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Infoleták ZŠ Sion č. 29

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…
Pasování na čtenáře

Minulý týden proběhlo na Mandysce pasování nových čtenářů. Této slavnostní události předcházel slib,
takže jim všem gratulujeme a přejeme šťastnou plavbu v moři knih! ☺

Návštěva z umělecké agentury

Na budovu Kleinerových zavítaly zástupkyně umělecké agentury Ambrozie, aby v rámci akce „Den
profesí a zájmové činnosti“, kdy vítáme zástupce z řad rodičů a příbuzných, představily svoje povolání.
Nejprve děti seznámily s činností agentury, která celoročně nabízí vzdělávací kurzy v oblasti filmu,
divadla, tance a moderování pro děti a mládež. Součástí prezentace byly také krátké videonahrávky.
Uvidíme, třeba v budoucnu se někdo z našich školáků stane uznávaným režisérem či moderátorem! ☺

Literární kavárna

Námořníci z první třídy si dali dostaveníčko v literární kavárně, ve které nechybělo ani bohaté
občerstvení. Podívejte se, jak si čtení užívali! ☺

Úspěchy našich žáků
Rádi bychom vyzvedli sportovní úspěchy Artura a Bartoloměje Kotových z osmé třídy, kteří se zúčastnili
34. ročníku kanoistických závodů memoriálu Dr. Karla Popela v Praze. Art se umístil na prvním, Bart na
třetím místě a ceny jim předával sám olympijský vítěz Martin Doktor. Oběma moc blahopřejeme
a přejeme další mimořádně úspěšně výkony v tomto sportovním odvětví! ☺

Seznámení se státem Montanou

Do hodiny zeměpisu osmé třídy zavítala tento týden paní učitelka Soňa Blue, aby žáky blíže seznámila
s americkým státem Montanou, který leží na severu USA na hranici s Kanadou a který je jejím druhým
domovem. Povídala nejen o přírodních poměrech, ale porovnávala fakta i s Českou republikou. Povídání
bylo velmi zajímavé a přínosem pro výuku! ☺

Ráno na Mandysce
Námořníci si hned po ránu pěkně zanotovali, a to písničkou „I am no longer slave“, po které následoval
příběh s další kladnou vlastností. Tento týden byl na řadě milující pes „Hopík ovčácký“ zachraňující různé
situace a poté ještě následoval „Velikonoční příběh Ježíše“. Poslední část rána děti strávily venku soutěží
„Hot potatoe“, kdy horké brambory byly nahrazeny vajíčky. Všichni se náramně bavili! ☺

Webovky, Instagram a Facebook běží

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!

Parkování v areálu Mandysových – informace pro rodiče
Dovolujeme si Vás informovat o situaci ohledně parkování u budovy Mandysova. S velkou
pravděpodobností bude přidána doplňková cedule k vjezdové značce s povolením vjezdu i pro ZŠ Sion.
Zároveň Vám předáváme prosbu obyvatel sousedních domů, zdali by bylo možné využít parkování v ulici
Kejzlarových, pokud tam budou volná místa. Tuto prosbu jsme slíbili předat a tímto to také činíme.
Děkujeme za spolupráci.

Přihlášky na školu v přírodě Retropark Sejfy
Stejně jako před dvěma lety se těšíme na společně strávený čas s Vašimi dětmi v krásném přírodním
areálu u Mladých Buků, a to v termínu od 3. do 7. 6. Námořníci a školáci přinesli domů přihlášky,
prosíme o jejich vyplnění a vrácení do kanceláří škol, termín odevzdání je 26. dubna. Děti je mohou
samozřejmě předat svým učitelům. Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme. Děkujeme za spolupráci. 

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! ☺

CO BUDE…
15.-17. dubna 2019 – Velikonoční projektové dny

Přihlašování na Velikonoční projekty bylo ukončeno 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! ☺

17. dubna 2019 – Velikonoční Sederová večeře
Milí rodiče, pomalu se blíží Velikonoce a při této příležitosti bychom Vás rádi pozvali na jedinečnou
velikonoční událost v Centru Sion.
Každoročně pořádáme tradiční Sederovou večeři téměř, tak jak ji Židé slaví již několik tisíc let. Společně
tak můžeme prožít výjimečný zážitek, dozvědět se mnoho zajímavých historických i současných

souvislostí a hlavně téměř všemi smysly "zažít Velikonoce", neboť tento obřad je do velké míry právě
o různých pokrmech a jejich chutích. Vedle toho také skutečně povečeřet, ať už tradiční velikonoční
jehněčí anebo jiné tradiční jídlo.
Sederová večeře kdysi dávno vznikla pro děti a dodnes jsou při ní děti zvláště důležité, proto je nejen
možné, ale dokonce vhodné přijít s celou rodinou. I s ohledem na děti máme Sederovou večeři o dost
kratší než je ta původní, rozšířenou o poutavé vyprávění, v němž je nám vysvětleno nejen, co a proč se
dělá, ale i vícero historických a dalších zajímavostí.
Příjemná atmosféra i rodinné pojetí, které v sobě tento svátek má, spolu se zvláštní symbolikou je určitě
skvělé někdy zažít. Srdečně Vás tedy zveme připomenout si úžasný příběh o vyvedení izraelského národa
z egyptského otroctví i jeho pokračování z doby před 2 tisíci lety.
Sederová večeře aneb společná oslava nejen "židovských Velikonoc", se bude konat ve středu
17. dubna od 17:30 hodin v sále Centra Sion. V případě, že byste se chtěli zúčastnit, doporučujeme Vám
si vyhradit celý večer, abyste nemuseli nikam pospíchat a Sederovou večeři a vše, co k ní patří, tak mohli
vychutnat naplno.
Je třeba se přihlásit předem, jelikož se na ní nakupují specifické potraviny a peče jehněčí maso (pro ty,
co ho nejedí, je tu varianta pečeného kuřete). Rezervace je možné směřovat do kanceláře školy (nebo
přímo na e-mail: marketa.chytra@sion.cz, tel. 777 253 338) nejpozději do úterý 16. dubna.

29. dubna 2019 – Setkání se vzácnou osobností

V tento den přivítají obě budovy ZŠ vzácnou osobnost českého společenského i politického života, a to
paní Hanu Truncovou, která byla díky svému nastavení a smyslu pro spravedlnost odsouzena a uvězněna
v 50. letech minulého století. Jako očitý svědek i aktér historických událostí této doby nám přijde
povyprávět a připomenout události, které chtěl tehdejší režim utajit. S menšími popovídá o době svého
dětství a rozdílech, které přinesla dnešní doba.

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

Zápis do 1. třídy – 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
Setkání se vzácnou osobností – paní Hanou Truncovou
Sion Big Fire Party – areál v ul. Kleinerových
Státní svátek
Výlet do Poděbrad – 5.-9. třída
Ředitelské volno
Sběr papíru

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT…
●
●

●

Celorepubliková akce „Ukliďme Česko“
Návštěva divadla Jesličky
Papírové květiny

●
●

●
●
●

●
●
●

Mroži v Galerii moderního umění
Výroba dřevěných rybiček
Masožravá květina
Školní klub venku
Prezentace v 6. třídě
Škola nanečisto
Společné ráno u námořníků
Výroba domácího másla

