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

Srdečně zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče
na zápis do 1. třídy, který se koná 12. a 13. dubna 2019.
Těšíme se na Vás! 

AKTUALITY…
Malování zátiší s květinami

V rámci pátečního studijního zaměření se žáci z budovy Kleinerových věnovali malování zátiší
s květinami. Výuka proběhla formou ateliérové tvorby, a jak dokazují fotky, děti usilovně pracovaly
a vytvořily nádherná výtvarná díla. Kdo ví, třeba někdo z nich bude mít v budoucnu svoji vlastní vernisáž!

Anatomie na Mandysce
Podívejte se na prvňáčky, jak si užívali povídání o lidském těle. Společně pojmenovávali nejen jednotlivé
části těla, ale také zjišťovali, co se děje uvnitř. Bude z nich někdo lékařem nebo lékařkou? Necháme se
překvapit! ☺

Společné ráno na budově Kleinerových

Na společném středečním ránu si žáci a učitelé na budově Kleinerových připomněli prostřednictvím
krátkého filmu statečný čin studenta Jana Palacha, který obětoval svůj život na protest proti potlačování
svobod a okupace Československa v roce 1968. V tomto roce uplynulo 50 let od této události.

Společné ráno u námořníků

I tento týden začalo společné ráno na Mandysce zvesela, a to anglickou písničkou „Every move I make“.
Poté paní učitelka Soňa Blue vyprávěla příběh o odvážném lvíčeti, které zachránilo svoji rodinu před
nebezpečnou kobrou a prokázalo tak velkou statečnost. Na tento příběh navázalo vyprávění
o nebojácném Danielovi ve lví díře a na závěr opět proběhly zábavné hry ve skupinách. Nejprve
námořníci skládali puzzle zvířátek, které zvládli bravurně, a druhá hra spočívala v malování lva nebo
tygra naslepo. Všichni si samozřejmě zasloužili sladkou odměnu! ☺

Malování u šikulek

Žáci 5. třídy se s chutí pustili do malování podle vlastního výběru. Někdo si vybral květiny, jiný zvířata či
domy. Podívejte se, jací jsou to kreativní umělci, jejichž výtvory se určitě stanou součástí výzdoby na
budově druhého stupně! ☺

Zpráva pro rodiče

Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali o tom, že na Mandysce se během prvního pololetí
nastřádalo oblečení a obuv. Podívejte se prosím na fotky, a pokud jste nějaké poznali, vyzvedněte si
prosím do konce příštího týdne. V jiném případě věnujeme na charitu. Děkujeme za spolupráci! ☺

CO BUDE…
6. února 2019 – Škola nanečisto
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! ☺
Srdečně zveme všechny budoucí prvňáčky, aby se přišli podívat na

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!
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