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Infoleták ZŠ Sion č. 19

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

Srdečně všechny zveme na 8. reprezentační ples Centra Sion.
Těšíme se na Vás 7. února 2019! 

AKTUALITY…
Kampaň We Remember
V těchto dnech vrcholí celosvětová vzpomínková kampaň We Remember k Mezinárodnímu dni obětí
holocaustu. Akce odstartovala 6. ledna a potrvá do 27. ledna 2019, do které se zapojili také žáci a učitelé
na budově Kleinerových. Cílem kampaně je šířit znalosti o holocaustu a předávat je mladším generacím.

Koláž ze světových měst

V rámci hodiny studijního zaměření zeměpisu se děti vydaly do světa a navštívily celou řadu měst.
Londýn, Paříž, Dubaj, Sydney, to jsou jen některá z jejich zastavení. Po návratu se rozhodly, že z nich
vytvoří koláž, která jim tak bude připomínat nezapomenutelné zážitky! ☺

Prvouka u prvňáčků
Třída u prvňáčků se na hodinu proměnila na ordinaci a děti si zahrály na lékaře. Nejprve vyšetřily
pacienta a vystavily kartu. Poté si vyzkoušely udělat také RTG snímek. Podívejte se, jak se jim to povedlo.
Možná se někdo z nich v budoucnu stane opravdovým lékařem, necháme se překvapit! ☺

Dobrůtky u Karetek

Děti ze 4. třídy si minulý týden užily opravdu speciální den. Během vyučování si mohly zobnout něčeho
dobrého a pochutnat si tak na lahůdkách. Určitě si tento den budou dlouho pamatovat a těšit se na
podobnou akci! ☺

Společné ráno u objevitelů

Jako každou středu začalo společné ráno sladkou odměnou pro
oslavence, po které následovala soutěž na procvičení paměti. Nejvíce
předmětů si zapamatoval zástupce z 6. a 7. třídy. Závěr společného
rána patřil krátké ukázce z filmu k zamyšlení, jakou moc může mít
slovo. K příjemnému zakončení určitě přispěla i sladkost pro každého!
☺

Společné ráno na Mandysce
U námořníků začalo společné ráno novou anglickou písničkou „Who
you say I am“ za doprovodu kytary, po které přišlo na řadu vyprávění
o prasátku. Jako ponaučení si děti měly odnést to, aby každý den
říkaly jen dobré věci. Na dobrá slova navázal biblický příběh
„O Barnabášovi“. A jaké by to bylo zakončení bez soutěže. I na
Mandysce se prověřovala paměť a všichni dopadli na výbornou! ☺

Šikovné Chobotničky
Už minulý týden nám žáci 5. třídy předvedli, jak umí nádherně malovat. Ve středu pro změnu ukázali, jak
jsou tvořiví. V rámci hodiny šikulek vytvořili svět zvířátek z papírů a bylo opravdu co obdivovat. Tak se
budeme opět těšit na další zajímavé výtvory! ☺

Delfíni a Pelikáni kuchtíky

Ve středu se opět z mobilní učebny linula lahodná vůně. Tentokrát si žáci 7. a 8. třídy vybrali mezi
recepty chleba ve vajíčku. Podívejte se, jak jim šla práce pěkně od ruky. A jací by to byli kuchaři, kdyby
neochutnali vlastní pochoutku!

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. Vstupenky na šerpování deváťáků, které bude probíhat v čase
19:00 – 20:30 hodin, budou k dispozici v kanceláři školy pro žáky
deváté třídy za symbolickou cenu 20,- Kč, pro jejich rodiče a nejbližší
za 70,- Kč, pro ostatní žáky za 90,- Kč. Vstupenky na celý ples pro
rodiče žáků ZŠ se sezením v malém sále 180,- Kč, vstupenky do
velkého sálu pak za 250,- Kč. Všechny Vás tedy srdečně zveme ve
čtvrtek 7. února 2019 v 19 hodin do Kongresového centra Aldis.
Těšíme se na viděnou!

Srdečně všechny zveme na dny otevřených dveří.
Těšíme se na Vás 14. února a 14. března 2019! 

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ…
31. 1.
1. 2.
6. 2.
7. 2.
14. 2.
20. 2.
25. 2. – 1. 3.
9. 3.
14. 3.

Slavnostní vydávání vysvědčení za 1. pololetí na obou budovách
Pololetní prázdniny
Škola nanečisto – kroužek předškoláka
Reprezentační ples Centra Sion spojený se šerpováním našich deváťáků
Den otevřených dveří na budovách ZŠ a MŠ
Sběr papíru
Jarní prázdniny
Karneval na ledě
Den otevřených dveří na budovách ZŠ a MŠ

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT…
●
●
●
●

Zátiší s květinami
Anatomie u prvňáčků
Společné ráno na budově Kleinerových a Mandysce
Malování u šikulek

Srdečně zveme všechny budoucí prvňáčky k zápisu do 1. třídy!
Těšíme se na Vás 12. a 13. dubna 2019! 

