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

AKTUALITY
Silvestrovské bruslení 2019
V úterý 31. prosince proběhlo tradiční silvestrovské bruslení v malé hale ČPP Aréně, která byla určena
všem velkým i malým návštěvníkům. Kluci spolu s tatínky si zahráli hokej a maminky měly tak možnost
jen se trochu sklouznout či si jen tak popovídat. Věříme, že to bylo pro všechny příjemně strávené
odpoledne posledního dne v roce a budou se těšit na další ročník!☺

První školní den v novém roce
První den po prázdninách měli prvňáčci tak trochu speciální. Jako správní námořníci museli doplnit
zásobu ryb na lodi a při písmenkovém "rybolovu" si procvičili čtení. Tři králové jim potom představili svůj
příběh a vše důležité si ověřili při hře Putování za hvězdou!☺

Hodina SKN u Karet

Na hodině Svět kolem nás pracovali tento týden žáci 5. třídy na projektu, který se týkal srovnání bydlení
ve městě a na vesnici. Úkolu se zhostili velice dobře a byla znát zdravá výměna názorů. Jednotlivé skupiny
poté prezentovaly svoje výsledky, které byly velice zajímavé!☺

Společné ráno na budově Kleinerových

Ve středu proběhla na společném ránu u objevitelů soutěž v improvizaci dvojic z každé třídy na
vylosované téma. Mohli jsme tak zhlédnout např. scénku z budoucnosti, tajemna či opery. Bylo vidět, že
dvojice měly pořádnou dávku fantazie, neboť se všichni moc bavili!☺

Bufet u objevitelů pokračuje

Každý týden si můžou školáci z budovy druhého stupně zakoupit a pochutnat si na výborných svačinkách,
které jim na střídačku připravují žáci z 5., 7. a 9. třídy. Věříme, že dobrůtky jako párek v rohlíku, vafle
a sendviče přijdou každou středu vhod!☺

CO BUDE
17. ledna – Jednodenní výjezd na hory – lyžařský výcvik pro přihlášené

Pro přihlášené připomínáme, že základní informace obdrží týden před odjezdem. V případě nemoci je
možné po individuální domluvě jet v následujícím termínu, který se uskuteční 13. března.

13. února – Reprezentační ples Centra Sion
V rámci Reprezentačního plesu Centra Sion se uskuteční
tradiční šerpování našich deváťáků. V letošním roce bude
i součástí plesu naší základní školy, který se koná ve čtvrtek
13. února v Malém sále Kongresového centra a všichni školáci
i jejich rodiče, kamarádi, známí a příbuzní jsou srdečně zváni.
Velmi rádi bychom tak podpořili naše nejstarší školáky, sdíleli
s nimi jejich slavnostní chvíli, kdy budou šerpováni,
a společně je doprovodili v jejich vykročení k završení
základní školy.
Pro společný program základní školy je vymezen čas od 19:00
hodin do 21:00 hodin. Vstupenku si školáci mohou zakoupit
v kancelářích budov za symbolických 30 Kč, rodiče za 90 Kč.
Pokud chcete zažít slavnostní atmosféru celého plesu, je
samozřejmě možné, pro sezení v Malém sále je celovečerní
vstup za 200 Kč v předprodeji (260 Kč na místě). Pokud
chcete být přímo v dění celého plesu, pak je Vám k dispozici
vstupenka do Velkého sálu v ceně 250 Kč v předprodeji
(320 Kč na místě). Těšíme se na setkání s Vámi.
Tak jako každý rok proběhne i letos taneční kurz v rámci hodin pro naše deváťáky (a letos i osmáky), aby
se zdárně připravili na svůj slavnostní tanec s rodiči. Ve škole pak proběhne „Společenský den“, kdy se
děti na Kleinerových budou seznamovat s pravidly etikety v rámci několika předmětů. Podmínkou je
společenské či slavnostní oblečení, které je povinné i jako dress code na školní ples.

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ
15. 1.
16. 1.
17. 1.
22. 1.
29. 1.
30. 1.
31. 1.
13. 2.
19. 2.
26. 2.
13. 3.
18. 3.
19. 3.

Sběr papíru
Exkurze do elektrárny Hučák – 7. třída
Jednodenní výjezd na hory – lyžařský výcvik pro přihlášené
Společenský den na Kleinerových
Den otevřených dveří
Konec 1. pololetí, vydání vysvědčení
Pololetní prázdniny
Reprezentační ples Centra Sion a šerpování deváťáků
Sběr papíru
Den otevřených dveří
Jednodenní výjezd na hory – lyžařský výcvik pro přihlášené
Zápis do 1. třídy
Sběr papíru

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT
• Předání dárků v azylovém domě
• Barevný pátek u námořníků
• Vánoční dílničky na Mandysce
• Vánoční projekty na budově 1. stupně – cibulová předpověď, ptáci na krmítku
• Vánoční projekty u objevitelů – IQ Landia, výtvarná dílna, ZOO, zámek Pardubice
• Vánoční příběh a nadělování dárků u námořníků
• Nadílka u Plameňáků
• Prezentace projektů a návštěva Santy na Kleinerce

