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

Srdečně zveme rodiče a děti na den otevřených dveří.
Těšíme se na Vás 14. března 2019! 

AKTUALITY…
Šerpování 9. třídy

Ve čtvrtek 7. února proběhl v Kongresovém centru Aldis 8. reprezentační ples spojený se šerpováním
žáků 9. třídy za účasti učitelů a rodičů. Po převzetí šerpy a slavnostním přípitku následoval tanec s rodiči,
kterým žáci odtančili do další etapy života. Přejme jim hodně štěstí a ať jim vyjdou všechny plány do
budoucna! ☺

Hodiny plavání

Námořníkům z 2. a 3. třídy začaly minulý týden hodiny plavání pod vedením zkušených instruktorů
z plavecké školy Vinka. Věříme, že je plavání bude moc bavit a stanou se třeba jednou i profesionálními
plavčíky! ☺

Kormoráni a Delfíni kuchtíky

Tento týden se opět linula vůně široko daleko z mobilní učebny. Tentokrát se žáci 8. třídy pustili do
toastů. Zajisté chutnaly báječně a obstály tak v konkurenci s 9. třídou, která je připravuje každou středu.
Sedmáci si zvolili jeden z nejoblíbenějších dětských sladkých jídel, a to palačinky! Ty si byly! ☺

Společné ráno na budově Kleinerových

Středeční ráno u objevitelů se neslo v atmosféře svátku Svatého Valentýna. Všechny třídy se zapojily do
hry, jejímž tématem byl Starý a Nový zákon. Na závěr společného rána se děti dozvěděly v krátké ukázce,
proč se tento svátek slaví právě 14. února! ☺

Tělocvik nás baví

Podívejte se, jak se námořníci z 1. a 4. třídy aktivně zapojili do hodiny společného tělocviku. Vyzkoušeli si
tentokrát oblíbenou týmovou hru kin-ball, která je hlavně o spolupráci všech hráčů. A aby obrovského
míče nebylo málo, příště si chtějí vyzkoušet obří fotbal! ☺

Společné ráno na Mandysce

Školáci z Mandysky se v rámci společného rána pustili do výzdoby školy na Valentinské téma. Srdíčky
nešetřili a výtvory byly opravdu kouzelné. Máme to ale šikovné malíře! ☺

Informace pro rodiče
ZŠ Sion a DDM 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…
18. 2.
20. 2.
22. 2.
25. 2. – 1. 3.
6. 3.
9. 3.
14. 3.
20. 3.
22. 3.

Lyžařský výjezd žáků 9. třídy do Orlických hor
Sběr papíru
Záchranná služba první pomoci – přednáška
v rámci VZDR pro 8. a 9. ročník
Jarní prázdniny
Škola nanečisto
Karneval na ledu
Den otevřených dveří na budovách ZŠ a MŠ
Sběr papíru
Matematický klokan

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT…
●
●
●
●

Slavnostní ráno u námořníků a projekt Edison
Prvňáčci na stanovištích
Společné ráno na budově Kleinerových
Škola nanečisto

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

