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

web http://skola.obecookna.cz
fb : ZS A MS OKNA

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

Leden 2020
Tříkrálové překvapení pro děti ze školy a ze školky / pondělí 6. ledna
V pondělí 6. ledna čeká na děti tradiční novoroční překvapení. Přiblížíme se mu vlakem v 7.58
hodin z Oken. Děti z Doks mohou čekat na vlakovém nádraží v Doksech či u kina. Školáci se
budou vracet zpět turisticky "po svých", děti ze školky využijí dopravu autobusem. Obědy budou
mít všechny děti zajištěné po návratu ve školní jídelně.

Tříkrálový průvod / pondělí 6. ledna
V pondělí 6. ledna odpoledne se bude konat tradiční Tříkrálový průvod obcí. Děti si budou ve
školní družině a ve školce vyrábět koruny a mohou si z domova přinést kostýmy (prostěradla,
ubrusy...).

Zahájení plaveckého kurzu / pátek 10. ledna
V pátek 10. ledna bude zahájen plavecký kurz v České Lípě. Kurz bude mít celkem sedm lekcí,
ukončen bude v březnu. Cena kurzu je 400, - Kč (hradit lze do konce března). Kurz plavání je v
rámci tělesné výchovy povinný (v době konání kurzu plavání tělocviky nebudou). Ve škole budou
upravené rozvrhy vyučovacích hodin. Děti, které se ho nemůžou zúčastnit, musí donést potvrzení
od lékaře. Kurzu se budou účastnit i děti ze školky.
Děti budou rozděleny do dvou skupin.První skupina, MŠ + 1. + 2. třída, bude odjíždět od školy v 9
hodin (výcvik bude probíhat od 10.00 – 11.30 hodin), návrat zpět do Oken je plánován na 12.30
hodin. Druhá skupina, 3.+ 4. + 5. + 6. třída, bude odjíždět od školy v 10.30 hodin (výcvik bude
probíhat 11.30 – 13. 00 hodin). Návrat do Oken je plánován na 14 hodinu.
Obědy budou mít děti po návratu ve školní jídelně.
Termíny plavání
Leden : 10., 17., 24.
Únor : 7., 14., 21.
Březen : 6.

Naše školka
V tradiční školce budou od ledna působit paní učitelky Radka Týlová a Lucie Ďuriančiková.
Rodiče se mohou těšit na novoroční setkání, kde se budou moci seznámit s novou posilou naší
školky. Jako asistentka bude i nadále působit ve školce paní Michaela Kratochvílová.

Pololetní konzultace ve škole
Třídní učitelky Vám rády poskytnou konzultace o prospěchu a chování Vašeho dítěte. V případě
Vašeho zájmu je neváhejte kontaktovat a domluvte se na individuálním termínu.

Předávání pololetního vysvědčení / čtvrtek 30. ledna
Pololetní vysvědčení se bude předávat ve čtvrtek 30. ledna poslední vyučovací hodinu v každé
třídě. Žáci dostanou dva tiskopisy vysvědčení – slovní hodnocení, klasifikaci. Vysvědčení je nutné
vrátit zpět do školy dle instrukce třídní učitelky.

Pololetní prázdniny ve škole a ve školce / pátek 31. ledna
V pátek 31. ledna budou pololetní prázdniny pro děti ze školy a ze školky. Také školní jídelna a
školní družina bude mimo provoz.

Beseda : Milan Bárta ve světě knih / úterý 21. ledna
V úterý 21. ledna od 15 hodin se bude ve škole konat beseda s panem učitelem Bártou. Kromě
učitelství se věnuje též spisovatelské a novinářské činnosti. Bude nám vyprávět o svých
autorských začátcích, úspěších a knižních titulech.

Termíny a akce, 2. pololetí školního roku 2019/ 2020
Koncert W.A.Mozart, Škoda Mladá 12.2.
Boleslav

Pěvecká soutěž malotřídek Staré
Splavy

3.4.

Masopust v Oknech

15.2.

Branný den ve škole

17.4.

Recitační soutěž, školní kolo

19.2.

Erasmus+, výjezd do Londýna

18.-22.5.

Recitační soutěž malotřídek Prysk

20.2.

Šesťáci - Krušnohoří a Německo

19.-22.5.

Školní ples

21.2.

Sloupský Tyjátr

27.5.

Lyžařský kurz

23.2.-28.2. Školky jedou do hor

1.- 4.6.

Jarní prázdniny

9.-13.3.

Učíme se venku

8.- 12.6.

Erasmus+, setkání u nás

16.-20.3.

Škola jede do hor (Krkonoše Rýchory)

15. - 19.6.

Vernisáž, výtvarničení malotřídek

25.3.

Vysvědčení

26.6.

Informace o lyžařském kurzu / 23.2. - 28.2.
Lyžařský kurz se bude konat v termínu od neděle 23. února do pátku 28.února v Krkonoších,
Bradlerovy boudy, Špindlerův Mlýn. Doprava je zajištěna zájezdovým autobusem a je hrazena z
dotace.
Cena pobytu je pro děti z MŠ 1.900, - Kč / pro děti ze ZŠ I. stupeň 2.100, - Kč / pro děti ze ZŠ II.
stupeň 2.200, - Kč.
Cena zahrnuje plnou penzi a ubytování, vleky.
Přihlášení účastníci dostanou bližší informace. V době konání kurzu bude škola v provozu a bude
zajištěno suplování.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Závazná přihláška na lyžařský kurz
Jméno a příjmení: _____________________________________________________
se bude účastnit lyžařského kurzu v termínu 23.- 28. 2. 2020.
Beru na vědomí, že účastník bude mít s sebou seřízené lyže a helmu.
Podpis rodiče :
V Oknech dne

Co takhle pouť ?
Náš pan učitel rád cestuje a putuje...Napadlo ho uspořádat pěší pouť pro děti a
putovat od prahu naší školy přes zajímavá místa Kokořínska...Děti poznají místopis
a historii na vlastní kůži, vyzkouší si život poutníků a zažijí zajímavé dobrodružství.
Pouť by byla vícedenní, s přespáváním na domluvených místech (školách, farách), s
podporou "dovozu jídla a velkých batohů", v červnu...

Co na to, milí rodiče, říkáte ?

Poděkování
Za celý kolektiv školy a školky děkuji za Vaši podporu, důvěru, ochotu,
respekt a úctu, a také za materiální i finanční pomoc.
Výtěžek z vánočních trhů činí cca 18 tisíc Kč.
Co nás ještě čeká ? Počítejte, prosím, s tím...
- v květnu budeme vyklízet půdu
- od června se na půdě začně s rekonstrukcí (střecha, podlahy, bytové prostory - soc.
zázemí, učebna, kabinet), výběrové řízení vyhrála firma Bardzák z Benešova nad
Ploučnicí (dotace EU, obec)
- v červnu již budeme mimo budovu školy (budeme se učit ve školkách, venku,
budeme v přírodě a na pobytech)
- ve škole dříve zakončíme školní rok (26.6.)
- v červenci se na školní zahradě bude budovat školní hřiště a doskočiště, výběrové
řízení vyhrála firma Beránek (dotace EU, obec)
- v červenci se bude přistavovat lesní školka (dotace z Libereckého kraje)
- školka a příměstské tábory budou mít v červenci a v srpnu zázemí v tradiční školce
Dotaz : Sháníme PVC (lino) na tvorbu linorytů, nemáte někdo nevyužité ?

