Březen 2016

Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz

Protidrogový vlak
1. února navštívily děti 4. a 5.
ročníku
výstavu
spojenou
s interaktivním prožitkem ze
světa drog. Měly možnost
ponořit se do „světa“ člověka,
kterého ovládly drogy. Poznaly
díky
filmu
i
dokonalým
expozicím, jak osudy těchto
lidí
končí.
Zároveň
měly
možnost
samy
vymyslet
možnost prevence, a to vše ve
velmi autentickém prostředí
instalovaném ve starém vlaku
stojícím nyní na vlakovém
nádraží v Praze Dejvicích. Na
dětech
i
pedagogickém
doprovodu to určitě zanechalo
hluboký zážitek a dlouho o tomto tématu všichni debatovali
pod vlivem velkých emocí. Děti z 5. ročníku v etické výchově
pak napsaly dopis adresovaný smyšlené postavě, která je
celým příběhem provázela a jejíž životní nástrahy celou dobu
návštěvy ve vlaku sledovaly.
“Milý Marceli,
seznámila jsem se s tebou v protidrogovém vlaku. Vím, že jsi
mohl být skvělý, ale bohužel jsem se zmýlila. Nejdřív jsi začal
kouřit, potom alkohol a pak drogy. Nejdřív lehké, ale potom
těžké drogy. Zatáhl jsi do toho holky, které jsi měl určitě rád.
Petra začala jen s kouřením, ale kvůli tobě i s drogama.

Myslím si, že jsi mohl být třeba dobrý táta, mohl jsi mít práci,
ale byl jsi zlý na Petru. Myslím si o tobě, že jsi hnusný, zlý.
Dělal jsi to, protože jsi chtěl být IN, ale nepodařilo se. Drogy
nejdřív pro tebe byly super, ale nejsou. Mohl sis vybrat drogy
nebo Petru. Kdyby si šel k Petře, která s tebou měla dítě,
mohl jsi dopadnout skvěle, jako Petra. Být hodný a potom i
nezávislý. Bohužel jsi umřel. To je mi líto. Na začátku jsi byl
statečný. Jsem ráda, že jsem tě poznala, protože Petra mi
kvůli tobě dala radu do života, že drogy nejsou dobré pro
zdraví. Naopak ony ty drogy škodí, jako uškodily tobě.
S pozdravem Bára“
(Bára D., 5. ročník)

Nekonečný příběh
V prvním týdnu po jarních prázdninách jsme se nechali
nalákat nabídkou divadla Lampion v podobě pohádky s
názvem Nekonečný příběh. Přiznám se, že jsem byla
velmi zvědavá, jak se hercům podaří ztvárnit poměrně
náročný příběh, plný fantazie a kouzel. Ten, kdo zná
zfilmovanou verzi tohoto příběhu, mi dá určitě za
pravdu. A právě ten, kdo ji zná, měl v divadle výhodu,
protože lépe pochopil souvislosti celého příběhu.
Podívaná to byla opravdu moc hezká. Pohádka byla plná
krásných kostýmů, loutek, šikovných herců, kteří si se
ztvárněním obratně poradili. Vše bylo podbarvené
příjemnou, chvilkami
i
strašidelnou
hudbou.
A.P.

Poděkování
 všem, kteří nosí
během
celého
školního roku sběr
papíru

Připravujeme






2. března 2016 - Beseda se spisovatelkou Irenou
Kaftanovou ve III. třídě ZŠ
4. března 2016 - Školní ples
7. března 2016 - Divadlo Vodníček v MŠ
24. března 2016 - Velikonoční prázdniny v ZŠ
25. - 28. března 2016 - Velikonoční svátky

Ředitelka ZŠ a MŠ Stehelčeves, okres Kladno vyhlašuje

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis se uskuteční ve středu 16. března 2016
od 10:00 do 16:00 hodin v ředitelně,
v 1. patře budovy školy ve Stehelčevsi.
Žádáme, aby se k zápisu dostavili všichni, kdo budou
mít zájem o zařazení dítěte na obě pracoviště mateřské
školy od školního roku 2016/2017.

Prosíme rodiče, aby využili celou dobu
zápisu. Na pořadí při zápisu nezáleží.

Při zápisu je třeba předložit Žádost o přijetí,
rodný list dítěte, doklad o zdravotním
pojištění dítěte, občanský průkaz zákonného
zástupce a Posudek praktického lékaře pro
děti a dorost (platné tiskopisy žádosti a příloh
jsou ke stažení na webu školy
www.skolastehelceves.cz).

