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V minulém vydání jsme Vás informovali o projektu „Prožitková procházka“, který se zabývá
vztahem člověka a krajiny. Děti v rámci tohoto projektu navrhovali trasu procházky místní
krajinou pro různé skupiny obyvatel různého zaměření (kulturně historické, estetické, ekologické
a hospodářské).
Stejný projekt byl realizován v ZŠ Božejov. Stejně velká škola, stejný počet žáků, stejné úkoly,
podobné trasy, stejné výsledky v podobě návrhů řešení dětmi. Jediný a hlavní rozdíl byl v okolní
krajině kolem obcí… Ta naše je spíš průmyslová a bezlesá, v Božejově je naopak lesů mnohem
více. Ve spolupráci se školou v Božejově jsme uskutečnili dvoudenní výlet s přespáním
v partnerské škole, abychom rozdíly viděli na vlastní oči a navázali nová přátelství.
Vyjeli jsme v pondělí 25. 10. 2010 v 8 hodin ráno. Projeli jsme tunely po novém pražském
okruhu a naše první zastávka byla v Jihlavě, kde jsme navštívili zoologickou zahradu. Je mnohem
menší než ta v Praze, ale velmi pěkná. Hodně se dětem líbilo dětské hřiště.
Po Jihlavě jsme navštívili Muzeum kuriozit a zajímavostí v Pelhřimově. Zde jsme
obdivovali velký čokoládový hrad, porovnali jsme svou ruku s odlitkem největší ruky v ČR, pod
lupou sledovali nejmenší pomlázku o velikosti 4 mm nebo si vleže prohlíželi galerii karikatur
s názvem Vleže.
Již značně zmrzlí jsme dorazili do ZŠ v Božejově.
Škola je v areálu zámku a my jsme se opravdu měli jako
na zámku. Rozbalili jsme karimatky a spacáky jako
ležení na koberec ve školní družině a šli jsme si opéci
vuřta na zahradu. Zde si děti chvíli společně s místními
hráli a zanedlouho jsme se již šli převlékat do masek na
Strašidelný maškarní rej. Zde jsme kromě tance hráli i
seznamovací hry.
Na konci dne jsme se zachumlali do spacáků a na
tvrdé podlaze bez problémů usnuli po tak náročném dni.
Ani jsme nestačili vnímat místní strašidla…
Druhý den ráno po snídani jsme se sešli všichni ve třídě školy. My jsme představili naši
školu i obec a seznámili jsme se i s jejich školou a tradicemi prostřednictvím prezentací
fotografií. Poté následoval dopolední společný program vycházející z projektu „Prožitková
procházka“. Vydali jsme se na trasu v okolí Božejova. Studený vítr nás odfoukal v poledne zpět
do školy na oběd. Po něm jsme se rozloučili s milými hostiteli i novými kamarády, pozvali je také
na návštěvu k nám a než bys řekl švec, už jsme seděli v autobusu na cestě domů, protože doma
je doma!
Bližší informace o projektu a kalendář projektu pro rok 2011 ke stažení naleznete na
webových stránkách: http://clovekakrajina.wordpress.com/2010/09/23/prozitkova-prochazka-vzs-stehelceves/. Na stránkách naší školy je odkaz na fotogalerii z tohoto výletu. Š. Holečková

Voda a člověk

Zemi se říká Modrá planeta, protože tak
vypadá z pohledu z vesmíru. Barvu určuje
povrchová voda. Voda je látka významná a
nesmí se s ní plýtvat. Vyskytuje se v menším
množství i na jiných planetách, ale na Zemi je
v tekutém stavu, ve stavu ledu nebo páry. A to
je pro Zemi nejlepší.
V rámci předmětu Prvouka probíhal projekt se
stejným názvem. Děti se pomocí úkolů a
pracovních listů dozvídaly různé zajímavosti a
zpracovávaly své zkušenosti. Např. kolik vody
potřebuje dospělý člověk, dítě, miminko; které
nápoje jsou důležité pro doplnění tekutin
v těle; co se stane, když člověk nepije – jak ho
bolí hlava, má špatnou náladu, je unavený.
Pozorovaly, jestli je lepší voda z PET lahví
nebo vodovodního kohoutku. Učily se, jak
omezit spotřebu vody při mytí, splachování,
jak se voda „převléká“ – mění skupenství.
Vyhledávaly
informace
o
ledovcích
zásobárnách sladké vody, o největších
sladkovodních jezerech a řekách. Učily se o
významu koloběhu vody v přírodě. Prováděly
pokusy s rozpouštěním různých látek ve vodě a
zapouštěním barev.
V závěru projektu navštívily čističku odpadních
vod „Veolia“, kde se dozvěděly o vodě odpadní
a jejím čištění, o bioplynu a jeho využití.
L. Nová

Co chystáme v
listopadu?
 Divadlo pro MŠ „Viktorka
a střevíček“
úterý 16. 11. 2010
dopoledne
 Státní svátek
středa 17. 11. 2010
 Projekt Dopravní
výchova pro ZŠ
úterý 30. 11. 2010

Děkujeme
 p. Vychytilové za hračky a puzzle
pro I. třídu ZŠ a kostky pro MŠ;
 p. Pobříslovi za spolupráci při
zajištění exkurze na čističku
odpadních vod ve Vrapicích.

Čím budu?

Já bych chtěl být automechanik, protože se mi líbí
auta a rád se o ně zajímám. (O. Blažek)
Já chci vytuňovat auta, protože bych si mohl
vytunit moje auto, a protože bych mohl jezdit
závody. Také bych chtěl být milionářem! A mohl
bych si vytunit i dodávky. (O. Povolný)
Já bych chtěla být Heni, Áji a Elišky chůva, protože
se mi líbí hlídání, a protože už vím, jak to dělat a
baví mě to. (H. Štancová)
Já chci být veterinářkou, protože mám ráda
zvířata. Ještě chci být učitelkou ve školce, protože
se mi líbí, co dělá máma. A chci dělat odvoz věcí
do Afriky, protože chci, aby neumírali. (K.
Ručková)
Já budu opečovávat v ZOO zvířata, protože mám
ráda zvířata, protože jsem je u kamarádky krmila.
(V. Holečková)

Pokladní hodiny
STŘEDA

7:30 – 9:00
15:00 – 16:30

Platby je možné hradit i na účet
školy. Termíny splatnosti jsou
vždy do 15. dne v měsíci.

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

