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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 3. listopadu v 17 hodin
na Malém náměstí.
AKTUALITY…
Zasazení lípy

V pátek po vydatné snídani byla žáky a pedagogy vedle budovy Kleinerových vysazena lípa na počest
stoletého výročí založení naší republiky.

Workshopy na Kleinerových

Po vydařených čtvrtečních objevitelských slavnostech, noční hře a nocování ve škole se Kleineráci v pátek
26. října zapojili do objevitelských workshopů.

Podzimní projekt

Na Mandysce se námořníci zúčastnili projektu 100 podzimů v ČR. Každý z nich měl svoji představu, a tak
porovnání bylo určitě zajímavé.

Projektové dny

Ve středu začaly na budově Kleinerových projektové dny, které trvaly do pátku. Nabídka byla velmi široká,
vedle tvořivých projektů si školáci mohli vybrat i projekty výjezdové, čekala na ně např. výroba adventních
věnců, návštěva muzea stavebnice Merkur v Polici nad Metují a azylového domu pro matky s dětmi
v Hradci Králové, s českou kinematografií se někteří seznámili v Praze v rámci projektu Za kamerou Karel
Zeman, jiní se snažili při pečení perníčků či poznali a také ochutnali americkou kuchyni! V pátek proběhla
prezentace jednotlivých skupin, která započala poslechem písničky k výročí našeho státu a po ní už žáci
předvedli své projekty. Práce byly velmi zajímavé a Vy si je můžete prohlédnout na facebooku školy. Na
závěr dopoledne se promítl film „Občanský průkaz“.

CO BUDE…
3. listopadu – Město plné lampionů

Srdečně Vás zveme na 16. ročník rodinné akce Město plné lampionů. Přijďte a užijte si 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 naší republiky zakončený tradičním ohňostrojem. V sobotu v 17 hodin se těšíme
na všechny malé i velké.

30. listopadu – Adventní trhy
Srdečně Vás zveme na blížící se tradiční Adventní trhy, které se konají v tomto roce opět na zahradě
budovy Kleinerových, kde si budete moci zakoupit výrobky námořníků a objevitelů. Připraveny jsou Vánoce
splněných přání pro azylový dům matek s dětmi a výtěžek z prodeje výrobků poputuje ke školou
adoptované indické holčičce Mahimě. Přijďte s námi strávit předvánoční čas, vychutnat atmosféru s Vašimi
dětmi a podpořit s námi tuto akci.

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ…
3. 11.
7. 11.
16. 11.
21. 11.
30. 11.
22. 12. - 2. 1.
3. - 4. 1.
7. 2.

Město plné lampiónů
Den otevřených dveří na ZŠ a MŠ
8. a 9. třída – návštěva Výstavy středních škol v Hradci Králové
Sběr papíru
Adventní trhy na budově Kleinerových
Vánoční prázdniny
Ředitelské volno
Reprezentační ples Centra Sion spojený se šerpováním deváťáků

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT…
 Ráno na Mandysce
 Akrobaté prvňáčci
 Sportovní klání na Rytířském hradišti
 Český lev v podání Mrožů
 Námořnické oslavy na Mandysce
 Objevitelské slavnosti žáků budovy Kleinerových
 Společná snídaně 5.-9. třídy

