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Rekonstrukce pokračuje
Na stavbě jsou již některé krovy, díky kterým se
konečně podařilo zakrýt podlahu půdy a částečně
zamezit prosakování dešťové vody skrz stropy do 1.
patra. V 1. patře jsou již odstraněna okna a probíhá
zarovnání špalet. Ze severní strany (za zahrady) je již
vyzděna severní stěna a sociální zařízení v nově
budovaném patře. Z východní strany již probíhá
zateplování a kolem dokola je rovnána původní fasáda.
V červnu nám počasí opravdu nepřálo, a tak jsme kromě
evakuace celé školy na začátku měsíce všichni strávili
spoustu času chytáním vody a stíráním podlah tak, aby
nedošlo k průsaku do přízemí. Tímto děkujeme za pomoc
zaměstnancům
školy,
obecním
zaměstnancům,
zastupitelstvu a p. starostce, hasičům obce Stehelčeves
a jejich kolegům z Brandýsku, dobrovolníkům z řad
rodičů i občanů a také dětem, které pomáhaly.

Výlet za indiány na Moravu
9. června vyrazili žáci ZŠ v hojném počtu na výpravu za
indiány na Moravu. V areálu, kde měli připravený pestrý
program a ubytování, si užili krásné dva dny. Výlet si
zpestřili návštěvou Moravského krasu, konkrétně známé
propasti Macochy a Punkevní jeskyně. Cestou zpátky
ještě zavítali do jihlavské ZOO. Výlet se dětem velice líbil
a plné zážitků se vrátily ve čtvrtek, 11. června domů. 

Akademie ZŠ
Díky „bojovým“ podmínkám provozu školy byla letošní
Školní akademie a slavnostní rozloučení s žáky
5. ročníku přesunuto na sál KD v Dřetovicích.
Ani neznámé prostředí neovlivnilo úžasné vystoupení dětí,
které zvládly vše na jedničku. Podobně jako minulé roky
se neubránili slzičkám dojetí mnozí přítomní z řad žáků,
pedagogů, ale i rodičů a prarodičů. Celý kouzelný
okamžik byl umocněn navíc slavnostním předáváním
vysvědčení, kterého se děti z důvodu rozsáhlé
rekonstrukce školy dočkaly o 14 dnů dříve. ☺

Náhradní program ZŠ
Na základě předčasně ukončeného školního roku,
připravila škola v termínu od 15. do 30. června pro své
žáky náhradní program. Dobrovolný program obsahoval
výlety do přírody, pěší turistiku, návštěvu Prahy,
aquaparku v Kladně, trampolínového parku, záchranné
stanice Aves v Brandýsku, návštěvu kina, ZOO,
keramickou dílnu, letní sportovní olympiádu a jiné
zábavné akce. O výlety je velký zájem.
Přinášíme malý vhled do některých z nich:
EKOLOGICKÉ DOPOLEDNE S TONDOU OBALEM
Kromě zajímavého naučného programu o třídění odpadů
v KD Dřetovice od společnosti EKO-KOM se děti prošly
po okolí obcí, ve kterých bydlí. Zjistily, že i zde je co
napravovat. Za kostelem ve Dřetovicích kromě
plánované zavážky u rybníka vzniká nová skládka, která
bude brzy možná konkurovat Buštěhradské haldě. I tu
jsme navštívili, vyprávěli si o její minulosti a divili se, jak
se tady příroda snaží sama sebe zachránit.

KERAMICKÁ
DÍLNA
Děti se vrhly na
keramickou hlínu a
s
chutí
tvořily
kočičky a hrnečky.
Moc je to bavilo. 
LETNÍ
OLYMPIÁDA
Děti statečně plnily
sportovní disciplíny.
Běhaly krátké i dlouhé tratě, házely kriketovým míčkem.
Na závěr skákaly přes švihadlo. Pro mnohé byla tato
sportovní disciplína velmi náročná. Ale téměř všichni ji
zvládli. Za sportovní výkony pak získali po zásluze
diplomy. 
HUDEBNÍ
DOPOLEDNE
V ZUŠ
BUŠTĚHRAD
Ani
úterní,
deštivé
dopoledne,
si
děti
nenechaly
zkazit
deštěm a naslouchaly
tónům klavíru, kytary a
violy, za doprovodu
zpěvu.
Chvilka
odpočinku a rozjímání
přišla po studené a
deštivé
pěší
cestě
vhod.

Zahájení školního roku 2015/2016
Ačkoliv škola ještě zdaleka nevypadá tak, jak je navrženo
v projektu, všichni pevně věříme, že školní rok zahájíme
tak, jak se má. Nové školáky přivítáme tradičně 1. září
2015 v 8:00 na horní části školní zahrady.
Nevíme, jak vše stihneme úplně doladit, proto si
ponecháváme rezervu a v případě MŠ ještě požádáme
Dřetovice, aby nám pro případ zapůjčily prostory přísálí na
začátek září. Je to proto, že chceme, aby děti mateřské
školy zahájily školní rok v pohodě. Rodiče o tom, jak to
dopadne, budeme informovat.
Budeme rádi, pokud budete s námi i nadále. Pokud to bude
ve vašich silách, uvítáme opět pomoc při stěhování školy i
školky, které bude probíhat cca posledních 14 dní v srpnu.

Děkujeme




všem, kteří pomáhali se stěhováním a likvidací škod
napáchaných deštivým počasím na budově školy
všem, kteří se rozhodli nás prostřednictvím sbírky
organizované p. Janou Balíčkovou finančně podpořit
všem, kteří nám pomáhali a pomáhají   

Naše největší poděkování ovšem patří paní učitelce Kamile
Hlavsové za dlouholetou každodenní práci v naší škole (2002
- 2015). Její starostlivou péčí prošlo několik ročníků prvňáčků
a věříme, že všichni na ni vzpomínají jako na svou první
učitelku ve škole v dobrém. I my ostatní ze školy ji máme
moc rádi a přejeme jí vše nejkrásnější v nové životní etapě,
pro kterou se rozhodla.
Na vlastní žádost končí svou pedagogickou práci u nás
i p. uč. MŠ Jitka Kmohanová. I té přejeme hodně štěstí
v jejím rozhodnutí.

