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Recitační soutěž
Jarní prázdniny utekly jako voda a začala opět škola. Hned
druhý den 6. 3. se žáci celé školy shromáždili ve Fit sále.
Probíhalo zde školní kolo recitace SLÁNKA, které se
účastnilo pět prvňáčků, tři třeťáci, dva čtvrťáci a jeden páťák.
Výkony hodnotily dvě poroty – žákovská, složená ze zástupců
ročníků 1. stupně a jedou porotkyní z II. stupně. Další porotu
tvořily učitelky, vychovatelky a asistentky. Všichni zúčastnění
prokázali, že mají odvahu vystupovat před spolužáky. Naučili
se básničky tak, jak nejlépe uměli. Velmi nás potěšila velká
účast prvňáčků. Do oblastního kola ve Slaném se dostal DP
z 5. roč. a MCH z 3. roč.
Současně
proběhla
akce
Žákovské rady – Stehno Má
Talent. Zde se přihlášení žáci
předvedli
se
svými
dovednostmi,
umem
a
talentem. Porota složená ze
zástupců tříd zhodnotila jako
nejlepší vystoupení DP 5. roč.
s
Rubikovou kostkou. Na
druhém
místě
skončili
parkouristé, ve složení žáků
z 8., 6. a 4 roč. (SH, MŠ, DN),
třetí místo získala děvčata
s tanečním vystoupením ze 7.
roč. (MK, BD). Všichni byli
odměněni drobnými dárky. Děkujeme všem účastníkům.(LN)

Veolia - čistička odpadních vod ve Vrapicích
Akce II. třídy ZŠ z 9. 3. 2018

Zoo Praha
Akce II. stupně v rámci měsíčního tématu Zvířata – 15. 3.
(ŠH, PeŠ)

Školní “Discoples “
Akce se konala 16. 3. pod záštitou Rodičovského sdružení
Školáček o. s. Děti zde měly předtančení s tanečním
kroužkem Street Dance. Děkujeme sponzorům, rodičům a
přátelům školy, kteří přispěli do bohaté tomboly.(LN)

Den pro zdraví v ZŠ Koleč
V úterý 24. 4. žáci 1., 4. a 5. ročníku ZŠ navštívili ZŠ Koleč
(tam autobusem a zpět pěšky), aby se účastnili tradiční akce
Den pro zdraví, který škola pořádá ve spolupráci se studenty
střední zdravotnické školy. Na několika stanovištích se žáci
seznámili se zásadami zdravého způsobu života
i s poskytováním první pomoci.

Projektový den v ZŠ
Projektový den na téma Modrá je Evropa proběhl 22. 3. Žáci
celé školy zpracovávali své zkušenosti a zážitky z cest po
Evropě. Dotkli se tradic, zvyků, kultury, památek a jazyka.
Seznámili se s kořeny evropské civilizace. Dramatizací
(scénkou) prezentovali zemi, kterou měli za úkol podrobněji
poznat.(LN)

Exkurze na statku
V pátek 23. 3. 2018 jsme navštívili hospodářský statek pana
Jaroslava Horáka ve Stehelčevsi. Viděli jsme zde krávy,
býčka, slepice, kachny, prasata, ovce i jehňata. Měli jsme
možnost si na všechna zvířátka sáhnout, což pro některé z
nám bylo poprvé. Pohladit si jehně byl ale největší zážitek pro
všechny děti. Na otázky, které jsme měli, nám pan Horák
ochotně odpověděl a vše co nás zajímalo, nám ukázal.
Děkujeme mu za možnost této prohlídky.

Beseda o penězích ve II. třídě ZŠ
Co jsou peníze a jak to s nimi vlastně je, zajímá snad
každého. Proto jsme si pozvali do školy paní Martinu
Hurdálkovou, která nám vše vysvětlila. Vysvětlila a ukázala
nám, kolik ochranných prvků mají bankovky. Dozvěděli jsme
se, jak je to s papírem, na který se bankovky tisknou i kde se
tisknou. Důležitá informace také pro nás byla ta, že i
okopírování bankovky je trestné. Informací bylo mnoho, ale
některé si budeme i pamatovat.(MŠ)

