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

Prosinec 2019
Školky jedou do České Lípy – ve středu 4. prosince, ve čtvrtek 12. prosince
Ve středu 4. prosince pojedou děti z lesní školky na vánoční program do Centra textilního tisku.
Skupina dětí z tradiční školky pojede na další tvoření s keramikou do DDM Libertin.
Ve čtvrtek 12. prosince pojedou děti z tradiční školky na vánoční program do Centra textilního
tisku.
Návštěva Mikuláše a čerta ve školce a ve škole – ve čtvrtek 5. prosince
Ve čtvrtek 5. prosince dopoledne navštíví mateřskou a lesní školku Mikuláš s čertem, poté jejich
kroky povedou do základní školy.
Vánoční zájezd do Prahy pro 4., 5., 6. ročník - v pátek 6. prosince
V pátek 6. prosince pojedou děti ze školy na tradiční vánoční výlet do Prahy. Od školy se bude
odjíždět v 8.15 hodin zájezdovým autobusem. Dopoledne děti navštíví výstavu Petra Síse v
Holešovicích. Odpoledne se budou věnovat vánoční Praze a večer je čeká divadelní představení v
divadle Minor. Cesta z Prahy zpět do Oken je plánována na 20 hodinu. Děti s sebou potřebují jídlo
a pití na celý den, teplé a pohodlné oblečení, kapesné podle uvážení rodičů.
Cena výletu je 250, - Kč.
Kurz bruslení pro školku
Kurz bruslení pro děti ze školky bude pokračovat i v prosinci. Děti vyjedou do České Lípy v
termínech : 6. prosinec a 13. prosinec.
Adventní spirála v lesní školce – ve středu 11. prosince
Ve středu 11. prosince od 16 hodin se bude konat tradiční slavnost lesní školky "adventní spirála".
Zveme rodiče a další zájemce.
Vánoční dílny a vánoční besídka v tradiční školce – ve středu 11., 18. prosince
Ve středu 11. prosince se budou konat vánoční dílny pro děti a rodiče v tradiční školce. Zahájení
dílen bude v 9 hodin. Ve středu 18. prosince se rodiče mohou těšit na tradiční vánoční besídku,
která proběhne v budově školky od 15 hodin.

Vánoční dílny ve škole – ve středu 18. prosince
Vánoční tvůrčí dílny se budou ve škole konat v průběhu celého dne. Rádi uvítáme zájemce o
tvoření s dětmi z řad rodičů či prarodičů.

Vánoční prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie v Oknech – ve středu 18. prosince
Vánoční atmosféru dětem ze školy a ze školky se pokusí ještě více navodit pan farář Kamil Škoda.
Prohlídka kostela bude probíhat v dopoledních hodinách.
Vánoční trhy a Betlém – v pátek 20. prosince
V pátek 20. prosince od 16 hodin bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Oknech tradiční
pěvecké vystoupení žáků školy a jejich učitelů. Po koncertě bude program pokračovat ve škole,
kde budou připravené Vánoční trhy, bazárek a vánoční posezení.

Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019. Opětovně děti nastoupí do školy
a do školky v pondělí 6. ledna 2020.
Informace o lyžařském kurzu
Lyžařský kurz se bude konat v termínu od neděle 23. února do pátku 28. února. Kurz proběhne
tradičně v Krkonoších – Bradlerovy boudy. 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 dopravu, plnou penzi a ubytování, vleky. Závazné přihlášky děti dostanou na
začátku ledna. Kurz se hradí do konce února (možnost splátek).
Informace o plaveckém kurzu – pro školu a pro školku
Plavecký kurz (celkem sedm lekcí) bude zahájen v pátek 10.ledna.
Další termíny : 17.1., 24.1., 7.2., 14.2., 21.2., 6.3.
Kurz bude probíhat v plaveckém bazénu v České Lípě. Doprava je zajištěna zájezdovým
autobusem. Děti budou kurz absolvovat ve dvou skupinách (MŠ +1., 2., 3. třída / 4., 5., 6. třída).
Plavecký kurz probíhá v rámci výuky tělesné výchovy (v této době tělocviky nebudou a bude
změněn rozvrh hodin).
Cena plaveckého kurzu je pro MŠ 200, - Kč, pro ZŠ 400, - Kč. Kurz se hradí do konce března.
Akce naší knihovny
V prosinci se uskuteční dvě setkání s dětmi i dospělými, jejichž náplní bude:
čtení a vyprávění adventních a vánočních příběhů
malé tematické tvoření
nabídka nových a osvědčených knih s danou tematikou.
Setkání se bude konat ve čtvrtek 5. a 12. 12. od 14.15 do 15.45 hod.
Děkujeme za Vaši přízeň v roce 2019 a těšíme se na spolupráci v roce 2020.
Krásný čas adventní Vám přeje za školu a školku v Oknech
Iveta Myšková

