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Beseda s myslivci
Pohladit si kožešiny lesních zvířat, vidět starodávné
nástroje na výrobu nábojů, zamířit puškou, dotýkat se
paroží nebo slyšet troubení jelenů ve filmu o jelení říji... To
vše prožily děti ze základní i mateřské školy při besedě
s myslivci. Pánové Václav Bíba a Miroslav Slanina nás
navštívili ve středu 21.1. 2009 dopoledne, aby dětem předali
část svých znalostí i zážitků z oblasti myslivosti. Děti se
zájmem vydržely více než dvě hodiny naslouchat jejich
vyprávění a prohlížet si ukázky trofejí i předmětů z jejich
oboru, které s sebou do školy přinesli.
V následujících řádcích jsou zachyceny dojmy, které si
zapsali prvňáci a druháci ...
„Viděl jsem dalekohled, broky, líbí se mi myslivci. A ještě
nám ukazovali snajperku. Ukazovali puškohled a
brokovnici.“
„Líbil se mi talisman, vyrobil se z chlupů, slin a kamínků a
to zvíře se jmenovalo býk!! Líbily se mi pušky.“
„Pamatuji si na talisman, který byl z žaludku býka.“
„Viděl jsem náboje a talisman a pistole a kožich a kosti
z jelena ukazovali ... a fotku se sokoly. Jsem si pohladil
kožich lišky, sahal jsem na náboje.“
„Ukazovali nám kožešiny ze zvířat. Ukazovali nám broky a
náboje. Ukazovali nám pušky a pušky s puškohledem. Ukazovali nám parohy. Pustili nám film o jelení říji.
Ukazovali nám fotky. Hladili jsme si kůže zvířat.“
„Mně se líbily ty kostry jelena. Pak se mi líbily broky. Hladil jsem si kůži z ondatry. Pak nám pustili film
o jelenech. A taky nám ukazovali pušky s puškohledem.“

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU
K zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2009/2010 přišlo 13 dětí nejen z naší mateřské
školy. Jedná se o A. Donovalovou, F. Černáka, M. Debroise, J. Dejma, V. Holečkovou,
K. Lapáčkovou, M. Petráka, V. Rejdíkovou, P. Sedelmayera, P. Sejka, Š. Šimůnka, E.
Vychytila a K.Poláčkovou. Z tohoto počtu budou pravděpodobně dvě žádosti o odklad
školní docházky, proto předpokládáme, že prvňáčků bude 11. Celkový počet žáků
základní školy ve školním roce 2009/2010 by mohl být 39.
V letošním roce je to poprvé, kdy se k zápisu dostavily všechny děti, které docházejí do
naší mateřské školy, což považujeme za významný projev důvěry rodičů a děkujeme jim
za něj. Pokud tato přízeň bude pokračovat, tak k zápisu v roce 2010 by mohlo přijít až 16
dětí, kteří jsou nyní v MŠ vedeni jako pětiletí, ovšem počet volných míst v ZŠ bude
pravděpodobně osm. Po dlouholeté historii, kdy základní škola musela žádat o výjimku
z počtu žáků a hrozilo jí uzavření, je to významný úspěch v naší pedagogické práci.

Vysvědčení

Vysvědčení, vysvědčení,
padne mi hned do ruky,
krásná známka, špatná známka,
jistě radost budu mít.
(E. Hlavsová)
Bylo jedno vysvědčení,
bylo velmi smutné,
mělo totiž samé pětky,
a to není nutné.
(K. Kašpar)
Franta dostal vysvědčení,
divně na něj hledí.
Dostal velkou jedničku,
a jednu malou dvojičku.
(A. Švihlíková)
Výzo, to je krásná věc,
ale někdy přeci přec špatná známka vklouzne tam.
Je to jeden hlavolam.
Ve škole se nedaří
a pak se ti podaří!
Hezká známka už je tam
budeš šťastný sem a tam.(J. Krtičková)
Výzo, výzo,
koupíme si lízo.
(A. Kracíková)

Rozverný masopust
Masopustní dny plné jídla, tance, rozverných
masek patří již od středověku k nejbujařejším
oslavám v roce. Také děti ve školní družině si
na tuto oslavu vytvořily krásné masky .

Hlavní události
 Jarní prázdniny žáků ZŠ
2.2.2009 – 6.2.2009,
Provoz MŠ o prázdninách
je bez omezení.
 Plavecká výuka v MŠ
probíhá od 12.února do
18.června 2009 v dopoledních
hodinách v bazénu ve Slaném,
 Divadelní představení
„Kocour Mikeš“ v divadle
Lampion v Kladně navštíví děti
z mateřské školy,
 Vítání občánků
vystoupení žáků MŠ proběhne
21.2.2009 v KD Stehelčeves.
 Školní ples, jehož výtěžek
bude použit pro děti školy,
se koná v sobotu 28.2.2009
od 20:00 v KD Stehelčeves.
Hraje skupina PATEX. Ples
zahájí předtančením žáci ZŠ.
Vstupenky za 70 Kč jsou
v předprodeji v pokladně
školy. Tombola.
Srdečně Vás všechny
zveme.

Upřímné poděkování!



p. Donovalové za ušití
látkových sáčků na dřevěné
hračky,
p. Sedelmayerové za papírové
knížky.
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