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Infoleták ZŠ Sion č. 24

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

Srdečně zveme
všechny budoucí prvňáčky
na zápis
do první třídy.
Těšíme se na Vás
1. dubna 2020
od 11:00 do 18:00hodin!

AKTUALITY
Sladké ráno u Chobotnic

Žáci 6. třídy si před jarními prázdninami pochutnali na čokoládě a ovoci. Velikou pomocí jim při tom byla
čokoládová fontána, kterou třída dostala jako vánoční dárek. Jak je vidět z fotek, všem ta sladkost moc
chutnala!☺

Plyšákový den u Karet

V páté třídě proběhla výuka dohromady s oblíbenými plyšovými kamarády, které si děti donesly do školy.
V hodině matematiky dokonce školáci využili své miláčky k procvičení geometrie a zkusili je i namalovat.
Zpestřením byla živá králičí slečna Foxinka a tak si všichni jednotně užili příjemný den!☺

Pestrost na palubě Mrož
Týden před prázdninami proběhla výuka na palubě Mrož pestře. Děti se učily hodiny, opakovaly sčítání
a odčítání v prostředí autobusu. Konec týdne pak zakončili společným smažením langošů, které byly
opravdu výtečné. Děti od začátku školního roku jsou tak úspěšné, že na svém kontě už mají
583 individuálních úspěchů. Jsou to ale borci!☺

Rýžování zlata

A opět se prvňáčci ocitli na Divokém západě. Tentokrát si při zlatokopeckých stanovištích vyzkoušeli
spolupráci při čtení a psaní. Jako bonus na závěr bylo opravdové rýžování zlata!☺

Uzavření škol

Vážení rodiče, na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví je od středy 11. 3. 2020 uzavřena pro žáky
základní škola až do odvolání. Zároveň od tohoto dne začalo Vašim dětem domácí vzdělávání. Úkoly jsou
povinné, na budově Kleinerových i kreditované a termín odevzdání pevný. Úkoly jsou zadávány v systému
EduPage jako projekty. Zde budou přikládat i jejich vypracování. Každý zadaný projekt je za 10 kreditů
s možnou ztrátou kreditů. Zadáváme také i doporučené domácí úkoly. Pokud byste potřebovali naši
pomoc, kontaktujte třídního učitele přes e-mailovou adresu nebo použijte zprávy v EduPage. Termíny
přijímacích zkoušek prozatím zůstávají tak, jak byly naplánovány. Březnový sběr papíru byl zrušen.
V případě jakýkoliv změn Vás budeme samozřejmě informovat. Děkujeme za spolupráci a přejeme
pohodový a klidný čas.

CO BUDE
1. dubna – Zápis do první třídy
Zveme všechny budoucí prvňáčky na zápis do 1. třídy, který se bude konat ve středu 1. dubna na budově
Mandysova od 11 do 18 hodin. V případě trvajícího uzavření škol bude náhradní termín v úterý
14. dubna od 11 do 18 hodin. Přijďte mezi nás, těšíme se na Vás!☺

1. dubna – Škola nanečisto

Zveme všechny rodiče, prarodiče a děti na akci Škola
nanečisto, která bude probíhat na ZŠ Mandysova. Přijďte se
podívat a poznat, jak naše školy fungují a co můžou budoucím
školákům nabídnout. Budeme se na Vás těšit!☺

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ
1. 4.
1. 4.
2. – 3. 4.
6. – 8. 4
9. – 10. 4.
14. – 15. 4.
15. 4.
16. 4.

Zápis do první třídy
Škola nanečisto
Spaní ve škole pro 7. třídu
Velikonoční projektové dny
Velikonoční prázdniny
Přijímací zkoušky na střední školy – čtyřleté studium
Sběr papíru
Přijímací zkoušky na střední školy – šestileté a osmileté studium

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT
• Karneval na ledě
• Výkres měsíce
• Společné ráno na budově Kleinerových
• Hodina vaření

