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Medalie za celoživotní práci v mateřské škole
Významného pracovního a ţivotního ocenění z rukou ministra školství Ondřeje Lišky za
celoţivotní práci učitelky i ředitelky Mateřské školy ve Stehelčevsi se dočkala paní
Ludmila Marešová. Jsme velmi rádi, ţe ministerstvo školství reagovalo na náš návrh,
předloţený začátkem tohoto roku. Slavnostní předávání se konalo ve středu 22. dubna
2009 v zrcadlovém sále budovy Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy v Praze a
věříme, ţe z tohoto ocenění nemáme radost jen my ve škole nebo p. Ludmila Marešová,
ale všichni její bývalí ţáci a jejich rodiče, se kterými se při své práci setkávala.

Jarní sběr papíru
Při proběhlém jarním sběru se podařilo
nasbírat celkem 1487 kg starého papíru.
Škola je zapojena do soutěţe, kterou pořádá
SKS-separace Kladno a rozhodujícím údajem
je počet kg na 1 ţáka školy.
K nejlepším sběračům patří M. Šeflová (194
kg), H. Štancová (184 kg), V. Holečková (164
kg), p. Z. Dolejší (145 kg), E. Hlavsová (143
kg) a M. Šťáhlavský (119 kg). Celkem se akce
zúčastnilo 25 dětí nebo dospělých. Všem
účastníkům akce děkujeme. Všechny děti,
které se zapojily do podzimního nebo
jarního sběru, získají drobné dárky u
příleţitosti společné červnové akce.

Beseda se strážníky
Začátkem dubna se pro ţáky ZŠ konala
beseda se stráţníky Obecní policie ve
Stehelčevsi, která je součástí celoročního
projektu věnujícímu se poznávání různých
povolání „Ten dělá to a ten zas tohle…“
Vypravování stráţníků o jejich úkolech při
zajišťování
pořádku
a
bezpečnosti

doplňovaly ukázky výstroje, výzbroje a
dalšího vybavení, které pouţívají při své
práci. Poučením z besedy byla část, která
byla věnována jízdě dětí na kole, vybavení a
pravidlům bezpečnosti.

Maraton s Andersenem
H. Ch. Andersen proslul jako jeden
z největších světových pohádkářů. Mnohé
z jeho 156 pohádek se staly klasikou. Psal
ovšem i verše, romány a také divadelní hry.
Jeho pohádky inspirovaly mnohé lidi i
v současnosti k neobvyklým činnostem, jako
např. Noc s Andersenem (noční čtení
v knihovnách a ve školách). Naše ţáky baví
sport, proto pro ně nebyl problém dát
dohromady „maratónský běh“ s nejlepším
světovým časem čtením. Celkem 2:04 četly
děti II. třídy ZŠ pohádky H. CH. Andersena.
Učily se navzájem se poslouchat, vnímat
krásu slova, proţívat společně s hrdiny
příběhy napsané v minulém století, ale
krásné i pro budoucnost.

Hlavní události

Žabákova dobrodružství
Na představení divadelního souboru Dětská
scéna Slaný se vţdy těšíme. Ţabákova
dobrodruţství aneb umravnění famfaróna
nezklamala. Pohádka plná písniček, veselých
situací a vtipných dialogů byla korunována
výkonem představitele hlavní role – chlubivého
ţabáka. Příběh o chlubivém ţabákovi, který na
svoje chování doplatil aţ vězením, byl
nastudován na motivy knihy Kennetha Grahama
a určitě se líbil dětem z naší mateřské i
základní školy.
Z prací ţáků 1. a 2. ročníku: „Mně se líbilo, jak
ţabák jezdil v autě a jak se převlékl za
pradlenu.“ „Mně se líbilo jeţdění a jak se
prali.“ „Líbila se mi postava jezevce a ţabáka
a jak tam svítilo takové blikající světlo.“
„Ţabák Kvak byl ve vězení. S ostatními byl
v domě a bojovali. Ţabák Kvak byl na nádraţí.“
„Moc se mi to líbilo. Bylo to moc hezké. Také
se mi líbily ty tancovačky.“ „Chtěla bych být
také herečkou.“ „Mně se líbilo, jak byl ţabák
převlečený za pradlenu a jak se šklebil tomu
prádlu.“ „Líbily se mi ty kytky a jak toho
ţabáka zavřeli do vězení.“

 Besídka ke Svátku matek
Vystoupení žáků MŠ i ZŠ
bude probíhat v rámci
programu OÚ v sobotu
2.5.2009 od 16:00 na sále
KD ve Stehelčevsi.
 Den rodiny a Kuličkiáda
Sportovní odpoledne
spojené s tradiční
Kuličkiádou, pohybovými
aktivitami a opékáním
vuřtů pro celou rodinu
proběhne v pátek 8.5.2009
od 14:00.
 Vítání občánků
vystoupení žáků MŠ
proběhne 16.5.2009 od
10:00 v KD Stehelčeves.
Na červen připravujeme:
 Historický den na Okoři
(11.6.)
 Zájezd do Legolandu
v Německu (17.-19.6.)
 Divadlo z pytlíčku (22.6.)
 Rozloučení s kamarády
aneb rozlučkový mejdan
(23.6.)

Upřímné poděkování!



P. Donovalové za ušití
kvalitních povlaků na podloţky
na sezení pro mateřskou školu,
P. Kříţové za papíry na
kreslení.
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