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Návštěva – projekt Erasmus – Španělsko, Švédsko, Polsko, Finsko
Děkujeme rodičům, kteří ubytovali ve svých domácnostech děti ze zahraničí. 
Informace o projektu a školách můžete získat na blogu : letsgetschooloutdoor.blogspot.com

Výzva 57 OPVK – Výuka angličtiny s pomocí počítače
Škola získala licenci na používání výukového programu na procvičování angličtiny na období říjen
až leden. Program podporuje rozvoj slovní zásoby a osvojení zvukové stránky jazyka, je využíván 
při vyučování. Děti mají k tomuto programu přístup i z domácích počítačů a bylo by žádoucí, aby 
ho využívaly i v rámci domácí přípravy.

Upozornění ze školní jídelny
Vedoucí ŠJ žádá rodiče, aby jste své případné změny při úhradě obědů ( hotovost – příkaz na účet )
hlásili a vyzvedli si u ní variabilní symbol. Dále žádá o dodržování zasílání domluvených částek za
stravování na účet školy. Jedná se o tyto částky :
450, - Kč / ZŠ I.  * 500, - Kč / ZŠ II. ( děti nad 10 let ) * 700, - Kč / MŠ
Upozorňujeme, že při absenci dítěte je nutné ho omlouvat jak ve škole tak ve školní jídelně.
Kontakt ŠJ : Iveta Steimarová, 487876232

Prosinec ve školce Prosinec v lesní školce

16. 12.  od 15 hodin – Vánoční besídka 2. 12. Návštěva kina v Doksech "Vánoční pásmo"
15. 12. Vánoční spirála, vyprávění a promítání o 
cestě po lesních školkách v Norsku, P. Lomičová 

Rozsvícení "Vánočního stromu"
O první adventní neděli 29. listopadu v 17 hodin bude slavnostně rozsvícen Vánoční strom v 
Oknech ( před školou ). Děti při páteční školní družině upečou něco sladkého k občerstvení a 
rozsvícení stromu doprovodí zpěvem písní. Akci organizuje Obecní úřad Okna.

Mikuláš, čert a anděl – 4. prosinec
V pátek 4. prosince v dopoledních hodinách navštíví děti ve škole, lesní školce a mateřské školce 
Mikuláš, čert a anděl. Balíčky pro děti připravil Obecní úřad Okna. 

Beseda ve škole
V pátek 4. prosince dopoledne se bude konat ve škole v pořadí již třetí beseda. Tentokrát naším 
hostem bude nevidomá sportovkyně Kamila Koncová. Předcházející hosté - dlouholetá starostka 
Oken paní Jarmila Gottsteinová a starousedlík zajímající se o historii Oken pan Ladislav Jareš, 
zaujali děti svým vyprávěním a vztahem k obci a ke škole. Na besedu zveme i rodiče.
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Vánoční tvůrčí dílny ve škole – 9. prosinec
Ve středu 9. prosince budou ve škole probíhat celý den vánoční dílny. Děti budou vyrábět, péct, 
malovat, šít. Zveme do školy na tvoření s dětmi všechny zájemce z řad maminek, tatínků, 
babiček...Máte nápad, čas a rádi tvoříte ? Budeme rádi za Vaši účast.

                                                   VÁNOČNÍ TRHY                                                 
     v pátek 11. prosince 2015 od  16 hodin
     v budově základní školy 
     prodej a výstava dětských prací dětí ze školy a ze školky 
     občerstvení, opékání buřtů, svařené víno, posezení
      společný zpěv adventních písní a hra na hudební nástroje
      

Zájezd do Prahy – 14. prosinec
V pondělí 14. prosince pojedou děti ze školy na tradiční vánoční výlet do Prahy. Mohou se těšit na 
divadelní představení v Divadle v Dlouhé "Jak jsem se ztratil"(od 10 h), na výstavu betlémů a 
řemeslné dílny v Betlémské kapli, na vánoční trhy na Staroměstském náměstí. 
Cena zájezdu je 200, - Kč. Pokud se z vážných důvodů nebude Vaše dítě zájezdu účastnit, dejte 
prosím obratem vědět, abychom zajistili náhradníky. 
Odjezd bude v 7. 30 h zájezdovým autobusem od školy, příjezd do 19 h ke škole.

Vánoční zpívání pro babičky – 16. prosinec
Ve středu 16. prosince od 14 hodin pořádá Obecní úřad Okna vánoční posezení pro občany 
důchodového věku. Děti ze školy toto setkání doprovodí hudebním pásmem.
                

                                           BETLÉM
  v pátek 18. prosince 2015 od 16 hodin
  v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Oknech
  pěvecké vystoupení žáků a přátel školy
  po koncertě posezení a občerstvení ve škole
  vstupné dobrovolné

Informace ze ŠD a od třídních učitelek
Vychovatelky školní družiny se obrací na rodiče s prosbou, aby děti měly dostatek náhradního 
oblečení ( na převlečení ). Kvůli omlouvání nepřítomnosti dětí a získávání  dalších  informací se 
obracejte na třídní učitelky ( telefony jsou v žákovské knížce a na internetu ).

Ředitelské volno v ZŠ,
zavřeno z provozních důvodů v MŠ

Vánoční prázdniny Pololetní prázdniny
( jen v ZŠ )

pondělí 21. prosince a
úterý 22. prosince 2015

od středy 23. prosince 2015 do 
pátku 1. ledna 2016

pátek 29. ledna 2016

Zápis do 1. ročníku Jarní prázdniny ( jen v ZŠ ) Lyžařský pobyt ZŠ

3. únor 2016 od 15 do 17 hodin od pondělí 8. února do pátku 
12. února 2016

od pondělí 14. března do 
soboty 19. března 2016




