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Rekonstrukce pokračuje
I přes ztížené podmínky vyplývající z rekonstrukce
budovy ZŠ a MŠ zajišťujeme provoz mateřské i základní
školy. Opakovaně prosíme rodiče i žáky školy, aby
z důvodu
bezpečnosti
dodržovali
omezení,
která
z průběhu probíhající stavby vyplývají.
V současné době je škola bez střechy, buduje se věnec
a nadezdívka na severní straně. Kolem celé budovy je
postavené lešení.
Plocha střechy je zajištěna vrstvou „IPY“ v kombinaci
s plachtami. Avšak i přes snahu realizační firmy
se dešťová voda místy prosakuje do tříd v 1. patře.
Upozorňujeme, že celá stavba probíhá pod stálým
dozorem bezpečnostního technika a dětem ani žákům
školy nehrozí žádné nebezpečí.
Stále děkujeme za trpělivost, pomoc i pochopení.

Dovádění čarodějů a čarodějnic v MŠ
30. dubna se v naší školce konalo setkání čarodějů a
čarodějnic, které se neobešlo bez tančení a dovádění.
Děkujeme panu Petru Müllerovi, který naše zpívání
doprovázel na kytaru a zapůjčil mikrofon, abychom si
mohli vyzkoušet zpívat jako slavní zpěváci. Fotky
z našeho
čarodějného
sletu
můžete
najít
na Facebookových stránkách školy.
(MT)

Kuličkiáda a Den rodiny
Ani rekonstrukce školní budovy a stísněnější podmínky
školní zahrady neodradily nadšené a skalní příznivce
cvrnkání kuliček od soutěží. Den rodiny a Kuličkiáda
probíhaly 15. května od 15.30 do 17.30 hodin. Účastnilo
se 15 rodinných týmů. Cvrnkalo se do 3 důlků deseti
kuličkami. Boje byly urputné, ale všechny v duchu fair –
play. Zároveň se příslušníci týmu mohli procvičit ve
střelbě na plechovky nebo řešit hlavolamy. Po výkonech
se soutěžící mohli občerstvit sladkostmi, zeleninou,
kávou nebo čajem. Věřím, že si děti i dospělí pěkně užili
páteční podvečer.
(LN)

Divadelní představení v Brandýsku
21. května navštívily děti z mateřské školy divadelní
představení v Brandýsku s názvem Princezna se zlatou
hvězdou na čele. Jako vždy bylo představení poutavé,
nejen pro děti, ale i pro dospělé. Celé představení děti
shlédly jedním dechem. Jen v jedné chvilce se malinko
bály, když na pódium přikráčel král Kazisvět a pouštěl
trošku hrůzu. Malí diváci ale záhy pochopili, že se nemají
čeho bát a tak s úsměvem na tvářičkách odjížděli po
představení zpět do školky. Už se moc těšíme na další
představení.
(KM)

Ročníkové práce 2015
Již třetím rokem žáci
5. ročníku základní školy
předkládají výsledky své
dlouhodobé práce na
zvolené
téma
dle
vlastního zájmu. Tuto
aktivitu,
která
je
součástí
výuky,
nazýváme
Ročníková
práce.
Na
ročníkové
práci pracují všichni žáci,
ovšem jen někteří ji zvládnou dokončit a představit ostatním
na květnovém vystoupení. To letošní proběhlo 28. května.
Ročníková práce by měla ukázat, jak žáci zvládli pokročilé
dovednosti zpracovat informace a prezentovat před publikem
vlastní odborné téma. Žáci přitom běžně využívají počítačovou
techniku,
připravují
prezentace, vytvářejí
plakáty či demonstrují
pokusy. Součástí je
i výzkum s cílem najít
odpovědi na zvolenou
otázku.
Za minimální pomoci
dospělých, kteří plní
roli konzultantů, žáci
i
letos
předložili
zdařilé práce:
Šárka Š. - Moje super hudba
Richard D. - Vesmír
Gabriela B. - Barvy kolem nás
Monika B. - Cestování po světě
Tomáš H. - Fotbalové hvězdy

