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Infoleták ZŠ Sion č. 20

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…
Zeměpisná olympiáda
Na budově Kleinerových proběhlo ve čtvrtek školní kolo zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnili
někteří žáci 6. a 8. třídy. Všichni se s ní statečně poprali a za účast děkujeme. Do okresního kola
postupuje z šesté třídy Tobias Dylan Thompson a z osmé třídy Bartoloměj Kot. Blahopřejeme a držíme
palce v dalším kole, které se bude konat 20. února na ZŠ Jiráskova v Hradci Králové! ☺

Taneční hodina
Minulý týden proběhla u žáků 9. třídy druhá taneční hodina, při které se připravovali na svůj šerpovací
ples. Už nyní se těšíme na jejich slavnostní tanec s rodiči, kterým symbolicky odtančí do další etapy
svého života! ☺

Návštěva výstavy

Třída Karetek a Hvězdic se vypravila na výstavu s názvem „Moje tělo“. Než se děti zaposlouchaly do
výkladu, převlékly se do doktorského a všem to náramně slušelo. V pátek tuto výstavu navštívili také
námořníci z 1. a 2. třídy. Určitě se prezentace dětem líbila a dozvěděly se spoustu zajímavostí
o fungování lidského těla. Kdo ví, třeba se někdo z nich stane opravdovým lékařem! ☺

Druháčci na horách
Děti z 2. třídy se při šikulkách vypravily na hory. Podívejte se, jak jim malování šlo pěkně od ruky. Někdo
jezdil na snowboardu, jiný na sjezdových lyžích či na běžkách. Jak je patrné z obrázků, počasí jim přálo
a všichni si atmosféru na horách báječně užili! ☺

Mluvnice u Kormoránů

I hodina mluvnice může probíhat vesele a zajímavě. Šesťáci totiž
pracovali ve skupinkách a snažili se zúročit své vědomosti za první
pololetí. Během výuky se prostřídali na mnoha úkolech týkajících se
ohebných slovních druhů. Práce jim šla na výbornou, neboť velkou
motivací pro ně bylo získat co nejvíce kreditů! ☺

Projekt Edison na budově Kleinerových
Ve středu jsme na budově druhého stupně mohli přivítat milou
návštěvu, a to zahraniční studenty Liudmylu z Ukrajiny, Kairata
z Kyrgyzstánu a Qixuana Li z Vnitřního Mongolska. Stážisté si pro děti
připravili velmi zajímavý program, který se skládal ze dvou částí. Na
začátku každý z nich nejdříve představil sám sebe a svou vlast, její
přírodní poměry, kulturu, zvyky, tradiční pokrmy a další typické
symboly. Dříve než začala druhá část dopoledne, tak jim naši žáci
naopak předvedli prezentaci o České republice a předali každému na památku pěkné upomínky.
Závěrečná část proběhla ve znamení zábavných a poučných aktivit, mezi které patřil kvíz na různá
témata, lekce držení čínských hůlek, slovní zásoba z ukrajinštiny, psaní vlastních jmen azbukou či zpěv
čínské písničky. Děti tak měly možnost prostřednictvím vyprávění a ukázek poznat i jiné kultury
a doufáme, že někdy příště budeme moci přivítat i další studenty ze zahraničí! ☺

Slavnostní ráno

A je to tady! Žáci na budově Kleinerových slavnostně převzali vysvědčení za první pololetí. A jaká by to
byla slavnost bez přípitku a jako bonusem si pochutnali i na znamenité zmrzlině. Všem námořníkům
a objevitelům přejeme 4. 2. správné vykročení do druhého školního pololetí! ☺

Informace pro rodiče

DDM Nové generace sděluje všem rodičů, že z důvodu pololetních prázdnin se v pátek 1. 2. ruší kroužky
pro děti.

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 8. 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 až
20:30 hodin, budou k dispozici v kanceláři školy pro deváťáky za
symbolických 20,- Kč, pro jejich rodiče a nejbližší za 70,- Kč, pro ostatní
žáky za 90,- Kč. Vstupenky na celý ples 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…
1. 2.
6. 2.
7. 2.
14. 2.
20. 2.
25. 2. – 1. 3.
9. 3.
14. 3.

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…
●
●
●
●
●
●
●
●

Kampaň We Remember
Koláž světových měst
Společné ráno na budově Kleinerových a Mandysce
Tvoření u šikulek
Prvouka u prvňáčků
Dobrůtky u Karetek
Delfíni a Pelikáni kuchtíky
Běžný školní den na Mandysce

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

