Infoleták ZŠ Sion č. 36

14. 6. 2019

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

Srdečně Vás zveme na Závěrečnou školní slavnost,
která se uskuteční 21. června 2019 od 16:30 hodin
na zahradě budovy Kleinerových

AKTUALITY…
Návštěva železničního muzea

Děti, které zůstaly minulý týden ve škole, se vydaly do železničního muzea v Jaroměři. Ve více než 100 let
staré výtopně parních lokomotiv si mohly připomenout doby, kdy na železnici vládla pára. Dozvěděly se
zajímavosti o fungování mašin a dokonce se mohly v jedné z nich projet! ☺

Nábřeží umělců
Na Nábřeží umělců se konala ojedinělá akce, na které bylo pro děti připraveno plno workshopů. Mohly si
tak vytvořit něco pěkného a velký úspěch u nich sklidila stavebnice z kovových trubek! ☺

Exkurze v knihovně
Žáci deváté třídy navštívili Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové, kde se seznámili nejen
s prostory, ale také s jejím provozem. Na závěr si pak mohli vypůjčit knihu dle vlastního výběru
a k obohacení návštěvy si ji i přečíst! ☺

Divadelní představení

Ve středu se u námořníků konalo divadelní představení s názvem „Šmodrcha“ určené dětem 1.-5. třídy.
S velkým zájmem sledovali školáci příběh popleteného kocourka, a někteří z nich se dokonce stali
opravdovými aktéry a ztvárnili různé role. Všem se představení moc líbilo a prožili tak příjemné
dopoledne plné smíchu! ☺

Sportovní úspěch v kanoistice

Na závodech Českého poháru opět zazářili naši žáci. Nejenže Filip Truhlář vybojoval dvakrát 3. místo, ale
bratři Artur a Bartoloměj Kotovi získali hned tři cenné kovy. Na trati C4 500 m získali zlatou medaili a ve
velké konkurenci přidali na C2 500 m stříbrnou a trati C2 1000 m bronzovou medaili.

Společné ráno na Mandysce

U námořníků začalo ráno písničkami „Hrneček a Nevzdávej to“, po kterých následoval příběh „Davidova
noční píseň“. A jako vždy na závěr rána nesměla chybět zábavná soutěž. Děti vytvořily skupinky a po
obdržení 5 slov měly změnit původní text písničky „Nevzdávej to“ na svůj vlastní. Malým textařům se
tato píseň náramně zdařila! ☺

Hodina angličtiny

Netradičním způsobem proběhla hodina angličtiny 3. třídy, kteří se vypravili do Futura s cílem vyhledat
anglické názvy. I tímto způsobem si lze rozšířit slovní zásobu a námořníci byli moc překvapeni, kolik jich
ulovili. Určitě je tato aktivita inspirací i pro jiné třídy! ☺

Chobotnice a Delfíni kuchtíky
Tento týden se opět z mobilní učebny linula lahodná vůně. Tentokrát žáci 5. třídy předvedli své
kulinářské umění a připravili výborné toasty se šunkou a sýrem. A aby těch vůní nebylo málo, žáci
7. třídy se dali do pečení pizzy. A jací by to byli všichni kuchaři, kdyby neochutnali vlastní pochoutku! ☺

Informace pro rodiče od DDM Nová generace

Milí rodiče, moc Vás zdravíme a dovolujeme si informovat, že již nyní je otevřeno závazné přihlašování
na kroužky ve školním roce 2019/2020. Neváhejte a pojďte své děti do kroužků přihlásit. Vzhledem
k omezené kapacitě v některých kroužcích je potřeba se přihlásit co nejdříve. Rádi bychom Vám při této
příležitosti nabídli zcela nový kroužek, americký bezkontaktní fotbal, který plánujeme otevřít od září
2019. Kroužek povede zkušený trenér pan Michael Blue (rodilý Američan). Podrobnější informace ke
kroužku naleznete na webu www.ddmng.cz. O rozvrhu kroužků (dny a časy konání kroužků) Vás budeme
informovat v průběhu srpna/začátkem září. Předpokládáme, že většina kroužků bude probíhat ve
stejných či podobných dnech a časech. V případě dotazů se na nás obraťte.

CO BUDE…
21. června – Závěrečná školní slavnost

S koncem školního roku se blíží Závěrečná školní slavnost, kdy se rozloučíme s deváťáky a přivítáme nové
námořníky – prvňáčky. Těšíme se na Vás v pátek 21. června od 16:30 hodin na zahradě budovy
Kleinerových. Přijďte si s námi užít příjemné odpoledne plné zábavy a nebude chybět ani grilování! ☺

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ…
19. 6.
21. 6.
24.-26. 6.
28. 6.
29. 6. - 1. 9.

Sběr papíru
Závěrečná školní slavnost na zahradě budovy Kleinerových
Třídní výlety na obou budovách ZŠ
Ukončení školního roku a vydání vysvědčení za 2. pololetí
Hlavní prázdniny

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT…
●
●
●
●
●
●

Exkurze na letišti Václava Havla v Praze
Den elektroniky
Pracovní činnosti u Kormoránů
Akce „Bezpečné město“
Sportovní úspěch Filipa Truhláře
Prezentace ročníkových prací 9. třídy a jejich slavnostní zakončení

