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Přednáška o Kongu
27. února navštívila naši školu paní Debroise s přednáškou
o dětech ze sirotčince v Kongu. Paní Debroise a její rodina
úzce
spolupracuje
se
sdružením,
které
z výtěžků
charitativních akcí materiálně a finančně podporuje konkrétní
sirotčinec v africkém Kongu. Velmi poutavým způsobem, za
doprovodu prezentovaných fotografií a videa, nám představila
nelehký život
malých
i velkých dětí.
Po přednášce
naši
žáci,
vyráběli
magnetky
afrických
zvířátek, které
kompletovaly
do
balíčků
na
podporu
uvedené
charity.
Děti
se díky tomu
seznámily s nelehkými osudy některých dětí. Peníze z prodeje
těchto výrobků budou použity pro potřeby dětí z Konga.
Myslím, že komu nejsou lhostejné takové životní příběhy,
zamyslí se nad možnou pomocí a životními prioritami.
Děkujeme dětem za vyrobené magnetky a rodičům
za poskytnuté finance. (AP)

Recitační soutěž Slánka
Téměř pravidelně se naši žáci účastní přehlídky dětských
sólových recitátorů, kterou vyhlašuje Dům dětí a mládeže
„Ostrov“ Slaný, s názvem Slánka.
Nejprve ve třídách proběhla třídní kola. Vždy dva úspěšní
recitátoři v ročníku se probojovali do školního kola Slánky.
To proběhlo v úterý 18. března 2014 dopoledne před všemi
žáky školy. Porota složená
z učitelů a dětí ze Žákovské
rady volila v každé ze tří
kategorií nejlepší recitátory.
V nulté kategorii se umístili
Dan Procházka na 1. a
Richard Tichý na 2. místě.
V I. kategorii byl nejlepší
Dominik
Urban
s
básní
Hokejista a v II. kategorii
Kateřina Lapáčková s básní
Bílá paní. Oba žáci naši školu
budou
reprezentovat
ve
středu 26. 3. na oblastním
kole ve Slaném. Držíme
palce! 
Všem
účastníkům
velmi
děkujeme
za
svědomitou
přípravu a krásný přednes.
(LN)

Zápis do MŠ je za námi
Ve středu 19. března se konal každoroční zápis do mateřské
školy. Od rána k nám postupně přicházeli zájemci o místo

v mateřské škole. Někteří přicházeli i s budoucími žáčky
školky, kteří zvědavě vstupovali do kanceláře a byli smutní
z toho, že to tam nevypadá jako školka, kterou jim rodiče
jistě barvitě popsali. Každý budoucí předškoláček dostal na
památku malého plyšáčka a bylo mu umožněno nahlédnout
do třídy opravdové školky, pokud o to projevil zájem.
V tento den přišlo k zápisu celkem 22 uchazečů, mezi nimi i
rodiče dětí z jiných obcí, než jsou Dřetovice a Stehelčeves.
Pro školní rok 2014/2015 máme v mateřské škole celkem 21
volných míst (10 míst v MŠ Dřetovice, 11 míst v MŠ
Stehelčeves).
Všichni
uchazeči
s
trvalým
pobytem
v uvedených obcích budou přijati do jednoho z uvedených
pracovišť. Na vědomí dostanou přijatí uchazeči platné
rozhodnutí na začátku dubna. To bude vystaveno
na webových stránkách školy nebo v prostorách budovy školy
na informační nástěnce. (ŠH)

Matematický klokan
V pátek 21. března probíhala mezinárodní matematická
soutěž Matematický klokan. Naše škola se této soutěže
účastní pravidelně již několik let a jsou roky, kdy díky této
soutěži objevíme žáky s matematickým nadáním a výborným
logickým myšlením. Žáci 2. a 3. ročníku soutěžili v kategorii
Cvrček, žáci 4. a 5. ročníku v kategorii Klokánek. Ke konci
časového limitu se všem kouřilo z hlaviček, jak si lámali hlavy
nad
zapeklitými
příklady.
Posuďte
sami:

Práce dětí

M. Debroise, 2. ročník

Připravujeme
 7. dubna - Ukázka práce asistenčních psů v ZŠ
 8. dubna - Výukový projekt ZŠ „Rostliny a zvířata
kolem nás“
 15. dubna - Konzultace s rodiči v MŠ i ZŠ
 17. – 18. dubna - Velikonoční prázdniny ZŠ

Poděkování


Všem, kteří průběžně nosí do školy sběr starého
papíru, akce probíhá stále celý rok

