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Infoleták ZŠ Sion č. 14

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

Přejeme krásné prožití vánočních svátků a srdečně Vás zveme na
vánoční koncert. Těšíme se na Vás 17. 12. od 16:30 h na Mandysce!

AKTUALITY
Vánoce splněných přání

Děkujeme všem, kteří společně s dětmi a námi zažili adventní trhy, a všem, kteří nakoupili dárky ze
stromku splněných přání pro azylový dům matek s dětmi a přispěli tak k dobré věci. Dárky osobně
předaly děti v rámci studijního zaměření a věříme, že obdarované děti z nich budou mít obrovskou
radost! Stejně tak se nám podařilo podpořit adoptovanou dívku Mahimu. ☺

Předvánoční četba na Mandysce

Děti z Mandysky navštívila tento týden vzácná osobnost, a to spisovatelka Katarína Fiala, která je
autorkou knihy „Úžasné Vánoce Matyáše Kotrby“. Čtení přišlo v pravý čas, neboť kniha obsahuje různé
úkoly v adventním kalendáři. Některé posloužily i jako inspirace. Navíc vánoční příběh doprovází vtipné
ilustrace. Zajisté se to všem líbilo a s paní autorkou prožili moc prima dopoledne!☺

Společné ráno u objevitelů
Středeční společné ráno na budově druhého stupně bylo zahájeno zapálením svíček na adventním věnci
a poté následovala hra „Větrovaná“. Dva týmy bojovaly proti sobě a snažili se prostřednictvím prostírání
dostat míček do soupeřovy branky. Ztížené to bylo tím, že prostíráním museli pouze mávat nad
podlahou. Výkony byly opravdu bravurní!☺

Hodina Šikulek

Hlavní náplní hodiny Šikulek bylo vytvořit adventní kalendáře, které vynikaly nádhernými vánočními
barvami. Jen kluci sportovci mají jak své barvy, tak i motivy. Máme to ale šikovné a umělecky nadané
námořníky!☺

Vánoční projekty
Školáci na budově Kleinerových si už vybrali vánoční projekty, které
proběhnou 18. a 19. 12. Rozhodování bylo zajisté těžké, neboť témata
byla velmi různorodá, např. mezi výjezdové projekty patří IQlandia
v Liberci, Vánoční ZOO ve Dvoře Králové nad Labem nebo zámek
v Pardubicích. Pro literárně zaměřené děti je určen projekt Literární
dílna, pro umělce Výtvarná dílna a pro sportovce projekt Míčové sporty.
Už se těšíme na jejich prezentaci v pátek 20. 12., po které budou
následovat Vánoce ve škole!☺

Návštěva z Univerzity Pardubice
Ve čtvrtek navštívili objevitele studenti a pedagogové z Univerzity Pardubice, aby se podívali pod
pokličku naší výuky. Doufáme, že se jim u nás líbilo a že tato návštěva nebyla poslední!☺

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!☺

Zpráva pro rodiče
Milí rodiče, dovolujeme si informovat, že kroužky DDM Nová generace budou probíhat do pátku 20. 12.
2019. Kroužky v novém roce standardně poběží od pondělí 6. 1. 2020. Přejeme Vám a Vašim dětem
příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 2020. Tým DDM Nová
generace

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 na Mandysce.
Přijďte a vychutnejte si společně s námi kouzelnou atmosféru Vánoc, těšíme
se na Vás!☺

18. prosince – Vánoční dílničky

Zveme všechny rodiče, prarodiče a známe ve středu 18. prosince na
Mandysku, kde proběhnou od 14:00 do 16:30 hodin vánoční dílničky. Přijďte
a prožijte s námořníky vyrábění, deskohraní, muzicírování a vánoční vaření.
Budeme se na Vás těšit!☺

18.-19. prosince – Organizace na Mandysce a budově Kleinerových
Blíží se poslední školní týden, a proto bychom Vás rádi informovali o tom, jak bude probíhat organizace
na obou budovách ZŠ. Na Mandysce se učí do úterý 17. 12., ve středu a čtvrtek 18. a 19. 12. budou
probíhat vánoční projekty od 8 do 13 hodin, potom běžně družina. V pátek je čekají Vánoce ve škole
s ranním programem „Vánoční příběh“, po kterém následuje nadělování dárečků ve třídách a školní kino
do 13 hodin. Školní družina bude fungovat normálně.

Na budově Kleinerových budou probíhat projekty také ve středu a čtvrtek 18. a 19. prosince, které ve
škole končí ve 13 hodin obědem, pokud vedoucí projektu nestanoví jinak. Pozorně prosím čtěte
informace, které obdržíte k jednotlivým projektům. V pátek 20. 12. v první části dopoledne proběhnou
prezentace projektů, po krátké přestávce budou následovat společné Vánoce ve škole aneb Po roce
Vánoce, Vánoce přicházejí s dětskými vystoupeními a připraveným programem s rozbalováním dárků
a nakonec bude vánoční nadílka po třídách. Program po třídách končí obědem ve 12 hodin pro 8. a 9.
třídu, 12:15 hodin pro 7. třídu a 12:30 hodin pro 5. a 6 třídu.
Ve škole se sejdeme v novém roce 2020, a to až 6. ledna!☺

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ
17. 12.
18. 12.
18. 12.
18. 12.
18. 12. – 19. 12.
20. 12.
23. 12. – 5. 1.
30. 1.
31. 1.
13. 2.

Vánoční koncert na Mandysce
Sběr papíru
Den otevřených dveří
Vánoční dílny na Mandysce
Vánoční projektové dny na ZŠ Mandysova a Kleinerových
Vánoce ve škole na obou budovách ZŠ
Vánoční prázdniny
Konec 1. pololetí, vydání vysvědčení
Pololetní prázdniny
Reprezentační ples Centra Sion a šerpování deváťáků

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT
• Adventní trhy na zahradě budovy Kleinerových
• Výlet do Prahy námořníků a objevitelů – reprezentační prostory
• Oslava Díkůvzdání
• Průzkum v ulicích

