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Infoleták ZŠ Sion č. 9

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 hodin
na Malém náměstí.

AKTUALITY
Výsledky logické olympiády – jdeme do finále!
A máme tu výsledky krajského kola v logické olympiádě, kterého se zúčastnili dva námořníci, a to Jeník
Vojtíšek a Míša Hrnčiárik. Oba úspěšně reprezentovali školu, neboť Jenda v konkurenci 60 dalších
finalistů obsadil krásné 4. místo a Míša dokonce 2. místo, které ho tak posunulo do celostátního finále. To
se uskuteční 25. 11. 2019 v Míčovně Pražského hradu. Oběma námořníkům patří samozřejmě obrovská
gratulace, a Tobě, Míšo, budeme držet všechny palce a přejeme do Prahy hodně štěstí!☺

Námořnické slavnosti

Námořníci, podobně jako objevitelé, prožili slavnosti v divadelním duchu. Divadelním plesem je provedla
moderátorská dvojice Olga Havlová a Karel Kryl. Vzácným hostem večera pak nebyl nikdo jiný než Václav
Havel. Na programu večera byl nejen tanec, ale na řadu přišla i nacvičená vystoupení jednotlivých tříd.
Vše završila bohatá hostina a noční hra o poklad, ve kterém se ukrývala nová námořnická trička. Většina
dětí si poté užila společné přespávání a ráno skvělou snídani. Páteční den byl odpočinkový při poutavém
vyprávění pana Sochora o divokých zvířátkách. Pan Sochor mimo jiné navštívil před pár týdny také
budovu Kleinerových. Závěr slavnostního dne patřil promítání filmů!☺

Výtvarná soutěž

V pondělí byla na budově druhého stupně vyhlášena výtvarná soutěž, ve které mohou všichni hlasovat
prostřednictvím facebooku a instagramu o nejhezčí výkres měsíce, jehož ústřední postavou je Václav
Havel. Zájem je obrovský a hlasovat můžete ještě do pátečního večera. Všichni jsme zvědavi, které dětské
vyobrazení tohoto spisovatele a politika získá nejvíce vašich hlasů!☺

Písmenka jako padající listí

Podívejte si, jak si prvňáčci opakovali písmenka, která se za dva měsíce naučili. Ve třídě si museli připadat
jako na podzimní procházce za opadávání barevně zbarveného listí. Jsou to zkrátka šikulky!☺

Přírodní vědy u Pelikánů
Nejen námořníci se učí mezipředmětovým vztahům mimo školu. I žáci 9. třídy se vypravili do okolí školy,
aby pozorovali proměnu podzimní přírody po chemické stránce. Následně ve třídě provedli rozbor barev
listí a zopakovali si zároveň pojmy z anatomie rostlin!☺

Recitační soutěž o titul Recitátor školy

Dnes proběhlo na budově Kleinerových školní kolo v recitaci, do kterého postoupili nejlepší žáci z každé
třídy. Všechny přednesy byly na vysoké úrovni a porota to neměla opravdu lehké, vybrat toho
nejlepšího. Nakonec se ale shodli. Na 3. místě se umístil Vincent Šustáček z 5. třídy, na 2. místě Mariana
Hegerová z 6. třídy a celkovým vítězem a zároveň „Recitátorem školy“ se stal Adam Selke. Čestné
ocenění poroty získala Monika Vognarová ze 6. třídy a Matouš Jedlička ze 7. třídy. Všem vítězům
blahopřejeme!☺

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, tentokrát v duchu „Z pohádky do pohádky“. 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!☺

18. listopadu – Galavečer Dnů pro Izrael

Také Vás srdečně zveme na 23. ročník Dnů pro Izrael, který se uskuteční v Aldisu. Na tento slavnostní
večer přijal pozvání trenér basketbalové reprezentace ČR a izraelský trenér Ronen Ginzburg. O hudební
program se postará fenomenální Factorial Orchestra. Těšíme se na Vás!☺

29. listopadu – Adventní trhy

Přijměte pozvání na tradiční Adventní trhy, které se budou konat na zahradě budovy Kleinerových, kde si
budete moci zakoupit výrobky námořníků a objevitelů. Opět se připravují Vánoce splněných přání pro
azylový dům matek s dětmi a školou adoptovanou indickou školačku Mahimu, proběhne bazárek knih
a hraček i adventní focení. Výtěžkem z adventních trhů uděláme radost mnoha dalším. Pokud máte
zachovalé hračky a knihy, které ještě někomu udělají radost, rádi je přijmeme do bazárku, prosíme
o předání do kanceláří budov. Přijďte mezi nás a podpořte tuto akci!☺

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ
9. 11.
13. 11.
13. 11.
14. 11.
15. 11.

Město plné lampionů
Den otevřených dveří
Škola nanečisto
Návštěva hvězdárny – 7. třída
Výstava středních škol v Aldisu

18. 11.
20. 11.
21. 11.
29. 11.
2. 12.
13. 2.

Galavečer Dnů pro Izrael
Sběr papíru
Večer izraelských vín s degustací
Adventní trhy na zahradě budovy Kleinerových
Školní výlet – návštěva reprezentačních prostor Pražského hradu
Reprezentační ples Centra Sion a šerpování deváťáků

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT
• Adaptační pobyt 7. třídy ve Zdobnici
• Recitátor školy
• Divadlo Jesličky – 5. třída
• Návštěva Úřadu práce Hradec Králové 8. a 9. třídy
• Projektové dny u námořníků
• Skupina námořníků na Kunětické hoře
• Sametová zeď na Mandysce
• Projekt o Hradci Králové
• Objevitelské slavnosti v Centru Sion
• Okresní kolo v ping-pongu ve Smiřicích
• Bohatá snídaně po objevitelských slavnostech

