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Infoleták ZŠ Sion č. 1

Co byste určitě měli vědět… aneb co bylo, je a bude
Milí rodiče, námořníci, školáci,
po prázdninách opět přichází pravidelné informace ze školního dění. V tomto informačním letáku se
budete dozvídat o všem podstatném nebo pěkném, co se ve škole dělo, děje nebo bude dít. Sledujte ho
prosím pravidelně. Přejeme hezký začátek školního roku vám i dětem.

AKTUALITY…
Zahájení nového školního roku
V pondělí 2. září jsme společně vykročili do nového školního roku a přivítali námořníky do první třídy.
Podívejte se, jak to všem slušelo!☺

Ahoj prázdniny

V pondělí 2. září proběhla akce DDM Nová generace s názvem Ahoj prázdniny v OC Futurum, při které byl
odstartován začátek nového školního roku. Děti si mohly společně s rodiči vyzkoušet své dovednosti
v uměleckých a jazykových disciplínách, někteří si pohráli se stavebnicí, jiné zaujaly legoroboti. V průběhu
akce se děti mohly informovat o nabídce kroužků pořádané DDM.

Den se třídou

V úterý 3. září se jednotlivé třídy věnovaly vlastnímu programu. Žáci 5., 8. a 9. třídy strávili dopoledne ve
škole, aby si popovídali o prázdninách, šesťáci si vyjeli do městských lesů na Rytířské hradiště a sedmáci
vyrazili do Futura.

Maskot v první třídě
K námořníkům první třídy připlul maskot krab Diamantík, který s nimi uzavřel dohodu o slušném chování,
aby se všem dobře dařilo na palubě!☺

Pevnost Sion – týmové hry

Školáci z obou budov dobývali ve středu pevnost Sion na zahradě budovy Kleinerových. Byli rozděleni do
týmů napříč třídami a na různých stanovištích sbírali mince, za které si koupili u otce Fura klíče k truhle
s pokladem. Velkým překvapením z řad disciplín byla zajisté možnost vylézt na střechu školy a pokochat
se velkolepým výhledem. Na závěr akce nechybělo opékání vuřtů a párků. K příjemné atmosféře přispělo
i slunečné počasí!☺

Akce Bezpečné nábřeží

Ve čtvrtek se námořníci a objevitelé na hradeckém Eliščině nábřeží zúčastnili společné akce všech složek
Integrovaného záchranného sboru a jejich partnerů pod názvem „Bezpečné nábřeží“. Široké veřejnosti
předvedly nejen techniku, výstroj a vybavení, ale také dynamické ukázky svých dovedností. Byli jsme
svědky resuscitace a první pomoci, činnosti pořádkové služby a zásahové jednotky při demonstraci,
nádherné souhry psovoda a jeho služebního psa při dopadení pachatele. Asi největším lákadlem byl
přílet vrtulníku a záchrana tonoucího z Labe.

Logická olympiáda

Blíží se termín logické olympiády, kterou pořádá Mensa České republiky. Je založená na logických
úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale
schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím
unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost
samostatného logického uvažování. V letošním roce bychom byli rádi, aby se s Vaším souhlasem
zúčastnily všechny děti, je třeba se zaregistrovat do 30. září. Více zjistíte na webových stránkách
www.logickaolympiada.cz a zašleme Vám doprovodný dopis s postupem registrace.

Seznamte se s učitelským týmem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

třída - třídní učitelka Daniela Truhlářová, asistent Lukáš Brebera
třída - třídní učitelka Soňa Smitková
třída - třídní učitelka Kateřina Chocholáčová, asistentka Katarína Rollová
třída - třídní učitelka Jana Kyralová, asistentka Martina Dobešová
třída - třídní učitelka Andrea Chochrunová, asistentka Eliška Cutychová
třída - třídní učitel Petr Toman, asistentka Martina Sálová
třída - třídní učitelka Galina Tjuková, týmová učitelka Petra Polívková
třída - třídní učitelka Pavlína Bártová, týmový učitel Tomáš Tytl
třída - třídní učitelka Soňa Blue, asistentka Kateřina Továrková

Na budově Mandysova se můžete ještě setkat s novou kolegyní Kristýnou Minarovičovou, která má
asistenci v družině a vyučuje tělesnou výchovu, Gabrielou Wagnerovou, která je vedoucí studentských
praxí, na budově Kleinerových pak s Lenkou Janišovou, učitelkou matematiky, a Nikolou Smutnou,
učitelkou přírodních věd. Seznam všech zaměstnanců školy najdete na webových stránkách. Všem
kolegům, stávajícím i novým, přejeme hodně úspěchů v novém školním roce.

Rozbíháme kroužky DDM!
Milí rodiče, dovolujeme si připomenout, že nyní můžete své děti přihlásit na kroužky DDM Nová
generace ve školním roce 2019/2020. Přihlášku k vyplnění najdete na stránkách www.ddmng.cz.
V případě zájmu nás můžete kontaktovat na 608 700 227 nebo info@ddmng.cz. Těšíme se na vás!

CO BUDE…
25. září – Evropský školní sportovní den

Žáci obou budov se zúčastní pátého ročníku Evropského týdnu sportu, jehož cílem je vylepšit profil
tělesné výchovy a sportu ve školách, prostřednictvím fyzické aktivity vytvořit mládeži zábavu a prožitky
a také spojit se s ostatními evropskými zeměmi. Akce bude probíhat na hřišti od 8 hodin v areálu budovy
Mandysova.

28. září – Hradecká drakiáda

Podzim se blíží a s ním i tradiční pouštění barevných
draků. Akce je skvělá pro všechny věkové kategorie,
kdy nejen na děti, ale i na dospělé čekají zábavné
disciplíny. K občerstvení poslouží polní kavárna
s dobrotami. Těšíme se na vás od 15 hodin na louce za
Kauflandem!☺
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Evropský školní sportovní den
Hradecká drakiáda
Státní svátek – Den české státnosti

