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DĚTI NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ V ORLICKÝCH HORÁCH
Je právě 28. ledna půl deváté ráno a my se vydáváme autobusem vstříc velkému dobrodružství. Jedeme
totiž na školu v přírodě do Orlických hor.
Cesta byla sice dlouhá, ale stála za to. Na místě nás čekala
krásná chalupa jménem Rampušák, skoro celá zapadaná
sněhem. Po obědě jsme se ubytovali a vydali se na průzkum
blízkého okolí. Každý následující den jsme si užívali zimních
radovánek: bobování, lyžování a od středy také bruslení. Ale
nemyslete si, že děti jen řádily ve sněhu. To ne! Každý den
dopoledne od pondělí do čtvrtka se také pilně učily. Ve čtvrtek
paní učitelky rozdaly dětem vysvědčení a v pátek byly
prázdniny - volný den.
Každý večer jsme si děti pro své kamarády připravily nějaký
program, např. divadlo, disko, pyžámkovou párty, Hip – hop a
maškarní ples.
Fotky z této akce si můžete prohlédnout na www.stehelceves.rajce.net.

Müllerová Katka

DEN PO DNI aneb NĚCO Z DĚTSKÝCH DENÍČKŮ…
Úryvky zážitků dětí 1. a 2. ročníku
28. ledna
„Byli jsme v autobuse a mávali rodičům. Až se autobus rozjel, tak jsme se dívali na přírodu. A až jsme
přijeli do Orlických hor, tak jsme se ubytovali do pokojů a vybalili jsme si věci. Tak jsme si to oblečení dali do šuplíku.“
(Michal Debroise, 2. r.) „Je tu chata Rampušák. Je tu hezky. Je tu hodně sněhu. Jezdí tady málo aut.“ (Pavel Kmošek,
2. r.) „A když jsme přijížděli, tak v autobusu jsme koukali na Boba a Bobka. A když jsme přijeli na ty hory, tak to bylo
docela dobrý. A ta chata byla celá dřevěná. My jsme v sobotu byli na procházce.“ (Šárka Štancová, 2. r.) „V autobusu
jsme se koukali na přírodu. Pak jsme si vybalovali kufry. Venku byla zima. Šli jsme na oběd.“ (Ríša Dobeš, 2. r.)
29. ledna
„Bobovali jsme a psali pohledy. Večer jsme se dívali na pohádku.“ (Michal Debroise, 2. r.) „Psala jsem
pohled. Koukali jsme na papouška a bobovala jsem tady.“ (Martina Donovalová, 2. r.) „Koukala jsem se na pohádku.
Psali jsme pohledy. Šli jsme na procházku. Spí se nám dobře.“ (Alice Kinclová, 1. r.) „A měli jsme hodně sněhu. My
jsme byli na procházce.“ (Šárka Štancová, 2. r.) „Pohled, bobování, procházka, sníh, jídlo mi chutná, autobus.“
(Veronika Lapáčková, 1. r.)
30. ledna
„Šli jsme na procházku. A na procházce jsme hledali stopy
od zvířat. A potom jsme bobovali.“ (Michal Debroise, 2. r.) „Včera jsme
poznávali stopy. A potom jsme váleli sudy.“ (Pavel Kmošek, 2. r.) „Váleli
jsme sudy. Viděli jsme jelení stopy. Dělali jsme andělíčky.“ (Martina
Donovalová, 2. r.) „A pak jsme dělali zumbu. A pak jsme dělali soutěže.“
(Šárka Štancová, 2. r.) „Pak jsme se učili. Našli jsme jelení stopy. Pak jsme
šli spát.“ (Ríša Dobeš, 2. r.)
31. ledna
Byli jsme bobovat. A večer v sedm jsme šli do herny na hip
hop.“ (Michal Debroise, 2. r.) „Včera jsme lepili sněhuláky. A zpívali jsme.

