Základní škola a mateřská škola
Okna
email : myskovaiveta@seznam.cz
tel.: 739739820

web http://skola.obecookna.cz

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

Říjen 2019
Otevřené čtvrtky ve škole
Každý čtvrtek se mohou přijít rodiče podívat na vyučování do školy. Návštěva rodičů může bez
ohlášení probíhat v libovolných třídách a na vyučovacích předmětech podle výběru. Vyučování
začíná v 8.15 hodin. Prosíme rodiče o roli pozorovatelů.
Zájmové kroužky ve škole
Zájmové kroužky jsou pro děti, které navštěvují školní družinu bezplatné. Žáci |6. ročníku mohou
na zájmové kroužky docházet za úplatu. Zájmové kroužky probíhají v rámci školní družiny a
dětského klubu. Provoz v říjnu je zkušební. Od listopadu se děti přihlašují již závazně. Přehled
kroužků lze najít na nástěnce na chodbě školy či na internetové stránce školy.
Rodilý mluvčí ve škole
V říjnu bude v naší škole působit rodilý mluvčí téměř celý měsíc. Do 11. října se můžeme těšit na
Karen, kterou již dobře známe z loňského roku. Karen nám poskytla organizace LAG Podralsko,
jenž naši školu s školku dlouhodobě podporuje. Od 14. do 18. října bude ve škole působit rodilý
mluvči, kterého škola financuje z dotace OP VVV.
Dopravní výchova pro 4. ročník
Žáci 4. ročníku vyjedou 17. října na dopravní hřiště do České Lípy. Odjezd je naplánován na 8
hodinu autobusem od školy, děti se vrátí na oběd.
Kurzy angličtiny pro dospělé / každé pondělí
Kurzy angličtiny se budou konat každé pondělí. Otevřen je kurz pro začátečníky, pro mírně
pokročilé a pro pokročilé. Cena za hod/ 50 Kč. Lektorka kurzů je Veronika Žáková.
Sběr na naší škole a školce - změna
Ve sběru odpadových surovin máme změnu. Budeme sbírat již pouze papír a víčka od PET lahví.
Prosíme o menší balíčky papíru.
Olympiáda LAG Podralsko
Vybraný tým žáků 4. a 5. ročníku vyjede 18. října na Olympiádu do Zahrádek. Děti zde budou
soutěžit ve vědomostech z přírodních věd s týmy z dalších sedmi škol. Dopravu autobusem
zajišťuje organizátor (čas odjezdu bude upřesněn).

Cesta do pravěku
Děti z lesní školky a žáci všech ročníků se budou účastnit promítání filmu Cesta do pravěku v kině
v Doksech. Projekce proběhne 23. října dopoledne, cena je 50 Kč. Ráno pojedeme vlakem v 7. 55
z Oken.

Podzimní slavnost - řemeslný jarmark a koncert
Ve čtvrtek 31. října se bude konat tradiční akce školky a školy. V letošním roce dochází ke změně
v její organizaci.
Dopoledne budeme s dětmi tvořit, připravovat pokrmy.
Odpoledne se bude konat řemeslný jarmark, kde budeme prodávat naše výrobky.
Jarmark je otevřen i pro veřejnost a řemeslnky, kteří by chtěli akci podpořit. Na jarmarku lze
prodávat také přebytky plodin, semen...něco dobrého k snědku, ruční práce...
Zároveň s jarmarkem proběhne "malý koncert". Koncertu se budou účastnit hudebníci z řad dětí,
rodičů, učitelů...
Výtěžek z jarmarku a koncertu chceme věnovat na podporu ochrany životního prostředí.

Zveme Vás k aktivní účasti, těšíme se na Váš zájem a děkujeme.

Podzimní prázdniny
V úterý 29. října a ve středu 30. října jsou podzimní prázdniny. Škola, školka, školní družina a
školní jídelna budou uzavřené.

Prosíme
- pokud máte doma nepotřebné : časopisy s tématem přírody, ubrousky, včelí vosk – budeme rádi
za jejich poskytnutí, využijeme je k tvoření
- o zvážení využívání autobusu jezdícího z Doks do Oken v ranních hodinách (byl zřízen na žádost
školy)
- o včasné příchody dětí do školy
- o omlouvání dětí v době jejich nepřítomnosti (sms, mail...)

