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" PŘILETĚLY A ZASE ODLETĚLY"
Kdo? No přece čarodějnice, které přiletěly 26.4. na školní zahradu. Sešlo se nás z mateřské školy tak akorát,
abychom ukázali rodičům, co umíme. Zatančili jsme čarodějnický tanec a zarecitovali nějaké říkanky.
Společně s rodiči jsme si opekli špekáčky a nakonec spálili ježibabu, kterou jsme si vyrobili ve školce. Bylo to
velmi pěkné a pohodové odpoledne, které se stane, jak doufáme, naší tradicí. Fotky z akce naleznete na
stránkách naší školy (rajče).
KM

ČARODĚJNICE
V úterý 30. dubna, v den magických čar a kouzel, si i školáci udělali kouzelný a čarodějný
den. Večer je čekalo pálení čarodějnic, tak museli patřičně natrénovat a doplnit mezery
ve znalostech o čarodějnicích. Poctivě se učili zaříkadla, povídali si o tom, proč se vlastně
ohně pálí a připravovali se na večerní veselí. Ale všem je jistě známo, že správné tajemno
přichází až se soumrakem, proto bylo moc fajn, že se nemuselo ráno vstávat do školy.
Děti se sešly ve čtvrtek ve škole zdraví a plni zážitků. Nikdo se nepopálil ani neodletěl.

PROJEKT „PAMPELIŠKA“
Jednoho krásného všedního dne, při hodině českého jazyka, se paní učitelka zeptala prvňáčků, kolik vymyslí
slov ze slova „pampeliška“? Vznikla tím úžasná celoškolní soutěž, na jejímž konci čekal na vítěznou třídu
(která složí co nejvíce slov) upečený dort. Každá třída se velmi snažila, skládala slova jako o závod. Ta
nejlepší dokázala vymyslet 102 slov! Vítězství bylo těsné, neboť každá třída vymyslela neuvěřitelné
množství slov.
Co myslíte vy? Kolik slov - jako dospěláci - byste dokázali vymyslet vy? Jestli se mezi vámi najde odvážlivec,
který bude mít chuť soutěžit a dokáže vymyslet více slov než děti, má možnost vyniknout.
Tímto vyhlašujeme soutěž s názvem „PAMPELIŠKA“ i pro dospěláky.
Pravidla soutěže:
1) Každé písmeno ze slova se smí použít jen jednou
2) Musí se dodržet interpunkční znaménka písmen, tj. nesmí se
přidávat čárky, háčky…
3) Měkké i lze použít i ve slovech, kde byste napsali y (např. riba)
4) Slovní druhy: 1 (jen v 1.p.), 2, 3, 4, 5 (ve všech tvarech), 6, 7, 8, 9
5) Slova musí být smysluplná
Vymyšlená a zapsaná slova na papíru přineste do školy a předejte paní učitelce K. Hlavsové, příp. je možno
poslat je elektronicky na adresu školy.Na vítěze čeká upečený dortík
Hodně štěstí!

PODĚKOVÁNÍ
 všem pedagogům, zaměstnancům školy, rodičům i dalším osobám za pomoc při zajištění akcí
čarodějnice, Den rodiny a Kuličkiáda i za dary pro soutěžící
 paní Debroise za hry a hračky
 paní Sýbolové za textilní materiál do ŠD
 panu Svobodovi za tekutá mýdla

