PĚNČÍNSKÝ ŠKOLÁČEK 1
zpravodaj pro žáky, rodiče a přátele ZŠ a MŠ Pěnčín 2022/2023 Vám přináší
informace z připravovaných akcí a událostí v měsíci září.

Je 1. 9. a my opět zahajujeme nový školní rok. Očekávali jsme, že už konečně to
bude rok bez různých opatření, tj. „normální“. Dle různých zpráv, zatím
neoficiálních, ale mohou nastat opět zcela neočekávané situace. Nemůžeme
v tomto směru nic podniknout, a tak se necháme překvapit a budeme doufat, že
nenastanou žádné velké nepříjemnosti.
Školní rok zahajujeme v normálním termínu i režimu. Výuka začíná ve škole
v půl osmé, děti jsou na zahájení výuky každý den upozorněny zvoněním. Po
přesunu z družiny do tříd začne pro děti běžný každodenní režim. Tento režim se
snažíme čas od času narušit nějakými akcemi, které výuku přenášejí do jiných
prostředí.
Hned 2. 9. paní učitelky připravily pro děti zajímavou hru, při které budou za
orientace na mapě poznávat okolí školy a obce. (Vše s pomocí pedagogů)
5. 9. se na školní zahradě děti zúčastní společného bubnování. Po skupinách
stráví hodinu muzikoterapií, která by velmi zábavnou formou měla přispět ke
stmelování kolektivů. Této akce se zúčastní i oddělení větších dětí z MŠ.
Rodičovské sdružení v MŠ proběhne 8. 9. od 15 hod.
Rodičovské sdružení v ZŠ plánujeme na středu 13. 9. od 15:30 hod.
Každoroční podzimní výlet plánujeme do Českého Dubu. Děti zde navštíví
podzemí tohoto města a muzeum Podještědí. Termín i další podrobnosti
k tomuto výletu dostanou rodiče dětí e-mailem.
Podzimní výlet pro děti z MŠ paní učitelky také připravují, a rovněž podrobnosti
o jeho uskutečnění budou rodičům sděleny.
Žáci čtvrtého ročníku pojedou 24. 9. na první kurz dopravní výchovy do
Turnova. Přijede pro ně zvláštní autobus, který je po ukončení kurzu zase
přiveze zpět.

V MŠ budou paní učitelky s dětmi chodit do přírody v okolí MŠ a děti budou
pobývat co nejvíce venku na čerstvém vzduchu a kromě jiného se seznamovat i
s pracemi na zahradě.
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