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Sběr papíru
Odvoz sběru papíru pro nás zajišťuje firma Separace Kladno, která organizuje
současně soutěž po žáky škol. Vloni se naše škola umístila na 4. místě, což je tak
trochu smůla, protože nám o vlásek unikla finanční cena na sportovní vybavení, ale i
úspěch, protože zapojení žáků do recyklace přírodních zdrojů je důležitá součást
našeho vzdělávacího programu. A že nejlepším způsobem učení není učení zpaměti
v lavici z učebnice, ale to, co člověk sám dělá, ví většina z nás.
Dobrý pocit snad jen ovlivňuje záhada s váhou, kterou si nedokážeme vysvětlit. Od
p. Pilného jsme získali váhu na vážení sběru, avšak nedávno jsme zjistili, že ta, kterou
máme v domečku na sběr je jiná. Jakým způsobem a kdy došlo k záměně, si
nedokážeme vysvětlit, ani na to nemůžeme přijít. Mrzí nás to a p. Pilnému se
omlouváme, že jsme jeho váhu dostatečně neohlídali.
Při podzimním sběru jsme nasbírali opět téměř 2 tuny starého papíru. Zúčastnilo se
celkem 14 žáků z mateřské školy a 28 žáků ze základní školy, někteří naši občané a
učitelé školy. Za cíl v budoucnosti si dáváme zapojit do akce více žáků v duchu motta:
„Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se...“

Podzimní olympiáda
Největším
úspěchem
již
10. ročníku podzimní atletické
olympiády
je
nejspíš
počet
nejmladších
dětí
(žáků
1. ročníku), kterým se podařilo
vyšplhat
na
tyči.
Šplh
je
každoročně jednou z nejtěžších
disciplín, ale letos malí sportovci
překvapili.
Mezi nejúspěšnější žáky, nesoucí
titul
sportovec
roku
díky
nejvyššímu počtu získaných bodů
a prvenství ve své kategorii, patří Hanička Štancová z 2. ročníku a Roman Krch
z 3. ročníku.
Přehled žáků, kteří se umístili na 1. místě v dané disciplíně
Disciplína

Mladší kategorie

Starší kategorie

běh 50m

Hana Štancová (10,41 s)

Veronika Hájková (8,91 s)

běh 500m

Hana Štancová (2:49,35 min)

Jan Raška (2:23,91 min)

hod kriketovým míčkem

Jiří Křivánek (11,5 m)

Martin Šťáhlavský (23,8 m)

skok daleký

Viktorie Rejdíková (216 cm)

Roman Krch (274 cm)

šplh

Kristýna Ručková (13,24 s)

Klára Mayerová (6,26 s)

Olympiáda

Dnes jsem přišla do školy na školní zahradu a
tam se konala Olympiáda. Když přišli ostatní
žáci,
p.
ředitelka
dala
nástup
tříd
k Olympiádě. Pak vybrat žáky a dala jim
barevné kruhy, aby vytvořili olympijský znak.
Rozdělili jsme se do skupin a skákali skok
daleký. Měla jsem pocit, že skočím daleko, ale
přešlápla jsem dvakrát odrazové prkno. Pak
jsme šli k tyčím a šplhali na čas. Potom jsme
se seřadili k vratům a odešli na fotbalové
hřiště. Tak jsme si odložili batohy a bundy a
pokračovali v Olympiádě. Nejdřív jsme běhali
50 metrů na čas. Pak jsme se vystřídali
s druhou třídou a házeli kriketovým míčkem.
Ostatní žáci pak běželi okolo hřiště, ale já
nemohla, protože jsem byla po očkování.
Olympiáda se mi moc líbila. (A. Švihlíková, 5.r.)

Zájmové aktivity ve škole
Cílem zájmových aktivit, které organizujeme nad
rámec běžné výuky, je nabídnout dětem jednu
z možností aktivního trávení volného času. Snažíme
se tak předcházet nezdravým způsobům života a
různým závislostem. Některé kroužky letos nově
nabízíme ve spolupráci s organizací Kroužky, která
poskytuje odborné a metodické zázemí pro učitele.
Pro žáky letos nabízíme:
Zájmový kroužek Flétna (vedoucí Š. Holečková)
- tradiční kroužek, jehož cílem je naučit děti
základům hry na flétnu. Výsledkem práce je
vystoupení na koncertu žáků v rámci školy.
Zájmový kroužek Keramika (vedoucí L. Nová)
- o tento kroužek je velký zájem, avšak
organizačně jej musíme částečně omezovat
(letos jen v ZŠ), neboť nemáme vlastní pec a
dostatečné zázemí a vypalování zajišťujeme ve
spolupráci s MŠ na Kladně,
Zájmový kroužek Aerobik (vedoucí K. Müllerová)
- na žádost dětí i rodičů zařazujeme tento
sportovní kroužek letos poprvé pro děti z MŠ i
ZŠ a doufáme, že splní očekávání,
Zájmový kroužek Anglický jazyk v MŠ (vedoucí
Blanka Vychytilová)
- již třetím rokem nabízíme dětem výuku
anglického jazyka konverzační metodou, jejímž
cílem je první seznámení s jazykem, zvuková
stránka a nácvik intonace.

Co přinese říjen?
 Zahájení výuky plavání
3. – 4.r. ZŠ
vždy ve čtvrtek dopoledne
od 1. 10. 2009 (proběhla
úprava rozvrhu),
 Anglické divadlo
II. třída ZŠ navštíví
12. 10. 2009 představení
divadla v angličtině,
představení se hraje v ZŠ
Buštěhrad,
 Ředitelské volno v ZŠ a
uzavření mateřské školy
úterý 13. 10. 2009 důvodu
odstávky el. proudu,
 Fotografování
jednotlivců
středa 14. 10. 2009 od 9
hodin (začíná MŠ),
 Halloween – spaní ve
škole – úterý 27. 10. 2009,
 Podzimní prázdniny ZŠ
čtvrtek 29. 10. a pátek
30. 10. 2009 (pouze ZŠ).

Upřímné poděkování!


P. Stankeové za pomůcky na
výtvarnou výchovu

Hledáme ihned pracovní sílu na
zajištění zástupu za
dlouhodobou nemoc p. uklízečky
a p.kuchařky. Jedná se o
pracovní poměr na Dohodu o
provedení práce. Bližší
informace u ředitelky školy.
Základní škola a Mateřská škola
Stehelčeves, okres Kladno
 Řánkova 87, 273 42
 311 320 540 (ZŠ), 721 248 511 (MŠ)
www.zsstehelceves.webnode.cz
skolastehelceves@gmail.com

