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Proběhla soutěž v rámci Dne země
Labyrint Kladno vyhlásil v rámci Dne Země soutěž o největší stříbrnou zeměkouli. Musela být pouze z hliníkových obalů od
čokolád, potravinářských a dalších výrobků. Soutěže se zúčastnila i naše škola. Obvod naší hliníkové ,,Země“ byl 196 cm.
Slavnostní vyhodnocení proběhlo v pátek 20. dubna od 14. hodin v Sítenském údolí v Kladně. Za píli a snahu škola získala pěkné
5. místo. V dalším programu si děti vyzkoušely znalosti o rostlinách, zvířatech a o třídění odpadu. V různých dílnách si zhotovily
šperky, zdobily perníčky, malovaly na sádru. Odpoledne se opravdu povedlo a k dobrému pocitu patří i to, že všichni přispěli
k čistějšímu prostředí.
(L. Nová)

Úspěch Dramatického kroužku Pimprle ve Stochově
V neděli 22. dubna 2012 získaly děti z dramatického kroužku Pimprle ZŠ Stehelčeves, pod vedením Mgr. Maricy Harčaríkové,
ocenění v krajské přehlídce dětských recitačních a loutkářských kolektivů Dětská scéna Stochov. Dramatický kroužek funguje
od listopadu 2011 a přehlídky se děti zúčastnily s inscenací Vánoční myš, kterou jste měli možnost shlédnout při Vánočním
zpívání ve škole v prosinci 2011. Získané ocenění poroty a nominace na celostátní přehlídku ve Svitavách je velkým úspěchem, o
který se zasloužily jak děti svým výkonem (hodnocena byla spontaneita, tvůrčí energie a disponovanost), tak p. učitelka svým
pedagogickým vedením. Máme z tohoto úspěchu velkou radost a držíme palce, aby kroužek Pimprle postoupil.
Velmi děkuji všem dětem: K. a V. Lapáčkové, V. Rejdíkové, V. Holečkové, P. Sejkovi, M. Kocajové, A. Kinclové, V. Štancovi a
R.Dobešovi i ostatním, kteří podpořili akci a podíleli se na zajištění dopravy dětí na Stochov a zpět: rodičům Sejkovým, Kinclovým,
Kocajovým, p. Pohlové a p. J. Štancové.
(M. Harčaríková)

Indiánská stezka
V úterý 3. dubna 2012 proběhlo v areálu Naučného střediska ekologické výchovy
na Čabárně místní kolo Indiánské stezky pro Kladensko a Slánsko. Indiánská stezka
je přírodovědně zaměřená, dovednostně vědomostní soutěž dvojic pro děti od 7
do 19 let. Ve 4 kategoriích soutěží zvlášť dívky a zvlášť chlapci. V nejmladší
kategorii dívek naši školu reprezentovaly Kateřina Lapáčková a Viktorie Rejdíková,
které se umístily na 3. místě a postupují do krajského kola. V nejmladší kategorii
chlapci soutěžili Michal Petrák a Richard Dobeš (7. místo), v mladší kategorii dívek
Michaela Vašťáková a Barbora Kopecká (12. místo). Všem družstvům
blahopřejeme. Soutěž je velmi náročná. Jen v nejmladší kategorii je celkem 14
disciplín na trati 2 – 3 km. Hlavním cílem je zejména vést děti k ochraně přírody.
Více informací www.nsev-kladno.cz.
Krajské kolo pro Středočeský kraj proběhne v úterý 19. června 2012 v Kladně
v areálu Naučného střediska ekologické výchovy na Čabárně.

Hasičská soutěž v Labyrintu Kladno
V pátek 11. května se děti ze základní školy zúčastní hasičské soutěže v Labyrintu Kladno. Věříme, že jejich znalosti získané
v kroužku mladých hasičů při SDH Stehelčeves jim pomohou k úspěchu.

