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Mezinárodní soutěž Matematický klokan
Ve čtvrtek 18. 3. 2010 se děti ZŠ Stehelčeves zúčastnily soutěže Matematický klokan
2010. Je to matematická soutěž původem z Austrálie, která se organizuje ve více než 30
zemích, včetně naší republiky. Soutěží se na celém světě přibližně ve stejném termínu
v několika kategoriích.
Naše děti soutěžily v kategoriích Cvrček ( 2. a 3. ročník) a Klokánek (4. a 5. ročník).
V kategorii Cvrček řešily 12 úkolů a v kategorii Klokánek 24 úkolů, které byly hodnoceny
podle obtížnosti 3 – 5 body. Děti si mohly ověřit své znalosti při řešení netradičních úloh
a porovnat si své výsledky s ostatními kamarády.
V kategorii Cvrček se mezi nejlepšími
řešiteli umístil Ondra Blažek, Roman Krch
a Kristýna Ručková. V kategorii Klokánek
se nejlépe dařilo Elišce Hlavsové, Tomáši
Bombalovi, Honzovi Raškovi a Martině
Součkové. Gratulujeme! Blanka
Vychytilová
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Indiánská stezka
V pondělí 12. dubna 2010 se nejmladší
zástupci naší školy pod vedením p. učitelky
Kamily Hlavsové zúčastnili místního kola
soutěže Indiánská stezka v areálu Naučného
střediska ekologické výchovy Kladno na
Čabárně. Jedná se o soutěž zaměřenou na
ochranu přírody a památek, na tábornické
a turistické dovednosti.
Počasí příliš nepřálo a po hezkém víkendu
následovalo bohužel deštivé soutěžní
pondělní dopoledne.
V kategorii nejmladších dívek nás velmi
pěkně reprezentovaly Viktorie Rejdíková a
Kateřina Lapáčková z 1. ročníku. Umístily
se na šestém místě. Za nejmladší chlapce
bojovali Erik Vychytil a Filip Černák, kteří
uspěli na 8. místě. Všem gratulujeme. Kamila Hlavsová
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Z pera našich žáků…
Pozdrav pro planetu Neptun
K. Mayerová
Ahoj Marťane,
já jsem Klára a bydlím na planetě Zemi. Můj domov
je v České republice, v místě zvaném srdce Evropy.
V české republice máme prý nejhezčí město na
planet Zemi. Jmenuje se Praha. V Praze je mnoho
velkých a překrásných starých budov. A já jsem
z jedné vesničky zvané stehelčeves. Máte tam také
hodně států a měst? A jaké je žít na Neptunu? Máte
tam kyslík? Není tam zima? Chtěla bych k vám také
jednou letět. Píšu Ti to proto, abys mi také něco
napsal. Klára
Milý Marťane,
jmenuji se Adéla Švihlíková. Píšu Ti z planety
Země. Chci Ti popsat, jak to na naší planetě
vypadá. Naše Země je modrá, protože je na ní také
voda, mnoho měst a vesnic. Třeba Kladno, nebo
Praha nebo Budějovice. Já pocházím z vesnice
Stehelčeves. V naší vesnici máme dvě hřiště a
jeden maličký les. Všude rostou voňavé květiny a
běhají zvířata. Chodím do školy v Stehelčevsi. Mám
tu hodně kamarádů. Na naší planetě je i mnoho
dalších věcí. Když je léto, koupeme se
v koupalištích. Koupaliště je od slova koupat. Je to
vlastně taková nádrž, ve které je voda a v ní se
koupeme a skotačíme. Ale máme i jiná roční
období, jako je jaro, podzim nebo zima. Doufám,
že mi odepíšeš, na moje otázky. Zajímalo by mě,
čím se živíš a jak žijete? A také jestli máte roční
období jako my.
Pozdrav na planetu Pluto
Ahoj,
já jsem Natálie Mayerová a chci se dozvědět, jestli
na planetě Pluto je život. Na naší modré planetě
život je. Máme hodně moří a oceánů. Máme i lesy a
rostliny. A také staré památky, jako hrady,
pomníky. Z nejznámější jsou Lidice v české
republice. Česká republika je v Evropě. A já
v Evropě bydlím. Ahoj Naty.
Ahoj Pepo z Uranu,
píšu Ti proto, abych Ti pověděl, jak se mi daří na
mé planetě. Naše planeta je rozdělena na několik
kontinentů Já žiju v Evropě. Další kontinenty jsou
třeba Asie, Amerika a další. Všechny pozdravuj.
Napiš mi také o Vaší planetě. Ahoj Kríša

Co chystáme v květnu?
 Škola v přírodě ZŠ i MŠ
v Prachovských skalách u
rybníka Pařez se bude
konat od 1. května do 8.
května 2010, školy
v přírodě se zúčastní děti
MŠ i ZŠ;
 Výuka plavání MŠ
výuka probíhá na bazénu
v Kladně, zahajuje v pátek
23. dubna a potrvá
do 18. června 2010;
 Den rodiny a Kuličkiáda
sobota 22. května 2010 od
13 hodin;

Děkujeme
 p.Svobodové a p. Zázvorkové
za papíry pro MŠ,
 p. Křížové za vykrajovátka na
modelínu a na písek.

Základní škola a Mateřská škola
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