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LETOS KAŽDÁ ZVLÁŠŤ...
Na konci školního roku je tradicí pořádat školní vystoupení, jako přehlídku toho, co se děti ve škole
naučily. V minulých letech jsme akci pořádali pro mateřskou školu i základní školu společně. To se
letos muselo změnit, a to díky nárůstu celkového počtu žáků jak v mateřské škole, tak v základní
škole. Jen samotní rodiče dětí mateřské školy naplnili celý sál KD ve Stehelčevsi a program každé z
akcí trval skoro dvě hodiny.
V pondělí 17. června se konalo Rozloučení s předškoláky - besídka mateřské školy. Každá ze tří tříd
pod vedením pedagogů si připravila program plný písniček, básniček nebo tanečků. Nechybělo ani
vystoupení v anglickém jazyce, se kterým se děti seznamují. Roztomilost a bezprostřední projev
dětí vyvolávaly na tvářích diváků milé úsměvy. Závěr patřil předškolákům, kteří si nastoupili na
pódium a byli slavnostně vyřazeni z mateřské školy. Od Rodičovského sdružení Školáček a
Rodinného centra Dřetovice dostaly děti na památku trička, květinu a stužky, od Obcí Stehelčeves
a Dřetovice knížku pohádek.
Školní akademie základní školy a slavnostní vyřazování žáků 5. ročníku se konalo o týden později,
24. června. Program zahájili nejstarší žáci pod vedením p. učitelky Holečkové s divadelními
hříčkami Hlava v písku, Strašidlo ve mlýně a Tři sněhuláci. Poté následovalo vystoupení ve hře na
flétnu a pestré pásmo písniček, básniček a tanečků v podání nejmladších žáků základní školy, které
nacvičily s dětmi p. učitelky Hlavsová a Nová. Společně všechny děti zazpívaly několik písní s
doprovodem akordeonu p. učitele Červeného. Na závěr vystoupily děti ze školní družiny pod
vedením p. vychovatelky M. Štancové s dramatizací Hrubínových veršovaných pohádek. I tento
den akci zakončilo slavnostní vyřazování žáků 5. ročníku, které se neobešlo bez dojetí na pódiu i v
hledišti. I tito žáci obdrželi trička, šerpu a květinu od Rodičovského sdružení Školáček a dárek od
Obce Stehelčeves.
Jestli se akce povedly, to nejlépe posoudí diváci, kterým děkujeme za vytvoření příjemné
atmosféry a potlesk. Dětem děkujeme za nácvik a samotné vystoupení a pedagogům za přípravu a
organizaci akce.

PŘIPRAVUJEME





omezený provoz mateřské školy v době hlavních školních prázdnin do 12. července 2013, a
to pouze na pracovišti ve Stehelčevsi
hlavní školní prázdniny: začínají 1.7.2013 a končí 1. 9. 2013
v době hlavních prázdnin opravu spadlé zahradní zdi, malování a výměnu podlahové krytiny
na chodbách
školní rok 2013/2014, který zahájíme 2. září 2013

EXKURZE NA LETIŠTĚ
Děti z MŠ i ZŠ si koncem května zpestřily deštivé dny exkurzí na letiště v Praze. Byl to zajímavý,
poučný a velmi hezký zážitek. Po průchodu RTG jsme nasedli do autobusu, který nás vozil
po letištní ploše a milá paní
průvodkyně
nám
poutavým
způsobem
popisovala
a ukazovala celý provoz letiště –
jak
letadla
přistávají
i vzlétávají, kde „bydlí“, jak se
o ně starají technici. Cestou jsme
potkali letadla, která právě přistála
a pozdravili jsme se s posádkami
pilotních kabin, jimž některým
kralovalo i něžné pohlaví. Na závěr
exkurze jsme navštívili letištní
hasiče a prohlédli si techniku,
kterou používají při zásahu.
I přestože celá prohlídka trvala
2 hodiny, bylo znát, že jsou děti
nadšené. Po celou dobu se zájmem sledovaly celý výklad a jejich zvědavé hlavičky vykukovaly
a otáčely se za každým velkým obrem, který právě přistál nebo se chystal vzlétnout. Po návratu
do školy plny zážitků sedly do lavic a během chvilky celé letiště přenesly na papír. Myslím, že
někteří z nich již mají jasno ve výběru povolání.

