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

ZŠ Sion slaví 15. výročí od založení
Děti zažijí 1. října ve škole
narozeninový den!
Rodiče srdečně zveme na Garden Party
od 16 hodin na zahradě Kleinerových.
AKTUALITY…
Barevní draci na nebi

Desítky pestrých draků vzlétly k nebi při příležitosti 23. ročníku Hradecké drakiády. K vidění byli draci
různých velikostí, tvarů a barev. Součásti programu byly různé soutěže, kterých se zúčastnili nejen děti,
ale i rodiče. Ze zábavných atrakcí jmenujme např. skoky v pytlích, lukostřelbu, jízdu v kolečku, či chůzi na
chůdách. K příjemnému sobotnímu odpoledni přispělo i slunečné počasí a výborné povětrnostní
podmínky. Kdo měl hlad či žízeň, mohl se občerstvit v polní kavárně plné dobrůtek a laskomin .

Hodiny pracovních činností nás baví

Podívejte se na kulinářské umění našich sedmáků. V mobilní učebně připravili lahodné bramboráky,
které se jim moc povedly a i výtečně chutnaly .

Mroži a Karetky na golfu

Námořníci z Mandysky se vypravili na golfové hřiště do Roudničky. Počasí jim přálo, a tak se seznámili se
základy golfu a i prakticky si vyzkoušeli odpaly míčků, které se jim velice líbily a možná se mezi Mroži
a Karetkami našla budoucí světová jednička.

Šikovné ruce
Žáci 5. třídy předvedli, jak umí být kreativní v rámci předmětu šikovné ruce. Na základě vlastní fantazie
tvořili pohledy s různými motivy a nápadům se meze opravdu nekladly!!!

Exkurze do lesa s lesníkem

Děti 4., 5., a 6. třídy se v úterý vypravily na exkurzi k rybníku Výskyt, kde se rozdělily do šesti skupin a na
stanovištích se postupně seznamovaly s prací lesníka. Dozvěděly se např. jak kácet stromy, zjišťovaly
stáří stromů, poznávaly stromy podle listí a mnoho dalších zajímavostí ohledně práce v lese. Podívejte
se, jak si to děti dopoledne pracovně užily .

Ráno s kapitánem na Mandysce

Na Mandysce proběhlo tradiční společné ráno v duchu pátrání po stoleté historii našeho státu. Úkol
námořníci obdrželi od prvního prezidenta T. G. Masaryka a zhostili se ho na výbornou.

Pondělní společné ráno na Kleinerových
V pondělí na Kleinerových byla ráno vyhodnocena soutěž v překladu písničky Control od skupiny Tenth
Avenue North. Na prvním místě se umístila skupina v čele s kapitánem Kláry z 9. třídy. Srdečně
blahopřejeme ! Ve středu proběhla další soutěž s názvem „Věř, nevěř“. Děti si prověřily odhad síly
a velikosti. Na závěr zhlédly krátký film o tom, co je Bible.

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…
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. Více informací na www.novacup.cz. Těšíme
se na Vás.

1. října – Narozeninový den pro školáky
Na děti na Kleinerových čeká v pondělí slavnostní společné ráno s paní ředitelkou Janou a panem
učitelem Leošem, na budově Mandysova proběhne radostné ráno s kapitánem. Na obou budovách
v maskách zažijeme narozeninové a karnevalové veselí, užijeme si se spolužáky a kamarády spousty
zajímavých aktivit, které si pro školáky připravili učitelé, v odpoledním čase nás čeká malé představení
školáků a stanoviště, která si pro mladší kamarády připravili naši deváťáci. Budeme se bavit, smát, hrát
a společně s rodiči se sejdeme na Garden Party u narozeninového dortu.
Oslavte s námi 15. narozeniny ve velkém stylu!

1. října – Garden Party k 15. výročí školy od 16 hodin na zahradě Kleinerových
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 plný
zábavy.

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

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ
1. 10.
8. 10.
12. 10.
15.10.
23. 10.

Garden Party k 15. výročí založení ZŠ Sion
Výlet do Prahy - budova Kleinerových – výstava Doteky státnosti
Výlet do Prahy - budova Mandysova – výstava Doteky státnosti
Galavečer Dnů pro Izrael
Rodičovské setkání

25.-26. 10.
29.-30. 10.
3. 11.
7. 11.

Námořnické a objevitelské slavnosti
Podzimní prázdniny
Město plné lampiónů
Den otevřených dveří na ZŠ a MŠ

