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

Listopad 2018
Magická noc / 2.11.
V pátek 2. listopadu se bude ve škole konat tradiční Magická
noc. Ve škole se děti sejdou v 18. 30 hodin. Děti s sebou

potřebují spacák, karimatku, pyžamo a hygienické potřeby,

svačinu. Ukončení akce je v sobotu ráno (7.30 – 8.00 hodin).

Děti se mohou těšit na lovení jablek, čtení a promítání, stezku
odvahy...

Olympiáda pod pěti kruhy / 6.11.
V úterý 6. listopadu dopoledne přijedou zástupci organizace Rozvoj Českolipska do naší školy za
žáky 4. a 5. ročníku.
Žáci se budou účastnit zpracování otázek z okruhů Matematika a Člověk a jeho svět.
Matematika bude obsahovat 10 příkladů, oblast Člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda,
přírodověda) kolem 30 otázek nebo doplňovaček.
Vítězové školního kola olympiády postoupí do kola regionálního.

Návštěva tělocvičny v Doksech / 9., 23.11.
V listopadu a v lednu navštíví naši žáci tělocvičnu v Doksech. V tělocvičně proběhne výuka dvou
hodin tělesné výchovy najednou. Do Doks pojedeme zájezdovým autobusem, v tělocvičně se
prostřídáme ve dvou skupinách. Skupina dětí, která nebude cvičit, bude mít jiný program
(knihovna, muzeum, naučná stezka).
V listopadu do Doks vyjedeme v pátek 9. a 23.11. v 10 hodin a vracet se budeme cca ve 13.30
hodin. Obědy budeme mít formou balíčků

Děti ze školky pojedou do divadla / 7.11.
Ve středu 7. listopadu pojedou děti z obou školek do Jiráskova divadla v České Lípě na
představení Na kouzelném paloučku. Odjezd je naplánován v 7. 58 hodin vlakem z Oken, návrat
ve 13. 58 vlakem do Oken. Děti s sebou potřebují batůžek s pitím, svačinu a oběd dostanou ze
školní jídelny.
Čtvrtletí ve škole
V průběhu listopadu se ve škole budou konat individuální konzultace s rodiči (termín stanoví třídní
učitelky). Děti čeká čtvrtletní opakování, budou hodnocené slovně i známkami, pokusí se o
sebehodnocení.

Svatomartinský průvod pro všechny zájemce / 9.11.
V pátek 9. listopadu se bude konat tradiční Svatomartinský průvod, který vyjde
v 16. 30 hodin od školy a projde obcí. Do průvodu je vhodné si vzít lampiony či
lucerničky... Na konci průvodu bude čekat převapení a občerstvení. Hudební
nástroje do průvodu vítány.

Výlet školky do svíčkárny a do skanzenu / 23. 11.
V pátek 23. listopadu se vydají děti ze školky a 1. třídy do svíčkárny v Šestajovicích u Prahy. Děti
si budou vyrábět svíčky, mýdla a voňavé směsi. Poté děti navštíví Polabské národopisné muzeum.
Odjezd z Oken zájezdovým autobusem je v 8. 30 hodin, příjezd zpět bude asi v 17. 00 hodin. Cena
za výlet je 200, - Kč (vstupné do dílen a skanzenu), dopravu hradí škola. Děti budou s sebou
potřebovat baůžek s pitím, kapesné a pláštěnku, teplé oblečení a obuv. Děti dostanou balíček ze
školní jídelny (svačiny, oběd).

Školáci pojedou bruslit / 30.11.
V listopadu, prosinci a lednu pojedou žáci školy bruslit na zimní stadion do České Lípy. Děti se
pod vedením trenérů budou učit základy bruslení. Stadion navštíví celkem čtyřikrát.
Cena za čtyři kurzy je 100 Kč. Dopravu zájezdovým autobusem bude škola hradit z projektu.
Termíny :
pátek 30. listopad
pátek 7. prosinec
pátek 4. leden
pátek 18. leden
Odjezd od školy zájezdovým autobusem bude v 7. 30 hodin. Výuková lekce bude probíhat od
8. 15 do 9. 15 hodin. Poté bude návrat zpět a výuka.
Děti potřebují s sebou brusle, helmu a teplé oblečení.
Kurz angličtiny pro dospělé a kroužek angličtiny pro děti MŠ a LŠ
Kurz angličtiny pro dospělé probíhá každou středu. Od 15 hodin je kurz určen pokročilým, od 16
hodin je kurz pro mírně pokročilé. Lektorkou kurzu je Veronika Žáková. Kurzovné se hradí vždy
na následující měsíc: 50, - Kč za hodinu. Platba probíhá u hospodářky školy Ivany Horčíkové.
Kroužek angličtiny ve školce vede Michaela Králová. Děti ze školky se učí angličtinu každou
středu od 13. 15 hodin.
Kroužek angličtiny pro děti z lesní školky vede Bára Myšková, probíhá každou středu od 7. 45 do
8. 30 hodin v základní škole.
Platba probíhá u paní hospodářky na konci měsíce podle docházky dětí (cena je 50, - Kč za
hodinu).
Co nás čeká ?
Vánoční fotografování (sady)

27.11. od 13
hodin v MŠ

Nadílka Mikuláše

5.12.2018

Rozsvěcení vánočního stromu v 2.12.2018
Oknech

Zájezd na Betlémy do
Kryštofova údolí, MŠ a LŠ

12.12.2018

Zájezd do Prahy, divadlo Minor, 14.12.2018
ZŠ

Vánoční trhy a koncert

21.12.2018

