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

Srdečně zveme 6. 12. 2018
na den otevřených dveří.
Těšíme se na Vás 
AKTUALITY…
Školní sněm

V úterý se na budově Kleinerových konal školní sněm pod vedením žáků 9. třídy. Hlavním bodem
programu bylo používání mobilů. Každá třída si vytvořila vlastní pravidla, která musí respektovat.
Budeme tedy doufat, že se všem žákům podaří v pravidlech vytrvat! ☺

Společné ráno na budově Kleinerových
Na středečním ránu jsme mohli opět přivítat paní učitelku Janu a pana učitele Leoše, kteří se ve zdraví
vrátili z velké dálky. Na tři týdny se jejich domovem staly Filipíny, kde působili v rámci humanitární
pomoci ohroženým dětem. Než došlo k samotnému vyprávění, děti měly možnost pochutnat si na
šťavnatém exotickém ovoci a pak se už promítaly fotografie s podrobným komentářem. Žáci se tak
dověděli o životě malých Filipínců, seznámili se s jejich kulturou, přírodou a dalšími zajímavými
informacemi. Kdo ví, třeba někdo z nich podnikne v budoucnu podobnou cestu! ☺

Adventní výrobky na Mandysce
I námořníci z Mandysky se horlivě pustili do výrobků na adventní trhy. Práce jim šla pěkně od ruky, a tak
brousili, barvili a stříhali. Podívejte se na fotky, jaké to mají druháčci šikovné ručičky! ☺

Společné ráno u námořníků
Stejné téma jako na budově druhého stupně bylo i u námořníků. Nechybělo ovoce, hra v pojídání
ananasu, promítání fotek a poutavé vyprávění o Filipínách! ☺

Hodiny UK na budově druhého stupně
Žáci z budovy Kleinerových dokončovali tento týden poslední výrobky na Adventní trhy. Jejich kreativní
umění budete moci již obdivovat a zakoupit tento pátek od 16.30 hodin. Těšíme se na Vás! ☺

CO BUDE…
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…
6. 12.
10. 12.
12. 12.
14. 12.
21. 12.
22. 12. - 2. 1.
3.-4. 1.
7. 2.

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

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT…
●
●
●
●
●

Výstava středních škol v Hradci Králové
Festival Lega na Mandysce
Dopis pro Mahimu
Společné ráno na budově prvního a druhého stupně
Výrobky Chobotnic, Kormoránů a Pelikánů na Adventní trhy

