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Infoleták ZŠ Sion č. 24

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

Srdečně Vás zveme na rodičovské setkání, které se uskuteční
21. března 2019 v 17:30 hodin v Centru Sion.
AKTUALITY…
Přednáška první pomoci

V rámci hodiny výchova ke zdraví se pro žáky 8. a 9. třídy konalo školení první pomoci pod vedením
zkušeného zdravotníka. Objevitelé si mohli přímo vyzkoušet nepřímou masáž srdce v různých vypjatých
situacích. Věříme, že tato zkušenost bude pro ně přínosem do další etapy života! ☺

Veselé zoubky

Prvňáčci už vědí, jak si správně čistit a starat o své zoubky, a to díky preventivnímu programu. A protože
byli velmi pozorní a aktivní, obdrželi za odměnu taštičky plné důležitých pomůcek k ochraně zoubků, ze
kterých měli určitě obrovskou radost! ☺

Šikulky u Karetek

Podívejte se, jak Karetky pilně pracovaly na ornamentech. Vůbec to nebylo jednoduché, neboť tentokrát
to bylo o trpělivosti. Ale děti se s ní statečně popraly a vytvořily nádherná díla! ☺

Přírodní vědy u Pelikánů
Žáci osmé třídy se v rámci hodiny přírodních věd představili tentokrát v roli vědců. Pod mikroskopem
zkoumali vzorky vody ze zahradního jezírka a hledali bakterie. A skutečně něco objevili! ☺

Společné ráno na budově Kleinerových

Tuto středu začalo ráno odměnou pro oslavence, po které následovalo předávání diplomů za
matematickou olympiádu. Vítězem v okresním kole byl David Zuščák, kterému moc gratulujeme. Za
účast děkujeme Elišce Hrnčiarikové, Barboře Beránkové a Adamovi Selkemu! ☺

Výsledky anglické a zeměpisné olympiády

V zeměpisné olympiádě se na krásném 5. místě umístil Tobias Thompson, kterému srdečně gratulujeme
a věříme, že zachová přízeň této olympiádě v dalších ročnících. Bartoloměj Kot se společně s účastníky
anglické olympiády Nicolem Simoni a Klárou Kopeckou umístili ve druhé desítce. Všem děkujeme za
reprezentaci školy! ☺

Pelikáni kuchtíky
Tento týden se z mobilní učebny opět linula široko daleko sladká vůně. Žáci osmé třídy se pustili do
smažení palačinek a omelet. Určitě všechny dobroty obstály na výbornou a budeme se těšit na příští
vaření, co dobrého opět ukuchtí! ☺

Společné ráno na Mandysce

Námořníky ve čtvrtek ráno poctila vzácná návštěva z Montany, a to spisovatelka Sharyn Curtis, která je
autorkou knížky „Stories from the Shepherd“. Po vřelém přijetí děti zazpívaly písničky „Už nejsem
otrokem“ a „Kým jsem já“. V příjemné atmosféře pokračovalo vyprávění o trpělivé pavoučici, která
dokázala, že trpělivě čekat se vyplácí. Po biblickém příběhu, jak „Noe čekal na dobré počasí“, patřila
poslední část opět zábavné hře navazující na první příběh! ☺

Hejtmanův pohár

Nejen objevitelé, ale také námořníci z Mandysky se zapojili do soutěže o Hejtmanův pohár. Vyzkoušeli si
maximum disciplín, např. lezení pozpátku v pozici raka, překonání švédské bedny, slalom s fotbalovým
míčem a další. Všem to šlo moc dobře! ☺

Škola nanečisto

Odpoledne 6. března patřilo malým předškolákům, kteří si vyzkoušeli „Školu nanečisto“. Spolu se svými
rodiči plnili nejrůznější úkoly a dokázali tak, jak jsou moc šikovní. Věříme, že je budeme moci přivítat
v novém školním roce! ☺

Máme nové webovky, sledujte i Instagram a Facebook

ZŠ Sion a DDM informují rodiče, školáky a přátele školy o zřízení Instagramu, na kterém nás můžete
sledovat a doporučovat. Zároveň se také podívejte na nové webové stránky ZŠ Sion. Děkujeme za přízeň!

CO BUDE…
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. Vstup
je zdarma. Přijďte se pobavit a prožít příjemné odpoledne se svými dětmi!

21. března 2019 – Rodičovské setkání
Nezapomeňte si poznamenat do svých diářů čtvrtek 21. března, kdy se
těšíme na setkání s Vámi. Na viděnou v 17:30 hodin v Centru Sion
v Malšovicích.

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ…
9. 3.
14. 3.
20. 3.
20. 3.
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.

Karneval na ledě
Den otevřených dveří na budovách ZŠ a MŠ
Jeden svět na školách – 1.-5. třída
Sběr papíru
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

22. 4.
1. a 8. 5.
6. a 7. 5.

Velikonoční pondělí
Státní svátek
Ředitelské volno

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT…
●
●
●
●
●
●

Hejtmanův pohár
Hodiny plavání
Opakování písmenek u prvňáčků
Společné ráno na Mandysce
Výstava „České dějiny“
Pracanti u jezírka

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

