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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…
Výstava středních škol

V pátek se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili prezentace středních škol, která se konala v královéhradeckém
Kongresovém centru Aldis. Nabídka byla velmi pestrá. Školy se představily nejen teoreticky, ale některé se
prezentovaly i praktickými ukázkami. Věříme, že výstava byla pro naše žáky prospěšná a pomohla tak
při rozhodování o jejich budoucím profesním zaměření! ☺

Pokus o rekord

Námořníci z Mandysky se plných 14 dní snažili nasbírat co nejvíce kostiček z Lega a vytvořit rekord. Proto
dali síly dohromady a sestavili víc jak 6 metrů dlouhého hada. Sbírání se určitě vyplatilo, jelikož kostičky
posloužily nejen dobrému účelu, ale také jako hodnocení jejich školní práce. Kdo ví, třeba příště bude jiný
rekord zapsán i do proslulé Guinessovy knihy světových rekordů! ☺

Festival Lega

U stavebnice ještě zůstaneme, neboť na budově prvního stupně proběhl festival této proslulé a dětmi
oblíbené stavebnice. Je až neuvěřitelné, co malí vystavovatelé dokázali vykouzlit z kouzelných kostiček.
Podívejte se na fotky z jídelny, kde se nádherné stavby vystavují! ☺

Společné ráno na budově Kleinerových

Na středečním společném ránu na budově druhého stupně seznámila paní učitelka Soňa Blue děti
s tradičním americkým svátkem Díkuvzdání. Součásti povídání byly i krátké ukázky z průběhu oslav, kdy
centrem všeho dění jsou rodinná setkání. Na závěr přečetla biblické povídání o vděčném muži, které bylo
velmi zajímavé a přivedlo k zamyšlení, za co vše jsme vděční!

Společné ráno u námořníků
Společné ráno na Mandysce opět začalo zvesela v režii amerických kolegů manželů Mikea a Soni Blue, a to
novou písničkou „Buc, buc, bam, buc“. Tématem povídání, podobně jako na budově Kleinerových, bylo
seznámit námořníky s americkým svátkem Díkuvzdání a s jeho průběhem. Rána se zúčastnily také
4 studentky z High School v rámci jejich praxe. V poslední části paní učitelka přečetla příběh o vděčné
malé zebře a příběh muže, který nezapomněl poděkovat! ☺

Dopis Mahimě

Naši školáci tento týden ochotně reagovali na dopis od Mahimy a rozhodli se jí napsat. Jeho obsahem je
zpráva o školních akcích, kterých se zúčastnili, např. Námořnické a objevitelské slavnosti s přespáním ve
škole. Nechyběla zmínka ani o vánočních svátcích, které se pomalu blíží a na které se moooc těší. Jako
přílohu posílají Mahimě i ručně vytvořená vánoční přáníčka! ☺

Hodiny UK na budově druhého stupně

Žáci z Kleinerových pokračovali opět tento týden ve vyrábění na adventní trhy. Do výroby vánočních přání
a malování kouliček na stromeček se pustili kutilové z Chobotnic a Kormoránů. O další pěkné dřevěné
výrobky se postarali Pelikáni, kteří ještě navrch sprejovali kouličky podle vlastní fantazie. Všem šla práce
od ruky a jejich výrobky si budete moci zakoupit už příští pátek! ☺

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 druhého 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! ☺

7. února 2019 – Reprezentační ples Centra Sion

V rámci Reprezentačního plesu Centra Sion se uskuteční tradiční šerpování našich deváťáků, které bude
probíhat v malém sále. Srdečně Vás všechny zveme na tuto slavnostní školní událost, kdy naše deváťáky
společně doprovodíme v jejich vykročení k završení základní školy. Po dohodě s organizátory chceme
umožnit účast na šerpování i těm, kteří by jinak neměli v plánu se účastnit celého plesu, a bude možné si
zakoupit zvlášť zlevněné vstupenky jen na program ZŠ Sion v malém sále. Všechny Vás tedy srdečně
zveme ve čtvrtek 7. února 2019 v 19 hodin do Kongresového centra Aldis. Těšíme se na viděnou! ☺

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

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

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT…
Společné ráno na Mandysce
Dopis od Mahimy
Studijní zaměření – koláž
Výrobky Chobotnic a Kormoránů
na Adventní trhy
● Pelikáni a Mroži při výrobě
● Připomínka 17. listopadu
● Školní sněm na budově Kleinerových
●
●
●
●

