Základní škola a Mateřská škola Stehelčeves

LEDEN 2012

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ
PROBĚHNE V PÁTEK 20. LEDNA 2011
V 14:30 HODIN
V 1. PATŘE BUDOVY ZŠ A MŠ VE STEHELČEVSI.
 Zápis probíhá se všemi dětmi společně, dostavte se v určenou hodinu.
 Zákonný zástupce s sebou musí mít svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
 Přihlášku k základnímu vzdělávání obdržíte při zápisu.
 K zápisu se musí dostavit všechny děti, které ve školním roce 2011/2012 dosáhnou
věku 6 let (den narození od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006).

Co nabízíme jako škola navíc?






Vyučujeme tradiční učivo zajímavými formami (skupinová výuka, projektové
vyučování, výuka na počítačích) a nabízíme mimoškolní akce a zájmové kroužky.
V každé třídě jsou interaktivní tabule pro moderní výuku učiva.
V 1. ročníku vyučujeme čtení genetickou metodou a píšeme novým typem písma
Comenia Script.
Rozšířenou povinnou výuku Informatiky již od 2. r.
Nepovinnou výuku anglického jazyka v 1. a 2. ročníku ZŠ a rozšířenou výuku ve 3.
– 5. ročníku o anglickou konverzaci.
Výuku předmětu Etická výchova.

Co chystáme v lednu?





20.
24.
24.
28.

ledna 2012 v 14:30 zápis do 1. ročníku základní školy
ledna 2012 od 16:00 rodičovské schůzky v MŠ
ledna 2012 od 16:30 rodičovské schůzky v ZŠ
1. – 4. 2. 2012 škola v přírodě v Orlických horách

Co přinesl prosinec ve školce?
Byl u nás čert, Mikuláš a anděl. Že máte doma všechny své dětičky? Tak to máme
radost! Měli jste vidět, jak některé dětičky ronily slzičky a slibovaly: „Já už budu
opravdu hodnýýýý". Někdy tomu uvěří i Čert .
Vyrobili jsme také pro Vás spoustu drobných dárečků, které jste si jistě s radostí
zakoupili na Vánoční výstavě, kde Vám Vaše „zlatíčka“ zazpívala koledy pod jedličkou
na školní zahradě. Příjemné bylo i posezení ve školní jídelně s ochutnávkou Vámi
doneseného domácího cukroví. Děkujeme za nové recepty. Věříme, že se nám vše
povedlo. Rozdávání dárečků ve školce proběhlo za velké radosti dětí, které si konečně
smlsly i na cukroví, které pekly společně s paní učitelkami. (JK)

Práce žáků
Kapr
Byl jednou jeden kapr. On říkal svým bratrům, že by chtěl být domácí mazlíček. To se
mu splnilo. Za týden ho ulovil malý kluk, jmenoval se Honzík. Vzal si kapra domů. Rodiče
mu řekli: „Je to krásný kapr. Jak se jmenuje?“ „Péťa. Hodlám ho naučit mluvit.“ Tak se
stalo. Po týdnu ho naučil mluvit jako člověka. Máma šla do koupelny a kapr zdraví mámu
a říká: „Jak se máš?“ a máma řekne: „ Ahoj Péťo, já se mám dobře.“. Ze školy přišel
Honzík a řekl mámě: „Je to můj mazlíček a budu se o něj starat až do jeho smrti.“
Vánoční kapr (T. Blažek, 5. r.)
Po ránu v tom okamžení, kapr plave ve vodě. Bubliny mu z pusy letí a je na svobodě.
Jednou večer uslyší nějaký hluk. Podívá se a vidí stroje veliké. Říká si, co s ním bude a
za chvíli byl polapen. Ocitnul se v nějaké míse veliké napuštěné vodou, s kamarády
svými byl chycen. O pár hodin později si ho koupí rodina veliká, už je u nich doma ve
vaně, stráví tam noc. A náhle zmizel dírou ve vaně. Potom přijde kluk z rodiny a říká, že
uplaval výpustí náš kapřík? A najednou tam vidí šupinky pro štěstí a říká: „ Mami, tati,
hele, jaký dárek nám tu nechal náš kapřík!“
Jak jsem učil kapra mluvit (H. Štancová, 4. r.)
Tenhle rok jsme koupili kapra o týden dříve. A dali jsme ho do škopku s vodou, protože
se ve vaně koupeme. Jednou se šla Kačenka na kapra podívat, aby si s ním promluvila.
Ale ouvej, kapr neuměl mluvit a Kačenka začala přemýšlet. Potom na ni tatínek zavolal:
„Kačenko do školy!“ Kačenka si pomyslela: Tak já ho vezmu do školy. A taky tak učinila,
vzala ho do aktovky a šla. Ve škole ho v umývárně vyndala a řekla mu: „Tady na mě
počkej, o přestávku ti všechno řeknu. Ano?“ a kapr jen zabublal. Ale co to? Kačenka
rozuměla, jako kdyby řekl opravdu ano. Crrrr. Kačenka musela jít, ale bylo to opravdu
zvláštní. Když už bylo úplně po škole, Kačenka vzala kapra a šli domů. Doma mu řekla,
co všechno dělali ve škole. A kapr jí řekl: „Co mi to tu vyprávíš?“. Kačenka se zarazila:
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„Cože, ty mluvíš?“ „No jasně, ty jsi mě to naučila těmi nesmysly.“ „Sláva!“. Tatínek
přišel do koupelny a řekl: „Kačenko, co tu děláš?“ „Mluvím s kaprem.“ „Cože?“ řekl
tatínek a kapr mu odpověděl, že ho to naučila Kačenka a začal mu to vyprávět a tatínek
byl úplně v šoku, ale potom se uklidnil. A potom si ho ochočili a měli ho v akváriu, až do
letošních Vánoc.
Kapr umí mluvit (O. Blažek, 4. r.)
Když nám kapr plave ve vaně, tak ho učím mluvit. Ten kapr je jako kocour Mikeš. Kapr
akorát není kočka, kapr je kapr. Když jsem ho naučil mluvit, tak jsem mu dal jméno
Petr. Petr uměl po týdnu skvěle mluvit. Když ho táta chtěl usmrtit, řekl: „Nezabíjej mě,
jsem ještě mladý.“ Tak ho táta ještě nezabil, překvapilo ho, že kapr mluví. Říkal si, že
zvířata nemluví, tak jak to, že tenhle mluví? Když kapr něco potřeboval, zavolal:
„Ondro, přines mi baštu.“ a když jsem mu tam přinesl jídlo, tak mě pocákal vodou. Kapr
mi jednou řekl: „Pusť mě do řeky a o Vánoce znovu připluji.“ Tak jsem ho pustil a on na
Vánoce opravdu připlul zpět.
Jak se kapr učí mluvit (V. Holečková, 4. r.)
Těsně před Vánoci jsme koupili kapra. Napustili jsme do vany vodu a kapra tam dali.
Druhý den jsem šla do koupelny a začala kapra učit mluvit. První slova, co jsem mu
řekla, byla: máma, táta, sestra, bratr, babička, děda. Bylo to smutné, protože kapr jen
otvíral a špulil pusu, ale slovo žádné. Byla jsem smutná, moc a moc mě to mrzelo. Pozdě
večer jsme koupili dalšího kapra, aby tomu kaprovi, co je ve vaně, nebylo smutno.
Zbytečně! Druhý den oba dva kapři byli na pekáči.

