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

AKTUALITY…
Město lampionů

V sobotu 3. 11. proběhl 16. ročník rodinné akce Město lampionů, která byla jednou z mnoha oslav
stoletého výročí založení naší republiky. Přípravy probíhaly už od rána a pódium před Křesťanským
centrem Sion se stalo uvítacím molem prvního prezidenta T. G. Masaryka, Emy Destinové či Tomáše Bati.
Na Malém náměstí se shromáždili malí i velcí s barevnými lampiony různých tvarů, kteří se v 17 hodin
vypravili na pochod k centru. Během cesty se zastavovali u historických stanovišť a měli tak možnost
zhlédnout ukázku z bohaté české historie a vidět významné postavy našich dějin, např. praotce Čecha,
husity, Karla IV nebo J. A. Komenského. Celá akce vyvrcholila velkolepým ohňostrojem na motivy
Smetanovy Vltavy. Atmosféra po celou dobu byla báječná a už nyní se těšíme na další ročník!

Logická olympiáda
V pátek 2. 11. proběhlo krajské kolo v logické olympiádě, kterého se zúčastnili naši dva žáci, a to Nicolo
Simoni a Filip Zídek. Oba dva úspěšně reprezentovali školu, neboť Filip skončil v kraji na krásném 5. místě
a Nicolo na úžasném 1. místě, které ho posunulo do republikového finále. To se uskutečni 26. listopadu
v Míčovně Pražského hradu. Oběma účastníkům patří samozřejmě obrovská gratulace a Nicolo, Tobě
budeme držet všechny palce a přejeme do Prahy hodně štěstí!

Zábava u Lachtana

I objevitelé z osmé třídy si dokáží užít čas v rámci školního klubu. V úterý se totiž vypravili na hřiště
u Lachtana a vyzkoušeli si různé prolézačky. K dobrým výkonům zajisté přispělo i podzimní slunečné
počasí!

Společné ráno na budově Kleinerových
Sladkou odměnou pro oslavence začalo středeční společné ráno na budově Kleinerových pod vedením
paní učitelky Soni Blue. Nesměla chybět samozřejmě velká gratulace Nicolovi a Filipovi z 5. třídy, kteří nás
tak úspěšně reprezentovali v krajském kole logické olympiády. Poté následovalo povídání o Boží milosti, po
níž děti mohly zhlédnout krátké video o dvou mužích se silnou vůlí něco dokázat, o otci a synovi.

Den otevřených dveří
Na obou budovách proběhl Den otevřených dveří, kterého využilo mnoho rodičů. Měli možnost si
prohlédnout školy a zúčastnit se výuky. Za jejich návštěvu děkujeme a budeme se těšit na nové prvňáčky
u zápisu, popřípadě na nové spolužáky !

Společné ráno u námořníků

Společné ráno na Mandysově začalo zvesela v režii amerických kolegů manželů Mikea a Soni Blue anglicky,
a to novými písničkami „Baby shark“ a „Let it shine“. Poté paní učitelka vyprávěla příběh o spolehlivé
rybičce Ploutvičce a o spolehlivém služebníkovi. Poslední část hodiny pak proběhla ve znamení hry
„Rybičky, rybičky, rybáři jedou!“ Děti se moc bavily, jak je patrné z fotek!

Školní sněm na Mandysce

Hlavním bodem programu školního sněmu na prvním stupni bylo odhlasování školního bufetu. Všichni
jednoznačně souhlasili, a tak třeťáci mohli v úterý otevřít obchůdek plný dobrot. Všichni už teď jsou
zvědaví, na čem si pochutnají příští týden!

Delfíni kuchtíky

Opět se z mobilní učebny linula sladká vůně. Tentokrát se do zdobení perníčků, které se budou prodávat
na adventním trhu 30. 11., pustili sedmáci. Zbyl čas i na vaječnou smaženici a určitě si na ni dost
pochutnali!

Umění a kultura u Kormoránů a Chobotnic

Žáci 6. třídy se začali podílet na tvorbě výrobků pro adventní trh. S chutí se pustili do práce, která jim
opravdu šla od ruky. Někteří malovali na skleničky, jiní zdobili perníčky či vyšívali sáčky. Jak je vidět na
fotkách, i kluci mohou být zruční ve vyšívání! Jiným druhem činnosti se zabývali žáci 5. třídy, kteří vyráběli
malé papírové svícny. Jak to vypadá, příprava pro adventní trh už vypukla a na řadu přijdou zajisté další
nápady s vánoční tématikou!

Uvítáme nepotřebný materiál na vyrábění s dětmi

Prosíme o prázdné skleněné láhve na závit i s víčkem. Poslouží nám na vyrábění pro adventní trhy. Doneste
je prosím na budovu Kleinerových. Kdo má doma staré kachličky (dlaždičky), truhlářské překližky, zbytky
látek či vlny a chtěl by je věnovat škole, přineste prosím na budovu druhého stupně. Děkujeme!

CO BUDE…
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. Součástí akce bude i bazárek knih a hraček na podporu azylového
domu matek s dětmi. Pomoci jim můžete dodáním zachovalých nepotřebných knih a hraček, které můžete
nosit do kanceláří školy. Podpořte s námi dobrou věc a přijďte s Vašimi dětmi strávit předvánoční čas
a vychutnat atmosféru trhů, které se v letošním roce odehrávají v severských zemích!

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ…
16. 11.
21. 11.
30. 11.
6. 12.
10. 12.
22. 12. - 2. 1.
3. - 4. 1.
7. 2.

8. a 9. třída – návštěva Výstavy středních škol v Hradci Králové
Sběr papíru
Adventní trhy na budově Kleinerových
Den otevřených dveří
8. a 9. třída – návštěva Úřadu práce v Hradci Králové – volba povolání
Vánoční prázdniny
Ředitelské volno
Reprezentační ples Centra Sion spojený se šerpováním našich deváťáků

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT…
• Zasazení lípy vedle budovy Kleinerových
• Podzim na Mandysce – projekt a Co má vědět správný Čech

•
•
•
•

Projektové dny na budově Kleinerových a jejich prezentace
Muzeum Merkur v Polici nad Metují
Projekt Za kamerou Karel Zeman
Hravé odpoledne v družině

