29. 11. 2019

Infoleták ZŠ Sion č. 12

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
Kynologický výcvik

I v letošním školním roce se někteří žáci v rámci studijního zaměření vydali do psího útulku v Hradci
Králové, aby si v praxi vyzkoušeli venčení desetiletého velmi přátelského křížence Lorda. Jak je vidět,
dopoledne v Městských lesích si užily nejen děti, ale také jejich čtyřnohý kamarád. Zvenčí útulku se
podívaly i na ostatní svěřence, kteří čekají na osvojení. Jako zdroj informací pro vypracování pátečního
projektu jim posloužila přilehlá nástěnka!☺

Cesta do Ameriky
Námořníci z Mandysky díky své píli, vytrvalosti a šikovnosti se vydali na plavbu do Ameriky. Získali
povolení, opatřili si zásoby potravin na cestu, a protože mají průkaz stavitele, postavili si loď. Popřejme
jim tedy šťastnou cestu a příznivý vítr do plachet!☺

Lezení nás baví
Někteří školáci z budovy Kleinerových se v rámci tělesné výchovy vypravili na lezeckou stěnu v Hradci
Králové. Pod vedením zkušeného instruktora se seznámili s průpravou lezení jako je slaňování,
jednolanová technika či jištění. A protože byli všichni obratní a rychlí jako veverky, obdrželi na závěr
obrovskou pochvalu!☺

Olympiáda z českého jazyka

Tento týden se na budově Kleinerových konalo školní kolo olympiády z českého jazyka pro 8. a 9. třídu,
která se skládala z gramatické a slohové části. Všem zúčastněným děkujeme a o vítězi Vás budeme
informovat v příštím čísle!☺

Florbalový turnaj
Ve středu 27. 11. se v Předměřicích nad Labem uskutečnilo okresní kolo 8. ročníku florbalového ČEPS
cupu pro celky 4. a 5. tříd. Náš tým šikovných páťáků doplněný o dva čtvrťáky odjížděl s vysokými
ambicemi. Bohužel přišla hned na úvod jasná prohra, následovaná vyrovnaným utkáním, které jsme
ztratili v prodloužení. V posledním utkání skupiny hoši zabojovali a vítězstvím si zajistili postup do play
off. Nejdůležitější zápas turnaje byl velmi vyrovnaný a rozhodovaly až samostatné nájezdy, kde jsme
neuspěli. Žákům páté třídy Benjaminu Doksanskému, Jannicku Feuchterovi, Tobiaszi Jarkovskému,
Ondrovi Knápkovi, Alexi Pospíšilovi, Kryštofu Šlamborovi a čtvrté třídy Janu Vojtíškovi a Janu Chybovi
děkujeme za příkladnou reprezentaci školy!☺

Hodiny UK u objevitelů
Děti z druhého stupně dokončovaly poslední výrobky na Adventní trhy, jejichž výsledek budete moci
obdivovat a zakoupit tento pátek od 16.30 hodin. Těšíme se na Vás!☺

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 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!☺

3. prosince – Besídka v Centru Sion

Zveme všechny rodiče, prarodiče a známé na tradiční vánoční besídku Mateřské školky, která se koná
v Centru Sion Na Kotli od 15:30 hodin. Hlavním bodem programu je vernisáž obrázků, které namalovaly
děti. Přijďte a užijte si báječnou atmosféru za doprovodu vánočních koled!☺

11. prosince – Adventní zájezd do Drážďan

Na Adventní trhy v Drážďanech jsou zváni nejen žáci 6.-9. tříd, 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.
3. 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
Besídka MŠ v Centru Sion
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
• Papírová zeď námořníků a objevitelů k 30. výročí sametové revoluce
• Výstava středních škol v Aldisu pro 8. a 9. třídu
• Studentský běh 17. listopadu
• Biblická hodina na Mandysce
• Povolení pro stavitele z lodi Mrož

