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

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

AKTUALITY…
Volání jara
Třída Karetek se už nemohla dočkat jara, a tak si ho minulý týden přivolaly. V hodině děti malovaly
sluníčka, květiny, dokonce se u nich líhli i motýli. Podívejte se, jaké krásné barevné obrázky vytvořily! ☺

Šikulky
Žáci 5. třídy se nechali inspirovat malbami malíře a kreslíře Vincenta van Gogha, jedné z největších
osobností světového výtvarného umění. Děti usilovně pracovaly a vytvořily nádherné koláže. Jak je vidět
na fotkách, moc se jim povedly. Máme to ale šikovné umělce! ☺

Lezení nás baví

Někteří školáci z budovy na Kleinerových se v rámci hodin tělesné výchovy vypravili na lezeckou stěnu
v Hradci Králové. Pod vedením zkušeného instruktora se seznámili s průpravou pro lezení v přírodním
terénu, jako je slaňování, jednolanová technika či jištění. A protože byli obratní a rychlí jako veverky,
obdrželi velkou pochvalu! ☺

Ráno na Mandysce
Námořníci pokračovali ráno učením nejznámější písničky v anglicky mluvících zemích s názvem „Amazing
Grace“, po které následoval příběh „Naděje ti dává křídla“. Velmi poučné vyprávění bylo o chlapci, který
se naučil trpělivosti a díky naději se dočkal toho, že se z kukly vyklubal nádherný motýl. Jako vždy na
závěr rána nesměla chybět zábavná soutěž, tentokrát si na sebe někteří dobrovolníci oblékli několik
vrstev oblečení, a co nejrychleji je museli opět svléci. Všichni si to náramně užili! ☺

Matematický klokan

A máme tu výsledky školního kola soutěže „Matematický klokan“, která proběhla v pátek 22. března.
V kategorii Klokánek na prvním místě skončil Nicolo Simoni, na druhém Eliška Hrnčiariková a na třetím
Filip Zídek, všichni z páté třídy. V kategorii Benjamín na 1. místě Roman Železný (6. tř.), na 2. místě
Tobias Thompson (6. tř.) a na 3. místě Jakub Musil (7. tř.). A v poslední kategorii Kadetů na 1. místě
Fabián Richter (8. tř.), na druhém Jakub Kopecký (9. tř.) a na třetím místě Jakub Musil (7. tř.). Všem
výhercům blahopřejeme a ostatním soutěžícím za účast! ☺

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 pokračovat 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!

Upozornění pro rodiče
Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že 12. 4. proběhne na ZŠ Mandysova zápis do 1. třídy, bude družina
přesunuta na budovu Kleinerových. Děkujeme za pochopení! ☺

CO BUDE…
5. dubna 2019 – Pythagoriáda
Příští pátek proběhne na budově Kleinerových školní kolo 42. ročníku Pythagoriády, což je matematická
soutěž s dlouholetou tradicí. V kategorii 5.-8. třídy budou soutěžit žáci, kterým matematika a logické
uvažování není cizí. Přihlášeným přejeme hodně štěstí a budeme držet palce! ☺

15.-17. dubna 2019 – Velikonoční projektové dny

Tento týden se rozběhlo přihlašování na Velikonoční projekty a děti se mají opravdu na co těšit. Nabídka
je velmi rozmanitá, takže už teď se budeme těšit na jejich prezentaci. Projekty proběhnou na obou
budovách, ve středu 17. dubna budou zakončeny velikonoční slavností! ☺

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ…
3. 4.
5. 4.
12. 4.
12.-13. 4.
12. 4. a 15. 4.
15.-16. 4.
16.-17. 4.
17. 4.
17. 4.

Divadlo Jesličky – „Pipi dlouhá punčocha“ – ZŠ Mandysova
Pythagoriáda 5.-8. třída
Návštěva zábavného parku Tongo – ZŠ Mandysova
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

17. 4.
18.-19. 4.
22. 4.
25. 4.
30. 4.
1. a 8. 5.
2. 5.
6.-7. 5.

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. třída
Ředitelské volno

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT…
●
●
●

●
●

●
●

Škola nanečisto
Dílna čtení
Učení venku
Společné ráno na Mandysce
Světový den Downova syndromu
Plavecké styly námořníků
Přírodní vědy v 9. třídě

