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ZE ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU ZŠ
Dne 20. ledna 2012 proběhl zápis do 1. ročníku naší základní školy. K zápisu
se dostavilo celkem 14 dětí, z toho pro 2 děti rodiče žádají odklad školní docházky.
Do 1. ročníku by tak mělo nastoupit 12 dětí (z toho 11 dětí ze Stehelčevsi).
V současné době ve spolupráci s obecním zastupitelstvem připravujeme rozšíření
kapacity základní školy tak, aby všechny tyto děti mohly plnit základní školní
docházku v místě svého bydliště. Dnes je naše kapacita 40 žáků v ZŠ, dočasně
bychom ji chtěli navýšit na 50 žáků a výhledově, pokud se vše podaří na 60 žáků ZŠ.
Podle předběžného plánu
bychom od září 2012 měli
mít tři třídy (dosud jsme
měli pouze dvě třídy, které
jsme dle možností dělili
na skupiny). Třída je obecn
označení
pro
místnost,
ročníky máme ve škole 1. –
5. Často se tyto pojmy
zaměňují. Výsledně by 1.
ročník
byl
ve
třídě
samostatně
(tř.
uč.
K. Hlavsová), 2. a 3. ročník
společně (tř. uč. L. Nová)
a 4. a 5. ročník společně
(tř. uč. Š. Holečková). (ŠH)

OKÉNKO PRO RODIČE
Co je hyperaktivita?
Porucha pozornosti s hyperaktivitou - ADHD (angl. Attention Deficit Hyperactive
disorder), hyperkinetický syndrom nebo hyperaktivita jsou tatáž označení jedné z forem
specifických vývojových poruch chování. Jedná se o vrozenou trvalou odlišnost ve vývoji
centrální nervové soustavy, která minimálně do puberty ovlivňuje pracovní výkon
a osobnost dítěte. Nejedná se o zaostalost mentálního vývoje, ale jeho nerovnoměrné
rozložení - děti s ADHD mohou podávat nadprůměrné výkony, ale zároveň se chovat
nepředvídatelně a emočně nezrale.

Nejzávažnějším projevem ADHD je impulzivita. Tedy unáhlenost, netrpělivost a zbrklost
při práci - především v kontaktu s ostatními lidmi. Děti nejsou schopny regulovat své
chování, reagují nepřiměřeně na sebemenší podnět. Na ostatní působí sociálně
neobratně, konfliktně a někdy až agresivně.
Je mé dítě hyperaktivní?
Diagnózu ADHD lze u dítěte stanovit nejdříve mezi 3 - 4 rokem života. A co je důležité,
příznaky poruchy by měly trvat šest měsíců a dítko by se takto „poruchově" mělo chovat
minimálně ve dvou různých prostředí. Také by se nemělo chování vašeho dítěte spojovat
s jinými příčinami (nemoc, infekce, metabolická porucha, stres nebo trauma).
Nejčastěji si něčeho odlišného u svého dítěte všimnou rodiče. Pak učitelky v mateřské
škole, pediatr atd. Pro odborné vyšetření je nezbytné vyhledat dětského psychologa
nebo dětského psychiatra, případně neurologa.
Hyperaktivitu nelze vyléčit (je možné projevy částečně snížit léky) nebo dítě zcela
změnit, lze jen podpořit jeho zdravý vývoj a minimalizovat nežádoucí projevy poruchy.
Ale protože jsou hyperaktivní děti psychicky křehké a zranitelné, je rovněž potřeba
podporovat rozvoj jejich sebeúcty a sebevědomí. Proto by rodiče měli posilovat to,
v čem je jejich dítě dobré a umožnit mu zažívat úspěch a radost z vlastního výkonu.
Milí rodiče, jsme si vědomi, že s hyperaktivním dítětem to mnohdy není jednoduché,
ale zkuste se obrnit trpělivostí, určitě se Vám vyplatí! (JK)

