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

Srdečně zveme všechny budoucí prvňáčky
na předběžný zápis do první třídy.
Těšíme se na Vás 18. března 2020 od 15:00 hodin!

AKTUALITY
Karneval masek

V sobotu proběhla tradiční rodinná akce Karneval na ledě, jehož ústředním tématem byla zoologická
zahrada. Všichni zúčastnění si nejen dobře zabruslili, ale také se zapojili do různých soutěží a atrakcí,
např. slalomová dráha, krasobruslení, honička se lvem, hokej a další neméně zajímavé. Nebyla to jen
ledová plocha, kde vládl čilý ruch, ale i kolem ní. Děti si mohly na stanovištích vyzkoušet písmenka,
legoroboty či logické hry. Bylo to příjemně strávené odpoledne plné zábavy a legrace. Děkujeme všem za
účast a už teď se těšíme na další ročník!☺

Výkres měsíce na budově Kleinerových
Tento týden byl na budově Kleinerových vyhlášen výkres měsíce, tentokrát na téma „Portrét“. Vítězem se
stal výtvor Davida Zuščáka z 6. třídy. Moc mu gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalších soutěžích!☺

Společné ráno u objevitelů
Tuto středu pokračovalo společné ráno projektem „Komenský 2020“, na kterém se hovořilo o jeho
metodě škola hrou. Každá skupina si vylosovala větu z díla a poté ji musela následně vysvětlit za pomoci
příběhu. Všem se to povedlo, za což si zaslouží velkou pochvalu!☺

Hodina vaření
Opět se tento týden linula z mobilní učebny lahodná vůně. Žáci 5. a 7. třídy v rámci předmětu šikovné
ruce a pracovních činností smažili kuřecí řízky. Podívejte se, jak jim to šlo pěkně od ruky. Kdo ví, třeba se
někteří z nich v budoucnu stanou profesionály!☺

Cena oběda v době nemoci dítěte

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

CO BUDE
13. března – Jednodenní výjezd na hory – lyžařský výcvik pro přihlášené

Pro přihlášené připomínáme, že základní informace obdrží týden před odjezdem. Těšíme se na společně
strávený čas.

18. března – Předběžný zápis do první třídy
Zveme všechny budoucí prvňáčky na předběžný zápis do 1. třídy, který se bude konat v budově
Mandysova od 15 do 18 hodin. Přijďte mezi nás, těšíme se na Vás!☺

26. března – Rodičovské setkání v Centru Sion
Zapište si do svých diářů termín rodičovského setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 26. března v 17:30 h
v Centru Sion v Malšovicích. Těšíme se na setkání s Vámi.

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ
2. 3 - 6. 3.
11. 3.
13. 3.
18. 3.
19. 3.
19. 3.
26. 3.
1. 4.

Jarní prázdniny
Škola nanečisto
Jednodenní výjezd na hory – lyžařský
výcvik pro přihlášené
Předběžný zápis do 1. třídy
Sběr papíru
Den otevřených dveří
Rodičovské setkání v Centru Sion
Zápis do 1. třídy

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT
• Matematická soutěž Pythagoriáda
• Anglická olympiáda
• Společné ráno na budově Kleinerových
• Bruslení objevitelů
• Slepá mapa u čtvrťáků
• Palačinky sedmáků

