17. 5. 2019

Infoleták ZŠ Sion č. 33

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

Srdečně Vás zveme ve středu 22. května na ZŠ Mandysova
a v úterý 28. května do Centra Sion vždy v 16:30 h
na Májové koncerty a přejeme Vám příjemné zážitky a poslech!

AKTUALITY…
Literární dílna v 1. třídě
Prvňáčci to s nácvikem čtení myslí opravdu vážně. V literární dílně pracovali s knížkou s názvem
Lindbergh – dobrodružství létajícího myšáka a kromě zajímavého čtení se také seznámili s dějinami
letectví. A protože se jim tento příběh moc líbil, vyrobili při hodinek šikulek myšákovo letadlo. A protože
jim šla práce také pěkně od ruky, byli za ni moc pochváleni! ☺

Venčení pejska v rámci studijního zaměření

Někteří žáci z 6. třídy se v rámci studijního zaměření rozhodli udělat dobrý skutek a minulý pátek se
vypravili do psího útulku. Zde si vyzvedli pejska Čendu, aby s ním společně prozkoumali okolí Městských
lesů. Pro všechny to bylo příjemně strávené dopoledne se záslužnou činností! ☺

Společné ráno na budově Kleinerových

Pondělní společné ráno u objevitelů započalo četbou dopisu od Mahimy, která v něm popisuje období
Vánoc, její přípravu na zkoušky a také se zmiňuje o projektu o řece prezentované ke Dni rodičů. Druhá
část rána patřila zamyšlení, jak učinit správná rozhodnutí v pravou chvíli! ☺

Společné ráno u námořníků

Děti z Mandysky si hned po ránu navodily příjemnou atmosféru písničkou „No longer slaves“, po které
následoval příběh z ptačí říše, a to „Snovačovo hnízdo“. Námořníci tak poznali další kladnou vlastnost,
kdy snovači – rodiče museli ovládnout strach a ochránit svá ptáčata před nebezpečím. Po biblickém
příběhu „Pět dívek je připraveno“ následovala zábavná hra „Poznej film podle smajlíků“ a všechny
skupinky hádaly velmi dobře! ☺

Hodiny plavání

Podívejte se, jak si námořníci užívají hodiny plavání. Vypadá to, že školáci mají vodu rádi. Aby ne, když se
při tom dobře baví a každé páteční dopoledne je pro ně bezva den! ☺

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! ☺

CO BUDE…
3.-7. června 2019 – Škola v přírodě – Retropark Sejfy Mladé Buky
Po dvou letech se opět vrací akce „Škola v přírodě“ pro námořníky z Mandysky a objevitele z Kleinerky.
Čeká je pobyt v krásném areálu Retroparku Sejfy na periferii Mladých Buků. Děti čeká pestrý program,
včetně zajímavých projektů, vycházek, bojovek, výletů a společenských her. Na budově Kleinerových si
děti budou moci vybrat projekty už příští týden, ale témata nebudeme prozrazovat, buďte však
připraveni vybrat si ten svůj. Doufáme, že tento společně strávený čas bude příjemný pro všechny
zúčastněné a prožijeme skvělý týden! ☺

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ…
17. 5.
17. 5.
22. 5.
22. 5.
24. 5.
28. 5.
30. 5.
30. 5.
31. 5.
3.-7. 6.
19. 6.
21. 6.

Tyflocentrum – beseda pro 6.-9. třídu
Návštěva hvězdárny 5. třídy
Sběr papíru
Májový koncert na ZŠ Mandysova
Exkurze na letiště Václava Havla – studijní zaměření, 6.-9. třída
Májový koncert v Centru Sion
Slavnostní obhajoby ročníkových prací 9. třídy
Focení na budově Mandysova
Focení na budově Kleinerových
Škola v přírodě – Sejfy Mladé Buky
Sběr papíru
Závěrečná školní slavnost na zahradě budovy Kleinerových

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT…
●
●
●
●
●
●
●

Beseda s paní Truncovou na ZŠ Mandysova a Kleinerových
Mroži badateli
Sportovní úspěch Filipa Truhláře
Šikulky venku
Výlet do Poděbrad
Sion Big Fire party
Hodina matematiky v 5. třídě