Práce žáků
Olympiáda na ledu 1. díl (H. Štancová, 4. r.)
Jednou v zimě strašně moc pršelo, že přetékaly přehrady. Druhý den byl zase velký mráz
tak, že ta všechna voda co napršela, zmrzla. Takže všechna voda zmrzla. Bylo všechno
zmrzlé a jednoho kluka jménem Vojtěch napadlo, že by mohl krasobruslit. Šel si sehnat
brusle a partnerku. Po dvou hodinách si našel partnerku i brusle. Ta partnerka
se jmenovala Elizabeth. Když to nadělení viděl, řekl do rozhlasu, že vyhlašuje ledovou
kalamitu. A Elizabeth napadlo, že by mohla být krasobruslařská olympiáda. A jak řekla,
tak taky učinila. Šla za starostou a řekla mu to. Starosta chvíli přemýšlel, a pak řekl, že
je to dobrý nápad a hned zavolal všechny dělníky, aby postavili zimní stadion. Mezi tím
Elizabeth napsala pozvánky na olympiádu.
Za měsíc bylo vše připraveno . Lidé a krasobruslaři se scházeli ze všech koutů. Všichni
měli hezké kostýmy, ale Elizabeth s Vojtěchem, ti měli neobyčejně krásné kostýmy
s pruhy. Vše mohlo začít. Elizabeth s Vojtěchem byli na řadě. Nejdříve předvedli trojitou
piruetu s výskokem, a poté na zem bruslemi napsali: JSTE FAJN! A tím to skončilo.
Začalo vyhodnocení. Na dvacátém šestém místě se umístil pár Kristýna
a Karel. Dál probíhalo vyhodnocení až k 1. místu, kde se umístila Elizabeth s Vojtěchem.
To byl velký sen Elizabeth, který se jí vyplnil. A od té doby, pokaždé když byl led, tak
Elizabeth s Vojtěchem krasobruslili. (pokračování příště)

Naše poděkování patří
 p- Sládekové, p. Kocajové, p. Kinclové a dalším rodičům, kteří věnovali papíry na
kreslení a kopírování
Základní škola a Mateřská škola Stehelčeves, okres Kladno; www.zs-stehelceves.cz
 Řánkova 87,273 42 Stehelčeves; skolastehelceves@gmail.com
 311 320 540, 739 631 695 (ZŠ), 721 248 511 (MŠ)

Ohlédnutí za plaveckou výukou
Během prosince a ledna školáci
úspěšně absolvovali plaveckou výuku.
Plavání
se
zúčastnili
všichni
ze základní školy i některé děti
z mateřské školy. Usměvavé plavčice
z plavecké školy Medúza v Kladně si
děti rozdělily do několika skupin
podle toho, jak kdo „ovládal vodu“.
Děti se na každou návštěvu bazénu
velmi těšily a ve vodě pokaždé
předvedly patřičné plavecké výkony.
Některé překonaly samy sebe při
potápění a skákání do vody, které
jim ke konci plaveckého kurzu
nedělalo vůbec žádné problémy. A i
když byly mezi menšími
dětmi také úplní neplavci,
celou výuku krásně zvládly
a samy na závěr uplavaly
bez rukávků a pomocných
pásů nějaký ten „metr“,
zatímco ostatní „plavci“
pilně trénovali plavecké
techniky a skákání šipek do
vody.
Na poslední hodině výuky
byly
všechny
děti
odměněny
„mokrým
vysvědčením“, které jim
udělalo velkou radost a po
předchozím avisu se na něj
těšily. Co dodat? Všichni
účastníci plavecké výuky
si
zaslouží
velikou
pochvalu! Všechny fotografie naleznete na webu školy v rubrice FOTOGALERIE. (AP)

Co chystáme v únoru?





28. 1. – 4. 2. 2012
3. 2. 2012
11. 2. 2012
27. 2 – 4. 3. 2012

škola v přírodě v Orlických horách
pololetní prázdniny v ZŠ
vystoupení na Vítání občánků
jarní prázdniny

RS ŠKOLÁČEK O. S. A ZŠ A MŠ STEHELČEVES PRO VÁS PŘIPRAVUJÍ ŠKOLNÍ PLES NA 17. BŘEZNA
2012. VÝTĚŽEK Z PLESU JE URČEN PRO ŽÁKY ŠKOLY. PŘEDBĚŽNĚ SI VÁS DOVOLUJEME POŽÁDAT
O PŘÍSPĚVKY DO TOMBOLY, KTERÉ MŮŽETE VE ŠKOLE PŘEDÁVAT P. ŠŤÁHLAVSKÉ.

