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

AKTUALITY…
Exkurze v Holicích
V rámci pátečního studijního zaměření se žáci z budovy Kleinerových vypravili do Holic s cílem navštívit
Africké muzeum českého lékaře, cestovatele a etnografa Dr. Emila Holuba, který podnikl dvě cesty po
jižní Africe a pořídil rozsáhlou přírodovědnou a etnografickou sbírku. Nejprve zhlédli film o jeho životě
a poté následovala prohlídka expozic, např. pracovna s osobními věcmi, unikátem jsou určitě vycpaniny
velkých savců a ptáků, různé trofeje a v poslední části se ocitli v malé domorodé vesnici mezi původními
obyvateli Afriky. Získané informace využijí někteří z nich určitě při výuce regionálního zeměpisu !

Túra do Hradeckých lesů
Žáci 7., 8., a 9. třídy se v tělesné výchově vypravili do Hradeckých lesů, aby předvedli rychlost, sílu
a odvahu na Rytířském hradišti. Na určené místo se museli dostavit pomoci mapy a během cesty plnili
různé úkoly, např. popsat podzim, poznat hlášky z filmů či vymyslet originální básničku. V týmech se pak
na hradišti pustili do soubojů jako praví rytíři. Házeli kládou, překonávali překážkovou dráhu, skákali do
dálky a další neméně odvážné disciplíny.

Společné ráno na Kleinerových
Sladkou odměnou pro oslavence započalo opět společné ráno na budově Kleinerových. Poté následovalo
připomenutí českého stoletého výročí za přispění krátkých hudebních upoutávek a publikace „Letem
českým světem“. Děti názornou metodou měly možnost porovnat stavby z roku 1890 a 1990
a zaznamenat stavební změny v průběhu 100 let. Bylo to velmi zajímavé a poutavé !

Společné ráno na Mandysce
I společné ráno na prvním stupni začalo zvesela v režii manželů Michael a Soni Blue, a to písničkami
v angličtině „If you happy“ a „Every move i make“. Poté paní učitelka zajímavě vyprávěla příběh o věrném
slůněti Drobečkovi, který měl velmi rád babičku, neboť mu vždy vyprávěla veselé příběhy. Když
onemocněla, věrně ji slůně navštěvovalo a nosilo potravu. Těmito činy Drobeček prokázal silnou
vlastnost, kterou je věrnost. Druhý příběh byl o chlapci Samuelovi, který měl celý život sloužit Bohu. Po
celý dlouhý život naslouchal božímu hlasu a vyrostl tak ve velkého izraelského proroka. Poslední část rána
byla opět soutěživá. Námořníci byli rozděleni do 4 týmů, jejichž úkolem bylo přenést co nejvíce lentilek
pomocí slámek z jedné misky do druhé. Byl to vskutku veselý start do oslav Námořnických slavností !

Čeští lvi
I námořníci Mroži se připravili na oslavu stoletého výročí. K českému symbolu patří lev, a tak se ho
rozhodli namalovat, každý podle vlastní fantazie. Výtvory byly moc pěkné a staly se součástí slavnostní
výzdoby na Mandysce. To jsou ale šikulky !

Akrobace prvňáčků
Námořníci z první třídy v rámci hodiny tělesné výchovy předvedli neuvěřitelné gymnastické sestavy na
kruzích. Podívejte se, jak si to užívali a kdo ví, třeba jednou někdo z nich nás bude reprezentovat ve
sportovní gymnastice !

Námořnické a objevitelské slavnosti 2018
Ve čtvrtek po vyučování začaly na obou budovách Námořnické a objevitelské slavnosti, které trvaly do
pátku. Žáci z budovy Kleinerových se v odpoledních hodinách přesunuli do Křesťanského centra Sion, kde
započaly přípravy na večerní program, který na starosti měla 9. třída, včetně moderování. Úvod patřil
scénkám 5.-9. tříd, jejichž dějištěm bylo vylosované dvacetileté období našich dějin s významnými
osobnostmi a událostmi. Po vydatné večeři následovala druhá část, a to plná soutěží mezi třídami. Děti
prokazovaly znalosti ve vědomostním kvízu, přesnost v hodu na cíl, odvahu v pojídání rohlíku či šikovnost
ve stavění věže z kostkového cukru. Jak to při soutěžích bývá, hodně a hlasitě se fandilo, takže atmosféra
byla báječná ! Na závěr nesměl samozřejmě chybět tanec za doprovodu zahraničních a domácích
interpretů. Na zpáteční cestě do školy třídy plnily úkoly, za které dostaly indicie, na jejichž základě měly
poznat českou osobnost. Všem se podařilo danou osobu rozpoznat a tak nic nebránilo tomu, aby si došly
pro poklad a na památku si ponechat tričko se symbolem letošních oslav. Také námořníci z Mandysky si
patřičně užívali slavnosti. Během dne navštívili divadlo Drak a prošli prostory Labyrintu s loutkami.
Odměnou po celém dni plné soutěží a veselých radovánek byla slavnostně prostřená tabule a podívaná
na nádherný ohňostroj !
Páteční slavnosti začaly na Kleinerových společnou snídani, po které následovalo zasazení lípy dětmi
a pedagogy z obou budov ke stoletému výročí naší republiky a následné zakončení oslav pokračovalo
workshopy.

CO BUDE…
31. října – 2. Iistopadu – Projektové dny na budově Kleinerových
Žáci na budově Kleinerových budou v průběhu příštího týdne pracovat na projektech, které se zaměří na
různá témata a obory, např. vaření, pečení, česká kinematografie, výjezdy do Častolovic, Police nad
Metují či jiné. Musí je nejprve prozkoumat a shromáždit informace, poté zpracovat danou tématiku
a nakonec v pátek 2. listopadu prezentovat. Budeme se moc těšit, až se dané práce stanou součásti
výzdoby školy !

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 !

30. listopadu – Adventní trhy
Srdečně Vás také zveme na tradiční Adventní trhy, které se konají na
budově Kleinerových, kde si budete moci zakoupit výrobky námořníků
a objevitelů. Opět se budou připravovat Vánoce splněných přání pro
azylový dům matek s dětmi a školou adoptované indické holčičky
Mahimy, Přijďte a podpořte tuto akci s námi !

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ…
29.-30. 10.
31. 10. – 2. 11.
3. 11.

Podzimní prázdniny
Projektové dny
Město plné lampiónů

7. 11.
16. 11.
30. 11.
7. 2.

Den otevřených dveří na ZŠ a MŠ
8. a 9. třída – návštěva Výstavy středních škol v Hradci Králové
Adventní trhy na budově Kleinerových
Reprezentační ples Centra Sion spojený se šerpováním našich deváťáků

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT…






Portréty českých osobností
Ráno na Mandysce
Třídění písmenek u Plameňáků
Výšlap na Sněžku
Výlet do Prahy námořníků z Mandysky

