Infoleták ZŠ Sion č. 15

20. 12. 2019

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

Přejeme Vám kouzelné prožití Vánoc
a v roce 2020 pevné zdraví, štěstí, lásku a radost!

AKTUALITY
Předání dárečků z adventních trhů

V rámci studijního zaměření se někteří školáci vydali do azylového domu pro matky s dětmi, aby jim
osobně předali Vámi zakoupené dárečky z vánočního stromu splněných přání. Přijetí bylo velice milé
a srdečné. Během návštěvy se děti dozvěděly mnoho zajímavého o tomto zařízení a také měly možnost
prohlédnout si vnitřní prostory, jako např. hernu či pokoj pro maminku s dítětem. Bylo to velice příjemně
strávené dopoledne!☺

Barevný pátek u námořníků
Na Mandysce pokračovaly barevné dny. Děti navštěvovaly indiánské kmeny a ladily se do barev, které je
symbolizují. Proběhl již zelený a žluto-oranžový-hnědý den. Sněm indiánských náčelníků v pátek rozhodl,
že uzavřou s bledou tváří mír a jako odměna v adventním kalendáři je čekalo promítání filmu Vinnetou.

Vánoce s hudbou na Mandysce
V úterý se na 1. stupni ZŠ uskutečnil tradiční vánoční koncert, na kterém vystoupily děti z hudebních
kroužků. Děti zahrály a zazpívaly známé i méně známé vánoční písně a koledy. Velké poděkování patří
všem dětem, které vystoupily, a také jejich rodičům, babičkám, dědečkům, sourozencům a dalším
příbuzným za vytvoření pohodové atmosféry. Na závěr také děkujeme paní učitelce Patricii Vítové a paní
učitelce Tereze Zuščákové za jejich skvělé vedení a všestrannou podporu dětí!☺

Vánoční projekty u námořníků

Na Mandysce se děti zapojily do projektů se vší energií. Někteří si vyzkoušeli cibulovou předpověď počasí
a další den si vyzkoušeli, jaké budou příští rok dešťové srážky v různých měsících. Jiná skupinka v projektu
„Ptáci na krmítku“ zjišťovala potřebné informace, tvořila plakáty a připravovala krmení, která pak
roznesla do přírody!☺

Vánoční projekty u objevitelů

Školáci na budově Kleinerových se rovněž ve středu zapojili do projektů. Na budově probíhalo výtvarné
tvoření, pro zvířátka v ZOO se připravovaly ozdoby, psala se také vlastní spisovatelská díla a sportovci se
utkali v tělocvičně na Mandysce v míčových hrách a bowlingu. Další projekty proběhly mimo školu, např.
v Liberci si děti užily vědu hrou v IQ Landii, jiná skupinka prožila předvánoční čas na zámku v Pardubicích
a ostatní pak ozdobili ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Ve čtvrtek se vše zpracovalo a páteční
dopoledne pak proběhlo ve znamení prezentací jednotlivých skupin. Bylo znát, že si při přípravě všichni
dali záležet, neboť výsledky jejich prací byly moc zajímavé a zdařilé!☺

Vánoce ve škole na obou budovách ZŠ
A je to tady, Vánoce jsou odstartovány! Na Mandysce se začalo slavit ranním programem s názvem
„Vánoční příběh“, po kterém následovalo rozbalování dárků za doprovodu koled. Všichni zřejmě byli
moc hodní, neboť jich byla pod stromečkem převeliká kupa. A jaké by to byly Vánoce bez školního kina
na závěr.
Oslava na budově Kleinerových začala po prezentacích u stromečku soutěžemi s vánoční tématikou.
Připomněli jsme si také vánoční zvyky a symboly a potěšilo nás také hudební vystoupení 6. třídy.
Vzpomněli jsme i na Mahimu, adoptovanou slečnu, která nám poslala milé vánoční přání. Závěr
společného dopoledne patřil rozbalování dárků pro třídy, na které se všichni moc těšili. A aby to bylo
napínavější, mezi rozbalováním si děti užily spoustu legrace v soutěžích za přítomnosti Santy!☺

CO BUDE
10. ledna – Jednodenní výjezd na hory – lyžařský výcvik pro přihlášené
Pro přihlášené připojujeme základní informace, bližší obdržíte týden před odjezdem na hory. S těmi,
kteří chtějí na hory vyrazit pouze jednou, počítáme v prvním termínu, a to právě 10. ledna. S těmi, kteří
chtějí na hory dvakrát, počítáme v lednových termínech, a to 10. a 17. ledna. V případě nemoci je možné
po individuální domluvě jet v následujícím termínu. Poslední termín je 13. března.

13. února – Reprezentační ples Centra Sion
Ve čtvrtek 13. 2. 2020 proběhne v Kongresovém centru Aldis Ples Centra Sion spojený s plesem naší
základní školy, na kterém budou šerpováni deváťáci. Srdečně zveme všechny naše školáky, rodiče
a příbuzné, aby se s námi zúčastnili této slavnostní události. Pro základní školu je vyhrazen malý sál, ve
kterém bude probíhat ples základní školy v čase od 19:00 hodin do 21:00 hodin. Žáci školy (mimo
9. třídy) si mohou zakoupit vstupenky za symbolickou cenu 30 Kč, rodiče za 90 Kč. Pokud se chcete
zúčastnit celého plesu, pak jsou v nabídce vstupenky za 180 Kč v malém sále a 250 Kč v sále velkém.
Školnímu plesu bude ve škole předcházet "Společenský den", kdy přijdeme všichni slavnostně oblečeni,
seznámíme se s pravidly etikety a společenského tance a ostatní hodiny budou tematicky zaměřené.
Osmá a devátá třída bude mít i v rámci hodin TV taneční kurz jako přípravu pro slavnostní tanec s rodiči.
Těšíme se v únoru na setkání s Vámi!☺

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ
23. 12. – 5. 1.
10. 1.
15. 1.

Vánoční prázdniny
Jednodenní výjezd na hory – lyžařský výcvik pro přihlášené
Sběr papíru

17. 1.
22. 1.
30. 1.
31. 1.
13. 2.
19. 2.
13. 3.
18. 3.

Jednodenní výjezd na hory – lyžařský výcvik pro přihlášené
Společenský den na Kleinerových
Konec 1. pololetí, vydání vysvědčení
Pololetní prázdniny
Reprezentační ples Centra Sion a šerpování deváťáků
Sběr papíru
Jednodenní výjezd na hory – lyžařský výcvik pro přihlášené
Zápis do 1. třídy

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT
• Společné ráno na budově Kleinerových
• Hodina Šikulek u námořníků
• Návštěva pedagogů a studentů Univerzity Pardubice u objevitelů
• Matematika na palubě Mrož
• Chytání kapříků netradičním způsobem
• Vánoční dílničky na Mandysce

