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Škola plná kouzel
 Nejvíc se mi líbila 3 kouzla. Myčka a pes Beník, levitace a chytání dolarů ze
vzduchu. Chtěla bych mít také takovou myčku s Beníkem. Ta asistentka Anička je
moc šikovná a ty všechny kouzla nebo triky se museli učit aspoň 2 a půl roku. (K.
Váňová, 3. r.)
 Dnes ráno v 10 hodin k nám
do školy přijel kouzelník.
Sešli jsme se ve školce, kde
kouzelník vystupoval.
Posadili jsme se na židle.
Vystoupení začalo. Pan
kouzelník nám začal
ukazovat první kouzlo,
zmenšování karet. Nejdřív
držel velké karty a pak je
kouzlem zmenšil na menší a
pak zase na menší, až byly
úplně malé. Ukazoval nám i
spoustu jiných kouzel, ale
nejvíc se mi líbilo poslední.
Pak kouzelník přivezl krabici, v které byly čtyři otvory. Dvoje na jedné straně a
další dva na druhé straně. Do té krabice pak vlezla paní asistentka Anna. Pan
kouzelník ji tam zavřel. Začal tam strkat dva velké prázdné trojúhelníky a na
konec dlouhý plech doprostřed. Poté krabici rozpůlil a znova dal krabici
dohromady. Vše vyndal, otevřel krabici a zní, vylezla Anna. Byla jsem
překvapená, že byla celá. Bylo to nádherné kouzlo. I celé představení bylo pěkné.
(A. Švihlíková, 5. r.)
 Nejvíc se mi líbila ta myčka s psem Beníkem. Bylo to moc zajímavé. Vůbec jsem
nevěděla, že je v tom nějaký pes. A také se mi to líbilo s těmi dolary. Moc se mi
líbilo celé představení.(M. Vašťáková,3. r.)
 Mně se nejvíc líbilo zmenšování karet a chytání dolarů ze vzduchu. Kouzelník si
vzal karty do ruky a postupně je zmenšoval. Vzal si nádobu na víno, chytal dolary
ze vzduchu a dával je do té nádoby. A ještě se mi líbila myčka a pes Beník.
Asistentka si vzala svojí myčku na nádobí. Ta myčka umývala bez elektriky a vody
a bez mycích prostředků. Nakonec otevřela tu myčku a z ní vyskočil pes asistentky
Anny, jmenoval se Beník. (T. Blažek, 3. r.)

Přejeme našim žákům i jejich rodinám, učitelům a
zaměstnancům školy i Vám všem krásné a slunečné léto.
Věříme, že se po prázdninách všichni sejdeme zdraví a odpočinutí.

Slavnostní zahájení školního roku 2010/2011 proběhne
ve středu 1. září 2010 v 8 hodin.

Výlet MŠ do Pohádkové země
Je čtvrtek 10. června. Je krásné slunné počasí
a všichni z naší školky odjíždí do Pohádkové
země v Pičíně.
V cíli nás vítá skřítková babička vyprávěním
příběhů o skřítcích.
Posilňujeme se svačinou, abychom nabrali sílu
a mohli se vydat na prohlídku pohádkového
domku. To je krása! Všude je plno skřítků,
malých chaloupek a lesních víl.
Hezká je i procházka pohádkovou zahrádkou,
když tu najednou nám začne vyhrožovat drak!
My se ho ale vůbec nebojíme. Tolik zážitků!
Ještě jedno občerstvení a zpátky do školky.
Cestou v autobuse někteří z té únavy usínáme.
Byl to moc hezký výlet.

Co chystáme v létě?
 Prázdninový provoz MŠ
od 1. 7. 2010
do 15. 7. 2010.
 Opravy ve škole: oprava
římsy pod střechou,
brouzdaliště na zahradě a
malování tříd MŠ.
 Služby ve škole
V době, kdy nebudou
probíhat ve škole opravy,
bude ve škole zajištěna
služba zpravidla od 8 do 10
hodin.
 Přípravný týden
Od 26. 8. 2010
připravujeme školu na nový
školní rok. V tyto dny nás
ve škole najdete jistě
v dopoledních hodinách.
Případné záležitosti týkající
se přihlášení a jiných změn
u žáků můžete v tuto dobu
vyřizovat v naší kanceláři.
 Zahájení školního roku
Slavnostní zahájení
školního roku v ZŠ
proběhne 1. září 2010 od
8:00. Mateřská škola má
normální provoz od 6:30 do
16:30.

Děkujeme

 p. Dolejší za hračky na písek a
zahradu (míče, lopatky,
tvořítka, kbelíčky, obruče a
létající talíře) ke DNI DĚTÍ;
 P. Křížové za knihu s CD.

Více fotek na http://stehelceves.rajce.idnes.cz

Základní škola a Mateřská škola
Stehelčeves, okres Kladno
 Řánkova 87, 273 42
 311 320 540 (ZŠ), 721 248 511 (MŠ)
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