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Infoleták ZŠ Sion č. 13

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

Srdečně zveme všechny malé i velké na vánoční koncert.
Těšíme se na Vás 17. prosince od 16:30 hodin na Mandysce!

AKTUALITY
Adventní trhy se vydařily

V pátek se na zahradě budovy Kleinerových konaly již tradiční Adventní trhy, na kterých se prodávaly
výrobky ze dřeva, skla, perníčky, svíčky a překrásné věnce a stromky od našich žáků. Nedílnou součástí
trhů byl bazárek hraček a knih. Výtěžek poputuje nejen do azylového domu pro matky s dětmi, ale také
školou adaptované indické školačce Mahimě. I „Vánoce splněných přání“ byly úspěšné. Díky Vaší štědrosti
najdou děti z azylového domu pod stromečkem to, co si přály. K báječné předvánoční atmosféře přispělo
zajisté i hudební vystoupení námořníků. A jaké by to byly trhy bez občerstvení. Kdo měl hlad, mohl se
zastavit u stánku s dobrotami. Děkujeme všem, kteří přišli podpořit dobrou věc!☺

Výlet do Prahy
Námořníci a objevitelé se v pondělí vypravili do našeho hlavního města, aby zde navštívili reprezentační
prostory Pražského hradu, ve kterých prezident republiky přijímá návštěvy nebo podepisuje významné
dokumenty. Mezi skvosty patří určitě Španělský sál, Rudolfova galerie, Trůnní sál či Habsburský salón. Po
prohlídce následovala procházka na Václavské náměstí, kde se v plném proudu konají vánoční trhy. Výlet
si všichni moc užili!☺

Oslava Díkůvzdání
Děti z Mandysky dopluly ke břehům Ameriky a oslavily společně Den Díkůvzdání. Na Strom díků si každý
připevnil lísteček, kde napsal, za co je v životě nejvíc vděčný. Některé lístečky byly opravdu moc
překvapivé a zajímavé!☺

Průzkum v ulicích

Žáci páté třídy v rámci hodiny Svět kolem nás provedli v ulicích ekologický průzkum na téma „Třídění
odpadů“. Náhodným chodcům pokládali otázky a odpovědi si zaznamenávali do tabulky, kterou
zpracovali v následující hodině. Většina respondentů byla v anketě vstřícná, častěji odpovídaly ženy
a pozitivní je zjištění, že lidé si už hodně zvykli na třídění papíru, plastů a skla!☺

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
17. prosince – Vánoce s hudbou

Srdečně všechny zveme na tradiční vánoční koncert s názvem „Vánoce s hudbou“, na kterém vystoupí
děti z hudebních kroužků DDM Nová generace. Koncert se koná v úterý 17. prosince od 16:30 hodin na
Mandysce. Přijďte a vychutnejte si společně s námi kouzelnou atmosféru Vánoc, těšíme se na Vás!☺

18.-19. prosince – Vánoční projektové dny na Mandysce a budově Kleinerových

Na obou budovách se rozjely přípravy na vánoční projektové dny a školáci se mají opravdu na co těšit. Na
námořníky čekají např. „Ptáčci na krmítku, Vánoce ve světě, České Vánoce nebo Vánoční hry“. Na druhém
stupni se témata objevitelé dozvědí v pátek 6. 12. a přihlašovat se můžou do 13. 12. na EduPage.
Následná prezentace pak proběhne v pátek 20. prosince a už nyní jsme zvědavi na zajímavé postřehy
a ukázky!☺

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ
17. 12.
18. 12.
18. 12.
18. 12. – 19. 12.
20. 12.
23. 12. – 3. 1.
30. 1.
31. 1.
13. 2.

Vánoční hudba na Mandysce
Sběr papíru
Den otevřených dveří
Vánoční projektové dny na ZŠ
Vánoce ve škole na obou budovách ZŠ
Vánoční prázdniny
Konec 1. pololetí, vydání vysvědčení
Pololetní prázdniny
Reprezentační ples Centra Sion a školní ples spojený se šerpováním
deváťáků

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT
• Kynologický výcvik
• Lezení nás baví
• Plavba do Ameriky
• Florbalový turnaj v Předměřicích nad Labem
• Mroži opakují prostředí autobusu

