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zpravodaj pro žáky, rodiče a přátele ZŠ a MŠ Pěnčín 2021/2022 Vám přináší 

informace z připravovaných akcí a událostí v měsíci květnu.  

 

A je tu květen. Nějak se nám tomu nechce věřit, ale je to tak. Před námi jsou 
již jen dva měsíce školy.  

 
Letošní květen je opět bez volných svátečních dní. To nám umožňuje věnovat 

se výuce bez proluk.  
  

Stále v tomto měsíci pokračuje kurz plavání.  
 

V průběhu měsíce května si rodiče žáků ZŠ mohou sjednat 

individuální schůzku s třídními učitelkami svých dětí. Na 
těchto schůzkách se mohou informovat o prospěchu a 
chování dětí. 
 
6. 5. pojedou zástupci jednotlivých tříd do Turnova na reprezentaci naší 

školy v atletice. Přesnější instrukce všichni účastníci dostanou. 
 

13. 5. si děti z MŠ zasportují na akci mikroregionu Nisa na hřišti za KD, kam 
přijedou sportovat i děti z jiných školek. Děti si odsud odnesou diplom a 
drobnou odměnu. 

 
17. 5. se MŠ pojede podívat do galerie Granát v Turnově. Podívají se na 

výrobu granátových šperků a v hromádce písku si najdou drobné granátky, 
které si budou moci odnést domů. Akce byla v dubnu odložena. 

 
19. 5. přijede za dětmi do školy autorka knih zabývajících se vztahy mezi 
dětmi i knih upozorňujících na nebezpečí číhající na děti na sociálních sítích. 

S touto autorkou přijede také dramatik, který dětem úryvky knih 
zdramatizuje a tím knihy dětem více přiblíží. Děti si poté budou moci některé 

knihy dle zájmu i zakoupit. Jejich cena se pohybuje od 200 do 300 Kč. 
 

Žáci 4. ročníku pojedou na dopravní hřiště do Turnova složit zkoušku na své 
první řidičské oprávnění, a to na jízdní kolo. 
Pro děti přijede zvláštní autobus, který je dopraví i zpět do školy, kam se 

vrátí na oběd. 
 

Zápis do MŠ proběhne 5. 5. od 9:00 do 15:00, jak již bylo avizováno minulý 
měsíc. Bližší informace k zápisu najdou zájemci na webových stránkách 

školy v obecním zpravodaji a přímo v MŠ. 
 

Na 2. 6. plánují paní učitelky z MŠ celodenní výlet do ZOO v Praze. Vše bude 
také upřesněno.  
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