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

Srdečně Vás zveme 28. 5. do Centra Sion v 16:30 h
na Májový koncert a přejeme příjemný poslech!

AKTUALITY…
Beseda u objevitelů
V pátek zavítali na budovu Kleinerových profesionálové z TyfloCentra Pardubice, aby v rámci semináře
seznámili děti s problematikou nevidomých a slabozrakých. Předvedli jim a vysvětlili, jak tyto osoby
s handicapem oslovit a správně jim pomoci na ulici. Některé činnosti si školáci mohli vyzkoušet i na
vlastní kůži, např. psaní poslepu nebo chůze se slepeckou holí. Pro všechny to určitě bylo zážitkové
a poučné dopoledne a budeme rádi, když nás zástupci z TyfloCentra opět navštíví! ☺

Návštěva hvězdárny

Žáci 5. třídy se minulý pátek vypravili na hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové, kde se dozvěděli,
které hvězdy a planety můžou vidět na letní a zimní obloze, dále zajímavosti o Měsíci a Marsu, z čeho se
skládá prstenec Saturnu a poté zhlédli film „Život na Zemi“. Na závěr návštěvy měli ještě možnost
pozorovat Slunce dalekohledem napojeným na tabuli a také zjistili, proč dochází k zatmění Měsíce
a Slunce. Žáci byli programem nadšeni a příjemně si to užili! ☺

Společné ráno u námořníků

A opět začalo společné ráno na Mandysce zvesela. Děti si zazpívaly písničky „Hrneček“ a „How Great is
Our God“, po kterých následoval příběh „ O ohleduplné Aničce“ a poté si povídaly o Abrahamovi, který
byl ohleduplný a vstřícný vůči jeho synovci Lotovi. Poslední část rána byla pak ve znamení zábavné hry
„Memory Game“, během které se námořníci rozdělili do skupin a měli si zapamatovat, co bylo na
obrázcích. Nejen, že se všichni dobře bavili, ale zároveň ukázali, jakou mají ohromnou paměť! ☺

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!☺

Hodiny plavání
A je tu další hodina plavání, které bylo speciální. Námořníci si totiž vyzkoušeli nezbytnou první pomoc
u vody, kterou také trénovali na „tonoucím“. Kdo ví, třeba se v budoucnu někdo z nich stane
opravdovým záchranářem, první průpravu už mají za sebou!☺

CO BUDE…
3.–7. června 2019 – Škola v přírodě – 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 se
v rámci společného rána prezentovaly jednotlivé projekty, na které se děti přihlašovaly do 23. května.
A bylo opravdu z čeho vybírat, neboť nabídka byla rozmanitá: „Přežití v přírodě, Přírodní ateliér, Air –
Band – Ers, Práce s přírodninami, Fotografický ateliér a Historicko – turistický projekt“. Doufáme, že
tento společně strávený čas bude příjemný pro všechny zúčastněné a prožijeme skvělý týden! ☺

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ…
27. 5.
28. 5.
29. 5.
30. 5.
30. 5.
31. 5.
3.-7. 6.
19. 6.
21. 6.
24.-26. 6.
28. 6.

S lesníkem do lesa – interaktivní program pro 6.-7. ročník
Májový koncert v Centru Sion
Bezpečné město – 1.-2. třída
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
Třídní výlety na obou budovách ZŠ
Ukončení školního roku a vydání vysvědčení za 2. pololetí

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

Fotky ze společné besedy od paní Hany Truncové
Vítězové soutěže „Matematický klokan“
Společné ráno na Mandysce
Literární kavárna u Karetek
Literární dílna u prvňáčků
Venčení pejska z útulku
Dopis od Mahimy
Hodiny plavání
Výkres týdne

