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Vážení rodiče, děkujeme Vám, že... 
...podporujete hromadnou dopravou, pokud je to možné  

...omezujete vjíždění ke škole jen ve vážných případech  

...využíváte k parkování místní parkoviště či plochu u vlakového nádraží 

...dbáte na zdravé stravování vašich dětí 

...vaše děti chodí do školy včas 

...vaše děti omlouváte v době jejich nepřítomnosti 

 

Plavecký kurz v České Lípě a návštěvy tělocvičny pokračují 
V březnu bude  pokračovat  plavecký kurz pro děti z mateřské školky a prvního stupně v 

plaveckém bazéně v České Lípě. První skupině bude kurz ukončen v pátek 17. března. Druhá 

skupina bude mít kurz ukončen až v pátek 28. dubna.  

Žáci druhého stupně budou i nadále jezdit každý pátek do tělocvičny v Doksech. 

 

Informace o lyžařském kurzu / 27. 3. - 31. 3. 
Lyžařský kurz se bude konat v termínu od pondělí 27.března do pátku 31. března v Krkonoších, 

Medvědí bouda, Špindlerův Mlýn. Doprava je zajištěna zájezdovými autobusy a bude hrazena z 

dotace. Pobytu se bude účastnit 76 dětí a 10 dospělých.  

Lyžařský výcvik bude probíhat na třech místech podle zdatnosti dětí (Medvědí bouda, Brádlerovy 

boudy, Davidovy boudy). 

Účastníci pobytu dostanou bližší informace. 

Cena pobytu  pro děti MŠ / 2.000 Kč, cena pro děti ZŠ 1., 2. stupeň / 2.200 Kč. U zdatnějších 

lyžařů je potřeba počítat s částkou cca 1.000 Kč na vleky na Davidových boudách. 

Částku je potřeba uhradit do 23. března na účet školy nebo v hotovosti. 

 

Organizace chodu školy v době lyžařského kurzu 
Ve dnech lyžařského kurzu bude výuka ve škole probíhat běžným způsobem podle rozvrhů hodin, 

některé třídy budou sloučené.  

 

Další akce školy a školky   

Matematická soutěž Pangea, online 6.- 10. 3. 2023 

 

ZŠ, žáci 4. – 8. třídy 

 

Návštěva čističky v Oknech 

 

8. 3. 2023 ZŠ, žáci 3. – 8. třídy 
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Recitační soutěž v DDM Smetanka 

Nový Bor 

8. 3. 2023 ZŠ, vybraní žáci 2. 

stupně 

Návštěva Muzea čtyřlístku a knihovny 

v Doksech 

9. 3. 2023 MŠ 

 

 

Výjezdy Erasmus+ v březnu a v květnu 
Devět žáků 2. stupně vyjede se svými učiteli v termínu od 13. do 17. března na pobyt do 

partnerské školy na severu Rumunska.  

Deset žáků 1. stupně čeká cesta do partnerské školy u Brašova v Rumunsku 8. až 12. dubna. 

Poslední cesta Erasmus+ v letošním školním roce bude pro osm dětí z druhého stupně do 

partnerské školy nedaleko Říma, v termínu 29. května až 2. června. 

 

 

Tradice vynášení Moreny 
V termínu kolem prvního jarního dne se děti ze školní družiny i děti z obou školek vydají 

průvodem k potoku, aby přivítaly příchod jara. 

 

 

Výstava a vernisáž 2023 
V letošním školním roce se po letech vracíme k tradiční podobě Vernisáže. Je to akce, kterou naše 

škola pořádá a organizuje pro další školy na Českolipsku. Letošní téma výtvarničení jsou Řemesla. 

Do naší výzvy se zapojilo 14 škol. 

Společně se sejdeme v kině Máj v Doksech ve středu 22. března, abychom se účastnili Vernisáže, 

na které bude vystaveno deset nejzdařilejších obrázků z každé školy. Odborná porota ve složení 

výtvarnic Markéty Myškové a Jany Langerové, majitele tiskárny pana Rébla, vybere čtrnáct 

výtvarných děl (jedno z každé školy). Oceněné práce budou vytištěné v podobě dalšího nástěnného 

kalendáře. 

Součástí Vernisáže bude občerstvení a filmové představení Fimfárum. 

Na naší škole bude výběru deseti obrázků za naši školu předcházet výstava prací našich žáků, 

v termínu 11. – 18. března. Hlasovat můžete všichni. 

 

 

Školky jedou do Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem 
Ve středu 23. března se vydají děti z obou školek do muzea, kde se mohou těšit na výstavu a 

tvořivé dílny. Doprava je zajištěna autobusem.  

 

 

Poslední volná místa na Expedici na Slovensko 
odjezd v pátek 30. června 

příjezd v neděli 9. července 

Slovenské rudohoří, Slovenský ráj a kras 

cena cca 8. 500 Kč (doprava autobusem polopenze, noclehy) 

 


