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Co byste určitě měli vědět… aneb co bylo, je a bude

AKTUALITY
Plavba námořníků

Námořníci z Mandysky vypluli 7. září na svoji první školní plavbu a ověřili si tak své námořnické
schopnosti. Plavba to byla velkolepá a všichni si ji náramně užili. Přejme jim příznivý vítr do plachet! ☺

Školní sněm zasedal

V úterý poprvé v tomto školním roce zasedal na budově Kleinerových školní sněm, který vedla 7. třída.
Žáci si připomněli význam a důležitost sněmu, zejména když se jedná o hlasování návrhů! ☺

První stanoviště na Mandysce

V úterý si námořníci mohli vyzkoušet svoji zručnost na prvních letošních stanovištích, která byla nejen ve
škole, ale také v areálu budovy. Podívejte se, co všechno zvládli školáci na jednotlivých stanovištích se
speciálními názvy: námořníku vyprávěj, hraju, hraješ, hrajeme, námořnická podobizna, mrakodrap, lodní
plachta či námořníku, nezlob se! ☺

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. Každý, kdo chce letos soutěžit, se musí do 30. září zaregistrovat.
Prosím, nezapomeňte zaslat přístupová hesla třídním učitelům. Více zjistíte na webových stránkách
www.logickaolympiada.cz.

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 naleznete na www.ddmng.cz. V případě zájmu
nás můžete kontaktovat na 608 700 227 nebo ddm@sion.cz. Těšíme se na vás!

CO BUDE
18. září – Sběr papíru

V tento den opět zahájíme sběr papíru, a to od 8 do 16 hodin. Prosíme vás, abyste papír doma zvážili
a podpisem potvrdili v kartě sběrače, kolik kilogramů přinesl. Za utržené peníze na konci školního roku
obdrží děti něco užitečného nebo se bude spolufinancovat třídní výlet. Budeme rádi, když se do této akce
zapojí všichni v jednotlivých třídách. Děkujeme!

18. září – Den otevřených dveří
Zveme všechny rodiče a budoucí prvňáčky na Den otevřených dveří, který se koná na budovách ZŠ a MŠ
od 8 do 16 hodin. Přijďte se podívat, jak probíhá školní den a nasát příjemnou atmosféru. Těšíme se na
vás!

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. Bližší informace obdržíte přes EduPage.

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!☺

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ
18. 9.
18. 9.
25. 9.
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2. 10.

Sběr papíru
Den otevřených dveří na budovách ZŠ a MŠ
Evropský školní sportovní den
Hradecká drakiáda
Státní svátek – Den české státnosti
Škola nanečisto

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT
• Zahájení nového školního roku
• Žáci na budově Kleinerových
• Akce „Ahoj prázdniny“ ve Futuru
• Dobytí pevnosti Sion – týmové hry
• Maskot v první třídě
• „Bezpečné nábřeží“
• Odpoledne v družině

