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

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří.
Těšíme se 29. ledna 2020!

AKTUALITY
Den na horách

Někteří školáci z obou budov ZŠ vyrazili v pátek na Černou horu, aby si užili zimních sportovních
radovánek. Jak je vidět, všem se jednodenní lyžování líbilo a po vydatných úkonech i ta svačinka přišla
vhod. Už nyní se těší na další termín, který proběhne 17. ledna!☺

Hodina TV venku
Děti, které se nezúčastnily lyžování, prožily hodinu TV také sportovně. Musely se ovšem spolehnout na
svoje nohy, rychlost a hbitost. Čekal je indiánský běh, na trase plnily nejrůznější disciplíny, jako např.
vyluštit šifru, hodit klackem na cíl, uběhnout krátkou vzdálenost či vyluštit česká města pomocí čísel.
Všichni běh vzali vážně a i na stanovištích prokázali, že mají sportovního ducha!☺

Výkres měsíce
V pondělí na společném ránu na budově Kleinerových byl vyhlášen výkres měsíce s tématikou „Galaxie“.
Tentokrát se do soutěže zapojili žáci 6. třídy a po velmi těžkém rozhodování vyhrál výkres, jehož autorkou
je Markéta Kunešová. Blahopřejeme!☺

Indiánské stanoviště na Mandysce

Námořníci z lodi Mrož si hodinu českého jazyka prožili také po indiánsku. Na čele měli totiž speciální
čelenku, kterou nelze nikde koupit. Výjimečnost totiž spočívá v tom, že se dají vyrobit jen ve třetí třídě
a skládají se z vyjmenovaných slov po B a slov k nim příbuzných!☺

Exkurze na Hučáku

Ve čtvrtek v rámci hodiny přírodních věd navštívili sedmáci jednu z nejkrásnějších královéhradeckých
staveb ve stylu secese – vodní elektrárnu Hučák, která je chráněnou kulturní památkou. Žáci tak měli
jedinečnou příležitost vyzkoušet si různé modely a aplikace obnovitelných zdrojů energie. Věříme, že tato
návštěva byla pro ně velkým přínosem a získané informace použijí v dalších hodinách!☺

CO BUDE
22. ledna – Společenský den na budově Kleinerových
Ve středu 22. 1. 2020 proběhne na budově Kleinerových společenský den. Žáci by měli do školy přijít ve
společenském oblečení. Není potřeba si pořizovat slavnostní oblek, ale stačí pouze elegantnější outfit.
Chlapci si mohou vzít například košili a dívky sukni nebo šaty, případně společenskou obuv. V tomto dni
proběhne tematická výuka podle rozvrhu s různými aktivitami. Jedná se o akci na podporu plesu naší
základní školy, kde budou šerpováni žáci devátého ročníku. Na ples, který proběhne dne 13. 2. 2020 od
19:00 hodin v Malém sále Kongresového centra Aldis, jste srdečně zváni. Vstupenky na ples lze zakoupit
v kanceláři školy. Cena vstupenky pro žáka je 30 Kč a pro dospělé 90 Kč.

27. ledna – Pietní akt k Mezinárodnímu dni obětem holocaustu
V pondělí 27. ledna se uskuteční od 16:30 hodin na Židovském hřbitově na Pouchově pietní akt při
příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu. Jako každým rokem, tak i letos bude jeho
součástí hudební a recitační vystoupení dětí a studentů z našich škol. Prosíme tedy školáky, kteří by měli
zájem vystoupit na této akci, a my je nějakým nedopatřením neoslovili, aby se přihlásili v kanceláři.
Děkujeme za účast.

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
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 (250 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
(300 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.

13. března – Jednodenní výjezd na hory – lyžařský výcvik pro přihlášené
Pro přihlášené připomínáme, že základní informace obdrží týden před odjezdem.

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ
20. 1.
22. 1.
23. 1.
24. 1.
29. 1.
30. 1.
31. 1.
13. 2.
19. 2.
26. 2.
13. 3.
18. 3.
19. 3.
19. 3.

Zeměpisná olympiáda pro 6.-8. třídu
Společenský den na Kleinerových
Olympiáda z anglického jazyka pro 6.-9. třídu
Pythagoriáda pro 5.-8. třídu
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
Den otevřených dveří

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT
• Silvestrovské bruslení 2019
• První den na Mandysce v novém roce
• Soutěživé společné ráno u objevitelů
• Dobroty z bufetu
• Ypsilonie na lodi Mrož
• Práce na projektu u Karet

