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Zavzpomínání na prosincové akce
Ve čtvrtek 11. prosince jsme stihli hned dvě akce najednou. Ráno jsme odjeli do
divadla Lampion na hru, podle předlohy Julese Verna, Tajemný hrad v Karpatech.
Autorem scénáře byl Jiří Brdečka a Oldřich Lipský. Většinou známe jeho filmové
zpracování, kdy šlechetný hrabě Teleke z Tölökö přichází pohřbít své zoufalství ze
zmařilé lásky k operní pěvkyni Salse. V horách se setkává se šíleným profesorem
Orfonikem a jeho pánem baronem Gorcem. Divadlo se nám velmi líbilo, hlavně
proto, že herci chodili mezi diváky a trochu je vtahovali do hry.
„Bylo to o strašlivém vědci, který byl podplacen hrozivým baronem Gorcem. Baron
věznil krásnou, ale mrtvou Salsu. Byl tam taky jeden hrabě, který se jmenoval
Teleke z Tölökö. Dopadlo to? Karpatský hrad vybuchl a baron s šíleným profesorem
s ním.“ J. Krtičková
Po divadle byla výstava ve Sládečkově muzeu s názvem „Na Vánoce dlouhý noce“.
Děti se dozvěděly o vánočních zvycích, které už zanikly, ale i o těch, které dodnes
dodržují i doma.
„Výstava se mi moc líbila, povídali jsme si o zvycích. Například krájení jablíček. Když
bude mít člověk uprostřed hvězdičku čistou, bude zdravý. Další zvyk byl, že holka,
když se chtěla vdávat, hodila bačkorou a když bačkora padla špičkou směrem na
dveře, tak šla pryč a když byla směrem do světnice, tak byla doma. Plavání svíček
znamená, že když byly všechny u sebe, tak rodina držela u sebe, ale když se jedna
odpojila, tak třeba někdo odešel do světa.“ K. Budínová
„U štědrovečerní večeře nesmí být lichý počet lidí a musí být jedno místo volné,
protože to patří vzpomínce na zemřelé.“ H. Najšelová

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ VE STEHELČEVSI
SE KONÁ V PÁTEK 23. LEDNA 2009
V 14:30 HODIN V 1. PATŘE BUDOVY ZŠ A MŠ VE STEHELČEVSI.
ZÁPIS PROBÍHÁ SE VŠEMI DĚTMI SPOLEČNĚ.
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE S SEBOU MUSÍ MÍT SVŮJ OBČANSKÝ
PRŮKAZ A RODNÝ LIST DÍTĚTE. PŘIHLÁŠKU K ZÁKLADNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ OBDRŽÍ PŘI ZÁPISU. K ZÁPISU SE MUSÍ
DOSTAVIT VŠECHNY DĚTI, KTERÉ V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE
(TJ. OD 1.9.2008 DO 31.8.2009) DOSÁHNOU VĚKU 6 LET.

Novoroční přání dětí
 pro sebe si přejeme pěkné známky,

nejraději jen jedničky, skvělé
kamarády a zdraví,
 rodičům přejeme, aby spolu zůstali a
vydrželi až do smrti, měli se rádi a
pomáhali si,
 svým spolužákům přejeme
kamarádství, hodně pochval a radosti.
„Já přeji spolužákům, aby byli hodní,
spolupracující a šikovní, aby neměli
poznámky, jen pochvaly.“ Eliška
„Já přeji rodičům, aby se měli i nadále
rádi.“ Johana

Doporučujeme rodičům!
ŠKOLNÍ ZRALOST, VÝVOJOVÉ
ZVLÁŠTNOSTI DĚTÍ VE VĚKU 3 – 7 LET
Velmi zajímavý seminář zaměřený na vývojové
zvláštnosti dětí ve věku 3-7 let vám pomůže
odpovědět na otázky:
Co můžeme ovlivnit v MŠ? Kdy začíná povinnost a
jak ji systémově doporučovat rodičům? Co je to
dětská práce a co je to hra? Grafický projev, vývoj
kresby a potřeby po sobě zanechávat barevné
stopy. Školní zralost a nebezpečí předčasného i
pozdního nástupu do školy. Které vlastnosti dětí
jsou v tomto věku ohrožující a co s tím lze dělat?
LMD a jeho projevy. Porucha pozornosti spojená s
hyperaktivitou (dg.ADHD). Jak poznat, že jde o
vadu a ne jen špatně vychované dítě? Neklid
„zlobení“ a vyrušování – co lze a co nelze
pedagogicky odstraňovat? Školní zralost a
zařazování u hyperaktivních dětí. Vrozená
dispozice k učení kontra osobnost ...
Přednáší prim. PhDr. Lidmila Pekařová, která
má v dané oblasti velmi dobré zkušenosti, její
podání je velmi poučné.
Akce se koná v sobotu 24.01.2009 od 14:00 do
17:00 v Kladně (velký sál „Kokos“). Dopoledne je
i seminář ve Slaném od 9:00 do 12:00. Bližší
informace podáme přímo ve škole.

Hlavní události
 Zápis do 1. ročníku
pátek 23. ledna 2009 v 14:30
hodin v 1. patře budovy školy,
 Rozdávání pololetních
vysvědčení ZŠ
ve čtvrtek 29. ledna 2009,
 Rodičovské schůzky MŠ
úterý 27. ledna 2009 od
16:00 (s hlídáním dětí) v dolní
třídě MŠ,
 Rodičovské schůzky ZŠ
úterý 27. ledna 2009 od
16:30 ve třídách ZŠ,
 Pololetní prázdniny žáků
ZŠ
pátek 30. ledna 2009,
 Jarní prázdniny žáků ZŠ
2.2.2009 – 6.2.2009,
 Provoz MŠ o prázdninách
je bez omezení.

Moc děkujeme!











firmě Resort Exit za
sponzorský dar ve výši
10.000,-Kč, který bude použit
na kuchyňku pro MŠ;
firmě Kinex za drobné
předměty na měření a
kalendáře;
firmě p. Rejdíka za koloběžku
a hru;
zaměstnavateli p. Křížové za
auta a další hračky na písek,
p. Dolejší za hračky;
p. Křížové za prodlužovací
kabel,
p. P. Šťáhlavské za papíry,
p. Šimůnkové za pexeso a
pohádkové knížky,
p. Budínové za dětské příbory.
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