Práce dětí
Popis oblíbené věci
Ludvíkovo autíčko (Livie Č., 3. roč.)
Je
to
bratrova
nejoblíbenější
hračka.
Má modrooranžovou barvu, černá kolečka, černý volant
s oranžovým
klaksonem
a
samolepku
Michael
Schumacher. Vpředu i vzadu jsou světla jako
na opravdovém autu. Ludánek ho dostal k prvním
narozeninám od tety Kamily a jezdí na něm každý den.
Když na něm jezdí, vypadá jako krteček a autíčko.
Knížka (Filip. C., 3. roč.)
Je z papíru. Má kožený přebal. Jsou v ní ilustrace. Píše se
na počítači. Je barevná. Jsou v ní listy. Jsou tam
označené strany. Je tlustá.
Krb v domě (Dominik U., 3. roč.)
Krb slouží k teplu domova. Krb je zdrojem tepla, a když
vypadne elektrický proud, je zdrojem světla. Krb se
skládá ze základů a krbové vložky s žáruvzdorným sklem
a z krbové římsy. Poslední částí je krbový komín. V krbu
se topí přírodním dřevem.
Příběh s vyjmenovanými slovy
(Dominik U., Filip Š., 3. roč.)
Byl jednou jeden hlemýžď, který měl rád visení vzhůru
nohama. Pověsil se a spadl na ulitu, rozbil si ji. Našel
novou ulitu. Pak se plazil zpátky na větev. Najednou
přišli dřevorubci a pokáceli jeho větev. Pak si našel
novou.
(Adéla V., Renáta Č., Livie Č., 3. roč.)
V obchodě je plyšák z plyše. Jednou mu upadlo oko.
Všichni se tam nachomýtli, aby se podívali, co se stalo.

Plyšáka to moc bolelo a tak si tam místo oka nandal
víčko od coca coly. Nakonec ho odvezli záchranáři. V
sanitce ho dvakrát oživovali.

Poděkování



paní Zuzaně Dolejší za hračky pro ZŠ a MŠ ke dni
dětí
paní Martině Pirnerové za hračky do MŠ

Důležitá upozornění
Upozorňujeme, že pokladní hodiny pro platby v hotovosti
je možné v měsíci červen využít pouze ve středu
3. června 2015. Pak bude nutné platit stravování a
úplatu za vzdělávání bezhotovostně převodem z účtu
nebo složenkou na poště. Čísla účtů jsou na našem webu
www.skolastehelceves.cz na titulní straně.
Od 4. června budou kanceláře školy ve Stehelčevsi
z důvodu vyklízení prostor a odpojení internetu
přemístěny do náhradních soukromých prostor, které
budou veřejnosti nepřístupné.
Danu Dobešovou, hospodářku školy zastihnete na
telefonu
739 631 695
nebo
na
emailu
dobesova@skolastehelceves.cz. Ředitelku školy Šárku
Holečkovou můžete kontaktovat na čísle 728 816 838
nebo na emailu holeckova@skolastehelceves.cz .
Budova školy bude veřejnosti nepřístupná od 9. června
2015. V případě potřeby je možné využít výše uvedené
kontakty.

Plán akcí na červen 2015


1. června - Zahájení provozu mateřské školy
Stehelčeves v náhradních prostorách KD Dřetovice
 2. června - Schůzky pro rodiče budoucích
prvňáčků od 16:00 v 1. patře základní školy
 2. června - Schůzky pro rodiče dětí, které
nastoupí v září do MŠ od 16:00 v náhradních
prostorách KD Dřetovice
 8. června - Rodičovské schůzky ZŠ od 16:30 v 1.
patře základní školy
 9. června - Rodičovské schůzky MŠ od 16:00
v náhradních prostorách KD Dřetovice
 9. – 11. června - Výlet žáků ZŠ na Moravu
 12. června - Školní akademie – slavnostní
rozloučení s žáky 5. ročníku a letos i předání
vysvědčení všem žákům školy od 16:00 na sále KD
Stehelčeves
 12. června - Ukončení školního roku v ZŠ
v mimořádném termínu z důvodu stavby
 15. června - Interaktivní beseda Tonda obal na
cestách - proběhne ve Dřetovicích v dopoledních
hodinách pro MŠ i ZŠ
 15. – 30. června - Náhradní program pro žáky ZŠ
na období mimořádných prázdnin (výlety)
 17. června - Rozloučení s předškoláky v KD
Dřetovice od 16:00
 22. – 26. června Školka v přírodě v RZ Smrčiny,
Libavá
 29. června - 10. července Prázdninový provoz
mateřské školy na pracovišti Dřetovice (KD, čp. 2)
Bližší informace k akcím se rodiče dozví na webových
stránkách
školy
www.skolastehelceves.cz,
na
Facebookové stránce školy ZŠ a MŠ Stehelčeves, v rámci
rodičovských schůzek nebo emailovou komunikací.

