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Infoleták ZŠ Sion č. 8

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

Srdečně zveme všechny malé i velké na tradiční lampionový průvod
Město plné lampionů. Těšíme se na Vás 9. listopadu v 17:00 hodin
na Malém náměstí.

AKTUALITY
Reakce na článek o Sion školách
Milí rodiče,
rád bych se velmi krátce vyjádřil k dalšímu článku redaktora MF Dnes T. Hejtmánka o Sion školách. Jak
jsem informoval již na rodičovském setkání ZŠ počátkem září, nutnou potřebu finančních prostředků na
mzdy učitelů (v důsledku výpadku financí od MŠMT) jsme již počátkem září vyřešili půjčkou od
soukromého věřitele a na poskytnutí případné půjčky od města či kraje jsme tak nebyli závislí.
Sion školy nejsou z hlediska své existence ani činnosti nijak ohroženy. Celou věc kolem možné půjčky od
města či kraje rozhodně neprožíváme tak dramaticky, jak to článek líčí, namísto toho se věnujeme
našemu běžnému školnímu životu.
Žádosti jsme sice nestáhli, ale upřímně jsem již s poskytnutím půjčky od města či kraje nepočítal,
vzhledem k tomu, že ve chvíli, kdy se z naší žádosti stala politická a mediální causa, mnozí politici
instinktivně mají obavy takovou věc podpořit. Přesto nebo právě proto děkuji všem rodičům, kteří jakkoli
oslovili politiky či úředníky, neboť v důsledku žádosti se kolem nás začalo šířit tolik fám a pomluv, že
každé pozitivní vyjádření o nás bylo o to cennější.
Všem Vám děkuji za důvěru a za podporu a omlouvám se, pokud jste si v důsledku článků v MF Dnes
dělali starosti.
Přeji Vám pohodový víkend a oslavu státního svátku a srdečně zdravím.
Denis Doksanský
P.S.: Pokud byste měli zájem o mou podrobnější reakci na článek, je v internetové verzi v diskusi pod
článkem.

Adaptační pobyt Kormoránů

Žáci 7. třídy strávili 4denní adaptační pobyt ve Zdobnici v Orlických horách. Cílem bylo nejen stmelování
kolektivu prostřednictvím her, ale také nácvik na objevitelské slavnosti. A jaký by to byl pobyt bez
vycházek do lesů či túra nádhernou podzimní přírodou, kdy stromy hýřily všemi barvami. K příjemně
strávenému pobytu přispělo zajisté slunečné počasí, prostředí lyžařského areálu, ubytování, stravování
a společně strávený čas!☺

Divadlo Jesličky

Školáci 5. třídy se v pondělí vypravili do divadla Jesličky na představení klasické pohádky s názvem
„Trempaslíci“, která je přenesena do trampského prostředí. Ke kulturnímu zážitku zajisté přispěla
i skutečnost, že představení bylo dětské. Dokonce do jedné z hlavní role byl obsazen spolužák Jan Musil!

Návštěva ÚP Hradec Králové

V rámci projektu „Volba povolání“ navštívili žáci 8. a 9. třídy Úřad práce v Hradci Králové. Nejprve se
seznámili s činností a jednotlivými sekcemi této instituce a poté proběhla živá diskuze o povoláních, která
jednou možná zaniknou, nebo budou v budoucnu nahrazena jinou profesí. Věříme, že návštěva byla pro
budoucí absolventy základní školy přínosná a pomohla jim v rozhodování!☺

Projektové dny u námořníků

Tento týden odstartovaly na budově Mandysova projektové dny a část námořníků se ponořila do
zkoumání událostí sametové revoluce. Do mapy republiky zapisovali, co oceňují, co bylo dobrého a o co
lidem šlo. Za hranice pak psali to, co bylo špatné. Jiná část školáků navštívila Střední školu vizuální tvorby,
kde načerpali inspiraci k výrobě floristických a designových výrobků. Nakonec si sami vytvořili zvířátko
z přírodního materiálu. V dalších dnech se někteří námořníci vydali po stopách citátů Václava Havla, jiní
sbírali přírodní materiál k podzimní výzdobě a poslední den byl věnován projektu „Po stopách sametové
revoluce“. Finálním výsledkem byla Sametová zeď s dobovými plakáty a lapbooky!☺