Popletené Vánoce (V. Holečková, 4. r.)

Vánoce (H. Štancová, 4. r.)

Zas tu máme po roce,
popletené vánoce.
Dříve nežli začali,
cukroví jsme sežrali.

Vánoce mám rád,
večeříme všichni spolu,
pak si můžem hrát.

Pod stromečkem máme párky,
ve vaně se válej dárky.
opijem se sklenkou džusu,
k večeři si dáme pusu.

Pod stromečkem dárky máme,
pak si hezky zazpíváme.
Večer jdeme všichni spát,
ráno si zas můžem hrát.
Mrazivá (H. štancová, 4. r.)

Zapálíme jehličí,
Ježíšek si zacvičí.
Ozdoby jsou na kaktusu,
na štědrý den pozveme husu.
V televizi horor dávaj,
kapři z řeky mávaj.
Vánoce my rádi máme,
pohádky si zazpíváme.

Auto jede po silnici
a mráz lítá po vesnici.
Děti staví sněhuláky,
bambulaté pajduláky.
Koledy si zpívají
a cukroví dělají.
Když Ježíšek přiletí,
dárečky nám nadělí.

Zima (V. Rejdíková, 3. r.)

Zimní básničky (O. Blažek, 4. r.)

Zima, zima už se blíží,
na okno nám zaťuká.
Zatím jenom hodně sněží,
pro holku a pro kluka.

Ledy tady kloužou,
páni z toho skáčou.
Sněhuláci tajou,
protože se myjou.

Teď je zima všude bílo,
všude v domech je teď milo.
Děti staví sněhuláky,
na obloze už jsou mraky.

Sněhové koule bolí,
protože se koulí.
Se sněhem se tvoří,
až jsme z toho mokří.

Vánoce

Sníh je pro děti (Povolný)

O vánocích je všude kolem sníh, který je bílý
jako mraky na obloze. Zvířata jsou ve svých
norách, kde mají teplo a je jim dobře. Děti leží
ve sněhu a těší se na ten večer, až budou u
stromečku všichni spolu.

Sníh má smích, že děti mají sníh.
Ze sněhu děti udělali sněhuláky
a pak si udělali sněhové rosomáky.
Po týdnu pak k nám přiletěl Ježíšek,
a pak že nemáme plný košíček!

Naše poděkování patří
 všem, kteří si zakoupili výrobky dětí na Vánoční výstavě 20. prosince 2012, neboť
za získané peníze (cca 3.000 Kč) jsme zakoupili nové hračky pod stromeček pro
mateřskou školu a školní družinu,
 p. Procházkovi, p. Dolejší, p. Barahonové, p. Růžičkové, p. Hasman a dalším
dárcům za vánoční dárky pro mateřskou školku a základní školu,
 Rodičovskému sdružení Školáček za sponzorský dar ve výši 3.000 Kč na nákup
hraček,
 p. Brožovi (firma PRB, s. r. o.) za sponzorský dar ve výši 5.000 Kč.
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