PEPA

A porota dávala body.“ (Pavel Kmošek, 2. r.) „Byla soutěž
v tancování. Byl hip hop.“ (Alice Kinclová, 1. r.) „A také jsme koukali
na večerníčka. Měli jsme SuperStar.“ (Šárka Štancová, 2. r.)
1. února
„Večer, když jsme všichni dojedli večeři, tak začala
Pyžamová party. A potom jsme šli spát.“ (Michal Debroise, 2. r.)
„Včera jsme bobovali. A večer byla diskotéka a bylo to moc hezký.“
(Pavel Kmošek, 2. r.) „Psali jsme křížovky a bobovali. Vymýšleli jsme
z balonku slova.“ (Martina Donovalová, 2. r.) „Bobovali jsme. Kreslili
jsme hady. Včera k nám
přijela paní ředitelka.“
(Alice Kinclová, 1. r.)
„Bobování, byla party, učení, soutěže, zpívání, procházka, přijela paní
ředitelka.“ (Veronika Lapáčková, 1. r.)
2. – 4. února „Bruslili jsme. A hráli jsme hokej.“ (Pavel Kmošek, 2. r.)
„Šli jsme bobovat. Bruslili jsme, byla to zábava, hráli jsme na babu. Šli
jsme na procházku.“ (Tomáš Holub, 2. r.) „Bobovali jsme. Bylo maškarní.
Šli jsme na procházku. Balili jsme. Odjížděli jsme domů.“ (Alice Kinclová,
1. r.) „My jsme měli maškarní. A když jsme odjížděli, tak jsme balili.“
(Šárka Štancová, 2. r.)

Z DĚTSKÉ TVORBY

Rampušák

Rampušák

Rampušák je dobrý pán,
Orlické hory má moc rád,
po lese tu chodí,
každého tam hladí.

Rampušák je lesů v Orlických horách pán.
Každýmu, kdo tam škodí,
vyhubuje svojí holí a ten,
kdo tam neškodí,
je Rampušákův pomocník.

(Roman Krch, 5. r.)
(Tomáš Blažek, 5. r.)
CO NAPSALY SAMY DĚTI…
V sobotu 28. ledna jsme jeli na školu v přírodě do Orlických hor, do chaty Rampušák. Cestovali
jsme dlouho, skoro čtyři hodiny. Dojeli jsme asi tak v jednu hodinu, přímo na oběd. Po obědě jsme
šli vybalit kufry, abychom se mohli obléci a jít ven na průzkum vzdálenějšího okolí, například na
lyžařskou sjezdovku. Když jsme přišli ze sjezdovky, byla večeře. Po večeři byl večerní program
– divadlo Vánoční myš. (Hana Štancová, 4. r.)
Můj největší zážitek byl, když jsem jel na lyžích. Byl tam skokánek. Já na něj neočekávaně vjel
a skočil jsem. Málem jsem spadl, ale vyrovnal jsem to. Jel jsem dál. Po chviličce jsem najel na další
skok. Po chvíli na další, dojel jsem až k vleku. (Ondra Blažek, 4. r.)

Příběh na pokračování
Záhada, 2. díl (H. Štancová, 4. r.)
Jednu takovou zimu, se šla Elizabeth podívat do zimního stadionu. Ale co to? V zimním stadionu byla pouze voda. Led
byl pryč! Vypadalo to, že led roztál i přesto, že byla zima. Byla to záhada, proč roztál, a proto to šla Elizabeth ihned
oznámit panu starostovi. Pan starosta řekl do rozhlasu, že kdo dopadne toho, kdo to způsobil, dostane 2 000 korun.
Po týdnu hledání Elizabeth napadlo, že kdyby někdo 1 celý týden stál a hlídal zimní stadion, tak by na to mohli přijít. A
pan starosta napsal rozpis, který vypadal takto:
1. týden – Marcela
2. týden – Evžen
3. týden – Vojtěch
4. týden - Elizabeth
A takhle to šlo dál a dál a dál. Ty tři zbylé dny hlídali všichni dohromady. Celých dvacet tři hodin nic, ale tu dvacátou
čtvrtou se začalo něco dít. Do zimního stadionu vešel muž, měl zahalenou tvář černým šátkem, na sobě měl černý
svetr a černé kalhoty. Na nohou měl vysoké hnědé kozačky a na hlavě hnědý kovbojský klobouk. Elizabeth se na toho
muže chvíli dívala a potom špitla: „Vojtěchu nepřipomíná ti ten muž někoho?“ „Ne, nepřipomíná, a tobě snad ano?“
řekl Vojtěch a otočil se na Elizabeth. „Mně tedy ano.“ „A koho?“ „Toho učitele na chemii.“ „Máš pravdu, tak se ho
zeptej, kdo je a co tu chce.“ řekl naposledy Vojtěch. Elizabeth se postavila a řekla: „Kdo jste a co tu chcete?!“ Muž
neřekl nic, až na jednu hádanku: „Vím vše, znám vše, znají mě všichni a znáš mě i ty.“ Elizabeth se zamyslela a pak
řekla: „Už dost! Mohl byste mi odpovědět na otázku?!“ „Až budete vědět odpověď na mou hádanku, sama na to
přijdete.“ S těmito slovy muž odešel. Elizabeth chvíli přemýšlela a potom řekla: “Už vím tu hádanku. Vím vše znamená, že ví, co se stalo. Znám vše znamená, že ví, co všechno je tady. Znají mě všichni - znamená, že my ho taky
známe, a ty mě taky znáš - znamená, že jsme ho někde viděli nebo slyšeli. Takže z toho vyplývá, že je to profesor
Bibitus, který si chtěl vzít jen vzorek, ale místo vzorku si odnesl pořádné ponaučení.“ V tu ránu vešel muž a řekl:
„Uhodla jsi mou hádanku.“ Když to dořekl, odkryl svou tvář a skutečně to byl profesor Bibitus, který si opravdu chtěl
odebrat vzorek, ale nepovedlo se mu to, a proto praskl celý led a přes noc všechen roztál. Profesor jim vše pověděl a
nahradil způsobené škody.

