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

Srdečně Vás zveme na tradiční Hradeckou drakiádu, která se koná
v sobotu 22. září od 15 hodin na louce za Kauflandem.

AKTUALITY…
Společné ráno na Kleinerových

V pondělí jsme se na budově Kleinerových setkali všichni na společném ránu. Tento školní den jsme
zahájili soutěží, při které školáci museli projevit spolupráci, týmovost a rychlost...
Mluvili jsme
o nových začátcích a šancích, které člověk zažívá.

Plameňáci na cestě po Labi
Námořníci z lodi Plameňák dnes vypluli na svoji plavbu školním rokem. Snad se nám vyhnou všechny
bouře a mořská i ponorková nemoc.

I Karetky pluly na lodi

Karetky zažily páteční pátrání z paluby parníku po symbolech v rámci hry a následně velmi zajímavé
okamžiky na akci Bezpečné nábřeží (záchranné složky, dračí lodě a spousta dalšího …), no prostě super
dopoledne!

Oslavili jsme Rosh Hashana

Na Kleinerových jsme si také připomněli svátek Rosh Hashana, který je oslavou nového roku, je
symbolem nového začátku, ukončení všeho, co se nedařilo a vykročení s novou nadějí a očekáváním
dobrých věcí...

Stanoviště na Mandysce

Dnešní námořnická stanoviště na Mandysce proběhla napříč třídami. Děti si vyzkoušely, jak
spolupracovat při výrobě stromu, při běhu, stavby věže, překonání moře a poznávání hudebních
nástrojů. Všem se to moc líbilo

Zapište se do kroužků 
Nezapomeňte své děti přihlásit do zájmových kroužků DDM NG na info@ddmng.cz. Těšíme se na vás!

CO BUDE…
22. září – Hradecká drakiáda

V sobotu 22. září se můžete těšit na již 23. ročník Hradecké drakiády, kterou tradičně připravuje Centrum
Sion. Každoročně se na louce za Kauflandem schází tisíce dětí i dospělých, aby si užili společné pouštění
draků a další podzimní radovánky. Kromě pouštění draků, jež budou k zakoupení i na místě, jsou totiž
pro účastníky připraveny zábavné podzimní aktivity jako např. skákání v pytli, honička se strašákem do
zelí, závod na trakařích, práce se dřevem apod. a nad to prohlídka traktoru. Podzimní pohodu doplní
nabídka polní kavárny s možností si ogrilovat i s sebou přinesené. Začátek Hradecké drakiády je
v 15 hodin, prodej draků bude však k dispozici již od 14:45.

28. září – Gočárovy schody

Srdečně zveme na akci Gočárovy schody, v rámci které proběhnou cyklozávody, budeme zde mít i stánek
s dětským koutkem, skákacím hradem a florbalovým hřištěm. V rámci doprovodných dětských závodů se
děti mohou zúčastnit zdarma, bez ohledu na věk a úroveň. Těšíme se na Vás.

1. října – Garden Party k 15. výročí školy

Srdečně zveme všechny děti i jejich rodiče na Garden party při příležitosti 15. výročí založení školy, která
se uskuteční na zahradě budovy Kleinerových. Těšíme se na společně strávený čas.
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