DEN RODINY - KULIČKIÁDA
V pátek 17. května se opět sešly soutěžní
týmy na každoročně pořádaných akcích –
Den rodiny a Kuličkiáda. Obliba těchto akcí
rok od roku stoupá. Je to vidět na tom, že
se schází čím dál více soutěžících
s originálními názvy soutěžních týmů. A to
je dobře! Počasí nám přálo, jen foukal
trochu silnější vítr. Připravené soutěžní i
zábavné disciplíny spojené se Dnem rodiny
prošli s úsměvem všichni soutěžící.
Kuličkiádu prožívali zúčastnění s větší
nervozitou a troufáme si říci i „dravostí“.
Abychom to upřesnili – převážně
dospěláci.
Soutěže ve cvrnkání kuliček se zúčastnilo 30 dvoučlenných týmů. Ty byly rozděleny do čtyř skupin,
ve kterých hrál každý s každým. Do finále se z každé skupiny probojoval tým, který měl nejlepší
skóre vítězných bodů. Rozhodné zápasy mezi sebou sehráli Houmrovky (Anna a Bohumila
Donovalovy), Myslivci (Vendula
Holečková a Miroslav Slanina), Pat
a Mat (Hana a Lumír Štancovi) a
Drsňáci (Kateřina a Tomáš
Lapáčkovi). Na 1. místě se
s přehledem umístili Myslivci,
velmi těsně je na 2. místě stíhaly
Houmrovky. Na 3. místě stáli
Drsňáci a pouze o jeden jediný bod
na 4. místě skončili Pat a Mat.
Pro výherní týmy bylo připraveno
mnoho cen, za což moc děkujeme
všem sponzorům! Připravené
odpoledne plné her a zábavy
uteklo jako voda a myslíme, že se
už všichni těší na příští ročník. AP, ŠH

SLÁDEČKOVO MUZEUM – JAK BYDLELY PANENKY?
V druhé polovině května se vydala II. třída ZŠ do Kladna na výstavu panenek pořádanou
ve Sládečkově muzeu. Výstava pokojíčků z krabic a panenek všech velikostí nás uvedlo do dětského
světa minulého století. Dřevěný nábytek, plechové a porcelánové nádobíčko, vyřezávaný koník,
kolotoč a koupelna s WC, záclonky v oknech – to všechno nám připomnělo hry dětí a život našich
předků. Paní průvodkyně měla připravený program se soutěžemi, do kterých se děti s chutí pustily.
Procvičily si postřeh a pozorovací talent. V historické expozici si děti prohlédly archeologické
nálezy od dob pravěku po současnost. Velmi ocenily vykopávky ze Stehelčevsi – z období, kdy na
Homolce sídlili Keltové.
LN

DIVADELNÍ DEN VE ŠKOLE
Možná si pomyslíte: Kdy je v kalendáři Den divadla? Světový den
divadla se slaví každým rokem 27. března. V naší škole byl však
takovým dnem pátek 24. května. Od rána do odpoledne se hrálo a
hrálo a hrálo...
Den začal divadelním představením O pejskovi a kočičce.
V mateřské škole kočovný divadelní soubor zahrál dětem velmi
pěknou pohádku plnou legrace a písniček. Děti se smály každou
chvilku. Představení byla nakonec dvě, protože o své nemohly přijít
ani děti ze III. třídy na pracovišti ve Dřetovicích.
V poledne vystoupily se svým krásným představením Píchla
pýcha do nosu děti z dramatického kroužku před svými
spolužáky v základní škole. Určitě to pro ně bylo náročnější,
než když hrály ve Slaném na přehlídce dětských divadelních
souborů. Přece jen - spolužáci je znají- větší tréma je jistá.
Potlesk si vysloužily nejen od školáků, ale i od předškoláků z
mateřské školy, kteří neměli dost jednoho představení a přišli
se podívat i na toto .
Den uzavřely opět děti z dramatického kroužku. Kromě již
zmíněného představení tentokrát vystoupili i nejmladší
členové, kteří s divadlem letos začínali, aby ukázali, co už tak
dovedou. V obecenstvu zasedli pro změnu rodiče a příbuzní, aby se potěšili výsledky celoroční práce svých
dětí.

