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Ohlédnutí za začátkem školy
V pondělí 4. září se sešli žáci, rodiče a pedagogové této školy
na zahradě, aby společně zahájili nový školní rok 2017/2018.
U nastávajících prvňáčků, ale i jejich rodičů, bylo vidět mírné
rozrušení z nové události – nástupu do základní školy.
Paní ředitelka přivítala slavnostním projevem všechny
přítomné, nové prvňáčky, ale také poprvé v naší škole i žáky
2. stupně. Pan místostarosta P. Tlacháč předal prvňáčkům
dárečky od zastupitelů obce a pamětní listy druhostupňovým
žákům.
Přejeme si, aby se nám všem dařilo po celý školní rok zvládat
nelehké úkoly. Žákům navíc, aby měli radost ze svých
úspěchů, zajímavých poznatků i nových kamarádů. (LN)

Divadelní představení
Dne 6. 10. 2017 byla mateřská škola na divadelním
představení pohádky O Šípkové Růžence, v divadelním sále
Na
Veverce
na
Brandýsku.
Pohádka byla plná
písniček, barevných
kulis
a
vtipných
situací. Dětem se
známá pohádka líbila,
a
tak
na
závěr
představení
dlouho
tleskaly.(MT)

Co nás čeká?
 Konzultace v ZŠ s rodiči a žáky – 15. 11. 2017
 Mikulášská nadílka - 5. 12. 2017
 Celoškolní projekt ZŠ Lidé kolem nás - 20. 12. 2017
 Vánoční výstava a zpívání pod jedličkou - 20. 12. 2017
 Ředitelské volno ZŠ - 22. 12. 2017
 Vánoční prázdniny a omezení provozu MŠ - 22. 12. - 2.
1. 2018
 Hurá po prázdninách do školy i do školky - 3. 1. 2018

Žákovské zprávy
Adaptační kurz 2017
Dne 5. - 7. 9. 2017 byl celý druhý stupeň základní školy
Stehelčeves v Podholí na adaptačním kurzu, aby se všichni
seznámili. Kurzu se zúčastnilo deset žáků školy a dvě učitelky.
Všichni si vybalili svoje věci v jedné budově. Večer si sedli
k ohni a pak šli spát.
Druhý den ráno se vydali na farmu Hole. Někteří tam ještě
zůstali na dojení krav a ostatní šli zpět do campu. Když se
vrátili i ti, co tam zůstali, tak si všichni grilovali maso.
Další den se opět všichni vydali na výlet. Šli na Okoř, kde
pokračovali prohlídkou zříceniny. Když se vrátili z prohlídky

Postaráme se i
o pořádek v kuchyni…

zpátky, někteří si už začali balit věci a ostatní stavěli hráz na
potoce.
Poslední
den
si
všichni naložili své
věci do tranzitu,
aby je nemuseli
nosit celou cestu
do školy. Když si
po
sobě
uklidili
pokoje,
tak
se
vydali pěšky zpět
do školy. (ŠŠ, 8. r.)

Vymýšlíme převratné vynálezy…

Záhada za záchody, aneb i tak se někdo chováme
Od 5. 9. na chatě v Podholí byla základní škola Stehelčeves.
Někomu ze školy se nechtělo na suchý záchod, a tak vykonal svojí
potřebu za záchody. Ale to není vše! Parta kluků šla za záchody na
malou a našla ten kabel. Otázkou zůstává: Kdo to byl? (SH, 8. r.)

Umíme se s chutí postavit k práci…

Obrazem ze školní olympiády

Medailisté letošního školního roku…

Létám jako orel…

Vydržíme až do cíle, nevzdáme se ani na chvíli…

Jen ať mi to nespadne na hlavu...

Start je vždy důležitý…

Dýňování v MŠ
Pro děti a rodiče z naší školky jsme na pátek 20. 10. 2017
připravili akci Dýňování. Tato akce byla podpořena dotací
z Malého dotačního titulu MULP. Součástí pátečního podvečera
bylo vydlabávání dýní, malování na obličej a soutěž o
nejchutnější pochoutku z dýně, které se zúčastnily maminky
našich dětí. Akce se nám opravdu povedla. Dýňové koláče a
dýňová polévka jsou inspirací pro nás ostatní. Děti si domů
odnášely nejen hezky namalované obličeje, ale i krásně
vydlabané dýně. Všem děkujeme za účast a maminkám za
výborné koláče z dýní.(KM)

Poděkování
 rodičům ZŠ (p. Andrášekové, p. Cábové, p. Vondrové)
za finanční sponzorský dar na vybavení třídy 2. stupně,
 ŘLP Praha za 7 počítačových sestav Dell,
 obci Stehelčeves nejen za hezký nový plot a vrata,
 všem maminkám za dobroty na školkové DÝŃOVÁNÍ,
 Kolářovům za papíry, velmi se nám hodí,
 a vůbec Vám všem, kteří na nás myslíte a pomáháte
také drobnými činy nebo dárky (knížky atp.).

