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Halloween
Letos již potřetí jsme dětem nabídli podzimní akci „Halloween – spaní ve škole“.
Zahájili jsme ji průvodem dětí oblečených v nádherných maskách po obci. Průvod
doprovázený strašidelným jekotem byl trochu delší, neboť jsme neodmítli ani pozvání
k Blažkovým na statek nad obcí. Už zde děti zkoušely svou odvahu, když šly
neobydlenou částí. Za zpívání u domů, kam jsme byli pozvaní, si děti vysloužily hodně
sladkostí.
Akce pokračovala ve škole, která byla vyzdobená vydlabanými dýněmi. Po večeři děti
soutěžily na stanovištích o peníze nazvané „strašidláky“, které utratily na nočním
napínavém nakupování u strašidel na půdě. Přesto však pro nejmladší děti bylo
odvážným činem právě spaní ve škole. Bez maminek a tatínků, na zemi ve spacáku.
Jeden chlapec dokonce prohlásil, že „teď klidně můžeme spát ve škole pořád, když to
jde…“. Ačkoliv si před spaním přály slyšet strašidelný příběh, noc byla klidná a ráno
nad společnou snídaní usměvavé. I po tak náročné akci děti zvládly dopolední
vyučování v plné síle. Takže – příští rok snad se zase setkáme ve „strašidelné škole“.

Francouzský den
Po úspěšném projektovém dni v září, kdy symbolické cestování za dětmi z různých
koutů světa začalo na Slovensku, připravily p. učitelky Nová a Vychytilová návštěvu za
poznáváním zvyků další země – Francie. Po předchozí přípravě a práci s žáky se
uskutečnil tzv. „francouzský den“, jehož režie se chopili manželé Debroise, žijící u
nás ve Stehelčevsi. Pan Debroise, který je Francouz, děti uvítal ve svém rodném
jazyce a předvedl typický zvyk – políbení při setkání. Děti se smály a nemohly
překonat stydlivost, proto tento pozdrav odmítly vyzkoušet. Zato je zaujala pohádka
ve francouzštině, kdy pan Debroise předčítal o malém králíčkovi a jeho žena vedla
vlastnoručně připravené loutky a překládala francouzské texty do češtiny.
Následovalo vyprávění o životě ve Francii. Část zahájili žáci II. třídy, kteří prezentovali
svoji skupinovou práci o Francii a zajímavých místech. Poté vyprávěli manželé
Debroise o životě dětí. Třeba to, že nebývá zvykem být s dětmi do 3 let doma, ale děti
již v raném věku začínají docházkou do jeslí. Ukázali typickou mazlící hračku, kterou
rodiče dětem kupují hned dvakrát, kdyby se ztratila. Mateřská škola již bývá povinná.
Děti se nejvíce ptaly na zvyklosti týkající se školy. Dozvěděly se, že se žáci ve
francouzských školách nepřezouvají. Výuka trvá každý den do 17 hodin, dopoledne i
odpoledne je vždy jedna krátká přestávka, kterou děti tráví na školním dvoře.
Přestávka na oběd trvá dvě hodiny. Středa odpoledne bývá vyhrazena zájmovým
aktivitám, ale výuka za to probíhá i v sobotu dopoledne. Prázdniny celkově trvají o
něco déle – zejména ty, které se dají srovnat s těmi našimi kratšími.
Nejzajímavější byla část týkající se ukázky typických potravin a jídel. Děti ochutnávaly
vařený artyčok, francouzské sýrové fondue, mořské živočichy – mušle či krevety nebo
bagetu. Už víme, že Francouzi si potrpí na sladké snídaně, nejčastěji na pečivo
s marmeládou, a oběd bývá rozdělen na několik chodů. Třeba předkrm z čerstvé
zeleniny, hlavní jídlo, kdy se někdy jí maso a pak příloha zvlášť, a poté zákusek.
Celá prezentace byla kvalitně a do detailů pečlivě připravená. Manželé Debroise,
jejichž děti chodí do naší mateřské školy, navštívili s besedou i ji. Myslíme, že to byla
velmi názorná ukázka multikulturní výchovy. Moc jim děkujeme.

Jak vidím vodníka já?

Co přinese listopad?

„Znám jednoho strýce vodníka. Byl jsem u
něho doma. Ten vodník má zelený kabát a
zelenou košili. Také má zelené kalhoty a
zelené boty. Jak to vypadá u něho doma? Jak
jistě víte, vodník sbírá dušičky! Má tam polici
s dušičkami. A také tam má lavice.“
K. Kašpar, 5.r.

 Výuka plavání 3.–4.r. ZŠ
ve čtvrtek dopoledne od 1.
10. 2009 do 12. 11. 2009
(proběhla úprava rozvrhu),
 Kráska a netvor
žáci ZŠ navštíví v úterý
3. 11. 2009 dopoledne
nové představení
loutkového divadla Lampion
v Kladně,
 Konzultace v ZŠ
v úterý 10. 11. 2009
odpoledne dle objednání u
třídních učitelů,
 Den otevřených dveří
pro rodiče budoucích i
současných žáků školy,
nabízíme 11. 11. 2009
dopoledne možnost
zhlédnout výuku v ZŠ či
aktivity v MŠ. Návštěvy v
ZŠ prosíme o dodržování
počátků a konců
vyučovacích hodin, v MŠ
záleží na dohodě s
učitelkami.
 Státní svátek
úterý 17. 11. 2009

„ Vodník je velmi citlivý a umí velmi dobře
počítat. Umí uvařit čaj i kafe, ale má raději
čaj. Má zelené nažloutlé vlasy, dlouhé až pod
lopatky. Nosí brýle na čtení a televizi. Také má
zelený dlouhý kabát a zeleno-černé punčochy.
A červené boty a žluté šortky. U něj doma je
to moc a moc hezké. Má to tam malé, ale
útulné. Na poličkách má dušičky s mrtvými
rybičkami. A postel a gauč má z rákosí. A
nejraděj má svoje křeslo. A svoje vnoučata.“
N. Mayerová, 5.r.
„ Vodník je pohádková bytost a je strašně
hodný. Pomáhá rybám, když se zraní a rád
kouří fajfku. Na prstech má kulaté přísavky a
mezi prsty má blány. Stará se o všechny
v rybníku. Je celý zelený a má hnědé boty. Má
rád černou barvu, proto na zeleném kabátku
má černé knoflíky. Má modré oči jako voda a
jeho kůže je zelená.“
P. Pirner, 5. r.

Nabízíme pracovní místo
VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY A POKLADNÍ.
Pracovní doba 12 hodin týdně (denně 7:30
– 9:30 a středa 14:30 – 16:30).
Nástup 1. ledna 2010.
Dlouhodobý pracovní poměr.
Požadujeme SŠ vzdělání ukončené
maturitní zkouškou a znalost práce na PC
(ovládání programu pro ŠJ, Word, Excel, email, tisk dokumentů a archivace na CD).
Dle potřeby zaškolíme před nástupem.
Bližší informace u ředitelky školy, termín
schůzky si předem sjednejte na tel.
728 816 838.

Upřímné poděkování!


paní Sedelmayerové za
nádobíčko do kuchyňky MŠ.

Základní škola a Mateřská škola
Stehelčeves, okres Kladno
 Řánkova 87, 273 42
 311 320 540 (ZŠ), 721 248 511 (MŠ)
www.zsstehelceves.webnode.cz
skolastehelceves@gmail.com

