ZŠ a MŠ Stehelčeves

květen/červen 2019

Po delší odmlce se opět vracíme s aktualitami z naší školy a školky.

Exkurze za řemesly
Dne 14.3.2019 navštívili žáci
1. ročníku kovářství u pana
Jiřího
Kacovského
ve
Stehelčevsi. Ten dětem ukázal
prostory celé kovárny, nářadí,
výrobky
všeho
druhu,
zodpověděl zvídavé otázky a
předvedl ukázku své kovářské
práce.

Celoškolní projekt - V bludišti myšlenek
V pátek 15. 3. 2019 si žáci 1. stupně vyzkoušeli, jak důležitou roli v
našem životě hraje komunikace. Nacvičili si scénky s nevhodným
chováním a pantomimou předváděli různé emoce. Nejzajímavějším
a zároveň nejtěžším úkolem bylo společně nakreslit dům. Při kresbě
však nesměli promluvit, ani se jinak domlouvat.

Přednáška o Černobylu pro žáky 2. stupně
Stále diskutované téma největší havárie v dějinách jaderné
energetiky nám přišla osvětlit Kateřina Vršanská, která je zároveň

jedinou českou certifikovanou průvodkyní v místě, které bylo do
nedávna označované jako "zóna smrti". Dvouhodinové poutavé
vyprávění, doplněné videoukázkami a fotografiemi bylo pro všechny
účastníky besedy naprosto strhující. Živá diskuse, která probíhala
ke konci přednášky, byla důkazem jejich zájmu. Nejčastějším
dotazem pak byla možnost návštěvy tohoto místa. Bohužel si musí
ještě nějaký čas počkat, protože podmínkou vstupu do černobylské
zóny je dovršení věku plnoletosti.

Den bez elektřiny
Ve čtvrtek 4.4.2019 se z důvodu výpadku elektřiny vydali všichni
žáci mimo budovu školy.
Prvňáčci shlédli krásný příběh Broučků na motivy knihy Jana
Karafiáta v Kladenském divadle Lampion. Loutkové zpracování
dnes již klasického příběhu připomnělo dětem některé lidské
vlastnosti, a to nejen ty dobré.
Žáci 2. a 3. ročníku se vydali do Záchranné stanice AVES na
Čabárně. Seznámili se se všemi zvířátky, které tam žijí. Dozvěděli
se, jak se správně
zachovat při nalezení
zraněného
nebo
opuštěného zvířete
a dokonce i to, že
v
jarním
období
bychom se nalezených
zajíčků neměli dotýkat,
protože většinou jen
čekají
na
svou
maminku.
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4. a 5. ročník se vydal do různých zákoutí naší obce. Cílem této
procházky bylo pozorování jarních květin, ptáků, hmyzu a jiných
zvířat. Z anglického resortu se žáci pokusili kresbou zachytit
ekosystém pole.
2. stupeň prožil krásný projektový den na čerstvém vzduchu. Žáci
objevili funkční provázkové telefony a konverzovali v angličtině.
Oběd si uvařili v kotlíku a z přírodnin tvořili domečky pro hmyz.

Zápis do 1. ročníku ZŠ
Pátek 12. 4. 2019 byl významným dnem pro všechny předškoláky a
jejich rodiče. Konal se totiž zápis do 1. ročníku, ke kterému se
dostavilo 11 předškoláků. Všechny děti snaživě ukázaly, co vše už
umí a dovedou. Na čtyřech stanovištích na ně čekalo recitování,
poznávání geometrických tvarů, barev, zvířat a mnoho dalších
aktivit. Po zápisu si domů odnášeli pamětní list a drobné dárečky.
Budoucím prvňáčkům přejeme, aby se jim v naší škole líbilo a
úspěšně zvládli vstup do nové životní etapy.
Vzhledem k tomu, že v letošním roce je ve Stehelčevsi malý počet
předškoláků s trvalým pobytem v obci, nabízíme ještě 3 volná
místa v 1. ročníku od 1. 9. 2019. Více o naší škole s programem
Začít spolu na www.skolastehelceves.cz.
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Poděkování
★ Panu B. Novosádovi (firma ABN Trans - Bohumil Novosád)
za kontejner na suť a odvoz suti z výkopu pro venkovní
učebnu.
★ Paní Karen Dolejší za velikonoční motýlky z perníku pro děti.

Co nás ještě čeká do konce školního roku?
3. 5. 2019
3. 5. 2019
7. 5. 2019
10:00 - 15:30
10. 5. 2019
17. 5. 2019
17. 5. 2019
od 15:30
19. 5. - 24. 5. 2019
31. 5. 2019
11:00 - 12:30
4. 6. 2019
od 16:00
4. - 5. 6. 2019
11. 6. 2019; 16:00
12. 6. 2019
od 16:00
27. 6. 2019
28. 6. 2019

Pěší výlet do zooparku Zájezd (1. ročník)
MŠ - Beseda o modelářství
Zápis do MŠ
(více na www.skolastehelceves.cz)
Fotografování tříd a skupin ZŠ i MŠ
MŠ - Divadlo: Princezna ze mlejna
Den rodiny a Kuličkiáda - akce pro rodiče a
děti z MŠ i ZŠ na školní zahradě
Škola v přírodě (1. stupeň ZŠ)
Prezentace ročníkových prací žáků 5. ročníku
ZŠ (i pro rodiče žáků)
Informační schůzky pro rodiče nově přijatých
dětí MŠ a žáků 1. ročníku ZŠ
ZŠ - Konzultace
ZŠ - Školní akademie (na sále KD)
MŠ - Rozloučení s předškoláky, akademie
(na sále KD)
ZŠ - Anglicko-české divadlo ve Slaném
ZŠ - Rozdávání vysvědčení

Školáček - strana 4

