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Návštěva divadla Lampion

„Budulínku, dej mi hrášku…“, tak takhle škemrá liška v tradiční české pohádce
O Budulínkovi, kterou jsme zhlédli v kladenském divadle LAMPION. Na výlet jsme se
vydali ráno autobusem asi s 30 dětmi. Když třikrát zazněl gong a setmělo se, děti ani
nedýchaly napětím. Netradiční pojetí pohádky se líbilo nejen dětem, ale i dospělým
divákům. Po návratu do MŠ každé z dětí dostalo svoji vstupenku jako bonus.
Vzpomínka na školní ples
Na stránkách skupiny Patex si můžete o našem plesu, který se konal 27. února, přečíst
následující:
„Včerejší akce se náramně vydařila. Skvělá atmosféra byla podtržena odvážlivci, kteří
sebrali odvahu a při karaoke vystoupení vystoupili na pódiu a zazpívali nám známé hity.
Obzvláště bychom chtěli vystřihnout poklonu postaršímu páru v seniorském věku, který
nám vyrazil dech svým elánem, tancem a výbornou fyzičkou, kdy i při tvrdší muzice
(Kabát, Horkýže Slýže apod.) "pařili" s ostatními mladšími ročníky na parketu jako za
mlada. Klobouk dolů! Děkujeme paní ředitelce za pozvání a všem, kteří si včerejší
zábavu užili stejně jako my. Tak zas příště :-)“
Za velmi zdařilé také pokládáme předtančení našich žáků pod vedením p. učitelek L.
Nové a B. Vychytilové, které je výsledkem několikahodinového nácviku. Bohatá byla i
tombola. Množství darů, které jste poskytli do slosování, překvapilo ve výsledku i nás a
doufáme, že jste vyhráli alespoň malý balíček všichni.
Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit a vytvořit svou přítomností nebo i darem
příjemnou atmosféru večera. Doufáme, že se Vám letošní ples líbil a přijdete i příště.
Vás ostatní srdečně zveme za rok na další školní ples také. Nebojte se, neznámkujeme…
Výsledky zápisu do mateřské školy
K zápisu do mateřské školy, který se konal 19. března 2010, se dostavilo 21 zákonných
zástupců se žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
Pro školní rok 2010/2011 bude v naší mateřské škole volných 16 míst. Z uvedeného počtu
zájemců o místo v mateřské škole byly tři děti z jiných obcí (Zájezd, Cvrčovice,
Makotřasy), které jejich místo trvalého pobytu posunulo až na poslední místa v pořadí.
Na volná místa byly přijaty tedy pouze děti s trvalým pobytem ve Stehelčevsi. Při
obsazování míst bylo použito druhé rozhodující kritérium přijímání, a to věk dítěte.
Všechny děti ve předškolním věku 3 – 6 let byly do mateřské školy přijaty. K zápisu ještě
přišli zákonní zástupci s dětmi, které dosáhnou tří let až v průběhu školního roku. Dvě
takové děti již nemohly být přijaty. Seznam přijatých dětí byl již schválen na obecním
úřadu ve Stehelčevsi bez připomínek a v nejbližší době budou vyrozuměni o výsledku
přijímacího řízení všichni žadatelé.
Děkujeme rodičům, že využili celou dobu zápisu a na chodbě díky tomu nedocházelo
k příliš dlouhému čekání. Opakujeme, že pořadí, v jakém se rodiče dostaví k zápisu, není
vůbec rozhodující. Také nedoporučujeme rodičům chodit k zápisu s malinkými dětmi,
aby si zajistili „jisté“ místo dopředu až na další školní rok. Přijímací řízení probíhá podle
správního řádu a musí být rozhodnuto na základě podané žádosti do 30 dnů. V případě,
že rodič obdrží zamítnutou žádost – rozhodnutí o nepřijetí, musí na další školní rok o
přijetí požádat znovu. Nelze zakládat „pořadník“, který bude přecházet mezi
jednotlivými roky, neboť to nemá oporu v zákonu.

Z pera našich žáků…
Jaro
N. Mayerová

První kytka v březnu kvete pod sněhem. Má
hlavičku, hezkou jako slzičku. Víte, jak se
jmenuje? Máte chytrou hlavičku.

Jaro
A. Švihlíková

Jaro, jaro, pojď už k nám,
ať já, květina rozkvétám.
Děti si krásně zpívají,
vlaštovky už přilétají.
Šneci, pojďte k nám,
salátek vám dobrý dám.
Pak se vraťte do travičky,
otužit se od rosičky.

Jaro
M. Součková

Slunce kolem svítí, všude roste kvítí.
Slimák volá na manželku:
„Přines mi tu peněženku.
Koupíme si botičky, obujem i dětičky.“
Ostatní křičí:
„Pojďte k nám, máme dobrý salátek.
Pak půjdete nazpátek.“

Co chystáme v dubnu?

Školní ples
A. Švihlíková
Paní učitelka mě vybrala na předtančení pro
školní ples. Bude to tanec polonéza a Cha-chacha. Já tancuji oba tance. Polonéza mě
zaujala, ale Cha-cha-cha víc. Oba tance jsou
hezké i namáhavé. Na polonézu bylo vybráno 6
párů a na druhý tanec jen 5. Nacvičujeme na
místě, kde se bude konat školní ples.

 Velikonoční prázdniny ZŠ
čtvrtek 1. 4. 2010
a pátek 2. 4. 2010;
 Výuka plavání MŠ
výuka probíhá na bazénu
v Kladně, zahajuje v pátek
23. dubna a potrvá
do 18. června 2010;
 Konzultace s rodiči ZŠ
úterý 13. dubna 2010;
 Škola v přírodě ZŠ i MŠ
v Prachovských skalách se
bude konat od 1. května do
8. května 2010.

Děkujeme

 všem sponzorům školního
plesu a omlouváme se, že
nejmenujeme jednotlivě, bylo
Vás opravdu hodně,
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