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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
Hodina tělesné výchovy
Sportovci 5. a 6. třídy si v rámci hodiny tělesné hodiny procvičovali míčové přihrávky v různých
disciplínách. Svoje dovednosti si pak mohli dokázat při týmových hrách, jako byl fotbal a velmi oblíbená
přehazovaná!☺

Biblická hodina na Mandysce
Podívejte se, jakou prospěšnou činností se námořníci zabývali při biblické hodině, kterou pojmenovali
jako Nespěchání. Při ní ze špejlí a papírového kapesníku tvořili nosítka pro přesun raněných a všichni se
náramně bavili!☺

Prvňáčci na stanovišti

Prvňáčci se na prvním stanovišti vydali na rýžování zlata. Aby se ubránili banditům, museli nejprve projít
náročným střeleckým výcvikem. Poté je čekala horská cesta průsmykem za písmenem Y a ke zkrácení
dlouhých zimních dnů jim posloužila poutavá četba. Přejme jim hodně zajímavých zážitků po cestě
Divokým západem!☺

Bruslení objevitelů
Tento týden si bruslení užili také žáci z budovy Kleinerových. Někteří z nich využili ledovou plochu k volné
jízdě, jiní si zahráli hokej. Ti, kteří se bruslení nezúčastnili, podnikli vycházku do okolí a stihli si zahrát
i stolní tenis!☺

Společné ráno na budově Kleinerových

Středeční společné ráno u objevitelů pokračovalo vzpomínkou na Jana Ámose Komenského a jeho
metodou názornosti v díle „Orbis pictus“ čili „Svět v obrazech“. Každá pracovní skupina si vytáhla určité
téma a k němu vztahující se pojmy. Úkolem bylo názorně je nakreslit na čtvrtku. Všichni se s tím poradili
na výbornou, jak dokazují fotky!☺

Kormoráni kuchtíky

Sedmáci poprvé předvedli své kulinářské umění v rámci pracovních činností. Pro začátek si vybrali
nejoblíbenější sladkou pochoutku, a to palačinky. Moc se jim povedly a už teď se těší na další hodinu,
neboť na řadu přijdou kuřecí řízky!☺

Zimní výprava
Nejmenší školáci podnikli zimní výpravu do lesa s cílem porovnat, čím se zimní příroda liší od té
podzimní. A bylo vskutku co objevovat. Aby na nic nezapomněli, vše si pečlivě zaznamenávali do svých
lesních deníků!☺

Krajský parlament mládeže

Ve středu 29. ledna 2020 se v sále zastupitelstva Krajského úřadu v Hradci Králové konalo první
ustavující zasedání nově vznikající krajské studentské samosprávy, jehož se zúčastnila zástupkyně naší
školy, Adéla Volrábová, ze 7. třídy. Členové Krajského parlamentu mládeže Královéhradeckého kraje se
budou setkávat pravidelně každý měsíc a vzájemně se informovat o aktualitách ve školách, ve školství
i v české společnosti a organizovat nejrůznější akce. V úvodu zasedání proběhlo seznámení
s připravenými Stanovami KPMKK a Jednacím řádem KPMKK. Druhým zástupcem naší školy je Tobias
Thompson, který se zúčastní příštího zasedání.

Obědy v době nemoci dítěte

Připomínáme, že pokud Vaše dítě onemocní, má nárok na vyzvednutí stravy za dotovanou cenu pouze
první den nemoci. Pokud chcete odebírat obědy i během nemoci, máme povinnost ze zákona dopočítat
cenu oběda do jeho plné částky, která činí 61 Kč. Děkujeme za pochopení.

Přihlášky na střední školy

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. a 15. 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 volná
2 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
22. 2.
26. 2.
26. 2.
2. 3 - 6. 3.
11. 3.
13. 3.
18. 3.
19. 3.
19. 3.
26. 3.

Karneval na ledě
Den otevřených dveří
Okresní kolo zeměpisné olympiády
Jarní prázdniny
Škola nanečisto
Jednodenní výjezd na hory – lyžařský výcvik pro přihlášené
Zápis do 1. třídy
Sběr papíru
Den otevřených dveří
Rodičovské setkání v Centru Sion

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT
• Výšlap do Nového Hradce
• Projekt „Komenský 2020“
• Společné ráno na budově Kleinerových
• Šerpovací ples 9. třídy
• Bruslení námořníků
• Matematika v první třídě
• Společné ráno s kapitánem
• Hodiny plavání u Plameňáků a Mrožů

