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

AKTUALITY
Město plné lampionů 2019

V sobotu 9. 11. proběhl 17. ročník rodinné akce Město plné lampionů, během něhož si velcí i malí užili
putování z pohádky do pohádky. Přípravy probíhaly už od rána a pódium před centrem Sion se stalo
molem pro princeznu a krále. Na Malém náměstí se všichni shromáždili s barevnými lampiony různých
tvarů a v 17 hodin se průvod vydal přes most v Malšovicích směrem k Centru. Během cesty se rodiny
zastavovaly u pohádkových stanovišť a měly tak možnost zhlédnout ukázky a vidět pohádkové bytosti,
kterými byli např. Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Zlatovláska a jiné. Celá akce vyvrcholila krásným
ohňostrojem za doprovodu melodie z populární pohádky „Tři oříšky pro Popelku“. Všichni si večer
náramně užili a už nyní se těšíme na další ročník!☺

Vítězný výkres měsíce

Jak jsme Vás již informovali, proběhla minulý týden na facebooku a instagramu výtvarná soutěž na téma
Václav Havel. Hlasovalo se až do pátečního večera a v pondělí jsme na budově Kleinerových znali
výsledky. Nejhezčím výkresem byl vyhlášen výtvor Karla Vaňury z 6. třídy. Moc mu gratulujeme
a přejeme spoustu dalších nádherných kreseb!☺

Florbalový turnaj v Novém Bydžově

V úterý 12. 11. se žáci 6. a 7. třídy zúčastnili okrskového kola ve florbalu, které se konalo v Novém
Bydžově. Odjížděli s postupovými ambicemi, bohužel se jim ve druhém utkání nalepila smůla na
florbalky. Vlastní gól a nastřelené tyčky postup překazily. Přesto ze sebe vydolovali to nejlepší a zbylá
utkání vyhráli. V nejlepším utkání turnaje dokonce porazili i největšího aspiranta na postup. Mocný finiš
nestačil na postup a nakonec borci obsadili třetí místo se stejným počtem bodů jako druhý tým. Naši
školu reprezentovali Jakub Kubec, Jakub Novotný, Jan a Jiří Dostálovi, Antonín Kočnar, Jan Šmejkal,
Roman Železný a Adam Hromádko. Všem děkujeme za výbornou reprezentaci školy!☺

Celorepubliková matematická soutěž

Tento týden se v Praze konala celorepubliková týmová matematická soutěž pro žáky 6.-9. tříd základních
škol a víceletých gymnázií, které se také zúčastnily dva týmy z budovy Kleinerových. První tým zastupovali
Eliška Skalová, Nik Skřivánek, Lukáš Kuneš a Matouš Kosina, druhý tým byl v obsazení Lucie Beránková,
Mariana Hegerová, Nela Vacková a Katka Kovandová. V průběhu soutěže počítali matematické příklady
a řešili různé logické úlohy. Kromě samostatné činnosti byla v týmech také důležitá koordinace
a vzájemná spolupráce. Vzhledem k obrovské konkurenci naši soutěžící sice nedosáhli na nejpřednější
místa, přesto jim děkujeme za statečnost a příkladnou reprezentaci školy!☺

Učíme se venku

Námořníci z lodi Mrož předváděli matematické měření v areálu školy. Nejdříve měřili velikost stromů
a okolních domů, poté chvilku stáli s kompasem a určovali světové strany, nakonec změřili, jak už mají
dlouhý řetěz z céček. Zkrátka učení venku je zábava!☺

Společné ráno na budově Kleinerových

Středeční společné ráno u objevitelů začalo gratulacemi a sladkou odměnou pro soutěžící, kterými byli
florbalisté a účastníci v týmové matematické soutěži MaSo. Poté následovalo připomenutí 30. výročí od
uplynutí sametové revoluce zakončené společným zpěvem státní hymny!☺

Setkání národů
Žáci 8. a 9. třídy navštívili v Adalbertinu festival tradic, kultury a kuchyně více než 20 národů světa pod
názvem „Setkání národů 2019“. Díky akci měly děti možnost poznat národní tradice, umění a zvyky
cizinců, kteří u nás žijí, pracují anebo studují. Na jednom místě mohly projít svět od Ameriky přes Evropu,
Afriku až po Asii a také ochutnávat etnické speciality!☺

Kormoráni na hvězdárně

Žáci 7. třídy se v rámci přírodních věd vypravili na hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové, kde jim byl
prezentován program s názvem „Země a její sousedé“. Návštěva započala v nově vybudovaném
digitálním planetáriu, kde si prohlédli noční oblohu s ukázkou významných hvězd a souhvězdí, Sluneční
soustavu a okolní planety. V druhé části se dozvěděli informace o Měsíci a Marsu, z čeho se skládá
prstenec Saturnu a další zajímavosti o vesmíru. Na závěr zhlédli film „Kosmické srážky“ a prohlédli si
dalekohled na pozorování oblohy. Program byl velice zajímavý a přínosný pro výuku!☺

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
18. listopadu – Galavečer Dnů pro Izrael
Srdečně Vás 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
18. 11.
20. 11.
21. 11.
29. 11.
2. 12.
18. 12.
18. 12.
18. 12. – 19. 12.
20. 12.
23. 12. – 3. 1.
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
Sběr papíru
Den otevřených dveří
Vánoční projektové dny na ZŠ Mandysova a Kleinerových
Vánoce ve škole na obou budovách
Vánoční prázdniny
Reprezentační ples Centra Sion a šerpování deváťáků

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT
• Námořnické slavnosti na Mandysce
• Snídaně u námořníků
• Vypravování pana Sochora na Mandysce
• Recitátoři školy 2019
• Finalisté logické olympiády
• Výtvarná soutěž na téma Václav Havel
• Opakování písmenek
• Přírodní vědy u Pelikánů
• Dopolední výuka u Mrožů

