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

                                           Prosinec   2022 

                                                                                   

Zájezd školek do Úštěka/ pátek 2. prosinec 
Děti z obou školek pojedou vlakem do Úštěka, kde se mohou těšit na prohlídku Pikartské věže a 

Muzea čertů. Děti s sebou dostanou obědový balíček ze školní jídelny. Cena výletu je 140 Kč. 

Odjezd z Oken bude v 7.58 a příjezd do Oken ve 13.58 hodin. 

 

Školky jezdí bruslit  
I v prosinci jezdí děti z obou školek každý čtvrtek na zimní stadion do České Lípy bruslit. Pod 

vedením zkušených trenérů zakončí kurz ve čtvrtek 22. prosince vánočním překvapením. 

 

Nadílka Mikuláše a čerta/ pondělí 5. prosinec 
V pondělí 5. prosince dopoledne navštíví děti ze školy a školek Mikuláš s družinou čertů a andělů. 

 

Vánoční zájezdy do Prahy 
V prosinci se pořádají tradiční zájezdy do vánoční Prahy spojené s návštěvou divadelního 

představení. Děti ze 4. a 5. třídy pojedou v úterý 6. prosince do divadla ABC, děti 1. a 2. třídy se 

vydají do divadla Kampa ve čtvrtek 8. prosince. Šesťáci se mohou těšit na návštěvu Národního 

muzea a planetária ve středu 14. prosince. 

 

Vánoční spirála lesní školky/ úterý 13. prosinec  
Tradiční slavnost lesní školky se bude konat tentokrát v „aule“ druhého stupně školy. Zahájena 

bude v 16 hodin. 

 

Vánoční besídka ve školce/ pátek 16. prosinec 
Tradiční vánoční besídka se bude konat v prostorech mateřské školky od 16 hodin. Letos bude 

besídka na téma Tanec andělů. 

 

Ukradená vzducholoď v kině v Doksech/ úterý 20. prosinec 

Žáci všech tříd se mohou těšit na filmové představení v dokském kině. Do Doks pojedeme vlakem 

v 10 hodin, zpět se vydáme po svých. Cena za kino je 60 Kč. 

 

Vánoční koncert/ čtvrtek 22. prosinec od 16 hodin 

Ve čtvrtek 22. prosince se můžete přijít potěšit na vánoční koncert dětí ze školy a ze školky do 

kostela Nanebevzetí Panny Marie v Oknech. Po koncertě jste zváni do školy na posezení. 
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Co nabízíme  

Vánoční trhy 

Kdo si nestihl nakoupit vánoční dekorace na vánočních trzích, může tak ještě učinit ve vestibulu 

školy a v šatnách školek. 

Nástěnné kalendáře v prodeji 

Ve škole jsou k prodeji tradiční kalendáře škol Českolipska. 

Zajíc v krabici 
Na facebooku školy bude spuštěna online dražba. Tentokrát se budou dražit krabice 

s překvapením. 

 

Výtěžek z prodeje bude použit pro potřeby dětí. 

 

Vánoční prázdniny 
Vánoční prázdniny budou zahájené v pátek 23. prosince 2022. Ve škole a  školkách se zase 

sejdeme v úterý  3. ledna 2023. 

 

Na co se často ptáte… 

 

Plavecký kurz 
Na plavání budeme zase jezdit do plaveckého bazénu v České Lípě. Děti ze 2. a 4. třídy, 

předškolní děti ze školek zahájí kurz již v lednu. Děti z 1., 3., 5. třídy zahájí plavecký kurz v 

únoru. Bude se jednat celkem o osm lekcí. Cena kurzu je 600 Kč. 

 

Lyžařský kurz 
Tradiční lyžák se bude konat v termínu od pondělí 27. března do pátku 31. března v Krkonoších na 

Bradlerově boudě a Medvědí boudě. Děti, které budou ubytované na Medvědí boudě, tak budou 

využívat sjezdovku na Davidových boudách.  

Cena za lyžařský pobyt pro: 

děti ze školek/ 2.000 Kč 

děti z 1. stupně a 2. stupně/ 2.200 Kč 

U lyžařů, kteří budou chodit lyžovat na Davidovky, je potřeba počítat cca s částkou 1.000 Kč za 

vleky. 

Dopravu bude hradit škola. 

Třídní učitelé předají rodičům v lednu závazné přihlášky s termíny plateb. 

 

Ze školní družiny 
Kroužek florbalu se bude konat až zase na jaře. 

Ve venkovní učebně je k rozebrání oblečení (bundy, tepláky…). 

Je potřeba, aby děti měly do družiny náhradní oblečení. 

 

 

Krásný čas adventní přeje Iveta Myšková 

 