POMÁHEJ I TY SE SBĚREM HLINÍKU
Naše škola se zapojila do soutěže mezi školami „POMÁHEJ I TY SE SBĚREM HLINÍKU“. Sbíráme např. víčka od
jogurtů, obaly od čokolády (stříbrné), plechovky od nápojů, obaly od zubních past, apod. Vše, co je vyrobeno z hliníku
(umyté, osušené) ukládáme do krabic s názvem „HLINÍK“.
Vše, co nasbíráme, na konci sběru zmačkáme a vyrobíme stříbrnou (země)kouli, kterou pošleme do soutěže.
Vítězí škola, která vytvoří kouli o největší hmotnosti.
Věříme, že se s námi zapojíte do sběru a dětem pomůžete s tříděním odpadů. Děkujeme.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ve středu 14. 3. 2012 se koná Den otevřených dveří v MŠ a ZŠ.
Navštívit nás můžete v průběhu celého dne.
RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Naše škola pořádá školní kolo recitační soutěže Slánka 2012 pro děti z 1. – 5.
ročníku ZŠ. Základní soutěž proběhne v březnu.
Vítěze s postupem do Slaného vybere porota vytvoře z dětí i učitelů.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2012/2013

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2012/2013 se bude konat
v pátek 16. března 2012 od 11 do 15:30 v 1. patře budovy naší školy.
S sebou přineste: rodný list a očkovací průkaz dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce s údajem o trvalém pobytu.
Údaj o trvalém pobytu dítěte si zjistíme sami na Obecním úřadu ve Stehelčevsi.
Pokud dítě nebude ke dni zápisu a k 1. 9. 2012 tříleté, přineste i potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti k docházce
do MŠ před dosažením věku 3 let.
K zápisu se dostavte rovnoměrně v uvedené době. Na pořadí při zápisu NEZÁLEŽÍ! Pokud přijdete všichni v 11 hodin,
můžete čekat i dvě hodiny!
Pokud se z vážných důvodů k zápisu nemůžete dostavit v uvedeném termínu, domluvte si e-mailem nebo telefonicky termín
v následujícím nebo předcházejícím týdnu. Při pozdějším datu zápisu a vydání rozhodnutí o přijetí již mohou být místa
v MŠ obsazená.
Kritéria přijetí:
1.

trvalý pobyt zákonného zástupce a dítěte v obci Stehelčeves

2.

věk dítěte (přednost mají děti před nástupem do ZŠ a starší děti před mladšími)

Zapsané děti budou seřazeny dle výše uvedených kritérií. Po splnění 1. kritéria budou děti seřazeny a vybírány podle věku.
Zájemci z jiných obcí budou zařazeni za všechny zájemce s trvalým pobytem ve Stehelčevsi.

ŠKOLNÍ PLES již v sobotu 17. března 2012

Rodičovské sdružení Školáček spolu se ZŠ a MŠ Stehelčeves Vás srdečně zvou na

ŠKOLNÍ PLES
Akce se koná v sále Kulturního domu ve Stehelčevsi v sobotu 17. 3. 2012 od 20 hodin.

Program:

Taneční vystoupení žáků ZŠ
Břišní tanečnice skupina Lavanta
K tanci i poslechu hraje skupina Variace
Vstupné: 100,- Kč
Bohatá tombola a skvělá zábava zaručena 

Základní škola a Mateřská škola Stehelčeves, okres Kladno, Řánkova 87, 273 42, Stehelčeves,
www.zs-stehelceves.cz , tel.: 311 320 540, 729 631 695 (ZŠ), 721 248 511 (MŠ), email: skolastehelceves@gmail.com

