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 Čtvrtletí ve škole 

V průběhu listopadu se budou ve škole konat individuální konzultace s žáky rodičů nebo třídní 

schůzky pro všechny rodiče. Bližší informace dostanete od třídních učitelů (termíny a způsob). Ve 

čtvrtletí budou žáci prvního stupně hodnoceni (slovně a známkami) a pokusí se o sebehodnocení. 

Obojí bude zapsané v žákovských knížkách. Hodnocení žáků druhého stupně je evidováno 

v systému edupage. 

Ve škole probíhá doučování a příprava na zkoušky. 

 

Svatomartinský průvod / 11.11. 

Pro děti ze školy a ze školky se bude pořádat tradiční průvod na oslavu svatého Martina. Odcházet 

od školy se bude v 17 hodin. Průvod obcí bude zakončen na školní zahradě, kde bude na děti čekat 

překvapení. Lucerny a lampiony s sebou. 

 

Tělocvična v Doksech / 11.11, 25.11. 
V listopadu začnou žáci naší školy navštěvovat tělocvičnu v Doksech. V listopadu a v prosinci 

budou v tělocvičně cvičit děti prvního stupně. V lednu, v únoru a březnu budou mít hodiny 

tělocviku v dokské tělocvičně žáci druhého stupně. V tělocvičně proběhne výuka dvou hodin 

tělesné výchovy najednou. Do Doks se budeme dopravovat linkovým autobusem a vlakem. Bližší 

informace děti dostanou od třídních učitelů. V návaznosti na návštěvu tělocvičny se bude 

upravovat rozvrh hodin 

 

 

Děti ze školek jezdí bruslit / 3., 10., 24.11. 
I v listopadu budou děti z obou školek jezdit bruslit na zimní stadion do České Lípy. Dětem se 

věnují zkušení trenéři. Děti odjíždí vlakem z Oken v 7.59 hodin a vrací se do Oken z České Lípy 

v 11.58 hodin. 

 

 

Vzdělávací zájezd do Bruselu / 15.-20.11. 
Žáci 4. a 8. ročníku vyjedou na vzdělávací zájezd do Bruselu. Akce se realizuje na základě pozvání 

bývalé učitelky ZŠ Okna, která v Bruselu vyučuje na Evropské škole. Program budou připravovat i 

rodiče dětí z Evropské školy. Naše děti se mohou těšit na památky a muzea Bruselu, na exkurze a 

sportovní aktivity. Doprava je zajištěna linkovým autobusem. Akce se účastní dvacet dětí. Cena za 

dopravu a stravování je 2.500 Kč.   
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Beseda se spisovatelkou / 15.11. 
V úterý 15. listopadu se bude konat beseda se spisovatelkou Markétou Fišarovou. Besedy, která 

bude začínat v 9.50 hodin, se budou účastnit děti 1., 2. a 5. třídy. 

 

Státní svátek a ředitelské volno 
Ve čtvrtek 17. listopadu je státní svátek. V pátek 18. listopadu je ředitelské volno. Přerušen 

z provozních důvodů bude také provoz mateřské a lesní školky. 

 

Ze školní družiny  

Hlavní vychovatelka: Petra Májová 

Vychovatelky: Míla Hanyková, Bára Šípková 

Prosíme rodiče, když si vyzvedávají dítě v ŠD, aby vždy dali vědět některé z vychovatelek, že 

si dítě odvádí (nebo samo dítě se může rozloučit s vychovatelkou). Děkujeme. 

V rámci školní družiny jsou od října v provozu zájmové kroužky. Děti si během října mohly 

docházku do kroužků „zkoušet“. Nyní od listopadu je jejich přihlášení do kroužků závazné, 

 

Další aktivity našich školek 
 

Dušičky 1.listopad, 

4.listopad 

návštěva místního hřbitova děti z lesní školky, 

děti z mateřské školky 

Halloween 

 

1.listopad rej a dlabání dýní děti z mateřské školky 

Kino Máj Doksy 

 

2.listopad Mimoni 2 děti MŠ + LMŠ 

Moštování 

 

9.listopad na zahradě děti z lesní školky 

Fotografování 

 

16.listopad vánoční sady děti z mateřské školky 

Zdobení stromečku 

 

25.listopad 

30.listopad 

náměstí Doksy 

u školy v Oknech 

děti MŠ + LMŠ 

 

 

Poděkování 

Děkujeme za všechny finanční i věcné dary. Pokud byste měl někdo zájem školu a školku finančně 

podpořit, tak je velmi vítané. 

Děkujeme za důvěru a spolupráci. 

 

 

 


