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

Vánoční čas je plný krás, proto se radujte, koledy zpívejte.
A potom, až přijde nový rok 2019, celý ho šťastně a vesele prožijte!
AKTUALITY…
Návštěva na SŠ High School
V pátek žáci 8. a 9. třídy zavítali na SŠ High School, kde si nejprve prohlédli prostory a poté po skupinkách
nahlédli i do výuky výtvarné a hudební výchovy, chemie a robotiky.

Školka na Mandysce
Jak se zdá, pátek byl vyhlášený návštěvním dnem, neboť i děti ze školky Sion se rozhodli navštívit své
starší kamarády, a to na Mandysce. Po pěkném uvítání si pak mohly vyzkoušet, jaké to je, být školákem.
Všem se moc dařilo a už teď se určitě těší na skládání písmenek do slov a počítání! ☺

Společné vaření na budově Kleinerových
Minulý týden proběhlo společné vaření žáků 6.–9. třídy, při kterém se naučili připravovat míchaná
vajíčka. Spolupráce dětí byla na výbornou, jídlo se zdařilo, a tak nebylo vůbec žádným překvapením, že si
chodily i několikrát přidat! ☺

Hodina „Svět kolem nás“
Podívejte se, jaký vánoční dárek dostali námořníci z Karetek. Hodinu SKN pojali zábavnou formou, a tak
na slepé mapě určovali řeky, sousední státy, města a hory! ☺

Společné ráno na budově Kleinerových
Sladkou odměnou pro oslavence začalo společné ráno na budově Kleinerových pod vedením paní
učitelky Soni Blue, která poté pustila nádhernou sváteční písničku „Vánoční“ v podání Johna Machette
a Teri Blitzen. V poslední části rána se vyprávělo o americkém plukovníkovi a pilotovi Gaili Halvorsenovi,
který se proslavil svou humanitární kariérou. Po druhé světové válce shazoval prostřednictvím padáků
hladovějícím německým dětem cukrovinky a později i ostatní nezbytné věci pro život.

Projekt na Mandysce
Námořníci z Mandysky byli ve středu v plném proudu příprav kulis v rámci projektu „Vánoční příběh“,
které jim posloužily při pátečním vystoupení. To jsou ale šikulky! ☺

Třídní dny s učiteli na budově Kleinerových
Chobotnice z páté třídy trávili den ve vánočním duchu. Nejprve si vyzkoušeli výtvarnou techniku
kašírování, s jejíž pomocí modelovali postavičky do betléma. Pak následovala třídní besídka, při níž se za
doprovodu houslí, kontrabasu a piana zpívaly koledy, plnily se pusy cukrovím a rozdávaly se dárečky.
Školáci šesté třídy navštívili Gayerovy kasárna, kde byl nachystán interaktivní program Advent. Děti se
během programu dozvěděly, jaké postavy se během Adventu objevovaly a jaké zvyky a věštby byly

s touto dobou spojeny. Nakonec si mohly i vyzkoušet svoji zručnost ve výrobě vánoční dekorace. Žáci
sedmé a osmé třídy se ve čtvrtek vypravili na Šrámkův statek do Piletic, kde si mohli prohlédnout výstavu
betlémů třebechovické umělkyně Věry Priharové a vánoční dekorace. Devátá třída se vypravila na Bílou
věž, kde samozřejmě nechyběla vánoční výstava! ☺

Třebechovice pod Orebem
Námořníci se vypravili na výstavu známých betlémů do Třebechovic, které jsou vystavované z různých
materiálů. Poslechli si vánoční vyprávění a pohráli si ve speciální betlémské herně. Druhý den si mohli
podle vlastní fantazie vytvořit vlastní betlém a moc se každému podařil! ☺

Vánoce na Mandysce
Námořníci z Mandysky byli tak hodní, že dostali kupu dárečků. Nechyběla radost a veselí při rozbalování
a určitě si i zazpívali vánoční koledy! ☺

Vánoce na budově 2. stupně
Budova Kleinerových začala oslavou zvesela. Na programu byly koledy, soutěže s vánoční tématikou,
poznávání znělek z filmů či seriálů a vlastní týmová úprava písničky „Rolničky, rolničky“. Připomněli jsme
si také vánoční zvyky a symboly, popovídali o vzniku moci písně „Tichá noc“. Videem jsme si oživili zážitky
tohoto školního roku a všech akcí. Hudební vystoupení žáků dokreslilo vánoční atmosféru, stejně tak
deváťáci, kteří za zvuku koled zapálili prskavky. Závěr společného dopoledne patřilo rozbalování dárků, na
které se všichni tak moc těšili a dokonce je navštívil i sám Santa! ☺

CO BUDE…
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…
22. 12. - 2. 1.
3. - 4. 1.
16. 1.
31. 1.
1. 2.
7. 2.

Vánoční prázdniny
Ředitelské volno
Sběr papíru
Vydávání vysvědčení
Pololetní prázdniny
Reprezentační ples Centra Sion spojený se šerpováním našich deváťáků

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT…
●
●
●
●
●
●

Adventní zájezd do Drážďan
Akce „Celé Česko zpívá koledy“
Vynálezci z Mandysky
Hudební vystoupení pro kamarády
Papírové baletky 5. a 6. třídy
Palačinky od Pelikánů

