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Infoleták ZŠ Sion č. 38

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

Přejeme všem dětem, rodičům a jejich rodinám krásné prázdniny.
Hodně sluníčka, neopakovatelných zážitků a pohody.

AKTUALITY…
Závěrečná školní slavnost
V pátek na zahradě budovy Kleinerových proběhla „Závěrečná školní slavnost“, kterou každým rokem
pořádá ZŠ Sion. Po rozloučení se žáky deváté třídy jsme mezi nás mohli přivítat budoucí prvňáčky
pasováním na námořníky. Každý z nich obdržel modrý šátek a tradiční vzkaz v lahvi s poselstvím. Dalším
bodem programu bylo ocenění žáků za jejich příkladnou reprezentaci školy a zároveň byli oceněni
i rodiče za spolupráci se školou. A jaká by to byla slavnost bez dobrého občerstvení. K příjemné
atmosféře určitě přispělo i pěkné počasí a všichni si to náramně užili! ☺

Hrajeme si hlavou

Námořníci z druhé a třetí třídy si užili jedno dopoledne plné fyziky, chemie a pokusů. Nejenže viděli, ale
také si vyzkoušeli mnoho zajímavých věcí. Programovali např. roboty, zhlédli pokusy s kapalným
dusíkem, vytvořili si speciální hudební nástroj či skládali logické stavebnice. A protože byli moc chytří
a bystří, za nasbírané „hlavounky“ obdrželi hezké odměny! ☺

Netradiční tělesná výchova na budově Kleinerových

Poslední hodiny tělesné výchovy na budově druhého stupně proběhly minulý pátek na netradičních
stanovištích. Děti se rozdělily do osmi týmů napříč třídami a soutěžily v disciplínách, kterými byly
špejlohod, galaběh, ropuchaskok, petkotlač, tyfloor, balondrž, talířolet a trakařojízda. Každý tým dosáhl
aspoň v jedné disciplíně nejlepších výsledků a všichni se dobře bavili! ☺

Poslední hodina plavání

Druháci a třeťáci strávili poslední hodinu plavání v aquaparku, kde na ně čekala vířivka, vlnobití i jízda na
tobogánu. Podívejte se, jak si parádně užili vodních radovánek! ☺

Výlet námořníků na Babiččině dvorečku
Jako za časů prababiček se mohli cítit námořníci na statku Babiččin dvoreček, kde se seznámili, jaká
domácí zvířátka se chovala při chalupě. Měli tak možnost nejen si je pohladit, ale také i nakrmit. Zahráli
si i na detektiva Sherlocka Holmese a vyluštili záhadný případ. A protože bylo parno, k ochlazení jim
posloužil bazén! ☺

Mroži a Chobotnice přespali ve škole
Námořníci z lodi Mrož se nejprve vypravili na Rytířské hradiště, kde si opékli buřty a pěkně si pohráli.
Večer je čekalo promítání filmů, aby se jim dobře usínalo a ráno si díky rodičům, pochutnali na výborné
snídani. Děti z páté třídy nejprve navštívily zábavní park Tongo, kde si užily zábavu, pohyb a nejrůznější
opičárny. Večer pak po promítnutí dobrodružného filmu, následovala bojová hra. Obě třídy zajisté
prožily plnohodnotný den! ☺

Třídní expedice tříd z budovy Kleinerových

Šesťáci první den pojali sportovně a vypravili se do lanového parku, kde zdolávali dětské překážky
doplněné dalšími různými aktivitami. Druhý den se rozjeli do Josefova s cílem navštívit pevnost
s doprovodným programem. Sedmáci podnikli túru podél řeky Metuje z Nového Města nad Metují do
přírodní oblasti Peklo a po chutném obědě do Náchoda. I přes velké horko se drželi během pěší túry
statečně. Osmáci strávili pěkný den na zámku Hrádek u Nechanic a deváťáci si vybrali za cíl Máchovo
jezero, odkud podnikali výlety, např. na Bezděz či do večerních Doksů! ☺

Vyhraná sázka námořníků

Na Mandysce proběhla sázka o přečtení 100 knih. Můžeme gratulovat všem k tomu, že se z nich stali
výborní čtenáři a dokázaly sázku vyhrát. Učitelé tak museli učit v pyžamech, ale vůbec jim to nevadilo,
neboť akce posloužila dobrému účelu! ☺

Škola sportovců
Naše škola se může pyšnit 100% zapojením žáků do sportovních disciplín a za aktivní účast v projektu
Sazka olympijský víceboj získala Zlatý certifikát. Všem sportovcům blahopřejeme a děkujeme za
příkladnou reprezentaci 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 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.

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ…
29. 6. – 1. 9.
19. 8. – 23. 8.

Hlavní prázdniny
Příměstský sportovní tábor se zaměřením na florbal

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT…
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Hodina šikulek u Mořských hvězdic
Akce „Bezpečný pes“
Prvňáčci v lese
Venčení psa Lorda
Návštěva Osvětimi
Den zvířátek na Mandysce
Námořníci na netradičních stanovištích
Třídní výlet osmáků

