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Divadlo
Dne 24. 11. 2017 navštívili žáci 1. - 3. ročníku divadelní
představení Hurvínkova nebesíčka v pražském divadle S+H. I
když se v představení neobjevil Spejbl, ani paní Kateřina,
legrace rozhodně nechyběla. Nejvíce jsme si ji užili, když se
Hurvínek snažil učit Žeryka mluvit lidskou řečí. Vše bylo
okořeněno krásnými písničkami a ponaučením pro děti o
vztahu k domácím mazlíčkům. Jen škoda, že nám radost
kazila škola, která seděla před námi a neustále vyrušovala.
MK

Celoškolní projekt - Tady jsem doma
Ve čtvrtek 1. 2. 2018 si žáci 1. stupně ZŠ vyzkoušeli volby
starostů ve vesnici, kterou sami navrhli a vytvořili
z papírových krabiček. Sestavili také pravidla, kterými by se
v dané vesnici měli řídit obyvatelé. V celodenním projektu si
žáci osvojovali komunikaci při rozdílných názorech, hledání
kompromisu a schopnost spolupráce.

Výlet do muzea pohledem žáků
Co napsali o výletu žáci 2. a 3. ročníku?
„Vešli jsme do expozice gastronomie. Byla tam perníková
chaloupka. Na perníkové chaloupce jsme skládali slova.
Vstoupili jsme do další části expozice, a tam jsme viděli
kuchyně. V další části expozice byl obchod s potravinami.“ ZK
2. roč.
„Vstoupili jsme do muzea. Nasvačili jsme se a šli na exkurzi.
První, co jsme spatřili, byla perníková chaloupka. Vstoupili
jsme do části, kde byly staré kuchyně až do té běžné.
Následoval obchod s potravinami, kde jsme si mohli nakoupit
a namarkovat potraviny. Šli jsme o kus dál, kde byla
modelína, a mohli jsme vařit pomocí obřích tabletů. Šli jsme
ještě dál, tam jsme se mohli vyfotit jako pejsek a kočička.
Poté jsme sešli dolů, nasvačili jsme se a odešli. Mohli jsme se
vyfotografovat před dveřmi hned vedle.“ NP 3. roč.

Co nás čeká?
26. 2. – 5. 3. 2018 - Jarní prázdniny v ZŠ (platí i pro povinné
předškolní vzdělávání)
6. 3. 2018 – ZŠ školní kolo recitační soutěže Slánka a
žákovská soutěžní akce Stehno má talent
15. 3. 2018 – ZŠ oblastní kolo v recitaci ve Slaném
16. 3. 2018 – Školní ples ve stylu Hudební legendy

29. - 30. 3. 2018 - Velikonoční prázdniny v ZŠ (platí i pro
povinné předškolní vzdělávání)
2. 4. 2018 - Velikonoční pondělí
13. 4. 2018 od 15:00 - Zápis do 1. ročníku základní školy

Zápis do 1. ročníku ZŠ
Zápis se uskuteční 13. dubna 2018 od 15:00 v 1. patře
budovy školy ve Stehelčevsi. Rodiče předloží při zápisu rodný
list dítěte a svůj občanský průkaz.
DODRŽTE PROSÍM DOBU ZAČÁTKU ZÁPISU,
PRO DĚTI JE PŘIPRAVENÝ SPOLEČNÝ PROGRAM.
Zápisu by se měly zúčastnit všechny děti, které mají zájem
navštěvovat
naší
školu
ve Stehelčevsi,
a které
od 1.9.2017 do 31.8.2018 oslaví 6. narozeniny, včetně dětí
po odkladu povinné školní docházky.
Kritéria přijetí
Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem
trvalého pobytu ve spádové oblasti obce Stehelčeves. Jediným
kritériem je datum narození dítěte.
Kritéria budou uplatňována pouze v případě, že počet uchazečů
o přijetí bude vyšší, než kapacita 1. ročníku.

Organizace zápisu
1. Do 11.4.2018 vyplní rodiče elektronickou přihlášku k zápisu
přístupnou
na
www.skolastehelceves.cz.
Dbejte
na
správnost vyplněných údajů.
2. V den zápisu vytiskne škola na základě údajů
z elektronických přihlášek pro uchazeče k podpisu Žádost
o přijetí a Zápisový lístek.
3. Doporučujeme přijít k zápisu v daný den dříve, v 14:45.
4. Zahájení a formální část proběhne od 15:00 do 15:15.
Ředitelka školy poskytne rodičům povinné informace.
5. Motivační část (herní aktivity pro děti) proběhne od 15:15
do 16:00 v prostorách základní školy. Cílem je představit
dětem školu jako bezpečné místo a motivovat je ke školní
docházce.

Poděkování
Děkujeme panu P. Šmídovi a panu J. Hlavsovi za krásné
rybičky pro naše chovatele, rodičům I. Skramuské za
stavebnice Lego a paní Z. Dolejší za vlnu pro družinu.

