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Zdravá abeceda
11. února nás ve školní družině navštívily slečny z programu
Zdravá abeceda (program pro prevenci nadváhy a obezity).
Společně s dětmi diskutovaly o zdravém životním stylu a hrály
pohybové hry. Žáci se museli sami rozhodovat při sestavování
potravinové pyramidy a tím si navzájem ukazovali, jaké mají
stravovací
návyky.
Důležitá je i pestrost a variabilita vybraných potravin, a tak se
děti naučily, jak si zdravě a zábavně ozdobit svůj talíř či
svačinu.
Po skončení programu si s radostí kontrolovaly kvalitu
svých svačin 
(M.K.)

Plavání v MŠ
13. února letošního roku nám začalo ve školce tak dlouho
očekávané plavání. Tento rok se společně s dřetovickými
přihlásilo 20 dětí.
Jezdíme do Slaného, kde nás učí plavat zkušené paní učitelky
a některé dokonce i známe. První den jsme se rychle převlékli
a šup na to, ale nemyslete si, nebylo to stejné, jako když
jezdíme s rodiči. Paní učitelky nás všechny pozvali do bazénu
a tam si důkladně vyzkoušeli naše plavecké schopnosti. Podle
toho jsme byli rozděleni do družstev a tak se stalo, že jsme i s
jinými dětmi, které vůbec neznáme.
První den byl pro nás opravdu náročný, některým se to hodně
líbilo a jiným zase méně. Na zpáteční cestě jsme byli tak
unaveni, že nás většina usnula.
Těšíme se na další plavání a doufáme , že se toho hodně
naučíme.
(K.M. a děti)

Divadlo pro dospělé
Divadelní soubor Kladina v Kladenském
divadélku představil svoji hru s názvem
Sklad. Scénář a režii příběhu o pocitech
zbytečnosti lidského života a chuti žít o pěti
obrazech ztvárnil Jiří Homola. Hra byla
velmi zvláštní, zajímavá a předurčená
k zamyšlení.
Účastnili
se
jí
někteří
pedagogové školy.
(L.N.)

Práce dětí
Jarní prázdniny jsou za námi. Děti s nadšením
vzpomínaly na zážitky a vyprávěly, jak je prožily. Někteří
byli na horách, jiní odpočívali doma nebo jezdili na výlety
a návštěvy kin, muzeí nebo různých výstav.
Jak vzpomínaly na prázdniny děti ?
Moje prázdniny (L. Čtrnáctá, 3. roč.)
„Byla jsem na horách. Byla jsem tam s babičkou, sestrou
a bratrancem. Byly tam metrový rampouchy a 30 cm
sněhu. Chodili jsme po lesích a jednou jsme málem
nedošli zpátky, protože byla chumelenice. Když si pro
nás přijeli rodiče, jeli jsme do obchodu Šestka. Sklouzli
jsme se čtyřikrát na tobogánu a udělala jsem si
osmivteřinový film. Nakonec jsme jeli domů.“
Moje prázdniny (M. Debroise, 3. roč.)
„Byl jsem u babičky na Moravě. Byla tam celá rodina.
Viděl jsem tam samý sníh, nebylo to tam jako tady ve
Stehelčevsi. Se sestřenicí a bratrem jsme postavili
sněhuláka. Pak jsme ho chtěli vzít před babiččin dům.
První jsme nesli hlavu. Nakonec nám ta hlava spadla na
silnici. Já jsem vzal největší kus a z toho kusu jsme
udělali sněhuláka. Pak jsme sami odjeli autobusem

domů, já, sestra a bratr. Doma jsme pak sáňkovali.
Nejvíc se mi líbilo, jak nám spadla na silnici ta hlava
sněhuláka.“

Kroužek mladých debrujárů
Od září je ve škole kroužek
mladých debrujárů, který vede
paní
Andrea
Povolná.
Na
kroužku
zkoušíme
různé
pokusy. Dnes jsme dělali
přírodní modelínu. Potřebujete
jen 1 l vody, 30 g kyseliny
citronové, 5 lžic oleje, 500 g
soli, 750 g hladké mouky a
potravinářské barvivo. Dáme
vařit vodu s olejem a smícháme mouku se solí. Když se
voda začne vařit, přidáme kyselinu citronovou. Touto
směsí zalijeme mouku se
solí. Potom už jen přidáme
potravinářské barvivo a
mícháme. Čím více druhů
barviva budete mít, tím
budou vaše výtvory hezčí.
Hmota
půjde
míchat
ztěžka, ale nevzdávejte to
, ve finále vznikne přírodní modelína, se kterou si může
hrát i tříleté dítě, protože když ji sní, nic se mu nestane.
Také jsme vyráběli karamelová lízátka, na kterých si děti
velmi pochutnaly. Zkoumali jsme i podtlak a pozorovaly
faraonova hada. Faraonův had se dělá z popela, jedlé
sody, cukru a ředidla. To se zapálí a z prostředku se
začne zvedat ,,had“. Bylo to fascinující. Kroužek se nám
velmi líbí, protože je to něco originálního.
Hana Štancová

ZŠ a MŠ STEHELČEVES a RS ŠKOLÁČEK
VÁS ZVOU NA ŠKOLNÍ

ve stylu 70. - 90. let.
Přijďte v pátek 13. 3. 2015 v 20:00 na sál KD ve Stehelčevsi
Hudba: DJ Habiš
Vstupné: 100,-Kč
Program: 20:00 TANEČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZŠ
22:00 BUŠTĚHRADSKÉ ŠŤABAJZNY
24:00 BOHATÁ TOMBOLA

Zakoupením lístků (v předprodeji v pokladně naší
školy) a tombolenek přispějete na vybavení nových
půdních prostor školy (teprve budou) a na akce,
které pořádáme pro naše žáky (vaše děti).

Připravujeme





probíhá plavecká výuka MŠ
10. 3. 2015 od 8 do 12 hodin Den otevřených dveří
v MŠ i ZŠ
10. 3. 2015 od 17:30 důležitá schůzka pro
VŠECHNY rodiče ZŠ i MŠ k organizaci během
stavby a k provozu v červnu 2015
18. 3. 2015 od 10:00 do 16:00 ZÁPIS DO MŠ bližší informace jsou na webových stránkách školy

