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

ZŠ Sion slavila 15. výročí od založení

Děti a rodiče zažili 1. října
narozeninový den!

AKTUALITY…
Narozeninová oslava námořníků
Na Mandysce se oslava rozjela v plném tempu. Děti dorazily v netradičních oděvech, a tak nic nebránilo
tomu, aby se soutěžilo, tancovalo nebo zpívalo. I paní učitelky se převlékly za kapitána a kovboje.
Podívejte se, jak se všichni dobře bavili !!!

Oslava na budově Kleinerových
Už od společného rána se slavilo i na budově Kleinerových. Školáci přišli ve veselém přestrojení, např.
karatista, pirát, doktorka, indián, k vidění byla zvířátka, dýně a mnoho dalších masek. Začalo se hrou na
molekuly, následovaly sestavy aut, lodí a letadel, nesměl chybět ani tanec. Po společné části se rozjela
zábava ve třídách s různými aktivitami. Děti si mohly zahrát deskové hry, zhlédnout grotesky a krátké
filmy, v čajovně si pochutnat na čaji a vyslechnout si přednášku o čajových rituálech. Jinde si vyzkoušely
své technické nadání, sestavovaly stavebnice a vyzkoušely si fyzikální pokusy. Nemohl chybět ani tanec,
takže na X-boxu se soutěžilo o nejlepšího tanečníka. Atmosféra byla opravdu skvělá a náramně jsme si
oslavu ve škole užili !!!

Garden Party
V 16 hodin vypukla oslava s rodiči, na jejímž začátku třídy předvedly svá vystoupení. První stupeň nám
zazpíval, 6. třída předvedla divadlo bez emocí o Popelce a deváťáci v rámci hodin umění a kultury
vytvořili a prezentovali mořské živočichy, kteří se objevili v názvech tříd, které naši školu absolvovaly
během 15 let. A jak už to na pravé oslavě bývá, nechyběl narozeninový dort a stoly nabízely lahodné
dobroty. Děti měly k dispozici hřiště a nafukovací hrad, takže ZŠ Sion přejeme do dalších let existence
všechno nejlepší !!!

Školní sněm na Kleinerových

Na úterním sněmu pod taktovkou osmáků se hovořilo o nastavení pravidel pro používání mobilů ve
škole. Vzhledem k tomu, že se nenašlo řešení, byl vznesen návrh, aby na třídních sněmech žáci
přemýšleli a do dalšího školního sněmu přišli s návrhy za své třídy. Necháme se tedy překvapit!
Společné ráno Na středečním ránu s paní ředitelkou Janou a panem učitelem Leošem se povídalo o králi
Davidovi, který byl statečný a oblíbený u izraelského lidu a stal se hrdinou za jeho víru a odvahu. Poté
děti dostaly úkol napsat na barevné papírky, co by chtěly ve škole zažít a čeho se obávají, a nalepit je na
podzimní strom přání. Děti si nejvíce přály lyžařský výcvik, který se ovšem bude konat za rok. Dále se jim
líbí slavnosti, projekty, přály by si například automat na jídlo, ale také i lásku. Byly to zajímavé postřehy
.

Barevné řetězy Chobotnic

Na každé oslavě nesmějí chybět balónky a pestrobarevné řetězy. Tohoto úkolu se zhostila 5. třída
a barvami to jen hýřilo. Dokonce mezi skupinkami proběhla soutěž o nejdelší řetěz, všechny pak
posloužily jako ozdoba na oslavu 15. výročí založení ZŠ Sion.

Kuchtíci Delfíni

Vypadá to, že se z Delfínů stávají kuchaři. V rámci hodiny vaření si tentokrát připravili langoše. Podle
fotek si dali záležet a bylo to poznat i podle vůně, která se linula z mobilní učebny. Kdo ví, třeba někdo
z nich bude jednou vařit v prvotřídní světové restauraci.

Hvězdice a mapy

Pravý námořník musí ovládat práci s mapou, a tak se Hvězdice do toho pustily. Bádaly, zjišťovaly
a dospěly k výsledku, že je to křivka, která na mapě spojuje místa se stejnou nadmořskou výškou. Ať se
všem třeťákům daří v dalším poznávání světa .

Kreativní Karetky
Podívejte se, jak Karetky – námořníci skládali z barevných papírů parníky a miniparníčky. Práce je moc
bavila a určitě se těší na další tvořivou práci.

CO BUDE…
15. října – Galavečer Dnů pro Izrael
Srdečně zveme na společný večer Dnů pro Izrael s kulturním programem.

19. října – Večer izraelských vín
Prožijte jedinečnou degustaci izraelských vín spolu s úžasným výkladem a cestopisným vyprávěním
s fotografiemi.

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
8. 10.
12. 10.
15. 10.
19. 10.
23. 10.

Výlet do Prahy – budova Kleinerových – výstava Doteky státnosti
Výlet do Prahy – budova Mandysova – výstava Doteky státnosti
Galavečer Dnů pro Izrael
Večer izraelských vín
Rodičovské setkání

25.-26. 10.
29.-30. 10.
3. 11.
7. 11.
16. 11.

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

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT…
●
●
●

Exkurze do lesa s lesníkem
Pátrání po staleté historii
Hradecká drakiáda

