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Infoleták ZŠ Sion č. 15

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

Srdečně zveme všechny malé i velké
na Vánoční koncert DDM Nová generace.
Těšíme se na Vás 17. prosince
od 17:00 hodin na Mandysce!
AKTUALITY…
Návštěva ÚP v Hradci Králové

V pondělí žáci 8. a 9. třídy navštívili v rámci projektu „Volba povolání“ Úřad práce v Hradci Králové.
Nejprve se seznámili s činností a jednotlivými sekcemi této instituce, poté proběhla diskuze
o povoláních, která jednou možná zaniknou a vzniknou zcela nové profese budoucnosti. Na závěr
prezentace si pak mohli v šanonech vyhledat povolání a získat tak více informací o tom, co daná profese
znamená. Věříme, že návštěva byla pro budoucí absolventy základní školy přínosná! ☺

Vynálezci z Mandysky
Podívejte se, jak se prvňáčci učili o vynálezech a vynálezcích. Měli tak možnost poznat tužkomet,
termoprádlo, stůl pro panenky a další zajímavé předměty. A aby nezůstalo jen u poznávání, dokonce se
na vynálezce i zahráli a byla to vskutku zábava. Máme to ale mezi námi šikovné hlavičky! ☺

Adventní zájezd do Drážďan
Nejstarší vánoční trhy v Německu, které se konají od roku 1434 v Drážďanech, rozhodli navštívit někteří
žáci 6.-9. tříd. Trhům předcházela prohlídka města s nejvýznamnějšími památkami, jako je např.
Semperova opera, Zwinger, zámek, kostel Panny Marie a další. Hlavní zastavení bylo přímo na Altmarktu
s vánočně zdobenými stánky, ze kterých se linula sladká i slaná vůně. Jiné stánky nabízely rozmanité
výrobky, které jsou typické pro danou oblast. Celý den děti doprovázela pravá sváteční atmosféra za
doprovodu vánočních koled! ☺

Česko zpívá koledy

Žáci ZŠ Sion a studenti SŠ Sion High School zazpívali v Auparku vánoční koledy v rámci celorepublikové
akce „Česko zpívá koledy“ pořádané Deníky Bohemia a Českým rozhlasem Hradec Králové. Byl to
nádherný předvánoční čas! ☺

Pelikáni kuchtíky
Osmáci opět předvedli své kulinářské umění v rámci pracovních činností. Tentokrát se pustili do smažení
palačinek, jejichž sladká vůně se šířila z mobilní učebny široko, daleko. Tak se budeme těšit na další
lahodnou pochoutku! ☺

Papírové baletky

Zruční šikulové z 5. a 6. třídy se tento týden nechali inspirovat francouzským malířem Edgarem Degasem
a vytvořili papírové baletky. Podívejte se na fotky, jak jim tvoření šlo pěkně od ruky! ☺

Hudební vystoupení
Námořníci z první třídy si pro své kamarády připravili hudební vystoupení,
které jim udělalo obrovskou radost a příjemný umělecký zážitek. Měli tak
možnost slyšet a vidět hru na housle, kytaru a klávesy! ☺

CO BUDE…
17.-21. 12. – Organizace na Mandysce a budově Kleinerových

Blíží se poslední školní týden, a proto bychom Vás rádi informovali o tom, jak bude vypadat organizace
na obou budovách ZŠ.
Na Mandysce se učí do úterý 18. 12., ve středu 19. 12. a čtvrtek 20. 12. budou probíhat vánoční projekty
(děti mají informace v lodním deníku a přihlašují se v EduPage). V pátek 21. 12. je čekají Vánoce ve škole,
nadělí si dárečky a poté bude probíhat sváteční program po třídách. Končí se vždy podle rozvrhu a školní
družina funguje normálně.
Na budově Kleinerových se všechny třídy učí podle rozvrhu od pondělí 17. 12. do středy 19. 12. Ve
čtvrtek 20. 12. proběhnou třídní dny s učiteli, kdy bude mít každá třída svůj program. Bližší informace
obdrží děti od třídních učitelů. V tento den končí obědem 5. třída v 12:30 h a 6.-9. třída v 13:00 h.
V pátek 21. 12. po společném ránu a rozdání dárků proběhnou třídní besídky. Tento den končí obědem
5. třída v 12:00 h, 6.-9. třída v 12:30 h. Školní klub a kroužky v tomto týdnu běží standardně. Ve škole se
opět sejdeme 7. ledna 2019! ☺

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 19:00 h do Kongresového centra Aldis. Těšíme se na viděnou! ☺

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ…
17. 12.
19. 12.
19.-20. 12.
20. 12.
21. 12.
22. 12. - 2. 1.
3.-4. 1.
7. 2.

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

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT…
●
●
●

Adventní trhy na zahradě budovy Kleinerových
Společné adventní ráno na prvním a druhém stupni
Čtení se švédskou spisovatelkou Astrid Lindgrenovou

●
●
●

Svátek Barborky a její sladkosti
Výborný čaj na Mandysce
Parketování u prvňáčků

