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

informace z připravovaných akcí a událostí v měsíci lednu. 

 

A je tu nový rok 2023. V tomto novém roce vás všechny vítáme při zprávách z našeho 

školního dění, přejeme všem v tomto novém roce vše nejlepší hodně štěstí zdraví a 

spokojenosti. Těšíme se na spolupráci s vámi v tomto dalším roce a doufáme, že bude alespoň 

trochu klidnější než ty předešlé. 

 

Na měsíc leden jsme také připravili pro děti několik akcí, ale především se děti budou 

připravovat na pololetní vysvědčení, které školáci dostanou 31. ledna. Pololetní prázdniny 

byly určeny na pátek 3. 2. 2023. 

 

Nicméně 6. 1. budou školní děti procházet obcí s Tříkrálovým vinšováním. Za doprovodu 

flétniček popřejí všem štěstí, zdraví a dlouhá léta. 

 

20. 1. pojedou žáci první a druhé třídy do Liberce do knihovny na naučný pořad. Bližší 

informace obdrží rodiče dětí aktuálně před akcí. 

 

25. 1. přijede za dětmi do ZŠ i MŠ pan Kauferst se svým kytarovým koncertem, který je vždy 

přínosem i pro výuku hudební výchovy. 

 

Dle počasí a aktuálních sněhových podmínek se děti zúčastní přeborů ve sjezdu na čemkoliv. 

 

Děti z MŠ by sníh také využívaly k různým hrám na sněhu i se sněhem. 

Paní učitelky pro děti připravují soutěž o nejoriginálnějšího sněhuláka. 

 

Stejně tak by případný sníh využili i žáci ze ZŠ, a to ve výtvarné výchově i pracovních 

činnostech k vytváření staveb a výtvarných děl ze sněhu. Popřípadě by se naše škola 

zúčastnila i nadační akce – Sněhulák pro Afriku. Bližší informace by opět byly podány 

aktuálně. 

 

Při TV by děti na sněhu i sportovaly. 

 

V družině by si děti určitě užily sněhové nadílky při různých radovánkách na sněhu. 

 

Proto připomínáme, že v zimním období je třeba, aby děti ve škole i školce měly náhradní 

oblečení na převlečení do suchého při návratu z pobytu venku. Pohyb na vzduchu je pro děti 

přece velmi zdravý a byla by škoda případné vhodné sněhové podmínky nevyužít. 

 

Přece neexistuje špatné počasí, ale pouze špatné a nevhodné oblečení. 

 

Ještě předesíláme, že přihlášené děti z MŠ 30. 1. zahájí kurz lyžování, který potrvá do 3. 2. 
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