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

AKTUALITY
Projekt „Les ve škole“
Do mezinárodního projektu „Les ve škole“ se zapojili námořníci z Mandysky, který je obrovskou
příležitostí propojit více předmětů a pracovat s dětmi mimo školní budovu. Jak je vidět, děti si učení
venku příjemně užívají a doufáme, že jim tento projekt umožní velké objevování! Stejně tak školáci
z Kleinerových se můžou těšit na spoustu vzdělávání na čerstvém vzduchu! ☺

Studijní zaměření
Páteční studijní zaměření bylo opět všestranné a nabízelo různé aktivity. Žáci se procvičili v anglické
četbě, v PC pracovali na prezentaci v PowerPointu a někteří se vypravili do přírody, aby pracovali na
vlastním fotografickém projektu! ☺

Kormoráni ve školce
Žáci 7. třídy navštívili v rámci výtvarné výchovy své malé kamarády v mateřské školce a společně vyráběli
papírové draky nejrůznějších barev a práce je nejen moc bavila, ale také si ten čas příjemně užili! ☺

Společné ráno na Kleinerce
Na budově druhého stupně se v rámci společného rána slavil podle židovského kalendáře Nový rok, čili
Roš-ha-šana 5 780. Prostřednictvím prezentace se děti dozvěděly o zvycích a tradicích tohoto svátku. Na
závěr ochutnaly typický pokrm – jablko namáčené v medu, které symbolizuje naději, že příští rok bude
„sladký jako med“! Námořníci z Mandysky zažili obdobné oslavy na čtvrteční biblické hodině! ☺

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!
Na první setkání tohoto školního roku se můžou školáci na Kleinerových těšit již 7. října! ☺

Nebe plné draků
V sobotu 28. září uspořádalo Centrum Sion spolu se Sion školami oblíbenou rodinnou akci Hradeckou
drakiádu, která se konala na louce za Kauflandem. Kromě pouštění barevných draků nejrůznějších tvarů
byl připravený bohatý doprovodný program ve stylu staročeských podzimních radovánek. Děti si
vyzkoušely práci se dřevem, střílely z luku, házely špalkem nebo závodily na trakařích. Na účastníky se
přišel samozřejmě podívat i maskot Mounty, který všem moc fandil. Velmi hojně navštěvovaným
stánkem bylo malování na tvář a byla to vskutku nádherná díla. Komu vyhládlo, mohl se občerstvit
v polní kavárně, která nabízela dobroty nejrůznějších chutí. I přes podzimní počasí, kdy se střídal silný
vítr se sluníčkem, si všichni účastníci užili báječné odpoledne plné zábavy a her. Už teď se budeme těšit
na další ročník! ☺

CO BUDE
24.-25. října – Námořnické a objevitelské slavnosti
Námořníci a objevitelé jsou v plném proudu příprav na školní
slavnosti a těší se na společnou večeři, bohatý program a nocování
ve škole. Námořníci z Mandysky se ponesou v divadelním duchu a už
teď si mohou chystat divadelní kostým, aby jim to na plese náležitě
slušelo. Objevitelé si chtějí připomenout výraznou postavu sametové
revoluce, kterou byl významný dramatik a politik Václav Havel,
kterému poctu prokáží připravenou divadelní ukázkou. Na obou
budovách nebude chybět noční hra ani hledání pokladu.

9. listopadu – Město plné lampionů
Srdečně Vás zveme na 17. ročník rodinné akce Město plné lampionů,
v rámci nějž děti a dospělí každoročně prožívají jedinečný příběh.
Ten se odehrává na několika zastaveních po trase vedoucí z Malého
náměstí k Centru Sion a celá akce bude završena tradičním
ohňostrojem. Těšíme se na Vás!☺

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ
7. 10.
11. 10.
16. 10.
23. 10.
24. 10. – 25. 10.
28. 10.
29. 10. – 30. 10.
31. 10. – 1. 11.
9. 11.
13. 11.
18. 11.
13. 2.

Den profesí na budově Kleinerových
Návštěva Sion High School – 8.-9. třída
Sběr papíru
Projekce „Írán – zahalená krása“ – 6.-9. třída
Námořnické a objevitelské slavnosti
Státní svátek – Den vzniku Československa
Podzimní prázdniny
Ředitelské volno
Město plné lampionů
Den otevřených dveří
Galavečer Dnů pro Izrael
Reprezentační ples Centra Sion a šerpování deváťáků

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT
• Filmaři ve školním klubu
• Palačinky 8. a 9. třídy
• Sbírání „céček“ u Mrožů
• Evropský den sportu v areálu Mandysova
• Matematika u prvňáčků

