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

Srdečně všechny zveme
na 9. Reprezentační ples Centra Sion a ZŠ Sion.
Těšíme se na Vás 13. února 2020 od 19:00 hodin!

AKTUALITY
Slavnostní ráno u námořníků

Školáci na Mandysce měli v pátek za sebou obeplutí půlky světa, za které obdrželi vysvědčení za první
pololetí. Jako praví námořníci se seřadili do zástupu a nechyběl ani pozdrav kapitánům jednotlivých
palub. Prvňáčci byli tak šikovní v psaní, že už můžou používat pero. Podívejte se, jak velkou psací potřebu
a zároveň i certifikát s vysvědčením obdrželi!☺

Kormoráni ve školce
Už podruhé navštívili své malé kamarády v mateřské školce žáci 7. třídy, aby s nimi společně nakreslili
obrázky sněhuláků a zimní krajinu s lyžaři. Jako malířskou pomůcku si zvolili inkoust a zmizík. Společné
výtvory byly velmi zdařilé a je vidět, že vzájemná spolupráce přináší radost všem!☺

Přírodní vědy u Chobotnic

V rámci hodiny přírodních věd se šesťáci zabývali stavbou pavouka. K bádání jim posloužil vypreparovaný
exemplář sklípkana a také obrovský model pavouka. Jak je patrné z fotek, pro všechny to byla přínosná
hodina na konkrétní učební pomůcce!☺

Projekt „Abeceda peněz“

Naše škola se zapojila do projektu České spořitelny s názvem Abeceda peněz. Žáci 4. a 5. třídy
prozkoumali první den projektu zákulisí banky, vybírali si peníze z účtu, viděli v hotovosti 1 milion korun,
americké a australské dolary, japonské jeny a libry. Už také ví, co se ukládá do bezpečnostních schránek.
Zároveň se dozvěděli mnoho nového o hospodaření s penězi. Během následujících týdnů budou pracovat
na vlastním logu firmy a její propagaci. Celý projekt bude završen jarmarkem, který proběhne na pobočce
České spořitelny. Přejeme jim hodně skvělých nápadů při realizaci finálního výstupu tohoto zajímavého
projektu!☺

Pomocníci šerifa

A atmosféra Divokého západu pokračuje dál na Mandysce. Tento týden si šerif zvolil své pomocníky z řad
námořníků, kteří se museli hodně činit. Za každou práci totiž dostávali malé hvězdičky. Ostatní mají ještě
čas, aby dokázali, že i oni zvládnout být pomocníkem a ne banditou!☺

Zpráva pro rodiče
V těchto dnech rozdáváme žákům, kteří se hlásí na střední školy a víceletá gymnázia, dvě vytištěné
přihlášky. Termín pro odevzdání přihlášky na školu bez talentové zkoušky je nejpozději 1. března 2020
(pozor – poslední pracovní den je pátek 28. 2.). Vyplněné přihlášky žáci odevzdají s předstihem ve škole
v kanceláři k potvrzení. Obě přihlášky vyplňujete stejně (musí být totožné pořadí daných škol). Na
přihláškách je třeba uvést celý a přesný název školy, kód oboru a úplnou adresu podle brožury nebo
webových stránek dané střední školy. Pokud daná škola vyžaduje zdravotní způsobilost, je nutné mít
potvrzeno již v den odeslání škole. Potvrzenou přihlášku z naší školy předáte či zašlete na příslušné
střední školy či víceletá gymnázia, nejlépe doporučeně. Pokud máte nějaké diplomy, či účast v soutěžích
a olympiádách, doporučujeme též přiložit. Termín prvního kola přijímacího řízení pro čtyřleté obory je
14. 4. 2020 a termín pro víceletá gymnázia je 16. 4. 2020.

CO BUDE
Setkání rodičů

Ve středu 12. 2. 2020 od 16 hodin se uskuteční na budově Kleinerových setkání rodičů (možno i žáků)
5., 7. a 9. třídy ohledně informací k přijímacím zkouškám/přijímacímu řízení. Prosíme o potvrzení účasti
do 7. 2. na e-mail kveta.zacharova@sion.cz.

Bruslení námořníků

Ve středu 12. 2. 2020 proběhne bruslení 1.-4. třídy. Uvítáme pomoc ze strany rodičů při nazouvání bruslí.
Bližší informace najdete na EduPage a v lodním deníku. Děkujeme.

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 kroku 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 probíhá i letos taneční kurz v rámci hodin pro naše
deváťáky (a letos i osmáky), aby se zdárně připravili na svůj slavnostní tanec s rodiči.

22. února – Karneval na ledě

Srdečně zveme všechny bruslaře i nebruslaře na tradiční rodinnou akci Karneval na ledě, který se koná
22. února od 16 hodin v ČPP Aréně (zimní stadion) v Hradci Králové. Přijďte si užít sobotní odpoledne
plné soutěží, zábavy a her. Vstupné je zdarma a občerstvení je zajištěné. Těšíme se na Vás!☺

13. března – Jednodenní výjezd na hory – lyžařský výcvik pro přihlášené
Pro přihlášené připomínáme, že základní informace obdrží týden před odjezdem. Uvolnilo se 5 míst,
takže pokud máte zájem s námi jet a pod dozorem zkušených instruktorů zalyžovat, můžete se přihlásit
v kanceláři. Těšíme se na společně strávený čas.
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Reprezentační ples Centra Sion a
šerpování deváťáků
Sběr papíru
Karneval na ledě
Den otevřených dveří
Okresní kolo zeměpisné olympiády
Jarní prázdniny
Škola nanečisto
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Zápis do 1. třídy
Sběr papíru
Den otevřených dveří

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT
• Taneční hodina 9. a 8. třídy
• Společné ráno v duchu tance
• Námořníci pistolníky
• Třída Karet v terénu
• Řetěz úspěchů na palubě Mrož
• Přípitek a vysvědčení na budově Kleinerových

