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ZAČALI JSME PROCHÁZKOU

Ve spolupráci s Katedrou zahradní a krajinné architektury ČZU v Praze (Ing. Lucií
Tomsovou) jsme začátkem září realizovali projekt „Prožitková procházka“, který se zabývá
vztahem člověka a krajiny. Projekt je součástí výzkumu, který probíhá od roku 2009
v Mikroregionu Údolí Lidického potoka a v Mikroregionu Brána Vysočiny. Cílem je navrhnout
studii trvale udržitelné obyvatelnosti krajiny, která bude odpovídat potřebám místních obyvatel
a krajinné programy, které budou motivovat místní obyvatele k využívání stávající krajiny. Ve
směru k dětem je úkolem zjistit, jak vnímají
krajinu a jaký k ní mají vztah. Pedagogický
cíl vychází z RVP ZV, rozvíjí klíčové
kompetence, zaměřuje se na oblast učiva
Prvouky a Environmentální výchovu.
Formou hry se žáci dostávají do role
projektanta, který má navrhnout trasu
procházky místní krajinou pro různé skupiny
obyvatel
různého
zaměření
(kulturně
historické,
estetické,
ekologické
a hospodářské).
Bližší informace o projektu jsou
zveřejněny
na
webových
stránkách:
http://clovekakrajina.wordpress.com/2010/
09/23/prozitkova-prochazka-v-zs-stehelceves/.
Procházka v přírodě Stehelčevsi - T. Blažek (4. r.)
Šli jsme na procházku do přírody Stehelčevsi. Šli jsme na pole a museli jsme zastavit
nafukovací míč ve větru. Podařilo se nám to a pak jsme si to zapisovali. Pak jsme šli k Pivovaru
a museli jsme s naběračkami nabrat vodu a nalít ji do sklenice na pivo. To bylo už těžší a zase
jsme si to zapisovali. Pak jsme šli do višňovky, museli jsme si zavázat oči a ochutnávali ovoce.
Museli jsme poznat co to je za ovoce a zase jsme si to zapisovali. Pak jsme šli na oběd. Po obědě
jsme šli na haldu. Byl tam hezký výhled. Měli jsme
udělat z batohů a sebe horu a bylo to hezké. Pak
jsme šli ke mlýnu a museli jsme poznat jídlo
přikryté šátkem a pak jsme si zapisovali. A druhý
den jsme to všechno kreslili a tak skončila naše
procházka.
Procházka - H. Štancová (3. r.)
Já jsem byla ve skupině Příroda. Cestovali
jsme skoro po celé vesnici. Byli jsme u haldy, u
Pivovaru, u kaštanu a tak dál. Můj zážitek byl, jak
jsem koňům ukazovala umělé zuby. No a potom to,
jak jsme ve škole lepili a kreslili. Pak nastala ta
chvíle, kdy jsme si ukazovali to naše dílo. A abych nezapomněla, tak to bylo super a chtěla bych
to dělat ještě někdy.
V přírodě - O. Blažek (3. r.)
Já jsem byl u haldy. Byl jsem také u rybníku a tam jsme měli hru. Byl jsem i na poli a
tam jsme se měli koukat na krajinu. Potom jsme byli u cihelny. A úplně na konec jsme to
všechno kreslili.

Začátek je za námi

Tak nám zase začal další školní rok i
v mateřské škole. Pedagogický sbor mateřské
školy posílila nová p. učitelka Jitka
Kmohanová, které bych tímto popřála hodně
úspěchů a pevné nervy.
Do MŠ nastoupilo 16 nových dětí, z toho 11
kluků a 5 holčiček.
Všem nám přeji krásný a klidný rok.
K. Müllerová, vedoucí učitelka MŠ

Noví prvňáčci

Do prvního ročníku základní školy nastoupilo
celkem 9 prvňáčků. 1. září se dočkali tolik
očekávaného dne, kdy jim začaly nejen
povinnosti a učení, ale otvírají se pro ně nová
přátelství a spousta zážitků.

Co chystáme v říjnu?
 Vítání občánků
sobota 2. 10. 2010 od
10:00 na sále KD
 Zlaté české ruce
víkend 9. – 10. 10. 2010
výstava na sále KD
 Fotografování
jednotlivců ZŠ i MŠ
středa 13. 10. 2010 od
9:00
 Exkurze do ČOV Vrapice
pondělí 18. 10. 2010
dopoledne (žáci ZŠ)
 Podzimní prázdniny
27., 29. 10. 2010 (jen ZŠ)
 Státní svátek
čtvrtek 28. 10. 2010

Děkujeme

 p. Vychytilové za odstrkovadlo
(dětskou motorku) pro MŠ;
 p. Barešové za několik kusů
puzzle Brumík pro všechny děti;
 firmě AIR – PARKING (p. Rejdíkovi
a p. Hasmanovi) za venkovní
trampolínu se sítí na školní
zahradu;
 p. Bejčkovi, p. Dejmovi a p.
Vlkovi za sestavení trampolíny.

Pokladní hodiny
Školní atletická olympiáda

V pátek 10. září jako každý rok pro nás vysvitlo
sluníčko a malí sportovci ze ZŠ zazářili
v disciplínách již 11. ročníku školní olympiády.
Mezi nejlepší sportovce tohoto roku patřil
M. Šťáhlavský (běh 50m, skok daleký, šplh),
R. Krch (hod míčkem), L. Adam (běh 500m),
V. Rejdíková (skok daleký), E. Vychytil (běh
50m), A. Donovalová (běh 500m), Š. Štancová
(šplh) a J. Křivánek (hod míčkem).
Děkujeme všem dětem za sportovní nadšení
a přejeme jim i nadále vynikající výkony ve
sportu.

STŘEDA

7:30 – 9:00
15:00 – 16:30

Platby je možné hradit i na účet
školy. Termíny splatnosti jsou
vždy do 15. dne v měsíci.

Základní škola a Mateřská škola
Stehelčeves, okres Kladno
 Řánkova 87, 273 42
 311 320 540 (ZŠ), 721 248 511 (MŠ)
www.zsstehelceves.webnode.cz
skolastehelceves@gmail.com