Práce žáků
Poprázdninové zamyšlení - Všude dobře, doma nejlépe
„O prázdninách jsem byl na mnoha různých místech. Tak
třeba na hoře Říp, Bezdězu, na Milešovce, u babiček… A tak
jsem se rozhodl psát o tématu Všude dobře, doma nejlépe. Na
hoře Říp to je hezké, ale nevaří tam dobře. Viděli jsme
kladenské paneláky. Byli jsme tam s naším psem Bezinkou.
S Hádžím (náš druhý pes) jsme byli na Bezdězu. Na Bezdězu
to bylo také hezké. A tam nás zaujal kopec, na kterém bylo
něco bílého. Byla to Milešovka. I tam to bylo hezké. Všude,
když jsme šli dolů, těšil jsem se, až zase budeme doma.“
(JK., 4. r.)

Básnička
Na hrušni, na hrušni
sedává kos,
sbírá tam semínka
na herní los.
Může tam vyhrát
stromový dům
anebo prohrát,
kydat tam hnůj.

(EČ, MR, 3. r.)

Výtvarná výchova na školní zahradě: Land Art

Jsme tým
Letošní rok jsme začali aktivně i my, učitelé a provozní
zaměstnanci školy. Stává se z nás již poměrně početný tým je nás 25 celkem, i když někteří pracují třeba jen pár hodin
v týdnu. Máme několik nových tváří. Lidi, kteří mají zájem
pracovat s vašimi dětmi a starat se o ně.
Na konci prázdnin jsme strávili dva dny v hotelu Astra nejen,
abychom se seznámili, ještě trochu zrelaxovali v hezkém
prostředí Záplav, ale hlavně abychom se společně proškolili či
vyzkoušeli si, jak dokážeme spolupracovat třeba při běhacím
Sudoku v lese.

Abychom o získanou kondici jen tak nepřišli, zapojili jsme se
do mezinárodní akce Global Challenge - krokovací výzvy.
S krokoměrem za pasem se snažíme za 100 dní obejít
zeměkouli ve dvou sedmičlenných týmech: Rychlonožky a
Rychlejší šípy. Kdo z nás ujde více kroků? Každý den
krokoměr ukáže bez kompromisu, jak hodně chodíme,
běháme, skáčeme, prostě, jak se snažíme. Nebo či jak
lenošíme…
Držte nám všem palce, ať v této recesi vydržíme. Už jen něco
málo přes 50 dní a obejdeme zeměkouli!!! Po 43 dnech je náš
tým Rychlejších šípů z New Yorku v Tanzanii u jezera Victoria.
Ušli jsme 2604 km. (LN, ŠH)

Halloween
Končí druhý měsíc školního roku, měsíc říjen. Ve školce
uspořádali úžasnou podzimní akci Dýňování a žáci v základní
škole zatoužili po halloweenské party, diskotéce, noční
bojovce i spaní ve
škole.
Jejich
vlastním úsilím a
s podporou učitelů i
rodičů se podařilo
upořádat
takové
večery dva. Jeden
pro mladší a jeden
pro starší žáky.
Proto jste mohli
zaznamenat noční
svícení ve škole pár
dní před podzimními prázdninami hned po dvě noci.
„Paní učitelko, já se dnes strašně moc těším na spaní ve
škole. Ještě nikdy jsem ve škole nespal!“ hlásil jeden
z prvňáčků, když jsem se snažila, aby se soustředili na
angličtinu. Očekávání večerní akce bylo však silnější.
Mladší děti svou akci pojali karnevalově a výzdoba školy, na
které
se
podíleli
všichni,
byla
příslibem
opravdu
„strašidelného“
večera.
Všude
jsme
měli
netopýry,
strašidýlka,
dýňové lampy a
pavouky.
Velcí zase kladli
důraz
na
zvládnutí strachu
při bojovce. (ŠH)

