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Infoleták ZŠ Sion č. 3

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

AKTUALITY
Páteční studijní zaměření

V pátek proběhlo první studijní zaměření na různá témata. Někteří při této příležitosti navštívili Dožínky
se zábavně-vzdělávacím programem. Děti si vyzkoušely dojení, hádaly psí rasy, poznávaly rostliny či se
podívaly na roztomilá hospodářská zvířata. Jiná skupina se rozhodla pro práci se dřevem a jak je vidět,
nejsou to žádní začátečníci! ☺

Společný golf v Roudničce
A opět po roce žáci z budovy Kleinerových strávili první hodiny tělesné výchovy v Roudničce na golfovém
hřišti. Pod vedením zkušených trenérů zvládli správný postoj, trefu míčků do jamky a také odpalování.
Kdo ví, třeba někdo z nich se stane budoucím světovým hráčem! ☺

Zábavná Mandyska
I námořníci na Mandysce se činili. Prvňáčci se seznámili s novým matematickým prostředím
prof.Hejného, Plamenáčci strávili hodinu češtiny venku při sluníčku a Mroži zkoumali, co lze nalézt pod
hladinou moře! ☺

Prezentace o Mahimě
Ve středu bylo společné ráno u objevitelů věnováno indické dívce Mahimě, která je adoptivní
spolužačkou všech dětí ZŠ Sion. Kromě informace o rodině jsme se dozvěděli, že jejím nejoblíbenějším
sportem je badminton, má ráda psy, bílou barvu, jahody a zimu. Dále také to, že by se jednou chtěla stát
lékařkou. Na závěr rána děti zhlédly krátké video z její školy. Přejeme jí hodně úspěchů v učení a aby se jí
splnilo profesní přání! ☺

Hodina šikulek

Karety z páté třídy se v rámci hodiny šikulek učily základům počítačové grafiky. Jako výchozí obrázky jim
posloužily ručně namalované práce z předešlé hodiny, které se snažily na počítači vylepšit. Moc se to
všem podařilo a měly z nich velkou radost! ☺

Den profesí a zájmových aktivit

Milí rodiče, zapojte se s námi do školního dění. Přijďte do školy a popovídejte dětem o Vašem povolání
nebo zajímavém koníčku. Věříme, že to pro děti bude velkým obohacením, neboť díky Vám budou moci
nahlédnout do světa dospělých. Byť se Vám může zdát Vaše povolání běžné či obyčejné, pro děti bude
zcela jistě zajímavé slyšet, co přesně obnáší. Přáli bychom si tuto akci nastartovat hned a pokračovat
v dalších měsících. Pokud byste mohli již nyní, prosíme, abyste se nám ozvali. Děkujeme za Váš případný
zájem! ☺

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 20. 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
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!☺

2. října – Škola nanečisto

Srdečně zveme všechny budoucí prvňáčky, aby se přišli podívat na
kroužek předškoláka a zažili naši „Školu nanečisto“. Akce se koná od
15 do 16 hodin na budově Mandysově. Čekají na ně zábavná
stanoviště, na nichž mohou zažít školní atmosféru, a Vy zjistíte, jaké
jsou nejen silné stránky Vašich dětí, ale také, jak dovedou
spolupracovat a co je baví. Těšíme se na Vás. Akce je zdarma! ☺

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ
25. 9.
28. 9.
28. 9.
2. 10.
11. 10.
16. 10.
23. 10.
24. 10. – 25. 10.
9. 11.

Evropský školní sportovní den
Hradecká drakiáda
Státní svátek – Den české státnosti
Škola nanečisto – ZŠ Mandysova
Návštěva Hight School Sion – 8.-9. třída
Sběr papíru
Projekce „Írán – zahalená krása“ – 6.-9. třída
Námořnické a objevitelské slavnosti
Město lampiónů

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT
• Plavba námořníků parníkem
• Společné ráno na budově Kleinerových
• První stanoviště na Mandysce
• Matematika u prvňáčků
• Pravidla na lodi Mrož

