21. 9. 2018

Infoleták ZŠ Sion č. 3

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…
Hodiny UK nás baví
Podívejte se na šikovné ruce našich školáků. Šestá třída se naučila pracovat s tuší, osmáci si vyzkoušeli
tvořit letadla z papírů a žáci deváté třídy se portrétovali. Všem se výtvory zdařily a snad se mezi nimi
najde i budoucí profesionální malíř.

Mořské hvězdice tvořily

Opravdovou šikovnost ukázaly i mořské hvězdice. Ze své třídy si vytvořily nádherný podmořský svět plný
barevných rybiček a hvězdic. Podívejte se na fotografie.

Hejného matematika v 1. třídě

Námořníci z 1. třídy se postupně seznamují s Hejného matematikou, která přirozeně využívá zvídavost,
hravost, pomáhá pochopit souvislosti kolem nás a zapojuje žáky do řešení matematických úloh.

Společná rána

Na Kleinerových proběhla tradiční společná rána v pondělí a ve středu. Nesla v duchu soutěživosti
a spolupráce v jednotlivých týmech. Na začátku týdne proběhla vědomostní soutěž v přírodních vědách
a ve středu si týmy ověřily znalosti z anglického jazyka při překladu písničky Control od skupiny Tenth
Avenue North.

Napsala nám Mahima

Rádi bychom se s vámi podělili o dopis od dívky jménem Mahima, kterou jsme adoptovali na dálku.
Mahimě je už 13 let, navštěvuje školu v Déhrádúnu vzdáleného 255 km od hlavního města Nové Dillí.
Přečtěte si dopis, kterým nás Mahima potěšila.

Chobotnice pracovaly s podstatnými jmény

Chobotnice při hodinách českého jazyka prokázaly znalosti o podstatných jménech. Práce jim šla od
ruku, fotografie z hodiny jsou k zhlédnutí na facebooku školy.

Logická olympiáda – zaregistrujte se!
Blíží se termín logické olympiády. Každý, kdo chce letos soutěžit, se musí do 30. 9. 2018 zaregistrovat.
Důležité informace najdete na www.logickaolympiada.cz.

Novinky ve školní knihovně na Kleinerových

Nezapomeňte číst a přijďte si půjčit knihu do školní knihovny. 

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 od 16 hodin. Těšíme se na společně strávený čas.

23. října – Rodičovské setkání

Nezapomeňte si poznamenat do svých diářů čtvrtek 23. října, kdy se těšíme na setkání s Vámi. Na
viděnou v 17:30 hodin v Centru Sion v Malšovicích.

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ
22. 9.
26. 9.
28. 9.
28. 9.
1. 10.
23. 10.
25.-26. 10.
29.-30. 10.

Hradecká drakiáda
Dny otevřených dveří na budově Mandysova a Kleinerových
Gočárovy schody
Státní svátek
Garden Party k 15. výročí ZŠ
Rodičovské setkání
Námořnické a objevitelské slavnosti
Podzimní prázdniny

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT…
● Společné ráno na Kleinerových
● Plameňáci na cestě po Labi
● Námořnická stanoviště na Mandysce

