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

Prosinec 2018
Adventní spirála v lesní školce – v úterý 4. prosince
Děti z lesní školky otevřou adventní čas tradičně slavností adventní spirály. Slavnost se bude konat
ve škole v úterý 4. prosince od 16 hodin. Zveme rodiče a další zájemce.
Návštěva Mikuláše a čerta ve školce a ve škole – ve středu 5. prosince
Ve středu 5. prosince dopoledne navštíví mateřskou a lesní školku Mikuláš s čertem a andělem,
poté jejich kroky povedou do základní školy.
A zase jedeme bruslit... - pátek 7. prosince
Děti ze školy vyjedou podruhé na zimní stadion do České Lípy, kde je zkušení lektoři vyučují v
dovednosti bruslení. Odjezd je opět v 7.30 hodin od školy v Oknech (v 7.35 z bus nádraží v
Doksech). Děti s sebou potřebují brusle, helmu, rukavice (dobré jsou i chrániče), teplé oblečení.
Po návratu z bruslení se pokračuje ve výuce podle rozvrhů. Cena kurzu bruslení (4 lekce) je 100, Kč. Autobus je hrazen z projektu Erasmus+.
Vánoční dílny ve školce – v úterý 11. prosince
Vánoční tvůrčí dílny se budou v tradiční školce konat v průběhu dopoledne (od 9 hodin). Rádi
uvítáme zájemce o tvoření s dětmi z řad rodičů či prarodičů.
Vánoční výlet školek do Kryštofova údolí – ve středu 12. prosince
Děti z lesní a tradiční školky vyjedou ještě společně s dětmi z MŠ Prácheň do Kryštofova údolí.
Mohou se těšit na výstavu betlémů a návštěvu domu řemesel. Odjezd autobusem je naplánován na
8.30 – 9.00 hodinu. Zpět se budou děti vracet ve 14.00 – 15.00 hodin. Oběd je zajištěn formou
balíčku. Cena zájezdu je 50, - Kč. Doprava je hrazena z LAGu Podralsko.
Vánoční zájezd školáků do Prahy – v pátek 14. prosince
V pátek 14. prosince pojedou děti ze školy na tradiční vánoční výlet do Prahy. Od školy se bude
odjíždět v 8 hodin zájezdovým autobusem.
Divadelní představení Záhady hlavolamu v divadle Minor začíná v 18 hodin. Odpoledne děti
navštíví výstavu betlémů v Betlémské kapli. Dopoledne se děti mohou těšit na výukový program o
umění v Anežském klášteře. Děti s sebou potřebují jídlo a pití na celý den, teplé a pohodlné
oblečení, kapesné podle uvážení rodičů. Návrat je plánován asi na 21.30 hodinu.
Cena výletu je 250, - Kč. Doprava autobusem je hrazena z dotace OP VVV.
Vánoční besídka ve školce – v úterý 18. prosince
Vánoční besídka ve školce se koná v úterý 18. prosince od 16 hodin v budově mateřské školky.
Těšíme se na Vaši účast a spolupráci.

Prvňáčci navštíví vánoční program v České Lípě – ve středu 19. prosince
Ve středu 19. prosince vyjedou děti z 1. třídy vlakem do České Lípy, kde navštíví vánoční program
připravený místní knihovnou. Určitě bude také prostor pro prohlédnutí českolipských
pamětihodností...
Vánoční trhy a Betlém – v pátek 21. prosince
V pátek 21. prosince od 16 hodin bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Oknech tradiční
pěvecké vystoupení žáků ze školy, dětí ze školky, učitelů a rodičů. Po koncertě bude program
pokračovat před školou a ve škole, kde budou připravené Vánoční trhy, vánoční posezení a
vánoční bazar. Děkujeme za Vaše návrhy a spolupráci. Těšíme se na Vaši účast.
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 24. prosince 2018. V novém roce děti nastoupí do
školy a do školky ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Informace o lyžařském kurzu
Lyžařský kurz se bude konat v termínu od neděle 24. února do pátku 1. března v Krkonoších,
Bradlerovy boudy, Špindlerův Mlýn. Doprava je zajištěna zájezdovým autobusem. Cena kurzu je
pro děti z MŠ 1.600, - Kč / pro děti ze ZŠ 2.000, - Kč / pro dospělé účastníky 2.500, - Kč.
Cena zahrnuje příspěvek na dopravu, plnou penzi a ubytování, vleky.
Závazné přihlášky děti dostanou v průběhu prosince. Prosím o nahlášení zájmu do vánoc. Kurz se
hradí do konce února (možnost splátek).
Novoroční překvapení ZŠ

3. leden 2019

Pololetní vysvědčení

Bruslení (3. lekce)

4. leden 2019

Zájezd Erasmus+, Finsko 26.1.-2.2.

Tělocvična Doksy

11., 25. leden

Pololetní prázdniny

Vážení rodiče, děkujeme Vám za...
...důvěru, spolupráci a vstřícnost
...aktivitu při zapojování se do školních akcí
...organizaci aktivit prospěšných pro děti
...sponzorské dary v různách podobách
...Váš zájem a čas

Poklidný čas adventní Vám
za zaměstnance školy a školky v Oknech přeje Iveta Myšková

31. ledna 2019
1. února 2019

