PĚNČÍNSKÝ ŠKOLÁČEK 2

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

Od 4. 10. bude zahájen provoz všech zájmových kroužků.
Na začátku října každý z žáků školy bude mít za úkol přinést něco ze zahrádky. Jestliže doma nikdo nic
nepěstuje, přinesou děti nějaké plody z přírody (žaludy, kaštany, šípky, bukvice atd.) Čím neobvyklejší
plodiny děti přinesou, tím lépe pro naši výuku. Plody do školy mohou děti nosit již od úterka 4. 10.
Výstavku si může přijít prohlédnout i veřejnost.
3. 10 v Pěnčíně nepůjde elektřina. Výuka by tedy byla problematická, proto jsme v ZŠ využili tohoto
dne k návštěvě Galerie v Liberci, kde se děti zúčastní výukových programů věkově přiměřených.
Pobyt v Liberci využijí i k výuce správného používání trampolín. Výuku povede profesionální
instruktor. Tento program je v rámci rozšířené těl. vých.
V MŠ v termínech 4., 11., 18. a 25. 10. budou děti z MŠ navštěvovat kurz bruslení v Turnově ve
sportovní hale. Podrobné instrukce dostanou rodiče účastníků kurzu e-mailem od učitelek MŠ.
11. 10. proběhne další ročník turnaje v minikopané. V Pěnčíně se sjedou družstva ze ZŠ ze Svijanského
Újezdu, Radostína, Kobyl a Pěnčína.
17. 10. pojedou starší žáci ZŠ ( 3. – 5. ročník) do Liberce na divadelní představení částečně v anglickém
jazyce.
18. 10. za dětmi z MŠ a 1. a 2. ročníku ZŠ přijede maňáskové divadlo s pohádkami Dlouhý, Široký a
Bystrozraký, O Koblížkovi a Tři prasátka.
Od 26. 10. budou podzimní prázdniny, 28. státní svátek a děti přijdou do školy až 31. 10.
31. 10. zůstanou děti ve škole do večera a budou zde spát v noci na 1. 11. Budeme se učit v běžném
režimu a na odpoledne připravíme pro děti program. Měla by za nimi opět přijet autorka dětských
knih paní Fišarová a večer by je měla s relaxační hudbou přijet „uspat“ paní Poznarová. V rámci
odpoledního programu bychom šli v lampionovém průvodu navštívit svátečně vyzdobený hřbitov a
připomenout si svátek zesnulých.
Průvodu se zúčastní i děti z MŠ, pro které odpoledne budou připraveny zajímavé dílničky. Bližší
informace se všichni aktuálně dozvědí z e-mailů.
Každý z žáků školy bude mít za úkol přinést něco ze zahrádky. Jestliže doma nikdo nic nepěstuje,
přinesou děti nějaké plody z přírody (žaludy, kaštany, šípky, bukvice atd.) Čím neobvyklejší plodiny
děti přinesou, tím lépe pro naši výuku. Plody do školy mohou děti nosit již od úterka 4. 10.
E-mail:škola@zs-pencin.cz , tel. 485177257 a 485177273, www stránky: www.zs-pencin.cz Pěnčínský
školáček vyšel 30 . 9. 2022, sestavila J. Seiwaldová

