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Poděkování  
V roce 2021 si škola pronajala prostory bývalého hostince v Oknech a rozhodla se renovovat celý 

prostor a vytvořit zázemí pro třídy druhého stupně. Rozhodnutí mělo velkou podporu rodičů, kteří 

se také velkou měrou podíleli, jak brigádně tak finančně, na celé akci. Řada rodičů pravidelně 

přispívá na účet školy na měsíční pronájmy.  

Rodiče pomohli také při organizaci pouti, vedení zájmových kroužků, velkorysých nabídkách 

v dražbách, účasti na sbírkách a dalších akcích školy. 

Moc děkujeme. Bez vás by to opravdu nešlo. 

 

Vánoční zájezd do Prahy pro 1., 2., 3., 4. třídu – pátek 17. prosinec 

V pátek 17. prosince  pojedou děti na tradiční vánoční výlet do Prahy. Od školy se bude odjíždět 

v 7.30 hodin zájezdovým autobusem. Divadelní představení v divadle Kampa začíná v 10 hodin. 

Odpoledne děti navštíví výstavu betlémů v Betlémské kapli. Cesta z Prahy zpět do Oken je 

plánována na 16. hodinu. Děti s sebou potřebují jídlo a pití na celý den, teplé a pohodlné oblečení, 

kapesné podle uvážení rodičů. Cena výletu je 250, - Kč. 

 

Adventní spirála v lesní školce – pátek 17. prosinec  
V pátek 17. prosince dopoledne bude v lesní školce tradiční vánoční slavnost  Adventní spirála. 

Slavnost proběhne venku. 

 

Vánoční besídka ve školce – pondělí 20. prosince – online 
V pondělí 20. prosince proběhne v mateřské školce vánoční besídka. Ze zdravotních důvodů bude 

besídka bez účasti rodičů. Besídka bude natočena a rodiče dostanou záznam. 

 

Vánoční trhy ve školkách a ve škole 
Vánoční trhy probíhají letos od začátku prosince na těchto místech – ve vestibulu školy, v šatně 

školky, před lesní školkou. Nákupem vánočních dekorací uděláte radost svým bližním, potěšíte 

děti. Výtěžek bude použit k prospěchu dětí. 

 

Nástěnné kalendáře na rok 2022 v prodeji 
V kanceláři školy nebo jejím vestibulu jsou v prodeji nástěnné kalendáře na rok 2022. Tradiční 

kalendáře s dětskými výtvarnými pracemi vychází ve spolupráci se školami Českolipska a 

Novoborska. 

Cena kalendáře je 100 Kč. 
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Vánoční koncert – ve středu 22. prosince 

Vánoční koncert se bude konat ve středu 22.12 od 16 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie. 

Kapacita míst bude omezena na sto osob.  

Rezervaci nebo vyzvednutí vstupenek, které jsou zdarma, je nutné provést v kanceláři školy od 13. 

prosince. Bez vstupenky nebude možné se koncertu účastnit.  

Je nutné dodržet bezpečnostní opatření.  

Na koncert můžou osoby – očkované, 180 dní po prodělané nemoci Covid, rozočkované s PCR 

testem.  

Před vstupem do kostela se bude nutné tímto prokázat. Povinností je také mít nasazenou roušku.  

Koncert bude vysílán živě na facebooku školy. 

 

 

PF 2022 

Škola opět chystá originální PF. K vyzvednutí budou také v kanceláři či vestibulu školy. 

 

Vánoční prázdniny 
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021. Opětovně děti nastoupí do školy 

a do školky v pondělí 3. ledna 2022. 

 

Testování 
Každé pondělí jsou děti testovány antigenními testy. Testy se netýkají dětí očkovaných a dětí po 

prodělání nemoci Covid. 

 

 

                                                                       Krásný čas adventní přeje Iveta Myšková 

 


