Leden 2015

Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy
Stehelčeves, okres Kladno vyhlašuje

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ

Zápis se uskuteční v pátek 23. ledna 2015
od 14:30 v 1. patře budovy školy ve Stehelčevsi.
Prosíme rodiče, aby nezapomněli rodný list dítěte a svůj
občanský průkaz. Dodržte prosím dobu začátku zápisu, je
připraven společný program pro děti.
Kromě rozšířené výuky informatiky (již od 2. ročníku), která
je ojedinělá na 1. stupni ZŠ v Kladně a okolí,
a výuky angličtiny (již od 1. ročníku), naše škola nabízí dětem
vlídné rodinné prostředí a individuální přístup. Novinkou je
také rozšíření provozu školní družiny do 16:30.
Naším zájmem je, aby Vaše děti zvládaly první roky učení ve
škole v pohodě a radosti, ve známém prostředí a obklopeni
kamarády. Výuka je v souladu s RVP ZV a Standardy platnými
pro všechny základní školy ČR. Více se o naší škole dozvíte
na www.skolastehelceves.cz nebo přímo při osobní návštěvě
ve výuce, kterou Vám rádi umožníme.
Mgr. Šárka Holečková, ředitelka školy, tel. 728 816 838.

Historie indiánů – další poznávání
Děti ve škole se opět vydaly po stopách indiánů, tentokrát na
téma Historie indiánů. Vytvářely mayské kalendáře, amulety a
plnily různé úkoly. Náčelnice, paní učitelky, dohlížely a občas
pomáhaly malým indiánům při plnění jednotlivých úkolů. Na
závěr každá skupina prezentovala před spolužáky své krásné
kalendáře. Při objasňování zakreslených symbolů se jim na
krku pyšně vyjímaly vlastnoručně vyrobené amulety.

A jak to viděly děti?
“Dne 4. 12. 2014 se ve škole pořádal projekt Cesta za
indiány. Projekt připravila paní učitelka Mirka. Mirka nám
pustila prezentaci o indiánech. Pak jsme losovali, kdo bude v
jaké skupině a se kterou náčelnicí. Odešli jsme do tříd a tam
jsme vyráběli amulet, který nás chrání. Potom jsme vyráběli
indiánský kalendář období a měsíců. Projekt se určitě všem
libil a opravdu se povedl.”
(M. Debroise, 5. roč.)
“Tento projekt Cesta za indiány se mi moc líbil, zvlášť týmy.
Náš tým hnědých byl dobrý. Já jsem si vybral za amulet
pavouka, protože symbolizuje štěstí a lov. Všechno jsme to
udělali. Nemůžu říct, že byl tým špatný, ale dobrý a nemůžu
si vynachválit tento projekt. Myslím že to byl zatím nej
projekt.”
(T. Povolný, 4.roč.)

Leden
Gabriela Bejčková

Leden byl bílý,
pole jen sílí.
Jeden by pad,
jaký je mráz.
Padá sníh - vím,
je z toho rým.

Čertí rejdění ve škole
V pátek 5. prosince
navštívila děti v MŠ i
ZŠ skupina čertíků
s Mikulášem
a
andělem.
Tentokrát
přišlo čertů více, než
v minulých
letech.
Byli pěkně neposední
a řádili, jak se na
pořádné čerty sluší a
patří.
Anděl
s Mikulášem je mírnili, aby se menší děti nebály. Ten, komu
se povedla přednést alespoň krátká básnička, dostal za
odměnu balíček dobrot. Jelikož byli všichni stateční, nepřišel
nikdo zkrátka. A protože si čerti nikoho neodnesli, zůstaly
děti MŠ i ZŠ v plném počtu.☺ (AP)

Muzikál Sněhová královna
10. prosince žáci ZŠ navštívili divadlo Hybernia v Praze, kde
zhlédli muzikál Sněhová královna. Bezmála tříhodinové
představení sledovali všichni se zatajeným dechem. Překrásné
vystoupení, ozvučení, kostýmy, triky a pěvecké i herecké
výkony pohádkových postav určitě stály za návštěvu. Děti, a
myslím, že nejen ony, si odnesly úžasný zážitek, na který
budou dlouho vzpomínat. (AP)

Zpívání pod totemem, vánoční besídka
Rok uplynul jako voda a opět je tu spousta těšení, zvědavosti
a tužeb – prostě blíží se Vánoce. Děti z mateřské školy
nacvičily pěkné vystoupení s básničkami, tanečkem a zpěvem.
Žáci základní školy své vystoupení pojali tak trochu v duchu
ročního tématu o indiánech. Zpívali pod jedličkou a totemem

zároveň. Celá škola byla naplněna vánočními výrobky od těch
nejmenších dětí až po páťáky. Na sirotčinec v Kongu jsme
vybrali a zasíláme 1.633 Kč. Ostatní peníze budou použity
jako vždy ve prospěch našich žáků.
Završením vánočního času byla páteční besídka. Nejdříve si
školáci ve třídách povídali, zpívali a rozdávali dárečky, které
měli pro kamarády. Poté se všichni sešli ve velké třídě a po
krátkém programu, který si připravila každá třída pro ostatní,
je čekalo překvapení – hry, knihy a stavebnice pro jednotlivé
třídy. Jako vždy při slavnostních chvilkách byla všem dětem
zprovozněna čokoládová fontána.

Připravujeme
 9. ledna - ředitelské volno v ZŠ a uzavření MŠ z
organizačních důvodů
 20. ledna - rodičovské schůzky v MŠ od 16:00 a v ZŠ
od 16:30
 23. ledna - zápis do 1. ročníku ZŠ od 14:30
 29. ledna - pololetní vysvědčení
 30. ledna - pololetní prázdniny v ZŠ
 2. – 6. února - jarní prázdniny v ZŠ, MŠ je normálně v
provozu

Poděkování








všem lidem, kteří podpořili předvánoční akce: charitativní
akce pro sirotčinec v Kongu, vánoční prodejní výstavu i akci
Dopis Ježíškovi v MŠ
paní Karen Dolejší za krásné perníčky a dárečky pro všechny
děti ZŠ i MŠ
paní Alici Růžičkové za Mikulášskou nadílku pro MŠ
panu Petr Brožovi za sponzorský dar ve výši 10.000 Kč
panu Miloslavu Beranovi za vytrvalou bezúplatnou pomoc při
rekonstrukci školní zahrady
panu Pavlu Šmídovi za pomoc při osazení kamenů a
vybagrování prostoru na „jeskyni“
Rodičovskému sdružení Školáček a Rodinnému centru
Dřetovice za nákup her a hraček dětem MŠ

