
       PĚNČÍNSKÝ ŠKOLÁČEK 3 

zpravodaj pro žáky, rodiče a přátele ZŠ a MŠ Pěnčín 2022/2023 Vám přináší 

informace z připravovaných akcí a událostí v měsíci listopadu. 

 

Ze 31. 10. na 1. 11. děti ze ZŠ ve škole i spí. Po výuce je pro ně zajištěn 

celodenní program včetně dušičkového průvodu. Průvodu se zúčastní i děti 
z MŠ se svými rodiči, pro které před průvodem paní učitelky připravily 
rukodělné dílničky. 

 
1. 11. pojedou předškoláci z MŠ ještě naposledy na bruslení. 
 

8. 11. navštíví školní děti v divadle v Turnově muzikál Dlouhý, Široký a 
Bystrozraký, který se svými svěřenci nacvičili pedagogové Základní umělecké 

školy v Turnově. Na muzikál odjedeme v 8:40 a vrátíme se na oběd. 
 
9. 11. se starší děti již tradičně podívají na cestopisný pořad Kouzelná 

planeta. Tentokrát společně s cestovateli zavítají do Amazonie. Tento pořad 
máme zajištěný již téměř rok. Jako vždy odjezd do Turnova je v 8:40 a návrat 

v poledne na oběd. 
 
11. 11. jedou děti z 1. a 2. třídy do divadla do Turnova na pohádku Obušku 

z pytle ven. Opět byl pořad objednán již v předstihu a doprava proběhne 
v 8:40 do Turnova  a ve 12:00 návrat do školy na oběd. 
 

 
Od 15. 11. začíná kurz bruslení pro žáky z 1. a 4. ročníku ZŠ. Kurz bruslení 

proběhne pak ještě v termínech 22. 11., 29. 11., 6. 12. a 13. 12. V tomto 
období budou děti učit dle upravených rozvrhů. 
 

Každý rok pořádáme v odpoledních hodinách pro děti, popřípadě i jejich 
rodiče Drakiádu. Konání akce upřesňujeme vždy dle předpovědi počasí. 
V předstihu počítáme s akcí na 16. 11. od 13 hodin. Akce se zúčastní děti ze 

ZŠ i MŠ na louce za Beranovými.  
 

22. 11. bude rodičovské sdružení. Rodiče by se v 15:30 sešli v kmenových 
třídách svých dětí. Schůzky by byly bez společné části. 
  

22. 11. od 7:00 v MŠ bude probíhat vánoční fotografování. Podrobnosti se 
rodiče dětí dozvědí z e-mailů.  

 
Děti z MŠ v průběhu měsíce budou chodit co nejčastěji ven na vycházky do 
okolí obce a využívat tak možnosti pobytu na čerstvém vzduchu. 

 
 
E-mail:škola@zs-pencin.cz , tel. 485177257  a  485177273, www stránky: www.zs-pencin.cz  

Pěnčínský školáček vyšel  26. 10. 2022, sestavila J. Seiwaldová 

 


