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

V sobotu 28. září se těšíme od 15 hodin na viděnou
na tradiční Hradecké drakiádě na louce za Kauflandem 

AKTUALITY
Školní klub
Do školního klubu zavítali filmaři. Někteří žáci se totiž rozhodli natočit umělecké video pod vedením paní
učitelky na umění a kulturu. Jak lze vidět na fotkách, vzali tuto aktivitu vážně a moc je to bavilo. Do klubu
zavítala i Eliška, aby pozdravila své spolužáky ze šesté třídy! ☺

Společné vaření
A opět se z mobilky linula vůně široko, daleko. Tentokrát se do díla pustili žáci osmé a deváté třídy
a usmažili si fantastické palačinky. Nesměla samozřejmě chybět ani pořádná hora šlehačky! ☺

Evropský školní sportovní den
Ve středu se děti z obou budov ZŠ Sion zúčastnily 5. ročníku Evropského týdne sportu v areálu budovy
Mandysova a plnily disciplíny olympijského víceboje, např. běh na 500 a 1000 metrů, sprint na 60 metrů,
T-běh, postoj čápa, skok z místa, hluboký předklon, sedy lehy a hod basketbalovým míčem. Děti se do
soutěží zapojily aktivně, a proto po skončení obdržela každá třída pohár a upomínkové předměty. Už teď
se těšíme na další ročník! ☺

Matematika u prvňáčků
Námořníky z první třídy matematika opravdu baví. Seznámili se s novým prostředím – dřívka. Nejprve si
s nimi pořádně pohráli a pak se pustili do objevování geometrických tvarů a jejich zákonitostí! ☺

Dohoda mezi Mroži
Námořníci z lodi Mrož se dohodli, že za každý dílčí úspěch budou sbírat „céčka“. Poté všechny řetězy spojí
a až se dostane ven ze školy, pojedou na výlet. Už se první úspěchy dostavily, takže jim budeme držet
palce, ať se jim to povede! ☺

Den profesí a zájmových aktivit
Zapojte se s námi do školního dění. Zveme všechny rodiče, příbuzné, přátele školy. Přijďte a popovídejte
dětem o Vašem povolání nebo zajímavém koníčku. Byť se Vám může zdát Vaše povolání běžné či
obyčejné, pro děti bude zcela jistě zajímavé slyšet, co přesně obnáší. Děkujeme za Váš případný zájem!☺

Logická olympiáda
Milí rodiče, děkujeme za spolupráci ohledně přihlašování dětí do logické olympiády. Logická olympiáda je
svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především
schopnost samostatného logického uvažování. Teď už nám nezbývá než držet dětem pěsti, aby se jim
dařilo. V prvních dvou říjnových týdnech napíší děti olympiádu podle termínů svých kategorií v rámci
rozvrhu. Více o soutěži zjistíte na webových stránkách www.logickaolympiada.cz

Kroužky DDM Nová generace již běží!
Milí rodiče, dovolujeme si připomenout, že ještě nyní můžete své děti přihlásit do zájmových kroužků.
Přihlášku k vyplnění naleznete na www.ddmng.cz. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na
608700227 nebo ddm@sion.cz. Těšíme se na vás!

CO BUDE
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
28. 9.
28. 9.
30. 9.
2. 10.
2. 10.
7. 10.
11. 10.
16. 10.
23. 10.

Hradecká drakiáda
Státní svátek – Den české státnosti
Focení 1.-4. třídy do Hradeckých novin
Škola nanečisto – ZŠ Mandysova
Den otevřených dveří
Den profesí na budově Kleinerových
Návštěva Sion High School – 8.-9. třída
Sběr papíru
Projekce „Írán – zahalená krása“ – 6.-9. třída

24. 10. – 25. 10.
28. 10.
29. 10. – 30. 10.
31. 10. – 1. 11.
9. 11.
18. 11.
13. 2.

Námořnické a objevitelské slavnosti
Státní svátek – Den vzniku Československa
Podzimní prázdniny
Ředitelské volno
Město plné lampiónů
Galavečer Dnů pro Izrael
Reprezentační ples Centra Sion a šerpování deváťáků

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT
• Dožínky
• Golf v Roudničce
• Prezentace o Mahimě
• Hodina šikulek
• Abeceda na lodi Mrož

