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

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

AKTUALITY…
Severské hry

Námořníci z Mandysky se minulý týden přesunuli na sever Evropy a vytvořili sportovní týmy z Norska,
Švédska, Finska a Dánska, aby se utkali v netradičních disciplínách. Svého bojového ducha prokázali
v rychlobruslení, biatlonu, v běhu na sněžnicích, v sobích spřeženích a také ve skoku na lyžích. Všem
týmům blahopřejeme k výborným výsledkům! ☺

Slavnostní den na Mandysce
Také na Mandysce proběhlo předávání vysvědčení slavnostně. Pro prvňáčky o to slavnostnější, neboť
pro ně to byla premiéra a na tuto chvíli netrpělivě čekali už od začátku týdne. I děti z 2., 3. a 4. třídy
neodcházely s prázdnou. Protože byli všichni moc šikovní, obdrželi na závěr slavnosti sladkou odměnu!

Projekt Edison u námořníků

Školáci z prvního stupně mohli minulý týden ve čtvrtek před
vysvědčením přivítat zahraniční studenty, kteří předtím navštívili žáky
budovy druhého stupně. Program proběhl podobně, takže námořníkům
byla prezentována Ukrajina, Vnitřní Mongolsko a Kyrgyzstán, a to
zábavnými aktivitami a nesmělo samozřejmě chybět i společné focení.
Budeme doufat, že tato milá návštěva nebyla poslední, která
k námořníkům zavítala! ☺

Prvňáčci na stanovištích

Dětem z první třídy začalo druhé pololetí zábavnou formou na různých
stanovištích, která si vyzkoušely vůbec poprvé. Pracovaly opravdu
s chutí, elánem a úkoly z Islandu zvládaly bravurně! ☺

Matematická olympiáda

Na budově Kleinerových proběhlo školní kolo matematické olympiády pro 5. třídu, z jehož středu do
okresního kola postoupilo 6 žáků. Jsme rádi, že nás v tak hojném počtu mohli reprezentovat na ZŠ
Milady Horákové a zároveň se umístili v první dvacítce. Nicméně velká gratulace patří Davidu Zuščákovi,
který se umístil na prvním místě. Škoda jen, že se nekoná krajské kolo, kde by mohl předvést své
matematické schopnosti. Věříme, že stejně výborně zabodují i další zástupci z ostatních tříd! ☺

Společné ráno na budově Kleinerových

I tuto středu začalo společné ráno sladkou odměnou pro oslavence, po které následovala hra.
Dobrovolníci si měli sednout zády k sobě a odpovídat na otázky, které se týkaly spolužáka. Tak se
ukázalo, jak se tu všichni znají a vnímají jeden druhého! ☺

Škola nanečisto
Odpoledne 6. února patřilo malým předškolákům, kteří si užili akci „Škola nanečisto“. Spolu se svými
rodiči plnili nejrůznější úkoly a dokázali tak, jak jsou moc šikovní. Zároveň si také vychutnali školní
atmosféru a věříme, že se s nimi setkáme v novém školním roce! ☺

Informace pro rodiče
ZŠ Sion a DDM Nová generace informují rodiče, školáky a přátele školy o zřízení Instagramu, na kterém
nás můžete sledovat a doporučovat. Děkujeme za přízeň! ☺

CO BUDE…
6. března 2019 – Škola nanečisto
Zveme všechny budoucí prvňáčky, aby se přišli podívat na kroužek
předškoláka a zažili „Školu nanečisto“. Čekají na ně zábavná stanoviště a
také nasají školní atmosféru. Díky různorodým úkolům Vám ukážou, v čem
jsou silní a tvořiví. Akce je zdarma a těšíme se na Vás na budově
Mandysova! ☺

9. března 2019 – Karneval na ledě
Srdečně zveme všechny bruslaře i nebruslaře na tradiční Karneval na ledě,
který se koná v sobotu 9. března 2019 od 16 hodin v ČPP Aréně (zimní
stadion) v Hradci Králové. Čeká Vás zábava, soutěže a občerstvení.
Vstupné je zdarma. Přijďte se pobavit a prožít příjemné odpoledne se
svými dětmi! ☺

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ…
14. 2.
15. 2. – 17. 2.
20. 2.
25. 2. – 1. 3.
6. 3.
9. 3.
14. 3.
20. 3.

Den otevřených dveří na budovách ZŠ a MŠ
Lyžařský výjezd žáků 9. třídy do Orlických hor
Sběr papíru
Jarní prázdniny
Škola nanečisto
Karneval na ledu
Den otevřených dveří na budovách ZŠ a MŠ
Sběr papíru

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT…
●
●
●
●
●
●

Hodina tance 9. třídy
Výstava „Moje tělo“
Malování u šikulek
Mluvnice v 6. třídě
Zahraniční studenti na budově Kleinerových
Slavnostní ráno – vysvědčení

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

