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

AKTUALITY…
Výlet do Prahy
Žáci z budovy Kleinerových se v pondělí vypravili do hlavního města na Pražský hrad s cílem navštívit
mimořádnou výstavu s názvem Doteky státnosti. Prohlídky byly naplánovány ve 12 a 13 hodin, a protože
se přijelo o něco dříve, zavítali jsme do Strahovského areálu a prohlédli si knihovnu, která obsahuje přes
200 000 svazků. Knihovnu tvoří dva sály, a to Teologický a Filosofický s krásnými nástropními freskami.
Poté jsme se přesunuli k Pražskému hradu na samotnou výstavu, představující vývoj, kterým prošly
státní symboly od počátků úsilí o vznik samostatného státu až do současnosti, a předměty, které
v uplynulých sto letech v rukou osobností spoluvytvářely klíčové okamžiky našich dějin. Děti se tak měly
možnost seznámit se s bohatou historií našeho státu. Sluníčkové počasí jsme si vychutnali v Královských
zahradách u letohrádku královny Anny, zkrátka báječný den ! V pátek stejný výlet podnikají naši
námořníci z prvního stupně, kteří si vše popsané užívají právě v době, kdy již rozesíláme naše školní
zprávy.

Společné ráno na Kleinerových
Začátek středečního rána na budově Kleinerových započal sladkou odměnou pro oslavence svátku a pak
se už soutěžilo. Děti se rozdělily mezi své kapitány z 9. třídy a jednotlivé skupinky si prověřily, kolik
předmětů si dokážou zapamatovat během chvilky. Výsledek byl překvapivý . V druhé části rána se
vyprávěl příběh jedné Angličanky, která se rozhodla pomáhat jiným lidem. Odjela do Hongkongu
a bydlela v obezděném městě plné chudých lidí, kriminality a násilí. Byla přesvědčena o tom, že když dá
život Bohu, on se o ni postará. Svůj život publikuje v knize „Honba za drakem“ a dostala za svoji
nezištnou pomoc druhým ocenění.

Společné ráno na Mandysce
Čtvrteční společné ráno na Mandysově začalo zvesela v režii našich amerických kolegů manželů Mike
a Soni Blue anglicky, a to písničkou „Jesus loves me“ a tancem. Poté paní učitelka Soňa zajímavě
vyprávěla příběh o vynalézavé mamince, která zachránila své děťátko Mojžíše, vůdce, který vyvedl lid
Izraele z otroctví Egypťanů. Poslední část byla soutěživá. Děti se rozdělily do pěti skupin a pomocí
papírových nábojů se trefovaly do připravených vajíčkových kartonů. Nejlepší střelecký tým dosáhl až
47 bodů, ráno se vskutku vydařilo !

Malování dýní
K podzimu tradičně patří dýně, a tak se Mořské hvězdice pustily do díla. Každý maloval podle vlastní
fantazie a podívejte se sami, jak se jim oranžové dýně povedly !!!

Poznáváme předměty
Žáci 2. třídy v rámci hodiny Svět kolem nás si povídali o tom, jak vypadala domácnost v době, kdy
prarodiče byli malými dětmi. Zkoumali, jak se dříve vařilo, svítilo nebo koupalo. Nejvíc zajímavé byly

určitě staré předměty, které si měli donést a hádali, co by tak mohly znamenat. Některé nápady byly až
neuvěřitelné!

Modely DNA 8. třídy

V rámci hodiny přírodních věd osmáci bádali nad tím, jak vytvořit model pravotočivá dvoušroubovice
DNA, která je nositelkou genetické informace. Zkoumali jako praví vědečtí pracovníci a výsledek se
nakonec dostavil. Potřebovali k sestavení jen pendreky a pěnové bonbóny, a tak se budeme se těšit na
další příklady modelů !

Kuchtíci Pelikáni
Nejen sedmáci si zkoušejí kuchařské umění, ale pustili se do toho i osmáci v rámci hodiny pracovní
činnosti. Tentokrát se z mobilní učebny linula sladká vůně v podobě velmi chutných lívanců. Uvidíme,
třeba příště si rovnou troufnou i na pečení dortu !

CO BUDE…
15. října – Galavečer Dnů pro Izrael

Zveme Vás na slavnostní večer 22. ročníku Dnů pro Izrael, kterým letos oslavíme také 70 let od Státu
Izrael a 100 let naší republiky. V této souvislosti je pro všechny naše žáky, jejich rodiče i Váš doprovod
vstup volný a všichni jste srdečně vítáni. Bližší informace najdete na www.dnyproizrael.cz.

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
15. 10.
17. 10.
19. 10.
23. 10.
25.-26. 10.
29.-30. 10.
3. 11.
7. 11.
16. 11.
7. 2.

Galavečer Dnů pro Izrael
Sběr papíru
Večer izraelských vín
Rodičovské setkání
Námořnické a objevitelské slavnosti
Podzimní prázdniny
Město plné lampiónů
Den otevřených dveří na ZŠ a MŠ
8. a 9. třída – návštěva Výstavy středních škol v Hradci Králové
Reprezentační ples Centra Sion spojený se šerpováním našich deváťáků

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT…
• Oslava 15. výročí založení ZŠ na Mandysce a na budově Kleinerových
• Garden Party
• Karetky a tvorba parníků
• Chobotnice vyráběly barevné řetězy
• Příprava langošů žáky 7. třídy
• Zruční Pelikáni
• Hvězdice a vrstevnice

