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Infoleták ZŠ Sion č. 26

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

AKTUALITY…
Škola nanečisto
V sobotu proběhla akce „Škola nanečisto“ v OC Futurum, kde byl umístěn dětský stánek Sion. Děti si tak
mohly vyzkoušet různé disciplíny, např. vymalovat si obrázek, poskládat si z kostek třeba komín, dále
skládačky či si zahrát pexeso. Oblíbenou činností bylo také pumpování na maketě srdce, se kterou
pracují děti v naší školce. Tato akce bude ještě pokračovat 23. a 31. března. Přijďte a vyzkoušejte si
společně s dětmi různorodé úkoly. Těšíme se na Vás! ☺

Šikulky
Také Chobotnice dokázaly, že vaření jim není cizí. Na hodině šikulek si troufly na palačinky a jak můžete
vidět, šlo jim to pěkně od ruky. A jak by ne, když toto jídlo patří mezi dětské nejoblíbenější. Tak jakou
další dobrůtkou nás žáci 5. třídy překvapí příště? ☺

Dílna čtení
Námořníci z lodi Mrož prožili pondělí v dílně čtení. Každý si vybral knihu podle vlastního žánru a také
místo, kde se mohli soustředit na obsah. Zdá se, že je četba velmi bavila a bude i nadále! ☺

Jeden svět na školách
Žáci 2.-5. třídy vyrazili ve středu do kina Centrál na největší festival dokumentárních filmů o lidských
právech na světě. Děti ve své věkové kategorii zhlédly tři projekce. První byla o nevidomém chlapci,
který se přes i svůj handicap nebál přihlásit do pěvecké soutěže, druhá o malé dívce z Kolumbie, která se
kvůli obživě musela naučit plavat, a poslední o chlapci žijícím v uprchlickém táboře, který dostal šanci
prožít prázdniny u moře. Věříme, že námořníci prožili zajímavé a poučné dopoledne! ☺

Učení venku

A máme tu jaro! Prvňáčci využili krásné počasí k tomu, aby si učení užili netradičně v přírodě. Jako jarní
lovci zkoumali a zapisovali, co lze v lese najít. Moc se jim ta práce líbila a prokázali tak svoji šikovnost! ☺

Ráno na Mandysce

Námořníci pokračovali ráno učením nejznámější písničky v anglicky mluvících zemích s názvem „Amazing
Grace“, po které následovalo vyprávění o další z kladných vlastností. Tento týden byl na řadě příběh
o statečné myšce a na ni navázal biblický příběh „Ester zachraňuje svůj lid“. A jako vždy na závěr rána
nesměla chybět zábavná soutěž, tentokrát s názvem „mumie“. Děti se rozdělily do dvou skupin a měly
jednoho dobrovolníka omotat papírem. Všichni se moc bavili! ☺

Světový den Downova syndromu – Ponožkový den
Na 21. 3. připadl každoročně Světový den Downova syndromu, který má tradiční symbol – nesourodý
pár ponožek ukazující poruchu chromozomu ve tvaru písmene X. Také žáci z budovy na Kleinerových se
připojili k tomuto dni a do školy si oblékli každou jinou ponožku! ☺

Matematický klokan

Po roce k nám opět zavítala celosvětová soutěž „Matematický klokan“, které se v pátek 22. března
zúčastnila 2.-9. třída. Jak se řešitelům dařilo, se dozvíte v příštím čísle.

Prosba na rodiče
Milí rodiče, rádi bychom Vás ještě jednou požádali o zapojení do školního života tím způsobem, že byste
přišli do škol a popovídali dětem o Vašem povolání nebo zajímavém koníčku. Věříme, že to pro děti bude
velkým obohacením, neboť díky Vám budou moci nahlédnout do světa dospělých. Byť se Vám může zdát
Vaše povolání běžné či obyčejné, pro děti bude zcela jistě zajímavé slyšet, co přesně obnáší, i když nejste
pohraničníkem.☺ Přáli bychom si tuto akci nastartovat hned a pokrčovat v dalších týdnech. Pokud byste
mohli již nyní, prosíme, abyste se nám ozvali. Děkujeme za Váš případný zájem! ☺

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. Ocenili bychom Vaši
pomoc také tím, že byste příspěvky lajkovali, případně sdíleli, aby se dostávaly k co nejvíce lidem.
Děkujeme za přízeň!

CO BUDE…
29. března 2019 – Pasování na čtenáře

Třída Plameňáků zve nejen rodiče, ale také babičky, dědečky, sourozence
a kamarády na slavnostní událost, a to pasování na čtenáře. Akce proběhne
na Mandysce od 15:30 hodin. Neváhejte a přijďte se s dětmi podělit o jejich
radost! ☺

15.-17. dubna 2019 – Velikonoční projektové dny
V brzké době budou děti seznámeny se širokou nabídkou na projektové dny
a mají se opravdu na co těšit. Zatím to necháme jako překvapení, ale už nyní můžeme prozradit, že
nabídka bude velmi rozmanitá. Velikonoční projekty proběhnou na obou budovách, ve středu 17. dubna
budou zakončeny velikonoční slavností. ☺

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ…
29. 3.
12.-13. 4.
12. 4. a 15. 4.
15.-16. 4.
16.-17. 4.
17. 4.
17. 4.
17. 4.
18.-19. 4.
22. 4.
25. 4.
30. 4.
1. a 8. 5.
2. 5.
6.-7. 5.

Pasování na čtenáře
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 Sederová večeře – Centrum Sion
Velikonoční prázdniny
Velikonoční pondělí
Klicperovo divadlo 7.-9. třída
Sion Big Fire Party – areál v ul. Kleinerových
Státní svátek
Výlet do Poděbrad 5.-9. třídy
Ředitelské volno

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT…
●
●
●

●
●
●

Karneval na ledě
Kleinerka bruslila
Dílna čtení
Společné ráno na budově Kleinerových a Mandysce
Pelikáni kuchtíky
Učení venku

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

