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Mikulášská ve škole
4. prosince přišel za dětmi
do ZŠ i MŠ Mikuláš
s čertem
a
andělem.
Ačkoliv čertíků a andílků
bylo víc. Navštívili všechny
třídy školáků a školkáčků.
Na
ty
zlobivější
čerti
pouštěli hrůzu, na ty
bázlivější se moc nečertili.
Děti překonaly strach a přednášely básničky, někteří i
zazpívaly písničku. Nakonec vše dopadlo dobře, nikoho si
čertíci neodnesli. Za statečnost všichni dostali sladkou
výslužku
od
Rodičovského
sdružení
Školáček.
(AP)

Mlsný den v ZŠ
Předvánoční čas si
školáci, zpříjemnili
dalším oblíbeným
projektovým
dnem s názvem
Mlsné
dny.
Už
samotný
název
napovídá, že to
bylo
něco
pro
dětské
jazýčky.
Jako
vždy
při
celoškolním projektu pracovali žáci ve skupinkách. Základním
úkolem bylo dozvědět se více o dnech, kdy slavíme

mezinárodní den některé z dobrot (jablka, čokoláda, lízátka,
koktejly a mrkev) a připravit prezentační plakát. Dále bylo
součástí práce každé skupiny připravit dobrotu z dané
potraviny. A tak děti vytvářely sladké i slané dobroty z mrkve,
jablíček a čokolády, připravovaly koktejly a dortová lízátka,
která
pak
navzájem
ochutnávaly.
(AP)

Zpívání pod jedličkou….
Rok se s rokem sešel a ve škole jsme si opět zpestřili adventní čas
zpíváním na školní zahradě. Tentokrát ale ne pod jedličkou, jak
tomu bývá každý rok, ale na betonovém „dvoře“ v zadní části
budovy školy. Hlavním důvodem byla rozblácená zahrada u jedličky
v souvislosti s právě dokončenou stavbou a deštivým počasím.
Dětem to neubralo na chuti předvést svým blízkým, jak krásně
zpívají, tančí, hrají na hudební nástroje či přednášejí básničky.
Po této části programu měli všichni možnost zakoupit si na vánoční
výstavě v prostorách školy výrobky dětí nebo se občerstvit ve školní
jídelně teplým nápojem, či ochutnat vzorky vánočního cukroví, které
poskytly ochotné maminky. Tímto všem velmi děkujeme za pomoc a
vstřícnost. O penězích, které žáci ZŠ utržili při prodejní výstavě
svých výrobků, si samy rozhodnou, jak s nimi naloží. A jaká byla
zatím jejich přání? Pokusy ve škole, skleník na školní zahradě,
duhové židličky, kaktusy, akvárium pro rybičky  (AP)

Ježíšek ve škole
18. prosince přišel do školy za
dětmi Ježíšek. Společně se sešly ve
svých třídách u vánočního stromku,
kde si zazpívaly koledy, popřály si
krásné Vánoce a navzájem si
nadělily malé dárečky. Těšily se i z
dárečků
od
školního
Ježíška
(společné hračky pořízené z Vašich
finančních darů, z peněz ze sběru či
od RS Školáček a RC Dřetovice).
Pro zpříjemnění sváteční chvilky
měly děti k dispozici čokoládovou fontánku, tak poctivě mlsaly.

Kolaudace stavby
Před koncem kalendářního roku, 15. 12., proběhla tolik očekávaná
kolaudace druhé části stavby - půdní vestavby - v budově školy.
Naše škola se rozrostla o 2. patro.
Během vánočních prázdnin i nyní ještě probíhají dokončovací práce:
pokládka podlahových krytin, natírání schodů, instalace žaluzií a
úklid po několikaměsíční stavbě ve škole.
Z prvních peněz ušetřených za vytápění (díky zateplení budovy a
výměně oken) se budeme snažit místnosti zařídit základním
nábytkem. Na začátku ledna chceme přestěhovat 1. ročník ZŠ do
nové třídy.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÝCH PROSTOR
se koná v pondělí 18. LEDNA 2016,
v rámci Dne otevřených dveří v naší škole.

Zahájení slavnostního dne proběhne v 8:00,
škola však bude přístupná po celý den do 16:30.

Poděkování patří






paní Karen a Zuzaně Dolejší
za dárky k Mikuláši i Vánocům
a vánoční perníčky pro děti z
celé školy,
za finanční dar manželům
Kinclovým, za hračky rodině
Barešových a Maškových,
za finanční podporu všem - nejen rodičům a rodičovským
sdružením - v rámci Vánoc i prodejní Vánoční výstavy,
všem, kteří se podíleli na tom, aby se děti ve škole cítily
dobře. 

Připravujeme v lednu 2016



4. 1. - Projektový den v ZŠ a novoroční spaní ve škole
26. 1. - Rodičovské schůzky MŠ i ZŠ

v ZŠ a MŠ Stehelčeves pro školní rok 2016/2017

PÁTEK 22. LEDNA 2016 OD 15:00

(společný začátek) v 1. patře budovy školy ve Stehelčevsi
Nabízíme:
 rodinné prostředí a pocit bezpečí pro všechny
 nízký počet žáků ve třídách
 moderní a vybavené třídy (včetně interaktivních tabulí)
 individuální rozvoj každého dle jeho schopností
 angličtinu od 1. ročníku
 rozšířenou výuku informatiky (práce na počítačích) od 2. r.
 učení podle programu Začít spolu a projektové vyučování
 zajímavou matematiku podle metody prof. Hejného
 výuku čtení genetickou metodou (děti samy čtou velmi
brzy) a písmo Comenia Script
 rozvoj samostatnosti žáků a práce ve skupinách
 zájmové kroužky dle zájmu dětí i rodičů
 tradiční akce mimo školní výuku (besídky, Den rodiny a
Kuličkiáda, výlety, plavání, školy v přírodě)
 školní družinu pro žáky všech ročníků s provozem do
16:30
Jde nám o to, aby Vaše děti chodily do školy rády, získaly
dobrý vztah ke vzdělávání a chuť se učit, maximálně rozvíjely
své schopnosti, dovednosti spolupracovat s ostatními i
hodnotit svůj pokrok. To vše v zrekonstruované školní budově
s novými prostorami a učebnami bez nutnosti dojíždění jinam.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE VÝUCE ZŠ i MŠ
18. LEDNA 2016 OD 8:00 DO 12:00.
Přijímáme průběžně i žáky do vyšších ročníků. V případě zájmu
získáte bližší informace na www.skolastehelceves.cz nebo přímo u
ředitelky školy Mgr. Šárky Holečkové
(holeckova@skolastehelceves.cz).

