26. 4. 2019

Infoleták ZŠ Sion č. 31

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

Srdečně Vás zveme 30. dubna od 18:00 h na Sion Big Fire Party.

AKTUALITY…
Velikonoční slavnost u námořníků
Minulý týden ve středu také na Mandysce proběhla Velikonoční slavnost za přítomnosti 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. Během
vyprávění se námořníci připomněli, proč a jak se Velikonoce slaví. Hodně se hodovalo, zpívalo a tančilo.
Zkrátka slavnost jak má být! ☺

Nejhezčí beránek na Mandysce
I na budově prvního stupně proběhla soutěž o nejhezčího beránka. Blahopřejeme Honzíkovi Volrábovi,
Adámkovi Drechslerovi, Blaničce Truhlářovi, Benovi Doksanskému, Martince a Nikolce Maršíkovým,
jejichž výrobky byly nejzdařilejší. Ostatním děkujeme za účast! ☺

Pěvecká soutěž
Šest zpěváčků z 1. stupně přivezli medaile z pěvecké soutěže, která se konala v úterý v Praskačce. Letos
byla účast hojná a námořníci to vůbec neměli jednoduché, o to víc jim gratulujeme k medailím. Míša
Hrnčiarik vybojoval 1. místo v kategorii 3. tříd, Kája Vaňura 2. místo v kategorii 5. tříd a Honzík Musil
3. místo v kategorii 4. tříd. Děkujeme dětem za píli při přípravě na soutěž a výbornou reprezentaci školy!
☺

Hodina umění a kultury

Žáci šesté třídy opět prokázali své výtvarné nadání. Na hodině UK se tentokrát pustili do malování
námořníků v životní velikosti, kde šlo hlavně o teamovou spolupráci. Podívejte se, jak se jim výtvory
povedly! ☺

Návštěva Klicperova divadla

Ve čtvrtek se objevitelé 7.-9. třídy vypravili za kulturním zážitkem do Klicperova divadla na představení
slavného českého poetického dramatu na motivy slovenské pohádky „Radúz a Mahulena“, kterou v roce
1896 napsal Julius Zeyer. Bylo to zajímavé ztvárnění, neboť paní režisérka při nastudování využila vlastní
pojetí hry.

Výuka v přírodě
Prvňáčci vyměnili tento týden třídu za učení venku a stali se na chvíli botaniky. Hledali totiž rostliny,
které už rozkvetly, a při této příležitosti zároveň uklidili kousek přírodní památku Plachtu. Naši námořníci
byli velmi pečliví a za chvíli to tam vypadalo, jak má. Děkujeme jim za snahu udělat něco dobrého pro
životní prostředí! ☺

Výsledky Pythagoriády
Matematické soutěže se celkem zúčastnilo 16 žáků z 5.-7. třídy. Ve školním kole se na 1. místě umístil
Filip Zídek, Eliška Hrnčiariková na 2. místě, Nicolo Simoni na 3. místě, Michal Vojtíšek na 4. a David
Zuščák na 5. místě. Všichni jsou z 5. třídy a postupují tak do okresního kola. Blahopřejeme a ostatním
děkujeme za účast! ☺

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.

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…
29. 4.
30. 4.
1. a 8. 5.
2. 5.
6. a 7. 5.
17. 5.
22. 5.
24. 5.
30. 5.
30. 5.
31. 5.

Setkání se vzácnou osobností s paní Hanou Truncovou
Sion Big Fire Party v ul. Kleinerových
Státní svátek
Výlet do Poděbrad 5.-9. třída
Ředitelské volno
Tyfloservis a návštěva hvězdárny 5.-9. třída
Sběr papíru
Exkurze na letiště Václava Havla 6.-9. třída
Ročníkové práce 9. třídy
Focení na budově Mandysova
Focení na budově Kleinerových

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT…
●
●

●
●
●
●

Zápis do 1. třídy
Šikulky
Kormoráni kuchtíky
Velikonoční projektové dny na Mandysce a Kleinerce
Sederová večeře
Soutěž o nejhezčího beránka na budově Kleinerových a Mandysce