Bubnování v MŠ i ZŠ
4. dubna proběhla ve školce ukázka afrických bubnů, spojená
s hraním na ně. Akce to byla velmi pěkná a vydařená.
Začínaly jsme rytmickou rozcvičkou a hrou na tělo, při které
jsme si užily spoustu legrace. Potom jsme se dozvěděly něco
o bubnech, jak se vyrábí, z čeho se vyrábí, kdo je používá a
jak se na ně hraje. I z nás se stal velký orchestr, díky paní
asistentce, která předváděla slona, jak silně dupe a děti se
snažily s ní sjednotit do stejného rytmu. Paní učitelky byly
velmi překvapené, jak rychle děti pochopily, o co jde. Na
závěr celého našeho posezení jsme si s dětmi zazpívaly
jogínskou písničku a zacvičily si. Děti byly nadšené. Každé si
mohlo zahrát na africký buben.(KM)

Divadlo Lampion

17. 4. - žáci 2. – 5. ročníku navštívili divadlo Lampion. Zde je
pár postřehů o divadelní hře Play The Game.
„Bylo to o tom, že bychom neměli být pořád na počítači a na
mobilech a jít třeba i ven, do lesa, hledat pravý úhel“ (MH).
„Divadlo bylo o počítačových hrách a bylo s poučením, že hry
nás připraví o procházku lesem.“ (JT)
Hra se silným palčivým nábojem o závislosti na počítačových
hrách mladé generace.(LN)

Zoopark Zájezd
Do Zooparku se vypravili 5. 4. žáci 1. ročníku ZŠ, aby při
vyučování neseděli jen v lavicích. Poznávání reálného světa je
jednou ze součástí našeho způsobu vzdělávání v základní
škole. I přes drobné fňukání všichni prvňáčci tento výlet
zvládli pěšky.

Zápis do I. ročníku
V pátek 13. 4. se v 15 h. sešli budoucí prvňáčkové společně
s rodiči i prarodiči v základní škole a začal jejich velký den –
den zápisu do první třídy.
Srdnatě a statečně plnili úkoly, které připravila Míša Kracíková
– paní učitelka současných prvňáčků.
Pomáhali i další žáci naší školy buď jako doprovod skupinek
předškoláků nebo jako představitelé řemesla anebo
zaměstnání. Téma, které provázelo zápis, bylo právě o
zaměstnání. Na zápisu se sešlo 13 dětí.(LN)

Divadlo Lampion
17. 4. - žáci 2. – 5. ročníku navštívili divadlo Lampion. Zde je
pár postřehů o divadelní hře Play The Game.
„Bylo to o tom, že bychom neměli být pořád na počítači a na
mobilech a jít třeba i ven, do lesa, hledat pravý úhel“ (MH).
„Divadlo bylo o počítačových hrách a bylo s poučením, že hry
nás připraví o procházku lesem.“ (JT)
Hra se silným palčivým nábojem o závislosti na počítačových
hrách mladé generace.(LN)

Co nás čeká do konce školního roku?
27. 4. – Návštěva pekárny ve Cvrčovicích - 2. a 3. roč. ZŠ
30. 4. – Ředitelské volno ZŠ, provoz MŠ ve Stehelčevsi
30. 4. - Čarodějnice - akce pro rodiče a děti MŠ
3. 5. - Fotografování tříd
4. 5. – Návštěva hvězdárny ve Slaném – 4. a 5. roč.
9. 5. - 10:00 - 15:30 Zápis do mateřské školy (více na
www.skolastehelceves.cz)
11. 5. - od 15:30 Den rodiny a Kuličkiáda - akce pro rodiče a
děti z MŠ i ZŠ na školní zahradě
23. 5. - od 10:00 Prezentace ročníkových prací žáků
5. ročníku ZŠ (akce je přístupná rodinným příslušníkům žáků)
6. 6. - 16:00 Informační schůzky pro rodiče nově přijatých
dětí MŠ a žáků 1. ročníku ZŠ
7. 6. - Školní výlet ZŠ do Tropical Islandu v Německu
12. 6. - od 16:00 Rozloučení s předškoláky v MŠ (besídka na
sále KD)
13. 6. - od 16:00 Školní akademie ZŠ (na sále KD)
18. 6. - Beseda o kyberšikaně pro ZŠ
29. 6. - Rozdávání vysvědčení v ZŠ

