7. 12. 2018

Infoleták ZŠ Sion č. 14

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 17:00 hodin na Mandysce!
AKTUALITY…
Adventní trhy

V pátek se na zahradě budovy Kleinerových konaly tradiční Adventní trhy, které se tento rok konaly
v severských zemích. Prodávaly se výrobky ze dřeva, skla, perníčky a nádherné adventní věnce, které
vytvořili naší žáci. Součástí akce byl i bazárek knih a hraček. Výtěžek z prodeje poputuje do azylového
domu pro matky s dětmi a k indické školačce Mahimě. K báječné předvánoční atmosféře přispěly děti
z kroužků DDM svým hudebním vystoupením. Kdo měl hlad a chuť, mohl si něco dobrého zakoupit
u stánku s občerstvením. Děkujeme všem za příjemné odpoledne a také to, že jste přišli podpořit dobrou
věc! ☺

Společné ráno na budově Kleinerových
Společné ráno na budově Kleinerových odstartovalo blahopřáním oslavencům a poté se ke slovu dostala
paní učitelka Soňa s vyprávěním o adventu. Zároveň se zapálila první svíčka na krásném adventním
věnci. V podobném duchu probíhalo i společné ráno na Mandysce. Děti zazpívaly české koledy
a nakonec si zahrály hru, při které musely poznat známé filmové písničky či melodie! ☺

Čtení s Astrid Lindgrenovou
Námořníky z Mandysky čekalo setkání se švédskou spisovatelkou Astrid Lindgrenovou, která se
proslavila knížkou „Pipi Dlouhá Punčocha“. Děti se daly do četby a určitě se výborně bavily! ☺

Barborka na budově Kleinerových

Okna budovy Kleinerových si vyhlédla Barborka a nachystala pro žáky milé překvapení v podobě
sladkostí. Neměli to ovšem tak jednoduché. Museli jít po cestičce a najít je. Ale námaha se vyplatila.
Podívejte se na fotky, jak taková cestička vypadala! ☺ Ani na Mandysce se na děti nezapomnělo, sem
dorazil se svojí nadílkou Mikuláš.

Olympiáda z anglického jazyka
Žáci z 5., 6., 7. a 9. třídy se ve středu zúčastnili školního kola v anglické olympiádě, která obsahovala
poslech, gramatiku, konverzaci a čtení. V kategorii mladších žáků na 1. místě skončil Nicolo Simoni
a u starších Klára Kopecká. Oba postupují do okresního kola. Srdečně blahopřejeme! ☺

Čaj pro zahřátí

Každý, kdo zavítá na budovu prvního stupně, má možnost se na chvíli zastavit a pochutnat si na
výborném čaji, např. na zázvorovém. V tomto mrazivém počasí určitě přijde k chuti! ☺

CO BUDE…
12. prosince – Výlet do Drážďan pro žáky 6.-9. třídy

Na Adventní trhy do Drážďan vyráží 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! Podrobné informace obdržely děti písemně. ☺ Pro děti, které zůstávají ve škole, je připraven
zajímavý program a výuka jim končí ve 13:00 hodin.

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…
10. 12.
12. 12.
14. 12.
17. 12.
19. 12.
19.-20. 12.
20. 12.
21. 12.
22. 12. - 2. 1.
3.-4. 1.
7. 2.

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 s hudbou
Sběr papíru
Projektové dny na Mandysce
Vánoční den po třídách na Kleinerových
Vánoce ve škole – vánoční a třídní besídky na Mandysova a Kleinerových
Vánoční prázdniny
Ředitelské volno
Reprezentační ples Centra Sion spojený se šerpováním našich deváťáků

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT…
●
●
●
●
●

Povídání o Filipínách na budově Kleinerových a Mandysova
Školní sněm na budově Kleinerových
Matematika v první třídě
Přípravy 5. třídy na Adventní trhy
Výrobky šikulek na Mandysce