Projekce „Írán – zahalená krása“
Žáci druhého stupně navštívili ve středu kino Centrál, kde se prostřednictvím vzdělávacího projektu Svět
kolem nás vypravili na území někdejší Perské říše – Íránu. Poznali tak nejen přírodní poměry této
zajímavé země, ale také život ve městech a na venkově. Nejvíce cestovatele okouzlila starověká Persie
pohostinností a přívětivostí obyvatel. Na závěr promítání následovala živá beseda na dané téma. Věříme,
že promítání přesvědčilo školáky o tom, že stojí za to poznávat svět!☺

Výsledky logické olympiády
A máme tu výsledky školního kola logické olympiády, které se zúčastnily děti na obou budovách základní
školy. V kategorii A pro 3.-5. ročník ZŠ zvítězili Jan Vojtíšek (4. třída), Ondřej Knápek (5. třída) a Michal
Hrnčiarik (4. třída) a postupují tak do krajského kola, které se koná 1. listopadu. Všem řešitelům patří
samozřejmě obrovská gratulace a budeme držet palce v dalším kole! Nejmladší kategorie píše logickou
olympiádu v těchto dnech. 

Výsledky přírodovědného klokana
Už máme také jasno v tom, kdo postupuje do krajského kola soutěže Přírodovědný klokan. Z třetího místa
se účastní Nela Vacková (8. třída), z druhého Lukáš Kuneš (8. třída) a z prvního místa Jiří Porkert (9. třída).
Všem soutěžícím blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů do dalšího kola! 

Okresní kolo v ping-pongu
Čtyři žáci ze sedmé třídy (Jan Dostál, Jiří Dostál, Jan Šmejkal, Adam Hromádko) se zúčastnili okresního
kola v ping-pongu ve Smiřicích, které pořádala Asociace školních sportovních klubů. Přes velké úsilí se
umístili ve své kategorii na 4. místě i proto, že v ostatních týmech hráli registrovaní hráči. Děkujeme za
odvahu a skvělou reprezentaci školy! 

Námořnické a objevitelské slavnosti 2019

Ve čtvrtek po vyučování začaly na obou budovách školní slavnosti. Objevitelé z budovy Kleinerových se
v odpoledních hodinách přesunuli do Centra Sion, kde započaly přípravy na večerní program, který byl
v Úvod patřil divadelním ukázkám 5.-9. tříd na téma Václav Havel, kdy jsme měli možnost zhlédnout
krásná vystoupení jako Havlovu kuchařku, Moc bezmocných, Audienci, Zahradní slavnost a Vyrozumění.
Poté následovala vydatná večeře plná dobrot a laskomin. Druhá polovina večera patřila pak soutěžím,
při kterých se školáci náramně bavili. A samozřejmě na závěr nesměla chybět diskotéka. Po návratu na
budovu druhého stupně se všechny třídy vypravily za pokladem a ponechaly si na památku náramky
k 30. výročí sametové revoluce. A aby se dětem dobře usínalo po náročném dni, promítaly se
v jednotlivých třídách různé filmy. Páteční slavnosti začaly na Kleinerových společnou snídaní, po které
následovaly dětmi vybrané workshopy! 

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
9. listopadu – Město plné lampionů
Srdečně Vás zveme na 17. ročník rodinné akce Město plné lampionů, v rámci kterého 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
28. 10.
29. 10. – 30. 10.
31. 10. – 1. 11.
9. 11.
13. 11.
13. 11.
18. 11.
20. 11.
2. 12.
13. 2.

Státní svátek – Den vzniku Československa
Podzimní prázdniny
Ředitelské volno
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
• Návštěva SŠ High School
• Mroži v lese
• Společné ráno na budově Kleinerových
• Zvířata v písničkách
• UK žáků 6. třídy
• Mezinárodní velkofilm

