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

Srdečně všechny zveme na Karneval na ledě.
Těšíme se na Vás 22. února 2020 od 16:00 hodin!

AKTUALITY
Výšlap do Nového Hradce

Žáci 7. třídy v rámci tělesné výchovy se vydali na turistický výšlap do Nového Hradce, aby poznali okolí
rybníků Datlík, Cikán a Biřička. Nešlo jen o fyzický výkon, ale během cesty se seznamovali
prostřednictvím naučných tabulí s pověstmi Hradeckých lesů a planetami!☺

Taneční hodina

Minulý týden proběhla u deváťáků druhá taneční hodina, při které se připravovali na svůj čtvrteční
šerpovací ples. Zopakovali si základní kroky waltzu a také latinskoamerický tanec cha-cha. Všichni to
skvěle zvládli!☺

Projekt „Komenský 2020“
Na budově Kleinerových proběhl v úterý projekt k osobnosti učitele národů J. A. Komenského, kdy si
připomínáme 350. výročí od jeho úmrtí. Cílem akce je oslovit mladou generaci a širokou veřejnost
a odkázat jim Komenského poselství a myšlenky. V podobném duchu se pokračovalo i na středečním
ránu, při kterém se diskutovalo o 6 pravidlech vzdělávání, a to o odvaze, optimismu, otevřenosti,
svobodě a odpovědnosti, o morálce (slušnosti člověka) a aktivitě. Každá skupina měla na tato témata
zajímavé názory a určitě ranní diskuse byla velice podnětná!☺

Bruslení námořníků

Děti z 1. – 4. třídy vyrazily v úterý bruslit na zimní stadion a strávily tak příjemné dopoledne plné legrace.
Během tréninku se čím dál víc zlepšoval jejich styl bruslení a už teď se určitě těší na další hodiny!☺

Společné ráno s kapitánem

Středeční společné ráno na Mandysce proběhlo v duchu vzájemné spolupráce a pomoci. Děti, které
nešly bruslit, měly jiný trénink. Podívejte se, jak jim šla koordinace pohybu. Nakonec vyzkoušely také
rozhýbat poletuchy, což se jim opravdu podařilo!☺

Hodiny plavání
Tento týden se roztrhl pytel se sportem. Plameňákům a Mrožům totiž začaly hodiny plavání, a jak to
vypadá, jsou ve vodě jako doma. Pod dohledem zkušených instruktorů objevují nové styly a my jim
přejeme hodně zdaru v dalších hodinách!☺

Šerpovací ples ZŠ Sion

Ve čtvrtek proběhl v Kongresovém centru Aldis 9. reprezentační ples Centra Sion spojený se šerpováním
žáků 9. třídy za účastí učitelů a rodičů. Výběr fotek najdete na facebooku základní školy.

Zpráva pro rodiče

Dětem byly rozdány přihlášky na střední školy a 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
22. února – Karneval na ledě

Srdečně zveme všechny bruslaře i nebruslaře na tradiční rodinnou akci Karneval na ledě, která 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. Ještě jsou 3 volná
místa, takže pokud máte zájem s námi jet a pod dozorem zkušených instruktorů zalyžovat, můžete se
přihlásit v kanceláři. Těšíme se na společně strávený čas.

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ
19. 2.
19. 2.
22. 2.
26. 2.
26. 2.
2. 3 - 6. 3.

Bruslení budovy Kleinerových
Sběr papíru
Karneval na ledě
Den otevřených dveří
Okresní kolo zeměpisné olympiády
Jarní prázdniny

11. 3.
13. 3.
18. 3.
19. 3.
19. 3.

Škola nanečisto
Jednodenní výjezd na hory – lyžařský výcvik pro přihlášené
Zápis do 1. třídy
Sběr papíru
Den otevřených dveří

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT
• Námořníci s vysvědčením
• Kormoráni v mateřské školce
• Stavba těla pavouka
• Projekt „Abeceda peněz“
• Pomocníci šerifa
• Literární kavárna u prvňáčků
• Nácvik vyjmenovaných slov u Mrožů

