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

AKTUALITY
Škola nanečisto

Předškoláci si opět mohli vyzkoušet školní dění prostřednictvím akce „Škola nanečisto“, která se konala
2. října. Rodiče měli možnost zjistit, co jejich dětí umí a na druhé straně, kde je zapotřebí přidat. Děti si
své znalosti a dovednosti vyzkoušely na jednotlivých stanovištích, jako byla např. grafomotorika, zrakové
rozlišení nebo předmatematické představy. A protože všichni byli moc šikovní, na konci každý z nich
obdržel drobný dárek. Další akce se koná 13. 11. od 15 do 16 hodin na ZŠ Mandysova. Akce je zdarma
a jste srdečně zváni!☺

Vzácná návštěva na budově Kleinerových
V pondělí na budovu druhého stupně zavítal pan Michal Sochor, aby školákům přiblížil podmořský svět
očima fotografa. Své poutavé vyprávění započal v Jižní Africe, v jednom z nejkrásnějších koutů světa.
Viděli jsme zajímavé fotky nejen žraloků, ale také jiných zvířat. A hádejte, co ho ještě baví… Je také
trenérem florbalového klubu Hradečtí lvi – FBC Sion. Doufáme, že na něj ostatní rodiče a dospěláci naváží
a přijdou nám popovídat o profesi nebo koníčku!☺

Prvňáčci v podzimním lese
Námořníci z lodi Krab si učení ve třídě vyměnili za podzimní les. Během cesty za poznáním sbírali přírodní
poklady, které si shromažďují v třídnickém lapači zážitků. A jako správní námořníci si zavedli i lesnický
deník, kam si zaznamenávají pro ně důležité informace!☺

Logická olympiáda

Naplno se rozjela logická olympiáda, kterou pořádá Mensa. Tuto unikátní soutěž nejprve zahájili žáci
5. třídy a tento týden se přidaly i ostatní třídy. Věříme, že někteří řešitelé postoupí do okresního
a krajského kola. O výsledcích Vás budeme průběžně informovat.☺

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!☺

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. Námořnické slavnosti na Mandysce 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,
a poctu mu prokáží připravenými divadelními ukázkami. Na obou
budovách nebude chybět noční hra ani hledání pokladu. V pátek
čekají školáky z Kleinerových zajímavé workshopy. Nezapomeňte se
přihlásit!☺

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
16. 10.
16. 10.
17. 10. – 20. 10.
21. 10.
21. 10.
23. 10.
24. 10. – 25. 10.
28. 10.
29. 10. – 30. 10.
31. 10. – 1. 11.
9. 11.
13. 11.
13. 11.
18. 11.
13. 2.

Sběr papíru
Přírodovědný klokan – 8.-9. třída
Adaptační pobyt ve Zdobnici – 7. třída
Divadlo Jesličky – 5. třída
ÚP Hradec Králové – volba povolání – 8.-9. třída
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
Škola nanečisto
Galavečer Dnů pro Izrael
Reprezentační ples Centra Sion a šerpování deváťáků

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT
• Projekt „Les ve škole“
• Studijní zaměření v PC, přírodě
• Kormoráni v mateřské školce
• Oslava Nového roku Roš-ha-šana 5 780
• Upečené písmeno U prvňáčků
• Hradecká drakiáda
• Mroži a sport