KULIČKIÁDA A DEN RODINY
Zveme Vás na oslavu Dne rodiny a Kuličkiádu rodinných týmů 2012. Akce se bude konat v sobotu 12.
května od 14 hodin na školní zahradě. Přihlášky do Kuličkiády si můžete vyzvednout u třídních učitelů v ZŠ i
MŠ a je nutné je odevzdat předem. Na soutěže v rámci Dne rodiny se přihlašovat předem nemusíte, stačí
přijít. Soutěžní kuličky zajišťujeme. Občerstvení a dobrou náladu doporučujeme vzít s sebou, drobné dary –
ceny pro účastníky do soutěže uvítáme.
Z dětské tvorby: „Na rozhledně“
Cesta zpočátku stoupala jen pozvolna. Jakmile však dorazila na okraj lesa, začala se klátit a prudce stoupat. Chvílemi se ztrácela
v lesním přítmí. Na vrchol Větrné hůrky jsme došli řádně udýchaní, ale u cíle našeho putování jsme ještě nebyli. Čekalo nás sto
devadesát sedm schodů na vrchol Hubertovy rozhledny. Tak to alespoň oznamovala malá kovová tabulka do věže.
(Popis byl použit z pracovního sešitu SLOH- český jazyk v sešitech pro první stupeň základní školy)
Úkolem pro děti bylo si představit, co mohli chlapci spatřit, když vystoupili na rozhlednu a jaká mohla být krajina. Hezký
vymyšlený konec napsal Tomáš Blažek z 5. r.:
Kluci byli v rozhledně a viděli travnatou louku, smíšené listnaté a jehličnaté lesy a třpytící se vodu v rybníce.
Kluci viděli i svojí vesnici, ve které byly poházené odpadky a znečištěná příroda. Na pasece viděli ovce a koně a z lesa
dokonce vykoukla i srna a divočák. Na stromech se honily veverky a v lese tekl pramen. Sem tam viděli nějaký posed
pro myslivce a chatku. Spatřili skalnaté hory, nějaké kopce a letící ptáky na obloze. Obloha byla modrá, občas nějaký
mrak a slunce svítilo a hřálo. Kluci už museli domů a po cestě vzpomínali na svůj krásný zážitek.

DĚKUJEME!



p. Roglovi za kartony a papíry pro žáky ZŠ,
p. Pirnerové za vyřazené pěkné hračky pro děti v MŠ.

NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
Učitel/ka základní školy

Učitel/ka mateřské školy (2 místa)

Termín nástupu: 1. září 2012

Termín nástupu: 1. září 2012

Trvání pracovního poměru: trvalý

Trvání pracovního poměru: trvalý

Úvazek (zatím) 0,600 (13 vyučovacích/ 24 pracovních
hodin týdně), předměty 1. stupně ZŠ + anglický jazyk

Plný úvazek ( 40 hodin týdně )

Kvalifikace: dle zákona o pedagogických pracovnících
563/2004 Sb. (VŠ – magisterské, učitelství pro 1. stupeň
nebo speciální pedagogika)

Kvalifikace: dle zákona o pedagogických pracovnících
563/2004 Sb. (Střední pedagogická škola - učitelství
pro MŠ, nebo VOŠ a VŠ – učitelství pro předškolní
vzdělávání)

Plat dle nařízení vlády 74/2009 Sb. s možností osobního
ohodnocení a odměn.

Plat dle nařízení vlády 74/2009 Sb. s možností
osobního ohodnocení a odměn.

Další informace:

Další informace:



Zájemce zašle na emailovou adresu školy
motivační dopis s kontaktními údaji, profesní
životopis a návrh přípravu na vyučovací hodinu v
ZŠ (přípravu) zpracovanou v souladu s RVP ZV.
Vše v elektronické podobě do 31. 5. 2012.



Zájemce zašle na emailovou adresu školy
motivační dopis s kontaktními údaji, profesní
životopis a návrh přípravu na vyučovací hodinu v
ZŠ (přípravu) zpracovanou v souladu s RVP ZV.
Vše v elektronické podobě do 31. 5. 2012.



K osobnímu pohovoru, který se bude konat
v červnu 2012 a na který budete osobně pozváni,
s sebou přineste kopii nebo originál dokladu o
dosaženém vzdělání.
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