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

Srdečně zveme všechny malé i velké na tradiční Adventní trhy.
Těšíme se na Vás 29. listopadu v 16:30 hodin
na zahradě budovy Kleinerových!

AKTUALITY
Výstava středních škol v Aldisu

V pátek se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili prezentace středních škol, která se konala v královéhradeckém
Kongresovém centru Aldis. Nabídka byla velmi pestrá a široká. Jednotlivé školy se představily nejen
teoreticky, ale některé předvedly i praktické ukázky. Věříme, že pro budoucí absolventy školy tato akce
byla přínosná a pomohla jim s rozhodováním o budoucím profesním zaměření!☺

Studentský běh 17. listopadu
V pátek 15. 11. se naši žáci zúčastnili 2. ročníku běhu pořádaného na počest Dne studentstva. Pořadatel
– Zdravotnická škola pod záštitou Královéhradeckého kraje – připravil tři různé tratě pro kategorie – žáci
ZŠ, žáci SŠ a Open/učitelé. My jsme letos obsadili pouze 1. kategorii (6. a 7. třídy) a obohatili jsme ji
účastí žáků 5. třídy, s kterými pořadatel vůbec nepočítal. Vydařenou akci jsme korunovali výhrou Jakuba
Kubece a druhým místem Mariany Hegerové, oba dva ze šesté třídy, a třetím místem, které obsadil Ben
Doksanský a Blanička Truhlářová, oba z páté třídy. Věříme, že je založena pěkná tradice a bude se jí
účastnit stále více závodníků. Děkujeme za reprezentaci školy všem zúčastněným, kterými byli Anna
Víravová, Mia Rollová, Antonín Kočnar, Mariana Hegerová, Jakub Kubec, Blanka Truhlářová, Sabina
Skrovná, Benjamin Doksanský, Kryštof Šlambora, Jannick Feuchter a Ondřej Knápek!☺

Papírová zeď na Ulrichově náměstí

Námořníci a objevitelé se připojili k akci letošního 30. výročí od listopadových událostí v roce 1989
a donesli papírové krabice, které popsali nebo polepili dobovými hesly či připojili svůj vzkaz. Z těchto
krabic pak vyrostla na Ulrichově náměstí papírová zeď!☺

Dějepisná olympiáda
Tento týden se na budově Kleinerových konalo školní kolo dějepisné olympiády pro 9. třídu, kterého se
zúčastnili Jiří Porkert, Artur Kot a Michelle Vašíčková. Vítězem a zároveň postupujícím do okresního kola
se stal Jiří Porkert. Blahopřejeme a držíme všechny palce v dalším kole!☺

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
29. listopadu – Adventní trhy
Přijměte pozvání na tradiční Adventní trhy, které se budou konat na zahradě budovy Kleinerových od
16:30 do 18:00 hodin, 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. Těšit se také můžete na vystoupení uměleckých
kroužků při DDM Nová generace. Přijďte mezi nás a prožijte pohodový předvánoční čas provoněný
cukrovím za zvuku vánočních koled!☺

2. prosince – Školní výlet na Pražský hrad
V pondělí 2. 12. navštíví školáci a jejich učitelé
Pražský hrad, kde se v rámci Dne otevřených dveří
reprezentačních prostor Pražského hradu zúčastní
jeho prohlídky s následnou procházkou po Praze.
Ráno je sraz na Hlavním nádraží Hradec Králové
v 7:45 hodin v nádražní hale u cedule odjezdů. Návrat
do Hradce Králové je naplánován na 16:50 hodin,
poté odcházejí školáci z budovy Kleinerových domů
sami. Námořníci z Mandysky odchází v doprovodu
rodičů, pokud nebudou mít lístek s podpisem, že
mohou odcházet sami. S sebou vhodné teplé
oblečení a obuv, svačinu a pití na celý den, drobné kapesné. Cena za dopravu bude vygenerována ze
systému EduPage, vstupné je zdarma. Těšíme se na společný výlet, tým školy!☺

11. prosince – Adventní zájezd do Drážďan
Na Adventní trhy v Drážďanech jsou zváni nejen žáci 6.-9. třídy, ale také rodiče, prarodiče a známí. Tyto
trhy patří k nejstarším v Německu a jednou z hlavních atrakcí je krušnohorská stupňovitá pyramida.
V programu je zahrnuta krátká zastávka u Popelčina zámku Moritzburg, poté prohlídka krásného města
na Labi a návštěva vánočních trhů, na kterém lze najít mnoho nápaditých a roztomilých dárečků. K tomu
si můžete zajít na nákupy do vyhlášených obchodních domů. Pojeďte s námi a užijte si vánoční čas, jak se
patří!☺

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ
29. 11.
2. 12.
11. 12.
18. 12.
18. 12.
18. 12. – 19. 12.
20. 12.
23. 12. – 3. 1.
30. 1.
31. 1.
13. 2.

Adventní trhy na zahradě budovy Kleinerových
Školní výlet – návštěva reprezentačních prostor Pražského hradu
Adventní zájezd do Drážďan pro žáky 6.-9. tříd a rodiče
Sběr papíru
Den otevřených dveří
Vánoční projektové dny na ZŠ Mandysova a Kleinerových
Vánoce ve škole na obou budovách
Vánoční prázdniny
Konec 1. pololetí, vydání vysvědčení
Pololetní prázdniny
Reprezentační ples Centra Sion a šerpování deváťáků

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT
• Město plné lampionů
• Výkres měsíce na téma Václav Havel
• Florbalový turnaj v Novém Bydžově
• Účast na matematické soutěži v Praze
• Společné ráno na budově Kleinerových
• Setkání národů v Adalbertinu
• Návštěva 7. třídy na hvězdárně
• Návrhy půdorysů námořníků
• Mroži vyráběli na Adventní trhy

