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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 se v pátek opět vypravili na hory, aby si užili jednodenního lyžování.
Dopoledne bylo trochu namrzlé, ale počasí bylo krásné. Odpoledne je překvapila nahoře mlha, ale jak je
vidět, dobrá nálada jim vydržela. A nyní se těší na další termín, který proběhne 13. března!☺

Zeměpisná olympiáda
Tento týden proběhlo u objevitelů školní kolo zeměpisné olympiády, které se zúčastnili žáci 6.-9. třídy. Do
okresního kola, které proběhne 26. února, postupuje z šesté třídy Lucie Beránková, ze sedmé třídy Tobias
Thompson a z deváté Jiří Porkert. Srdečně blahopřejeme výhercům a přejeme hodně úspěchů v dalším
kole a ostatním za účast!☺

Společenský den na budově Kleinerových

Ve středu proběhl na budově Kleinerových společenský den. Děti a vyučující se v tento den hodili do gala
a poté hned začaly soutěže, během kterých se objevitelé mohli seznámit s pravidly etikety. Nejprve je
čekal kvíz, druhá disciplína byla ve znamení vázání kravaty, ve třetí se děvčata utkala o nejhezčí účes
a v poslední disciplíně nám soutěžící předvedli tanec s jablkem. Zajisté si to všichni příjemně užili a hurá
na reprezentační ples!☺

Olympiáda z anglického jazyka

Ve čtvrtek proběhlo školní kolo anglické olympiády, které se zúčastnili žáci 6. třídy David Zuščák, Adam
Selke, Mariana Hegerová, Lucie Beránková, 7. třídy Anna Víravová, Sofie Šenkýř, 8. třídy Lukáš Kuneš, Jan
Musil, Kateřina Kovandová a Nela Vacková. Devátou třídu zastupovali Jiří Porkert a Michelle Vašíčková.
Do okresního kola postupuje Adam Selke a Michelle Vašíčková. Všem zúčastněným děkujeme za účast
a vítězům přejeme hodně štěstí v dalším kole!☺

CO BUDE
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
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 (250 Kč na místě). Pokud
chcete být přímo v dění celého plesu, pak je Vám k dispozici
vstupenka do Velkého sálu v ceně 260 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.

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

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ
27. 1.
29. 1.
30. 1.
31. 1.
13. 2.

Pietní akt na židovském hřbitově k Mezinárodnímu dni obětem holocaustu
Den otevřených dveří
Konec 1. pololetí, vydání vysvědčení
Pololetní prázdniny
Reprezentační ples Centra Sion a šerpování deváťáků

19. 2.
26. 2.
26. 2.
13. 3.
18. 3.
19. 3.
19. 3.

Sběr papíru
Den otevřených dveří
Okresní kolo zeměpisné olympiády
Jednodenní výjezd na hory – lyžařský výcvik pro přihlášené
Zápis do 1. třídy
Sběr papíru
Den otevřených dveří

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT
• Den na horách
• Výkres měsíce – „Galaxie“
• TV – Indiánský běh 5.-9. třída
• Hodina češtiny po indiánsku
• Exkurze ve vodní elektrárně Hučák
• Ráno s kapitánem