PŘEDŠKOLÁCI
V měsíci květnu jsme uskutečnili pěkné a zajímavé vycházky. První byla turistická, kdy jsme se vypravili do
Dřetovic ke kostelu. Šli jsme zkratkou podle rybníka, nahoru do stráně. Uf, docela veliký kopec, ale protože
jsme zdatní, vše jsme s přehledem zvládli. V cíli jsme se nasvačili a každý řekl básničku nebo zazpíval
písničku, kterou si zapamatoval ze školky. Po cestě zpět jsme hledali věci, které paní učitelka „ztratila“.
Všechny jsme našli, až na jednu, kterou našel nejspíš bohužel někdo před námi
. Akce se líbila a rádi ji
zopakujeme třeba s rodiči .
Druhá návštěva vedla do místního statku, kde nám maminky našich kamarádů Tomáška Šmída a Péti
Kmoška ukázaly, jak jsou ustájeni koně, jak se ošetřují, krmí, sedlají a čistí se jim kopyta. Prohlédli jsme si
i staré podkovy, které jsme si mohli na památku odnést. Za to, že byl koník hodný, jsme mu mohli dát
chleba. Pravda, ne všichni k tomu našli odvahu.
I tato návštěva nám byla přínosem a dozvěděli jsme se
mnoho zajímavého. Nakonec jsme se zašli podívat z na ostatní koně na pastviny.
JK

PRÁCE ŽÁKŮ
MOJE MAMINKA

Michal D., 3. ročník
Moje maminka je střední postavy. Její vlasy jsou blonďaté a delší. Ráda nosí
červenobílou bundu. Vaří nám dobré jídlo. Je spravedlivá. Je pravdomluvná.
Moc dobře se o nás stará, a proto ji mám moc rád.
Alice K., 2. ročník
Moje maminka má blonďaté vlasy. Je štíhlá, je moc hodná a pracovitá. Ráda se
mnou a taťkou hraje Dostihy a sázky. Umí moc dobře vařit špagety. Ráda nosí v
létě barevné pruhované šaty. Má hnědé oči. Vážím si jí, protože je spravedlivá.
Rádi s ní chodíme do ZOO. Jmenuje se Jana.
Richard D., 3. ročník
Moje maminka má hnědozlaté a krátké vlasy, hnědé oči a je skoro pořád
usměvavá. Nejradši nosí světlomodré džíny a bílé tričko. Mám ji moc rád,
protože je pracovitá, pomáhá mi s úkoly, myslí na všechno a má dobré srdce.
Pracuje ve škole. Její koníček je myšlení. Je středně velká. Jmenuje se Dana.
ČÍM CHCI BÝT A PROČ?



Chci být přírodovědkyně, protože chci zjišťovat něco víc o přírodě. A o zvířatech volně
žijících v přírodě. Chtěla bych zjišťovat i něco o bylinkách. (AK)



Já bych chtěl být sanitkář, protože vozí zraněné do nemocnice. (TP)



Chci být kadeřnice, protože mě baví stříhat vlasy. (VL)



Chci být tenistka, protože chci mít svaly. Budu hezká v úboru a s pálkou. (MK)

PŘIPRAVUJEME
 5. června od 13:30 do 16:30 - výlet sportovního kroužku do ZOO Zájezd
 10. června - ukončení akce Čte celá škola, odměnou za četbu knížek bude návštěva kina
 11. června od 16:00 ve II. třídě ZŠ – III. přednáška pro rodiče – tentokrát dětský psycholog
 13. června – třídní výlet 1. ročníku (Sládečkovo muzeum, Trampolínový park v Kladně)
 17. června od 16:00 na sále KD – Rozloučení s předškoláky (školní akademie MŠ)
 24. června od 16:00 na sále KD – Rozloučení se žáky 5. ročníku ZŠ (školní akademie ZŠ)
 25. června – celodenní výlet do zábavního Centra Babylon v Liberci (celá škola)
 24. června od 16:00 v I. třídě MŠ a III. třídě MŠ Dřetovice– rodičovské schůzky MŠ
 24. června od 16:30 ve II. třídě ZŠ- rodičovské schůzky
 24. června od 16:30 v I. třídě ZŠ - schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
 28. června – slavnostní předávání vysvědčení
 1. 7. - 12. 7. - prázdninový provoz mateřské školy (prázdninový provoz bude pouze na
pracovišti ve Stehelčevsi)

