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

Přejeme Vám krásné a pohodové prožití velikonočních svátků!

AKTUALITY…
Zápis do 1. třídy
Minulý týden v pátek a v sobotu proběhl na ZŠ Mandysova zápis do 1. třídy. Mohli jsme přivítat šikovné
holčičky a kluky, kteří nám ukázali, jak umí počítat rybičky, napodobit podpis kapitána a nakreslit ho,
dále pak jak umí poskládat ponožky námořníků či zarecitovat nějakou básničku. A protože byli moc
stateční, každý z nich obdržel dáreček. Takže budoucí prvňáčci, už teď se na vás moc těšíme v novém
školním roce! ☺

Chobotnice v hodinách šikulek
Chobotnice jsou během hodin Šikulek k nezastavení a stíhají spoustu činností. Na posilněnou si upekly
výbornou pizzu, ke zkrášlení učebny vysázely bylinky a květiny a o volných chvílích vytvořily výkresy do
soutěží a psaly svá předsevzetí! ☺

Kormoráni kuchtíky
Ještě nebylo ani po Velikonocích a žáci 6. třídy se rozhodli pro vajíčkové hody. Nejprve si obalili chléb ve
vajíčku a jako bonus ještě omelety. Ochutnejte s nimi! ☺

Velikonoční projektové dny
Pondělí na obou budovách ZŠ odstartovalo velikonočními projektovými dny. Námořníci z Mandysky
strávili první den mimo školu. Jedna skupinka se vydala hledat kešky v prosluněném Hradci, druhá
vyrazila na kolech do lesů hledat podle souřadnic poklad, jiní jeli do Stěžer prohlédnout si zvířátka
a čtvrtá skupinka si zahrála na vědce a hledala v lese vzorky, které pak zkoumala pod mikroskopem. Žáci
z budovy Kleinerových měli témata projektů také pestrá. Někdo se podíval do automobilového závodu
Škoda Mladá Boleslav, jiná skupina navštívila ZOO Dvůr Králové nad Labem, kdo zůstal ve škole, dal se do
pečení perníčků, v literární dílně si vyzkoušeli psaní vlastních textů, nadšenci pro umění si zvolili výtvarný
ateliér a někteří se rozhodli pro práci s kovem. V úterý námořníci a objevitelé vše zpracovávali a jejich
pilnou práci si můžete prohlédnout na facebooku školy. Středa byla ve znamení prezentací jednotlivých
skupin. Bylo znát, že si při přípravě všichni dali záležet, neboť výsledky byly moc zajímavé a zdařilé! ☺

Velikonoční slavnost na Kleinerce
Po prezentacích následovala na budově druhého stupně Velikonoční slavnost, která byla v režii pana
ředitele Denise Doksanského. Na pozadí příběhu o vyvedení izraelského národa Mojžíšem z egyptského
otroctví se děti seznámily s historií židovského svátku „Sederová večeře“, který Židé slaví již po tisíc let.

Pro objevitele a studenty byly připravené ochutnávky a během vyprávění se dozvěděli, co jejich příprava
znamená. Věříme, že dopoledne bylo pro školáky jak zábavné, tak poutavé! ☺

Nejhezčí beránek na Kleinerce
A máme tu výsledky soutěže o nejkrásnějšího velikonočního beránka. Na 3. místě se umístil beránek od
Natálie Šlapalové z 8. třídy (na fotce vpravo), na 2. místě se umístila Mandy Musilová (na fotce vlevo)
a autorkou vítězného beránka se stala Adéla Volrábová z 6. třídy. Odnesly si hodnotné ceny i sladkost.
Na ostatní zúčastněné čekaly omalovánky a samozřejmě i sladkost. Vítězkám blahopřejeme a ostatním
děkujeme za účast v soutěži! ☺

Den profesí a zájmových aktivit
Milí rodiče, zapojte se s námi do školního dění. Přijďte do školy a popovídejte 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! ☺

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. 

CO BUDE…
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.

30. dubna 2019 – Sion Big Fire Party
Srdečně zveme všechny děti, rodiče, učitele a přátele školy na Big
Fire Party, která se koná v úterý 30. dubna na zahradě ZŠ v ulici
Kleinerových od 18 hodin. Přijďte s námi strávit pohodový podvečer
u ohně, kde nebude nouze o zábavu, a kromě dobré nálady si
nezapomeňte vzít něco, co máte rádi na grilu. Těšíme se na setkání
s Vámi! ☺

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ…
18.-19. 4.
22. 4.
25. 4.
29. 4.
30. 4.
1. a 8. 5.
2. 5.
6.-7. 5.
22. 5.
24. 5.

Velikonoční prázdniny
Velikonoční pondělí
Klicperovo divadlo 7.-9. třída
Setkání se vzácnou osobností – paní Hanou Truncovou
Sion Big Fire Party v ul. Kleinerových
Státní svátek
Výlet do Poděbrad 5.-9. třída
Ředitelské volno
Sběr papíru
Exkurze na letiště V. Havla 6.-9. třída

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT…
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Literární kavárna na Mandysce
Společné ráno na Mandysce
Návštěva z umělecké agentury Ambrozia na Kleinerce
Úspěšní kanoisté
Pythagoriáda
Přírodní vědy – smysly
Seznámení s Montanou
Hodina tělesné výchovy
Bitva u Hradce Králové
Mandyska v Tongu

