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

AKTUALITY…
Exkurze na letišti Václava Havla v Praze
Minulý pátek se někteří žáci z 5.-9. třídy zúčastnili exkurze na letišti V. Havla v Praze, konkrétně na
terminálu 3, kde přistávají především soukromá či vládní letadla. Po úvodním slovu pana průvodce
ohledně bezpečnosti a provozu na letišti, následovala projížďka vyhlídkovým autobusem po přistávací
ploše. Největším zážitkem bylo určitě, jak letadla nejrůznějších společností přistávají a startují za
burácení silných motorů. K pěknému výletu zajisté přispělo i slunečné počasí! ☺

Pracovní činnosti u Kormoránů
Cílem hodiny pracovních činností v 8. třídě bylo osvojení teorie elektronických obvodů, po které
následovala potřebná praxe. Vyzkoušeli si nejen sestavit obvody, ale také si pouštěli na školním hřišti
vrtule do vzduchu pomoci tužkových baterií či solárních článků. Podívejte se, jak se všichni aktivně do
výuky zapojili a měli z výsledku obrovskou radost! ☺

Akce „Bezpečné město“

Námořníci z 1. a 2. třídy zavítali tento týden na akci „Bezpečné město“ v Hradci Králové, kterou pořádala
městská policie ve spolupráci s integrovaným záchranným sborem a armádou. Školáci si vyzkoušeli práci
ve vojenské sanitce, střelbu ze zbraně a viděli výcvik služebních psů. Někteří si nechali namalovat obličej
a představovali např. kočičku, Batmana nebo kytičku. A protože během akce jim pořádně vyhládlo,
ochutnali i jídlo z polní kuchyně. Zkrátka užili si báječné dopoledne! ☺

Prezentace ročníkových prací

Pár momentek z prezentace ročníkových prací 9. třídy je tu. Komise vyslechla mnoho zajímavých
a poutavých prezentací, např. o divadle, historii trampingu, včelách, počítačové hře „Fenomén Final
Fantasy VII“, použití kosmetických prostředků v péči o pleť, kanoistice, golfu, zpracování dřeva,
minivolejbalu, chemii v našich potravinách a o prknech, co znamenají svět. I přes počáteční nervozitu se
všichni zhostili prezentace zodpovědně a dotáhli to až k slavnostnímu úspěšnému zakončení. Patří jim
tudíž obrovská gratulace! ☺

Sportovní úspěch
Rádi bychom touto cestou vyzvedli sportovní úspěch Filipa Truhláře, který minulou sobotu zvítězil se
svým týmem kajakářů na Slovensku na mezinárodní regatě. Tohoto závodu se zúčastnilo 16 zemí
z Evropy a Asie, a proto si Filip zaslouží obrovskou gratulaci. Zároveň děkujeme za reprezentaci
a přejeme hodně dalších úspěchů! ☺

S lesníkem do lesa

Objevitelé 6. a 7. třídy se v pondělí vypravili do hradeckých městských lesů, kde zábavnou formou
pomocí her získali základní informace o lese, vztazích a procesech v lese probíhajících. Vystřídali se na

4 stanovištích, na kterých vyplňovali pracovní listy spojené s lesní vegetací. Zajímavé pro ně bylo
stanoviště, kde měli pojmenovat věková stádia lesa a v kolika letech se strom stává dospělým. Díky
lesníku získali nové znalosti a dovednosti, které můžou uplatnit v hodinách přírodních věd! ☺

Den elektroniky

Na Mandysce proběhl zajímavý den elektroniky. Děti si mohly přinést své oblíbené elektronické hry
a hračky, které pak představily svým spolužákům. K viděné nebyly pouze mobily, ale také vrtulník,
chodící pejsci nebo autíčka na dálkové ovládání. Bylo znát, že tyto hračky jsou pořád v kurzu! ☺

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 a studenty
z Kleinerky. Čeká je pobyt v krásném areálu Retroparku Sejfy na periferii Mladých Buků. Sejdeme se
v pondělí 3. června v 8:00 h na parkovišti u koupaliště Flošna v ulici Malšovická. Odjezd bude v 8:30 h,
při odjezdu prosím odevzdejte prohlášení o bezinfekčnosti. První jídlo bude oběd, proto prosíme,
přibalte dětem do autobusu svačinu. Děti čeká pestrý program, včetně zajímavých projektů, vycházek,
bojovek, výletů a společenských her, projektová nabídka je pro děti z Kleinerových rozmanitá: „Přežití
v přírodě, Přírodní ateliér, Air – Band – Ers, Práce s přírodninami, Fotografický ateliér a Historickoturistický projekt“. Stejně tak na děti z Mandysky čeká báječný týden. Doufáme, že tento společně
strávený čas bude příjemný pro všechny zúčastněné a prožijeme skvělý týden! Předpokládaný návrat je
v pátek 7. června v 15:00 h na parkoviště u koupaliště Flošna. ☺

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ…
3.-7. 6.
19. 6.
21. 6.
24.-26. 6.
28. 6.

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…
●
●
●
●

Návštěva z TyfloCentra Pardubice
Společné ráno na Mandysce
Hodiny plavání
Vítězný výkres týdne „Pavouci v jeskyni“

