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Návštěva Erasmus
Od pondělí 23. 11. do pátku 27. 11.  nás navštíví 16 dětí z partnerských zahraničních škol se svými
učiteli. Jedná se o návštěvu v rámci projektu Erasmus, kde jsou našimi partnery škola z Polska, 
Španělska, Švédska, Finska. Děti budou ubytované v rodinách.

Zájemci o ubytování dětí, prosím, aby se ozvali osobně či emailem. Děkuji.

Upozornění ze školní jídelny
Vedoucí ŠJ žádá rodiče, aby své případné změny při úhradě obědů ( hotovost – příkaz na účet ) 
hlásili a vyzvedli si u ní variabilní symbol. 
Upozorňujeme, že při absenci dítěte je nutné ho omlouvat jak ve škole tak ve školní jídelně.
Kontakt ŠJ : Iveta Steimarová, 487876232

Listopad ve školce Listopad v lesní školce

12. 11. Dobrodružná cesta za řemesly a 
pohádkami – pohádkové putování lesem v 
Oknech společně s dětmi z MŠ Provodín

20. 11. Tématická cesta "Vyprávění starého 
ořešáku" – putování za ořešákem na farní zahradu
do České Lípy
týden po 23. 11. Výlet do Ekocentra Zahrada v 
Mladé Boleslavi

Svatomartinský průvod – 11. listopad
Ve středu 11. listopadu v 16. 30 hodin se vydá Svatomartinský průvod za svitu lucerniček hledat 
Martina. Průvod bude zahájen a ukončen u školy. Na děti i dospělé bude čekat překvapení...

Tématický den "čtenářství" – 16. listopad
V pondělí 16. listopadu se ve škole bude konat od 9 hodin tématický den zaměřený na čtenářství. 
Zájemce o toto téma čeká ukázková hodina čtenářských dílen a čtení "hrou", prezentace ze 
"stínování" učitelek v zahraničních školách a jazykově-poznávacího pobytu žáků v Oxfordu.

Společná návštěva kina v Doksech – 26. listopad
Ve čtvrtek 26. listopadu se děti ze školy a školky vydají společně s dětmi ze zahraničí vlakem z 
Oken v 8. 30 hodin do Doks do kina Máj. Zde na ně bude čekat irský animovaný příběh "Píseň 
moře". Film je vhodný pro všechny věkové kategorie, promítání se mohou účastnit i rodiče. 
Dopravu a vstupné budeme hradit z projektu. Vracet do Oken se budeme vlakem ve 13. 15 hodin. 
Děti budou mít oběd formou balíčku.
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Koncert Solideo - 25. listopad
Ve středu 25. listopadu od 8. 30 hodin se bude konat v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Oknech
koncert skupiny Solideo. Hudební těleso hraje na rozličné hudební nástroje a specializuje se na 
středověkou hudbu. Vstupné je hrazeno z projektu. Koncertu se budou účastnit děti ze školy, děti 
za zahraničí a všichni další zájemci...

Fotografování – 11. listopad
Ve středu 11. listopadu od 9 hodin se bude konat fotografování pro všechny zájemce o vánoční 
sady. Foto proběhne ve školce. Děti ze školy budou, v případě zájmu, uvolněny z vyučování.

Akce školní družiny "Magická noc "– 6. listopad
V pátek 6. listopadu od 18. 30 hodin se ve škole bude konat tradiční Magická noc.

Akce 3. , 4., 5. ročníku – divadelní představení a výlet – 13. listopad, 24. listopad
V pátek 13. listopadu vyjedou děti 3. - 5. ročníku do Jiráskova divadla v České Lípě na divadelní 
představení Gulliverovy cesty. Vstupné je 60, - Kč. Do Lípy děti pojedou vlakem v 8. 30 hodin a 
zpět do Oken v 13. 15 hodin.
V úterý 24. listopadu vyjedou děti společně s dětmi ze zahraničí na celodenní výlet. Cíl bude 
upřesněn. Na obě akce bude zajištěno stravování formou balíčku.

Čtvrtletní konzultace ve škole Čtvrtletní opakování Otevřené čtvrtky

v týdnu od 9. do 13. 11. dle 
dohody s třídní učitelkou

v týdnu od 9. do 13. 11. Každý čtvrtek mají rodiče 
možnost se přijít podívat na 
vyučování do ZŠ.

Albatros a Grada
V listopadu dostanou děti ze školy a ze školky katalogy knih s možností objednávky za 
zvýhodněné ceny ( škola je členem klubu ). Objednávky, prosím, odevzdávejte ve škole.

Beseda ve škole na téma "Hospicové hnutí v ČR a umění doprovázet" - 16. 11. v 17. 30 hodin
Besedu organizuje farnost Okna a hostem bude Mudr. Svatošová.

  Zájemci, hlaste se, prosím, ve škole. Na termínu se domluvíme. Přednášející je A. Vomáčková.
            Přednáška, kurz, cvičení – Domácí léčebné prostředky, Zdravé vaření, Jóga

*******************************************************************************

Ovoce do škol
Jednou týdně dostávají děti ve škole ovoce v rámci projektu EU "Ovoce do škol". Dodavatelem je 
firma Bovys.

Termíny prosinec 
11. 12. Vánoční trhy 
14. 12. Vánoční zájezd do Prahy na divadelní představení ( Divadlo v Dlouhé "Jak jsem se ztratil")
16. 12. Zpívání pro babičky na Obecním úřadě v Oknech
18. 12. Betlém, tradiční vystoupení v kostele
21., 22. 12. Ředitelské volno v ZŠ, z provozních důvodů zavřeno v MŠ


