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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…
Hejtmanův pohár

Letos se naše škola přihlásila na soutěž o Hejtmanův pohár, která má podpořit u dětí pohybové aktivity.
V rámci tělesné výchovy naši sportovci trénovali ze všech sil. Po zdolání opičí dráhy si vyzkoušeli lezení
pozpátku v pozici raka, prolezení obručí, překonání švédské bedny, běh s tenisákem po lavičce, fotbalový
slalom a střelba do brány. Všem to šlo moc dobře a naostro tak určitě předvedou skvělé výsledky! ☺

Okresní kolo v anglické olympiádě
V pondělí 18. 2. se na prvním soukromém jazykovém gymnáziu konalo okresní kolo v anglické olympiádě
za účasti Nicola Simoni (5. třída) a Kláry Kopecké (9. třída). Olympiáda se skládala z části poslechové,
mluvené a písemné. Jak oba dopadli, Vás budeme informovat po jarních prázdninách. Věříme ale, že
i přes silnou konkurenci nás reprezentovali velice dobře! ☺

Hodiny plavání
Podívejte se, jak námořníci zvládají hodiny plavání. Podle fotek lze poznat, že školáky plavání baví
a určitě z nich budou výborní plavci. Přejme jim hodně zdaru v dalších hodinách! ☺

Okresní kolo v zeměpisné olympiádě

Tento týden byl bohatý na olympiády. Ve středu se na ZŠ Jiráskova konalo okresní kolo v zeměpisné
soutěži, která se skládala z části praktické, teoretické a práce s atlasem. Školu zastupoval Tobias
Thomson z 6. třídy a z osmé Bartoloměj Kot. I tady byla velká konkurence a výsledky se dozvíme během
příštího týdne. Oběma žákům děkujeme za účast! ☺

Opakování písmenek

Námořníci se pustili do opakování písmenek, aby si je pořádně zapamatovali. A nešlo jen je poskládat do
písmenkové rodinky, ale zároveň se protáhnout a proběhnout. Jak je patrné, i takové opakování může
probíhat zábavnou formou! ☺

Společné ráno na Mandysce

Školáci z Mandysky si hned po ránu zazpívali písničku „Nevzdávej to“ a „Hrneček“. Tím si navodili
v úvodu příjemnou atmosféru. Hlavním tématem společného rána bylo odpouštění, prezentované na
příběhu dvou nerozlučných zvířecích přátel, a to šakala a králíčka. Na závěr nesměla chybět samozřejmě
hra, při které si někteří dobrovolníci vyzkoušeli vylovit jablíčko z vody ústy a pak ho také sníst. Aby to
nebylo jednoduché, museli si poradit se zavřenýma očima. Všichni se u ní náramně pobavili! ☺

Výstava „České dějiny“

Kdo by se nechtěl vyfotit s významnými historickými postavami?! Tuto možnost měli žáci 5. třídy, kteří se
vypravili na ojedinělou výstavu voskových figurín v životní velikosti z českých dějin. Potkali se např.
s Karlem IV., Přemyslem Otakarem II., Janem Husem, Marií Terezií a dalšími významnými osobnostmi.
Pro děti to bylo zajisté příjemné setkání! ☺

Dolování ledu

Někteří objevitelé z budovy druhého stupně rozhodli využít velkou přestávku pracovně. Proč také ne?
Čas strávili venku na sluníčku, a tak dolovali a dolovali led ze zahradního jezírka. A nebyly to vůbec malé
kousky! ☺

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…
25. 2. – 1. 3.
6. 3.
9. 3.
14. 3.
20. 3.
20. 3.

Jarní prázdniny
Škola nanečisto
Karneval na ledu
Den otevřených dveří na budovách ZŠ a MŠ
Jeden svět na školách – 1.-5. třída
Sběr papíru

21. 3.
22. 3.
12. 4. a 13. 4.
12. 4. a 15. 4.
15. 4. a 16. 4.
16. a 17. 4.
17. 4.
17. 4.
18. 4. a 19. 4.
22. 4.

Rodičovské setkání – Centrum Sion
Matematický klokan
Zápis do 1. třídy – ZŠ Mandysova
Přijímací zkoušky na střední školy – čtyřleté studium
Velikonoční projekty
Přijímací zkoušky na střední školy – šestileté a osmileté studium
Prezentace projektů a velikonoční slavnost
Sběr papíru
Velikonoční prázdniny
Velikonoční pondělí

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT…
●
●
●
●
●
●

Šerpování 9. třídy
Hodiny plavání
Společné ráno na budově Kleinerových a Mandysce
Palačinky 7. třídy
Toasty 8. třídy
Tělocvik u námořníků

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