PREZENTACE ROČNÍKOVÝCH PRACÍ 5. ROČNÍKU
Letošní školní rok (historicky první) si žáci z 5. ročníku (O. Povolný, O. Blažek, H. Štancová,
V. Holečková) připravili ročníkové práce. V pololetí školního roku si vybrali téma – každý jiné, které
průběžně zpracovávali a chystali si za pomoci třídní učitelky veřejné prezentace. 31. května nastal
den D. Na závěrečné prezentace byli pozváni rodiče a všichni, které práce dětí zajímaly. V průběhu
dvou hodin všichni žáci velmi
šikovně a poutavě představovali
své práce za pomoci interaktivní
tabule. Celá atmosféra byla
umocněna i pozvaným hostem –
režisérem
Jiřím
Věrčákem,
kterého si pozval jeden žák
v rámci své prezentace. Za
perfektní přípravu a prezentaci
byly děti i třídní učitelka Š.
Holečková, bez které by to
nedokázaly,
odměněny
potleskem. Zároveň jim paní
ředitelka předala i písemné
Absolventské ocenění. Někteří
rodiče i prarodiče se neubránili
slzičkám dojetí. Vždyť je to jako včera, kdy doprovázeli své ratolesti do 1. třídy a dnes jsou z nich
velké děti, schopné připravit takové prezentace. Jen je škoda, že přišlo tak málo rodičů a dospělých
diváků. Přála bych vám vidět, jak jsou naše děti šikovné. 

ČERVNOVÝ VÝLET PRVNÁČKŮ
Ve čtvrtek 13.6.2013 jsme se vydali na Kladno podívat se na medvědy do zámecké zahrady. Ve
výběhu byla medvědice Máša. Okusovala květy akátů, kožíšek měla posetý bílým chmýřím i úlomky
větviček. Zvědavě si nás prohlížela a posadila se před nás. Sledovali jsme i krmení. Přesunuli jsme
se do zámku, kde jsme si prohlédli kapli a štolu. Nejenom chlapce upoutal zajímavý výklad paní
průvodkyně, která trpělivě odpovídala na mnoho dotazů. Po svačině i prvních poutavých zážitcích
jsme doplnili energii v cukrárně zmrzlinou a vydali se na poslední etapu výletu – do
trampolínového parku. Měli jsme štěstí, celé dopoledne nám svítilo slunce, výlet jsme si užili všemi
doušky. Doplnili jsme pití a vydali se na cestu domů – plni zážitků, příjemně unaveni, s pocitem
příjemně prožitého dopoledne.

PODĚKOVÁNÍ
 Paní Dolejší za dárky pro děti k MDD pro MŠ a ZŠ
 Panu Blažkovi a paní Marcele Blažkové za zapůjčení techniky a ozvučení školních akcí Rozloučení s předškoláky a Školní akademii

PRÁCE ŽÁKŮ
DVĚ MAKOVICE
Alice Kinclová, 2. ročník

Byly dvě makovice. Hádaly se, která má lepší zrnka máku. Jedna povídá:“Já mám lepší zrnka než
ty!“ A ta druhá povídá:“Každá z nás má dobrá zrnka.“ Jenže ta první se pořád chtěla hádat, až
úplně zapomněla na svá zrnka. Ta druhá ji stále uklidňovala a řekla: “Pojďme za starou makovicí, ta
nám poradí.“ Tak šly ke staré makovici, která zrovna odpočívala. Řekly jí, že mají menší problém.
Makovice jim poradila a všechno vyřídila. Malé makovice se vrátily na louku a od té doby se už
nehádaly.
POHÁDKA

Barbora Dvořáková, 2.ročník
Žil jednou jeden krteček. Měl hodně kamarádů. Jednou šel krteček do lesa. V tom lese najednou
odněkud vyletěla žvýkačka. Letěla přímo na krtečka. Porazila ho a přilepila ke stromu. Krteček se
nemohl odlepit. Točil se a točil a točil. Ptáčci svým zpěvem volali o pomoc pro krtečka. Najednou
přiběhla myška. Viděla, co se stalo. Zkoušela krtečka odlepit, ale nešlo to. Tak myška běžela pro
nůž. Znovu zkoušela krtka odlepit a odkrojit. Zkoušela to tak dlouho, až se přilepila taky. Pak se jí
nakonec podařilo odlepit sebe i krtečka.

VÝLET DO ZÁBAVNÍHO CENTRA BABYLON V LIBERCI
Po deseti letech jsme
opět podnikli na konci
června celodenní školní
výlet do zábavního
centra Babylon v Liberci.
Cesta autobusem trvala
trochu déle, proto jsme
ji dětem zpříjemnili
sledováním pohádek a
filmů. Během pobytu
jsme stihli navštívit
Lunapark (pouť) se
spoustou atrakcí, IQ
park
(centrum
fyzikálních
pokusů,
hlavolamů
a
zajímavostí) a Aquapark
(vodní
atrakce
a
koupání). Ačkoliv počasí
bylo po týdnu tropických teplot vzduchu opět deštivé, nám to nevadilo. Vše bylo pod střechou a
nic nám nebránilo si výlet užít. I přes počáteční obavy doprovázejících učitelů tento náročný výlet
skončil bez nehod a v pohodě, zejména díky nim.

