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

Všem našim žákům a jejich rodičům
přejeme šťastný nový rok 2019 a mnoho úspěchů.

AKTUALITY…
Školní sněm na budově Kleinerových
Poprvé v novém roce zasedal v úterý školní sněm na budově druhého stupně, tentokrát pod vedením
žáků 7. třídy. Hlavním bodem jednání byl návrh příspěvku na šerpy pro naše budoucí absolventy školy,
který byl jednohlasně odsouhlasen. Budeme se tedy těšit na 7. února, kdy se uskuteční šerpování našich
deváťáků! ☺

Nový „žáček“ u Hvězdic 
Podívejte se, jaký nový chlupatý přírůstek přibyl do třídy Hvězdic. Jedná se o činčilu jménem Chloupek
a to jméno se k ní opravdu hodí. Zdá se, že se od první chvíle v novém prostředí stala miláčkem celé
třídy!

Soutěž s Astrid Lindgrenovou

Poslední týden před vánočními svátky proběhlo na Mandysce vyhlášení soutěže s dětskou spisovatelkou
Astrid Lindgrenovou. Nebylo vůbec jednoduché vybrat nejlepší výtvarná a literární díla, neboť všechna
byla velmi zajímavá a originální. Výhercům ještě jednou blahopřejeme! ☺

Společné ráno na budově Kleinerových
Středeční společné ráno na budově druhého stupně začalo sladkou odměnou pro ty, kteří oslavili během
vánočních prázdnin svátek či narozeniny. Poté se slova ujala paní učitelka Soňa Blue a hlavním tématem
byla odpověď na otázku „co je v životě každého z nás nejdůležitější“ a jak je důležité zabývat se věcmi
podstatnými.

Společné ráno u námořníků

I v novém roce začalo společné ráno na Mandysce zvesela, a to písničkami „Nevzdávej to“, „Náš Bůh je
velký“ a „Hrneček“ za doprovodu kytary. Poté paní učitelka Soňa Blue vyprávěla příběh o hodném
tibetském zvířeti jaku, které žije v horských oblastech a slouží lidem k nošení nákladů. Další část rána
byla věnována příběhu o spravedlivém samaritánovi a na závěr nesměla samozřejmě chybět zábavná hra
ve skupinách. Námořníci měli podle obrázků poznat známé české pohádky a už teď se děti určitě těší na
příští společné setkání! ☺

Literární kavárna

Žáci 6. třídy si dali komorní dostaveníčko v literární kavárně, aby prezentovali knížku „Deník malého
poseroutky“ od spisovatele Jeffa Kinneyho.

CO BUDE…
6. února 2019 – Škola nanečisto

Srdečně zveme všechny budoucí prvňáčky, aby se přišli podívat na
kroužek předškoláka a zažili naši „Školu nanečisto“. Čekají na ně
zábavná stanoviště! Zažijí školní atmosféru a Vy zjistíte, jaké jsou silné
stránky Vašich dětí. Těšíme se na Vás. Akce je zdarma.

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…
16. 1.
31. 1.
1. 2.
6. 2.
7. 2.

Sběr papíru
Vydávání vysvědčení za 1. pololetí
Pololetní prázdniny
Škola nanečisto – kroužek předškoláka
Reprezentační ples Centra Sion spojený
se šerpováním našich deváťáků
20. 2.
Sběr papíru
25. 2. – 1. 3. Jarní prázdniny

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT…
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Školka na Mandysce
Společné vaření na budově Kleinerových
Hodina „Svět kolem nás“
Projekt na Mandysce
Tvorba vlastních betlémů
Advent na Šrámkově statku
Návštěva Bílé věže
Nadílka na Mandysce
Vánoce na budově Kleinerových se Santou

