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

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

AKTUALITY…
Hodina Šikulek

Minulý týden proběhla u Mořských hvězdic poslední hodina šikulek. Nejen pro sebe, ale i pro své blízké
malovaly magnetky, aby udělaly radost. Moc se jim povedly, aby ne, když jim poradce dělalo třídní
zvířátko – činčila Chloupek! ☺

Akce „Bezpečný pes“

Zajímavá akce proběhla u námořníků, během které se naučili, jak se k pejskům bezpečně chovat, jak jim
rozumět a jak se chránit, když na ně pes zaútočí. Na závěr si děti mohly vyzkoušet, jak se s ním seznámit
a měly možnost si ho i pohladit! ☺

Pomoc v psím útulku

V rámci studijního zaměření se skupinka školaček rozhodla udělat dobrý skutek a vydala se do psího
útulku v Hradci Králové, kde si vypůjčila na venčení 10letého pejska Lorda. Všichni společně prozkoumali
okolí Městských lesů a na Lordovi bylo vidět, že mu tato návštěva velmi prospěla! ☺

Výprava do lesa

Prvňáčci podnikli vycházku do lesa za ptačími budkami a jejich obyvateli. Na cestě je doprovázel pan
Porkert, který je seznámil s ptačími mláďaty, děti poslouchaly ptačí zpěv a naučily se poznávat některé
druhy u nás žijících ptáků. Námořníci byli poučnou vycházkou nadšeni a třeba se někdo z nich
v budoucnu stane uznávaným ornitologem! ☺

Zájezd do Osvětimi

Žáci sedmé, osmé a deváté třídy se připojili ke studentům střední školy Sion High School a navštívili
v pondělí památník Osvětim, který byl v minulosti největším koncentračním táborem. Na vlastní oči měli
možnost vidět, co se zde za 2. světové války odehrávalo a uvědomit si důležitost připomínání těchto
tragických událostí.

Den zvířátek na Mandysce
Jako v malé rodinné zoologické zahradě to vypadalo na budově prvního stupně, kde se sešli „noví žáčci“
s tím rozdílem, že měli 4 nohy a srst. Podívejte se, jak to všem slušelo a příjemně si užívali společných
chvil! ☺

Stanoviště u námořníků

V úterý si námořníci z Mandysky užili netradiční stanoviště, poslední v tomto školním roce. Děti byly
rozděleny do skupin napříč třídami a plnily nejrůznější úkoly, při kterých zpívaly, sportovaly, výtvarně
tvořily atd. Aby se jim při plnění zajímavých úkolů dobře dařilo, musely v týmu hlavně spolupracovat.
A v tom se jim znamenitě vedlo! ☺

Třídní výlet Pelikánů

Tento týden vyrazili osmáci na dvojdenní výlet do Mladkova, kde je čekala naučná stezka „Betonová
hranice“ věnovaná různým tématům výstavby československého pohraničního opevnění. Tento výlet
pojali dobrodružně, neboť kromě návštěv tajuplných bunkrů, je čekalo také spaní pod širákem za
doprovodu zvláštních lesních zvuků. A protože bylo parné počasí, určitě přišlo vhod i vodní osvěžení na
koupališti v Jablonném nad Nisou! ☺

Úspěch v SCIO
Na jaře 2019 se naše škola zapojila do projektu Scio – Národní testování. Nicolo Simoni a Eliška
Hrnčiariková z 5. třídy dosáhli těch nejlepších výsledků v našem kraji. Nicolo se umístil na 1. místě
v matematice a Eliška na 2. místě v českém jazyce. Ostatní děti měly také velmi hezké výsledky. Všem
gratulujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy! ☺

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 přiblížila 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…
21. 6.
24.-26. 6.
28. 6.
29. 6. - 1. 9.

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…
●
●
●
●
●
●
●

Návštěva železničního muzea
Nábřeží umělců
Exkurze Studijní a vědecké knihovny 9. třídy
Divadelní představení „Šmodrcha“
Hodina angličtiny
Společné ráno na Mandysce
Vaření u Chobotnic a Delfínů

