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

AKTUALITY
Napsali o nás v Hradeckých novinách 

Naše prvňáčky a děti z Mandysky navštívila fotoreportérka z Hradeckých novin, která si s nimi popovídala
o škole a mezitím je vyfotila, podívejte se, jak jim to sluší. Při povídání přišla řeč i na Školu nanečisto,
i o té se v Hradeckých novinách dočtete.

Návštěva na SŠ High School

Žáci 8. a 9. třídy navštívili v rámci studijního zaměření a VZDR střední školu High School. Nejprve si
prohlédli prostory školy a poté se zapojili i do výuky robotiky, chemie, výtvarné a hudební výchovy. Měli
tak možnost shlédnout chemické pokusy, namalovat výtvory s různou tématikou či si jen tak zazpívat! ☺

Projekt „Les ve škole“

Jak už jsme informovali, námořníci se zapojili do projektu „Les ve škole“. Nejen Krabi, ale také Mroži se
zapojili a vyzkoušeli si učení v lese. Jako lesní průzkumníci poznávali, třídili, luštili, pozorovali
a naslouchali na čerstvém vzduchu! ☺

Společné ráno u objevitelů

V pondělí na společném ránu proběhla na budově druhého stupně prezentace zajímavých workshopů,
které se budou konat příští pátek. Nabídka byla vskutku pestrá, proto každý ze žáků si vybral podle svého
gusta. Na seznamu byl „Laser Game, Pečení perníčků, Cesta minulostí, Azylový dům pro matky s dětmi,
Izolace DNA, Svět fantasy a Výroba na adventní trhy“ a už nyní se nemůžou dočkat, jak si je příjemně
užijí! ☺

Přírodopisný klokan
Žáci 8. a 9. třídy se ve středu zapojili do soutěže „Přírodopisný klokan“, kde si ověřili své znalosti
z přírodních věd. Věříme, že někteří z nich prokázali vědomosti na tolik, že je uvidíme v okresním kole!

S přehledem ve své kategorii vyhrál Jiří Porkert, na 2. místě Lukáš Kuneš a 3. místo obsadila Nela Vacková.
Všem gratulujeme a držíme pěsti v dalším kole. ☺

Recitační soutěž
Tento týden proběhla na budově Kleinerových třídní kola recitační soutěže. V 5. třídě se stali výherci
Vincent Šustáček, Jan Musil a Kryštof Šlambora, v 6. třídě Adam Selke, Monika Vognarová a Mariana
Hegerová, v 7. třídě Matouš Jedlička, Tobias Dylan Thompson a Anna Víravová. 8. a 9. Třídu bude
reprezentovat Kateřina Kovandová a Bartoloměj Kot. Všichni přednesy byly na vysoké úrovni, avšak
umístit se mohli jen ti nejlepší. Všichni uvedení postoupili do školního kola, kde se utkají o titul
„Recitátor školy“. Blahopřejeme. 

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. Všem přejeme hezkou
zábavu plnou nezapomenutelných zážitků! ☺
Důležité informace pro děti z budovy Kleinerových:
Čtvrtek 24. října:
- učí se podle rozvrhu, po obědě mohou jít děti domů nebo zůstat v klubu do 17:20 h
- přípravu sálu a večeře zajišťuje 8. a 9. ročník (odchod od školy v 16:00 h, sraz na Sionu v 16:20 h,
doprovod paní učitelky Soňa a Andrea)
- v 17:45 h je možné přicházet na slavnost do Centra Sion v Malšovicích
- nutnost přijít ve společenském oblečení (případně v kostýmu na divadelní představení)
- slavnost zahájíme v 18:00 h (všichni již v sále)
- kolem 20:30 se budeme pěšky přesouvat na budovu Kleinerových
Pátek 25. října:
- po snídani nás čeká společné ráno a zajímavé workshopy
- ve 12:00 h končí a jdou na oběd žáci 5.-6. ročníku
- ve 12:30 h končí a jdou na oběd žáci 7.-9. ročníku
Jídlo na slavnosti můžete nosit během dne, od rána 7:30 h do jídelny na Kleinerových, které převezme
p. učitelka Martina, nejpozději však do 14:00 h. Děti si přinesou věci na spaní, hygienické potřeby
a vhodné oblečení na noční venkovní hru. Příspěvek za náramky bude vygenerován ze systému. Všem
rodičům děkujeme za spolupráci a pomoc při organizaci.

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
21. 10.
21. 10.
23. 10.
24. 10. – 25. 10.
28. 10.
29. 10. – 30. 10.
31. 10. – 1. 11.
8. 11.
9. 11.
13. 11.
13. 11.
18. 11.
20. 11.
2. 12.
13. 2.

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
Hudební vystoupení Davida Peta na budově Mandysova 1.-9. třída
Město plné lampionů
Den otevřených dveří
Škola nanečisto
Galavečer Dnů pro Izrael
Sběr papíru
Školní výlet – návštěva reprezentačních prostor Pražského hradu
Reprezentační ples Centra Sion a šerpování deváťáků

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT
• Škola nanečisto
• Den profesí na budově Kleinerových
• Časová osa u Hvězdic
• Logická olympiáda v 5. třídě
• Pestré aktivity u Mrožů
• Hodina chemie v 9. třídě
• Učení prvňáčků v lese

