Základní škola a mateřská škola
Okna
email : myskovaiveta@seznam.cz
http://skola.obecookna.cz
tel.: 739739820

fb : ZS a MS OKNA

Informace pro rodiče dětí ze základní školy, mateřské školky, lesní školky

Listopad 2019
Magická noc / 1. listopad
V pátek 1. listopadu se bude ve škole konat tradiční akce "Magická noc". Ve škole se budou děti
scházet v 18.30 hodin, ráno v sobotu budou ze školy odcházet v 8.00 hodin. S sebou potřebují věci
na spaní (karimatku, spací pytel), hygienu a něco k snědku. Děti se mohou těšit na hry, čtení,
promítání a stezku odvahy.

Návštěva tělocvičny v Doksech v listopadu / 1., 8., 15., 22.11.
V listopadu a v lednu navštíví naši žáci tělocvičnu v Doksech. V tělocvičně proběhne v pátek
dopoledne výuka dvou hodin tělesné výchovy najednou. Do Doks pojedeme zájezdovým
autobusem v 8.30 hodin (bus bude pro děti do školy postupně zajíždět – skupina, jenž nebude v
tělocvičně, tak se bude ve škole učit). V tělocvičně se prostřídáme ve dvou skupinách (1., 2., 3.
třída / 4., 5., 6. třída).
Pronájem tělocvičny a dopravu bude škola hradit z projektu Erasmus+.

Školkáčci pojedou bruslit / 1., 8., 15., 22., 29.11.
V listopadu a v prosinci pojedou děti z tradiční a lesní školky bruslit na zimní stadion do České
Lípy. Děti se pod vedením trenérů budou učit základy bruslení.
Cena za lekci činí 20,-Kč. Dopravu bude škola hradit z projektu Erasmus+.
Odjezd od školy zájezdovým autobusem bude v 8.00 hodin. Výuková lekce bude probíhat od
9.00 do 10.00 hodin.
Děti s sebou potřebují teplé oblečení. Vlastní brusle a helma jsou vítané.

Praha – pro žáky 1., 2., 3. třídy / pondělí 4. listopad
V pondělí 4. listopadu pojedou děti 1., 2., 3. třídy na zájezd do Prahy. Mohou se těšit na Kampu do
divadla Cylindr na divadelní představení Škola Malého stromu, na workshop o loutkách ve
Werichově vile a na prohlídku staré Prahy. Odjezd je naplánován na 8.00 hodinu zájezdovým
autobusem od školy v Oknech, předpokládaný příjezd do Oken je v 18 – 19 hodin.
Cena zájezdu je 250,- Kč. Dopravu škola hradí z projektu OP VVV.
Děti s sebou potřebují batůžek s pitím, svačinu, kapesné.
S myslivci do lesa / pondělí 4. listopad
V pondělí se vydají děti z obou školek na putování do lesa. Provázet je budou místní myslivci.
Děkujeme jim za čas a ochotu.
Kurz angličtiny pro děti MŠ a LŠ
Kroužek angličtiny ve školce povede Zuzana Mokrášová. Děti ze školky se budou učit angličtinu

každý čtvrtek od 13.15 do 14.00 hodin. Výuka bude probíhat v prostorách školy.
Platba probíhá u paní hospodářky na konci měsíce podle docházky dětí (cena je 50, - Kč za
hodinu).
Čtvrtletí ve škole
V průběhu listopadu se ve škole budou konat individuální konzultace s rodiči (termín stanoví třídní
učitelka). Děti čeká čtvrtletní opakování, budou hodnocené slovně i známkami, pokusí se o
sebehodnocení.
Fotografování / středa 6. listopad
Fotografování vánočních sad bude probíhat v dopoledních hodinách ve školce (pro děti z lesní a
tradiční školky) a odpoledne od 13 hodin ve škole. Cena sady je 249, - Kč.
Volfartický Vlastík
Další z akcí malotřídních škol je vlastivědná soutěž, která proběhne ve středu 6. 11. Naši školu bude
zastupovat pět žáků. Do Volfartic pojedou autobusem v 8.00 h od školy, návrat je plánován na 14 h.
Svatomartinský průvod / pondělí 11. listopad
V pondělí 11. listopadu se bude konat tradiční Svatomartinský průvod, který vyjde v 17.00 hodin
od školy. Do průvodu si nezapomeňte vzít lampiony či lucerničky...možná potkáme i Martina...a
bude nás čekat překvapení.
Návštěva kostela Nanebevzetí Panny Marie v Oknech / pátek 15. listopad
Pan farář Kamil Škoda provede děti místním kostelem, bude jim vyprávět o Anežce České a
zahraje jim na varhany. Děti se budou výkladu účastnit ve dvou skupinách (mladší/ starší).

Slavíme výročí 30 let Sametové revoluce
Ve čtvrtek 14. listopadu se budou žáci 4., 5., 6. ročníku účastnit promítání dokumentu z cyklu
"Příběhy bezpráví" a besedy s Mudr. Šepsovou z Nového Boru. Obě akce budou probíhat
dopoledne ve škole.
Ve středu 27. listopadu dopoledne pojedou všichni žáci do kina v Doksech na animovaný film
Fany a pes, který mapuje dění v 80. letech pro děti přijatelným způsobem.
V pátek 29. listopadu bude promítán dokument, který budou žáci natáčet se zaměstnanci školy na
téma "Můj rok 1989" a v podobném duchu vznikne výstava "Mozaika našich příběhů". Zároveň
proběhne vernisáž fotografií z naší fotosoutěže.
V pátek 6. prosince pojedou žáci 4., 5., 6. ročníku do Prahy a shlédnou divadelní představení
Demokracie v divadle Minor.

Vyhlášení fotosoutěže na téma Sametová revoluce
účastníci : děti a jejich rodiny
uzávěrka : pondělí 25.11.,
počet fotek na osobu : max.5
kam posílat : učitelům na - WhatsApp, mail
náměty :
- retro fotky aneb "co jsme našli doma v šuplíku" (můžete naskenovat nebo přinést)
- dokumentace listopadových aktivit školy nebo vzpomínkových akcí s rodinou

