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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 30. listopadu v 16:30 h
na zahradě budovy Kleinerových!

AKTUALITY…
Školní sněm na budově Kleinerových

V úterý se opět konal školní sněm na budově druhého stupně, tentokrát pod vedením páté třídy. Hlavním
bodem programu byla debata o používání mobilů ve škole. Každá třída se vyjádřila ke svému návrhu,
bohužel žádný z nich neprošel. Nakonec se jednoznačně odsouhlasilo to, že každá třída si zavede vlastní
pravidla, která budou vyvěšena do 20. 11. ve třídách na viditelném místě.

Příprava na adventní trhy u námořníků
Adventní trhy se pomalu blíží, a tak se i námořníci z Mandysky dali s plným elánem do díla. Prvňáčci
připravili výborná lízátka a papírové betlémy, posádka lodi Mrož vyráběla krásné bílé vánoční stromečky
zdobené zlatou hvězdou. Jsou to ale všichni šikovní umělci! ☺

Společné ráno na budově Kleinerových
Hlavním tématem středečního společného rána na budově druhého stupně pod vedením paní učitelky
Soni Blue byl dopis našim žákům od indické holčičky Mahimy, která v současné době navštěvuje sedmou
třídu. Vyprávěla v něm o sobě, jak se cítí, co prožívá, zmínila se také o pobytu na táboře. Poté vzešla
prosba, aby ji děti v rámci hodiny anglického jazyka odpověděly, poslaly vánoční přání a něco pěkného
namalovaly. Určitě se jim to povede a dopisování na dálku bude i nadále pokračovat!

Putování světem na Mandysce
Námořníci putují po světě a tentokrát zakotvili v zemi stavebnice Lega, a to v Dánsku. Prozkoumali
Legoland a žáci čtvrté třídy přichystali překvapení a sestrojili pro ostatní robota. Uvidíme, co to bude
příště, třeba Eiffelova věž? ☺

Společné ráno u námořníků
Společné ráno na Mandysově opět začalo zvesela v režii amerických kolegů manželů Mikea a Soni Blue
anglicky, a to novými písničkami „Tooty Ta“ a „Boom Chicka Boom“. Poté paní učitelka vyprávěla příběh
o radostné kozičce, díky níž si její bratříček uvědomil to, že nebude na vše pohlížet černě a vděčit za to, co

má. Poté následoval biblický příběh „Pavel zpívá ve vězení“ a poslední část hodiny pak proběhla ve
znamení hry na rozesmívání. Úkolem bylo rozesmát spolužáka bez slov a dotyků. Děti si užily báječné ráno
plné smíchu a radosti! ☺

Hodiny UK na budově druhého stupně
Školáci z Kleinerových pokračovali tento týden ve vyrábění na adventní trhy. Chobotnice se pustily do
sněžítek, a jak je patrné z fotek, práce jim šla pěkně od ruky! Kormoráni pracovali s hlínou, sprejovali sklo
a hlavně se věnovali zdobení rámečků. Určitě jim přitom nechyběla fantazie. Ani vánoční stromeček
nebude ošizen o ozdoby. Na těch pracovali Pelikáni, na jejichž výrobu použili hlínu. A nakonec Mořští
koníci tvořili lucerničky a figurky. Už se těšíme na adventní stánky plné rozmanitých výrobků žáků naší
školy! ☺

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!

Bazárek knih a hraček

Uvítáme použité, ale zachovalé knihy a hračky, které přinesou mnoho radosti dalším dětem a vykouzlí jim
úsměv na tváři. Jejich prodej proběhne na adventních trzích a výtěžek poputuje na dárky pro maminky
a děti z azylového domu. Nosit je můžete nosit do kanceláří na obou budovách. Děkujeme, že s námi
podpoříte dobrou věc.

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. Přijďte s Vašimi dětmi strávit předvánoční čas a vychutnat atmosféru trhů, které se
v letošním roce odehrávají v severských zemích! ☺

12. prosince – Výlet do Drážďan pro žáky 6.-9. třídy

Na Adventní trhy do Drážďan jsou zváni žáci 2. stupně. Tyto trhy patří k nejstarším v Německu a jednou
z hlavních atrakcí je krušnohorská stupňovitá pyramida. V programu je zahrnuta prohlídka krásného
města na Labi a návštěva vánočního trhu, na kterém lze najít mnoho nápaditých a roztomilých dárků! ☺

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ…
21. 11.
30. 11.
6. 12.
10. 12.
12. 12.
14. 12.
21. 12.
22. 12. - 2. 1.
3.-4. 1.
7. 2.

Sběr papíru
Adventní trhy na budově Kleinerových
Den otevřených dveří
Návštěva Úřadu práce v Hradci Králové – volba povolání – 8. a 9. třída
Výlet do Drážďan pro žáky 6.-9. třídy
Návštěva Sion High School – 8. a 9. třída
Vánoce ve škole
Vánoční prázdniny
Ředitelské volno
Reprezentační ples Centra Sion spojený se šerpováním našich deváťáků

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT…
● Město plné lampionů 2018
● Školní bufet u námořníků
● UK u Delfínů
● Výrobky Kormoránů a Chobotnic
na adventní trhy
● Společné ráno na Mandysce
● Školní klub u Lachtana
● Krajské kolo v logické olympiádě

