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Infoleták ZŠ Sion č. 25

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…
Karneval na ledě
V sobotu proběhla tradiční akce pro rodiny s dětmi Karneval na ledě, na kterou dorazilo množství
úžasných masek nejen dětských, ale dokonce se objevili v přestrojení i rodiče. A bylo opravdu co
obdivovat. Karneval byl zahájen v námořnickém duchu posádkou námořníků za doprovodu známé znělky
z filmu „Piráti z Karibiku“. Všichni zúčastnění si nejen dobře zabruslili, ale také se zapojili do různých
soutěží a atrakcí, např. dobývání pirátské lodi, slalomová dráha, honička se lvem, florbal na bruslích
a další neméně zajímavé. Po soutěžích následovala promenáda masek a rozdání drobných dárečků.
Nebyla to jen ledová plocha, kde byl čilý ruch, ale kolem ní si děti mohly vyzkoušet legoroboty, tisknout
na 3D tiskárně, zkoumat brouky pod mikroskopem, logické hry nebo třeba si nechat namalovat tvář. Bylo
to příjemně strávené odpoledne plné legrace a zábavy. Děkujeme všem za účast a budeme se už teď
těšit na další ročník! ☺

Kleinerka bruslila

Kdo z budovy na Kleinerových nestihl sobotní bruslení, měl možnost v pondělí dopoledne. Děti si užily
legraci a také udělaly něco pro své zdraví. Podívejte se, jak jim to na ledě sluší! ☺

Společné ráno na budově Kleinerových
Žáky z budovy druhého stupně v pondělí ráno poctila vzácná návštěva z Montany, a to spisovatelka
Sharyn Curtis, která minulý týden navštívila i Mandysku. S objeviteli se podělila o své životní zkušenosti
a také uvedla, co se jí líbí v České republice. Věříme, že budeme moci přivítat i další zajímavé hosty! ☺

Dílna čtení
Prvňáčci si prožili první dílnu čtení. Každý si četl knihu podle vlastního výběru, a dokonce si mohl vybrat
i místo ke čtení. Určitě se jim dílnička líbila a přečetli si dobrodružné příběhy, které pak vyprávěli
rodičům! ☺

Ráno s kapitánem na Mandysce
Námořníci začali ráno s kapitánem učením nové písničky s názvem „This Is Amazing Grace“, po které
následovalo vyprávění o další z kladných vlastností. Tento týden byl na řadě příběh o ochotném ptáku
ibisovi, který byl přátelský a rád pomáhal ostatním, kteří se ocitli v nouzi. A jako vždy na závěr rána
nesměla chybět zábavná soutěž v pojídání kukuřice hůlkami. Všichni se moc bavili! ☺

Pelikáni kuchtíky

Tento týden se v mobilní učebně odehrávalo opět vaření. Tentokrát nic teplého, ale dezert v podobě
zmrzlinového poháru se šlehačkou a čokoládou. Moc se jim povedly nejen chuťově, ale vypadaly moc
pěkně i vzhledově! ☺

Máme nové webovky, sledujte i Instagram a Facebook

ZŠ Sion a DDM Nová generace 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…
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.

15.-17. dubna 2019 – Velikonoční projektové dny

V brzké době budou děti seznámeni se širokou nabídkou na projektové dny a mají se opravdu na co
těšit. Zatím to necháme jako překvapení, ale už v příštím infoletáku se dozvíte více! Velikonoční projekty
proběhnou na obou budovách, ve středu 17. dubna budou zakončeny velikonoční slavností. ☺

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ…
20. 3.
20. 3.
21. 3.
22. 3.
12.-13. 4.
12. a 15. 4.
15.-16. 4.
16.-17. 4.
17. 4.
17. 4.
18.-19. 4.
22. 4.
1. a 8. 5.
6.-7. 5.

Jeden svět na školách – 2.-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
Velikonoční pondělí
Státní svátek
Ředitelské volno

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT…
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Školení první pomoci
Veselé zoubky
Šikulky u Karetek
Práce s mikroskopem
Pelikáni kuchtíky
Společné ráno na Kleinerových a Mandysce
Hejtmanův pohár
Škola nanečisto
Veletrh cestovního ruchu – studijní zaměření

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

