ŠKOLÁČEK
ZŠ a MŠ Stehelčeves

školní rok 2020/2021

Slovo úvodem
V květnu nám skončila rotační výuka a ve škole se sešli všichni naši žáci i děti z
MŠ. Takto v plném počtu jsme se viděli všichni naposledy v září. Stále máme
určitá omezení, ale škola žije opět naplno. I když nám zbývá do konce školního
roku pouze měsíc, věříme, že ho využijeme naplno. Chystáme se na společné
třídní výlety a závěrečné rozloučení s našimi předškoláky a deváťáky. Na konci
června nás čeká také slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Děkujeme všem
rodičům, kteří se zapojili do našeho dotazníkového šetření ohledně spokojenosti
s distanční výukou. Zpětná vazba nám
poskytne

podklady

pro

závěrečné

hodnocení školního roku a případné
náměty
doufáme,

na
že

příští

rok.

příští

Pevně

školní

rok

však
již

proběhne bez distanční výuky a se všemi
akcemi, které ke školnímu roku patří. Ve
škole jsme také přivítali na Předškoličce
naše budoucí prvňáčky.

Školní družina
Věnovali jsme se tématu domácí a hospodářská zvířata. Bavili jsme se o tom, kde
zvířata bydlí a jak se o ně staráme. Dozvěděli jsme se, jaký užitek z nich máme a
které výrobky se poté vyrábí například z mléka. Naučili jsme se písničku “Když
jsem já sloužil”. Vyrobili jsme si dokonce štětec z koňských žíní. Na čarodějnice

jsme si vyrobili létající košťata a vyzkoušeli si poté závodní dráhu na koštěti.
Házeli jsme do čarodějnického kotlíku a sportovali na školní zahradě. Skládali
jsme kouzelnické zaříkávadlo a vyráběli jsme čarovný pytlíček, jako ochranu
před kouzly.

Mateřská škola
Opět spolu. Však už jsme se na sebe těšili. První den ve školce jsme si povídali o
vesmíru, vyráběli rakety a kosmonauty. Připomněli jsme si tím Den letectví a
kosmonautiky a první let člověka do vesmíru.
Naše další téma “Zelená, žlutá,
modrá - každá je dobrá”, bylo
zaměřeno na ekologii. Děti se
seznámily

s

výukovým

programem “Tonda obal”, podle
kterého

se

naučily

vtipnou

formou třídit odpad. Hodně se
jim také líbila kniha “Co se
děje s odpadem”. Naučili jsme
se

novou písničku “Třídíme

odpad”. Navštívili jsme Sběrný
dvůr ve Dřetovicích.
Koncem měsíce jsme se všichni těšili na Čarodějnice. Vyrobili jsme si čarodějnici
v životní velikosti a připravili výstavu čarodějných obrázků pod širým nebem, v

parčíku před Kulturním domem. Poslední den měsíce dubna jsme se ve třídě sešli
v čarodějných maskách. Vyráběli jsme lektvary, vymysleli rýmovaná zaklínadla,
tančili a hráli hry. Čarodějné čarování jsme si opravdu užili.
I my ve Stehelčevsi jsme si to užili:). 30. dubna jsme se slétli ve třídě v
kostýmech čarodějů, čarodějnic a kouzelníků. Dopoledne jsme vyráběli
čarodějnice na špejli, každý svou. Vyzkoušeli jsme si let na koštěti, slalom mezi
překážkami a hod botou.
Seznámili jsme se s tradičními bylinkami, z kterých
jsme si vyrobili kouzelný nápoj štěstí, ti odvážní z
nás skoro všechny bylinky ochutnali a potom jsme si
je zasadili do truhlíků. Odpoledne po svačině jsme
si venku na zahradě opekli špekáčky a spálili
papírové čarodějnice. Moc se nám to líbilo.
Začátkem května nás provázelo téma “Maminky
jsou všude”, v tyto dny jsme se zaměřili na rodinu,
kdo do ní patří, na rodinné vazby, jak maminka
vypadá, jaká je, co všechno dělá a umí…
Naučili jsme se písničku s tanečkem pro maminku
“Cib, cib, cibulenka” a novou říkanku. Vyrobili jsme
pro maminku tulipány v květináči a krásné přáníčko.
Do konce školního roku už moc času nezbývá a já
všem přeji hodně zdraví.

1.třída
V květnu jsme se naučili krátké a dlouhé samohlásky, hodně jsme pracovali ve
skupinách. Už umíme počítat zpaměti do dvaceti a v prvouce jsme se dozvěděli,
která povolání existují a sami jsme si psali do deníčku ,,Kým chci být, až budu
velký”. Dále jsme si zkusili naše první centra aktivit zaměřená na téma - Z čeho
se co vyrábí. Vyzkoušeli jsme si vyrobit vlastní papír. Na Všeználkovi jsme sázeli
semínka slunečnic, hrášku, ředkviček a nyní pozorujeme růst rostlinek. Půjdeme
se také podívat do našeho zahradnictví ve Stehelčevsi. Chystáme se také an náš
první velký školní výlet za zvířátky.

2.–3.třída
Rotační

výuka

nás

On-line

pracujeme

nezaskočila!
s

různými

programy jako například Grammar.in
nebo Matika.in,. No a když se vidíme
naživo, naplno si užíváme Centra
aktivit. :)
Měsíc duben byl jak jinak než ve
znamení čarodějnic. V centru vědy si
děti

vyzkoušely,

čarodějného

jak

lektvaru,

na

výrobu

v

centru

matematiky házely děti ingredience v
podobě příkladů čarodějnici Klotyldě do kotle.
Centrum českého jazyka skládalo rozházenou pohádku, centrum tvořivosti se
naučilo, jak na výrobu čarodějnického váčku a centrum chytrých hlaviček, nás
všechny začarovalo svým zaklínadlem!

4.–5.třída
V květnu jsme stihli dvakrát centra
aktivit, věnovali jsme se tématu “Stromy
a květy”. Naučili jsme se rozpoznávat
druhy

stromů,

vyzkoušeli

jsme

si

programovat Bee Boty a vytvořili obrazy
proměn

stromů

v

ročních

obdobích.

Společně jsme tvořili básně na téma “Les
a stromy”. Dozvěděli jsme se také, jaké
typy květenství existují a vytvořili ve
skupinách knížečky. Pracovali jsme také s odpadovým materiálem a proměnili
jsme ruličky od toaletního papíru na květinové obrazy.
Vyrazili jsme společně na dva třídní výlety. Nejprve jsme šli pěšky na hrad Okoř
a poté jsme vyrazili společně s druháky a třeťáky na horu Říp.

2. stupeň
Dlouhou
prezenční

dobu

odluky od

výuky

jsme

“oslavili” návrat žáků do
školy zajímavým pokusem.
Žáci si ve výuce vyzkoušeli
rychlost chemických reakcí
a objevovali faktory, které
je ovlivňují. Bylo moc fajn
sledovat jejich nadšení a
ochotu zkoumat! Dohledávali informace týkající se práce s danými chemikáliemi,
vyhodnocovali bezpečné zacházení s nimi.
Přestávky
vzájemnému

využili

ke

sdělování

zážitků “naživo”. A věřte,
měli jich opravdu hodně.
:)

Dobrá

nálada

zkrátka nezapřela!

se

