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

AKTUALITY…
Výlet do Prahy
I námořníci z Mandysky se vypravili na Pražský hrad s cílem navštívit mimořádnou výstavu s názvem
Doteky státnosti, představující vývoj, kterým prošly státní symboly od počátku 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. Ve zbylém čase se podívaly i do Zlaté uličky, která je jedním z nejmalebnějších míst Prahy.
Výlet se opravdu vydařil a námořníci si den báječně užili !

Školní sněm

V úterý proběhl na budově Kleinerových třetí školní sněm, tentokrát pod vedením sedmé třídy. Hlavním
bodem programu bylo hlasování o předložených návrzích jednotlivých tříd o používání mobilů ve škole.
Debata byla velmi živá, přesto žádný návrh neobdržel nadpoloviční většinu. Do příštího sněmu mají tedy
třídy za úkol vybrat 3 nejlepší, z nichž ten s největším počtem hlasů bude přijat. Doufejme, že tato
problematika bude už vyřešena ke spokojenosti všech. Na závěr jsme si připomněli, že letošní
objevitelské slavnosti jsou v duchu stoletého výročí naší republiky. Zástupci tříd vylosovali pro své
spolužáky dvacetileté období s významnými osobnostmi a událostmi, aby si je nacvičili a prezentovali na
blížících se slavnostech. Budeme se moc těšit !

Společné ráno na Kleinerových
Sladkou odměnou pro oslavence započalo opět společné ráno na budově Kleinerových. Poté následovala
soutěž v oblíbené hře na Filipínách, a tou až překvapivě je basketball. Hra probíhala s netradičními
pomůckami, házelo se totiž pomelem do pomyslných košů, kterými byly kbelíčky. Byla to vskutku
legrace! V druhé části rána zhlédly děti ukázku z filmu o Ježíšovi, který se svými přáteli pomáhal
nemocným a chudým lidem na ulici.

Společné ráno na Mandysce

I společné ráno na prvním stupni začalo zvesela v režii paní učitelky Soni Blue, a to písničkami
v angličtině „Jesus loves me“, „Deep and wide“ a „Every move i make“. Poté paní učitelka zajímavě
vyprávěla příběh o buvolí mamince, která ochránila své děťátko před lvem, a prokázala tak sílu
a statečnost. Druhý příběh byl o mladém Davidovi, který zvítězil nad obrem Goliášovi a stal se tak díky
statečnosti hrdinou izraelského lidu. Věřil totiž, že Bůh je s ním a dává mu v každém boji sílu. V poslední
části rána i děti prokázaly sílu v přetahování lanem. Podívejte se na fotky, jací jsou to silní bojovníci !

Třídění písmenek
K podzimu tradičně patří i vítr, který ve třídě Plameňáků rozfoukal písmenka. Námořníci se pustili do
úklidu a podle tvarů písmenek je umístili do správných domečků. To jsou ale šikulky !

Portréty v UK

Žáci 6. třídy dokončili minulý týden portréty svých kamarádů. Na řadu přišly i známé české osobnosti,
např. T. G. Masaryk, Eduard Beneš či zpěvačka Hana Zagorová. Portréty byly moc pěkné a určitě se
stanou součástí výzdoby na škole !

Kreativní Chobotnice
V předmětu Šikulky se opět projevila kreativnost žáků 5. třídy. Na stanovištích si vyzkoušeli různorodé
činnosti, jako např. výroba zvířátek ze sena, vystřihovali z papíru, sprejovali přírodniny a geometrické
obrazce či kreslili prostředí kolem sebe. Práce je moc bavila, aby ne, museli si určitě připadat jako
v opravdovém výtvarném ateliéru!

Výšlap na Sněžku
Žáci osmé a deváté třídy v pátek vystartovali z Pece pod Sněžkou zdolat krásku Krkonoš – Sněžku.
S vlastnoručními podpisy na vlajce vystoupali do výšky 1 602 metrů a úsměvy na tvářích jim nechyběly,
jak je patrné z fotek. Která bude další pokořená hora? Necháme se překvapit...

CO BUDE…
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.

25.-26. října – Námořnické a objevitelské slavnosti

Ve středu a ve čtvrtek 25. a 26. října proběhnou na budově Kleinerových školní objevitelské slavnosti
tentokrát na téma České století a na Mandysově námořnické, kde děti se zúčastní prvorepublikového
bálu. Dokonce i první prezident T. G. Masaryk přislíbil účast. Na závěr programu se pak můžou těšit na
slavnostní hostinu a noční hru za pokladem. Všem přejeme hezkou zábavu plnou nezapomenutelných
zážitků !
Důležité informace pro děti z Kleinerových:
Čtvrtek 25. října:
• učí se podle rozvrhu, po obědě mohou jít děti domů nebo zůstat v klubu do 17:30 hodin
• přípravu sálu a večeře zajišťuje 8. a 9. ročník (odchod od školy v 16:00 hod., sraz na Sionu v 16:20
hodin, doprovod pí uč. Soňa a Andrea)
• v 17:45 je možné přicházet na slavnost do Centra Sion v Malšovicích
• slavnost zahájíme v 18:00 hodin (všichni již v sále)
• kolem 20:45 se budeme pěšky přesouvat na budovu Kleinerových
Pátek 26. října:
• po snídani nás čeká společné ráno a zajímavé workshopy
• ve 12 hodin končí a jdou na oběd žáci 5.-6. ročníku
• ve 12:30 hodin končí a jdou na oběd žáci 7.-9. ročníku
Jídlo na slavnosti můžete nosit během dne, od rána 7:30 hod. do jídelny na Kleinerových, kde převezmou
p. uč. Martina a Věrka, nejpozději však do 14:00 hodin. Děti si přinesou věci na spaní, hygienické potřeby
a případně vhodné oblečení na noční venkovní hru. Příspěvek za trička bude vygenerován ze systému.
Všem rodičům děkujeme za spolupráci a pomoc při organizaci.

3. listopadu – Město plné lampionů
Srdečně Vás zveme na 16. ročník rodinné akce Město plné lampionů.
Výjimečný lampionový průvod, v rámci nějž děti i dospělí každoročně
prožívají jedinečný příběh, který se odehrává na několika zastaveních
po trase z Malého náměstí ke Křesťanskému centru Sion. Letos se
ponoříme do stoletého výročí založení republiky zakončený tradičním
ohňostrojem. Těšíme se na všechny malé i velké !

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ
19. 10.
23. 10.
25.-26. 10.
29.-30. 10.
3. 11.
7. 11.
16. 11.
7. 2.

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…

Výstava Doteky státnosti – budova Kleinerových
Podzimní dýně Hvězdic
Model dvoušrobovice DNA osmáků
Svět kolem nás ve druhé třídě
Strom přání na společném ránu na budově Kleinerových

