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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…
Zahájili jsme nový školní rok…
Zahájili jsme nový školní rok a přivítali nové prvňáčky. I když se na nás první školní den zamračil, všem to
slušelo, podívejte se .

Ahoj prázdniny
V pondělí 3. září proběhla akce DDM Nová generace s názvem Ahoj prázdniny před OC Futurum, při které
byl odstartován začátek nového školního roku. Děti si mohly společně s rodiči vyzkoušet své dovednosti
ve sportovních, kulinářských, uměleckých a jazykových disciplínách. V průběhu akce se děti mohly
informovat o nabídce kroužků pořádané DDM. K příjemnému dni plném zážitků přispělo i nádherné
slunečné počasí a už teď se budeme určitě těšit na další akce.

Týmové soutěžení na Biřičce
V úterý 4. září jsme se sešli na Biřičce na týmových hrách. Školáci byli rozděleni do skupin napříč ročníky
a poté vtaženi do děje příběhu o Aslanovi, který sehráli žáci 9. třídy. Společnými silami se snažili co
nejlépe plnit zadané úkoly na jednotlivých stanovištích. Poznali, jak důležitá je spolupráce, pomoc
a ohleduplnost k druhému. Fotografie jsou ke zhlédnutí na facebooku školy.

Den se třídou aneb po prázdninách zase spolu
Ve středu 5. září se jednotlivé třídy věnovaly vlastnímu programu. Spoustu dobré zábavy, společenských
a sportovních her, které posloužily k posílení kolektivu, si užila 5. třída, šesťáci si vyjeli do městských lesů
na Rytířské hradiště, kde si zahráli hru Labyrint a na zpáteční cestě se zastavili na dobrůtce. Sedmáci
a osmáci se prošli do historického centra Hradce Králové a vystoupili na Bílou věž, odkud byl úchvatný
pohled na město. Deváťáci se rozhodli pro zábavu na vodě a vyzkoušeli si plavbu na paddleboardech.

Prvňáčkové mají svého maskota
První třída už má svého maskota. Dnes k nim přicestoval plameňák Plamínek. S námořníky uzavřel
smlouvu, aby se jim společně na lodi dobře žilo. Všichni už tak vědí, jak se k sobě navzájem chovat.

Školní akce – den golfu
Ve čtvrtek 6. září se všichni školáci z Kleinerových vypravili na golfové hřiště v Roudničce, kde se seznámili
se základy golfu a prakticky si vyzkoušeli odpaly míčků, které se jim velice líbily a možná se mezi dětmi
našel i budoucí nejlepší hráč světa. Podívejte se.

Logická olympiáda
Blíží se termín logické olympiády. Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky
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. Každý, kdo chce letos soutěžit, se musí do 30. září
zaregistrovat. Více zjistíte na webových stránkách.

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

třída - třídní učitelka Daniela Truhlářová
třída - třídní učitelka Pavlína Švehlová, asistentka Katarína Rollová
třída - třídní učitel Jan Klimoš, asistentka Jana Kyralová
třída - třídní učitelka Soňa Smitková, asistent Lukáš Brebera
třída - třídní učitel Petr Toman, týmová učitelka a asistentka Martina Sálová
třída - třídní učitelka Petra Dachovská, týmová učitelka a asistentka Ilona Bublová
třída - třídní učitelka Alena Pinkasová, týmová učitelka Galina Tjuková,
asistentka Denisa Němečková
8. třída - třídní učitelka Soňa Blue, asistentka Kateřina Továrková
9. třída - třídní učitelka Pavlína Bártová, týmová učitelka Andrea Chochrunová
Seznam všech školních zaměstnanců najdete na webu školy.

Přihlášky ke stravování a mlíčkům, do školního klubu/družiny, dohoda o placení RP
Děti si dnes odnášejí domů přihlášky do školního klubu a družiny. Všechny ostatní dokumenty rozdáme
dětem začátkem příštího týdne. Děkujeme za vyplnění a spolupráci, odevzdávejte třídním učitelům.

Rozbíháme kroužky DDM!
Některé kroužky již probíhají, ostatní začínají 17. září. Závazné přihlášky si dnes děti odnáší domů,
elektronicky vám budou zaslány mailem, jehož přílohou bude rozvrh kroužků (harmonogram bude
zpravidla dodržen, může však dojít k nepatrným změnám s ohledem na časové možnosti zapsaných).
Vyplněné je vracejte do kanceláří škol, případně zašlete oskenované mailem nejlépe do středy 12. září.
V případě naplnění kapacity rozhoduje pořadí odevzdaných přihlášek. Florbalové tréninky jsou
standardně dle rozpisu už od tohoto týdne. Hudební kroužky lze řešit osobní domluvou s jednotlivými
lektory. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na 608 700 227 nebo info@ddmng.cz. Těšíme se na
vás!

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ
19. 9.
22. 9.
25. 9.
28. 9.

Sběr papíru
Hradecká drakiáda
Do lesa s lesníkem – projekt pro 4.-6. třídu
Státní svátek – Den české státnost

