PĚNČÍNSKÝ ŠKOLÁČEK 8
zpravodaj pro žáky, rodiče a přátele ZŠ a MŠ Pěnčín 2021/2022 Vám přináší
informace z připravovaných akcí a událostí v měsíci dubnu.

Nejdříve bych chtěla poděkovat všem účastníkům aukce dětských keramických
výrobků. Díky štědrosti účastníků dobročinné akce jsme vybrali částku 6 500
Kč, které jsme odeslali na konto „Člověk v tísni“ na pomoc Ukrajině.
Již 4. 4. vyjdeme s dětmi vynést zimu ze vsi. Pochod s Moranou přes Pěnčín k Podskalce
začne v 9:00 a vrátíme se zhruba na oběd. Bylo by vhodné, aby děti byly dostatečně oblečené,
má se ochladit.
6. 4. v MŠ od 7:00 bude probíhat fotografování dětí. Zájemce o focení ze ZŠ si přivedou a
odvedou rodiče dětí. Tyto budou fotografovány přednostně.
6. 4. začíná pro žáky 2., 3. a 4. ročníku kurz plavání. Plavání začíná již od 7:30 v plaveckém
bazénu v Turnově. Děti tedy musí odjet již autobusem v 6:45, nebo je do Turnova musí
dovézt rodiče. Bližší informace budou ještě účastníkům kurzu podány.
7. 4. v ZŠ proběhne od 14:00 do 16:00 zápis do prvního ročníku. Podrobnosti k zápisu najdou
zákonní zástupci na webových stránkách ZŠ a na veřejných vývěskách.
7. 4. paní učitelky připravily pro žáky 4.,5.a poloviny 3. ročníku sportovní den na hřišti na
Sychrově. Bližší informace podáme. Zbývající žáci půjdou na tento den v jiném terminu.
11. 4. odpoledne proběhne již tradiční soutěž o nejkrásněji namalované vajíčko. Děti si
vyzkouší různé techniky a vymění si své zkušenosti z domova se svými spolužáky. Děti
budou na tento den potřebovat vyfouklá vajíčka.
Velikonoční prázdniny budou školáci mít ve čtvrtek 14. 4., poté budou navazovat velikonoční
svátky. Děti se do školy i školky vrátí 19. 4.
22. 4. je dnem Země. Je to den, kdy si máme připomenout to, že patříme této Zemi, ne ona
nám. Den Země si připomínají lidé po celém světě, bez ohledu na původ, víru či
národnost. Všichni jsme totiž dětmi Země.
V naší školce se děti se svými učitelkami vypraví sbírat odpadky.
Žáci ZŠ oslaví tento den divadelním představením, na které jedou do Turnova.
Aktivně se do ochrany naší Země zapojí v jiném termínu.
27. 4. pojedou děti z MŠ do Naivního divadla v Liberci na představení o Budulínkovi.
Autobus děti odveze od školky a opět přiveze na oběd zpět.
Po dvouleté přestávce letos oslavíme opět Den čarodějnic. Děti obou zařízení přijdou do školy
v čarodějnických maskách. V devět hodin projde vsí čarodějnický průvod a další program
bude upřesněn.

Děti z MŠ také mají v plánu se svými učitelkami navštívit Galerii Granát, kam se možná
někdy vypraví i školáci. Bližší informace budou včas podány.
Zápis do MŠ bude v budově MŠ probíhat 5. 5. od 9:00 do 15:00. podrobnosti k zápisu najdou
zákonní zástupci na webových stránkách našich školských zařízení.
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