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Informace pro rodiče žáků MŠ
Po dohodě se zřizovatelem školy (Obec Stehelčeves) bude mateřská škola uzavřena
v době hlavních školních prázdnin od 16. 7. do 31. 8. 2011. Z toho vyplývá, že provoz
v mateřské škole normálně pokračuje v měsíci červenci až do 15. 7. 2011.
Úplata za vzdělávání v MŠ v měsíci červenci bude proto pouze ve výši 50 % původní
částky, tj. 115 Kč pro všechny přihlášené děti (s výjimkou předškoláků, kteří mají
vzdělávání zdarma). Stravné v měsíci červenci je stanoveno ve výši 36 Kč za celý den
(tj. svačina 7 Kč, oběd 20 Kč, odp. svačina 7 Kč, nápoje 2 Kč).
Kuličkiáda a Den rodiny
V pátek 13. května od 16 hodin byla na školní zahradě uspořádána Kuličkiáda a Den
rodiny. Všichni se připravili – děti, rodiče i učitelky. Na souboj v kuličkách se přihlásilo
20 týmů. Souběžně probíhaly soutěže ve šplhu, hodu na cíl, přeskoku pneumatik, v chůzi
na chůdách a skocích na trampolíně. Hlavolamy zahřály mozek všem soutěžícím. Velká
účast rodinných družstev v kuličkách sice posunula konec akce hluboko za 18 hodin, ale
zaujetí a bojovný duch byl nezdolný. Děti i rodiče získali medaile za sportovní disciplíny
„Super rodina“ a další medaile, diplomy a drobné dárečky za Kuličkiádu. Odpoledne
proběhlo v pohodě, klidu a dobré náladě. Přálo nám i počasí. Už se těšíme na další
ročník. Odkaz na fotografie z akce ke stažení je na stránkách školy.
Cesta do Kladna
V pondělí 9. května jsme jeli s třídou na výlet do Kladna. Když jsme tam dojeli, čekali jsme
v parku na paní, která nás vedla Kladnem a seznamovala nás se starými nebo vzácnými
budovami. Byli jsme u gymnázia, u Sokolovny a u lékárny U České koruny. Byli jsme i u kaple
Sv. Floriána, mariánského sloupu i nové radnice, u kostela Sv. Marie a u zámečku, ve kterém
byla galerie a knihovna. Pak jsme šli na výstavu o ptačí říši, kde se mi moc líbilo. Byli tam různí
ptáci. Nejvíc se mi líbily sovy a krkavec velký. A také se mi líbily ptačí lebky a vajíčka. Dostali
jsme práci na papíře, a pak jsme šli na zmrzlinu. A jeli jsme do školy, moc se mi to líbilo.
Tomáš Blažek 4. r.

Výstava o ptačí říši
V muzeu se mi nejvíc líbilo, že jsem si mohl všechno pohladit. Viděl jsem tam kachnu lysku.
Nejvíc se mi tam líbil ptáček jménem králíček a jeho vajíčka a kormorán veliký. Byl veliký a jeho
zobák a nohy - to bylo něco! Nejvíc říkám, že králíček byl krásný. Viděl jsem, co jí kachna a
mohl jsem si vyzkoušet, jak se těžce chytá potrava. Lovil jsem hůlkami, jako čáp ryby. Byly tam
kosti z hlav a mohl jsem si je osahat. Vrabec domácí měl tak malou hlavu a orel mořský zase měl
velikou hlavu. I sovy byly veliké. Doporučil bych tuto výstavu slepým lidem!
Ondřej Povolný, 3. r.

Postřehy z výstavy o ptačí říši

Mně se nejvíc líbil výr velký, protože byl doopravdy velký. Měli tam i opravdické lebky a
nožičky ptáků. Andrea Kracíková, 5. r.
 V muzeu mě zaujalo ptactvo, mohli jsme si na ně sáhnout poslepu, na jejich křídla, lebky
a pařátky. Bylo tam i Braillovo slepecké písmo. Zaujal mě krkavec, měl ohromě velká
křídla.
Henryka Najšelová, 5. r.




V muzeu jsme mohli vidět slepecké písmo. Je složené z teček. Viděli jsme velké i malé
ptáky, jejich nožičky, peří a lebky. Mohli jsme si je osahat. Zaujalo mě, jak slepci mohou
poznat ptáky. Byly tam zajímavé věci, o kterých jsem nevěděl. Martin Šťáhlavský, 5. r.
Ptáček králíček je nejlehčí a orel mořský nejtěžší. Zkoušela jsem si, jak špatně se chytá
ptactvo. Mohli jsme poznat, jak se cítí nevidomí lidé.
Barbora Kopecká, 5. r.

Variace na báseň J. Voskovce a J. Wericha „V domě straší duch“
Byl jsem jednou v hotele,
vypadalo to tam jak v Motole,
byl tam hroznej pach,
a všude jen prach,
nikde žádná louka,
na zdi byla připláclá moucha.
Jednou večer v posteli,
slyšel jsem“ sbal si baťohy“,
o půlnoci viděl jsem síly čarovné moci,
přede mnou stál duch,
zase jsem cítil puch.

Šla jsem cestou, byla tma,
najednou jsem zaslechla,
ňákej známej hlas,
rychle jsem se otočila,
byl tam jenom prach.
Pak jsem ráno zjistila,
že to nebyl žádnej hlas,
ležela tam mrtvá žena,
byla celkem zajetá
a potom jsem uviděla
tryskoželvy na babetách.

(M. Kocaja, 5. r.)

(E. Hlavsová, 5.r.)

Co chystáme v červnu?
 Výlet členů Sportovního kroužku v ZŠ s p. uč. K. Hlavsovou do ZOO Zájezd dne
1. 6. 2011 od 13:30 do 16 hodin
 Indiánská stezka místní kolo - 6. června 2011; oblastní kolo – 7. června 2011
 Dopravní výchova 3. – 5. r. na dopravním hřišti v Kladně (náhradní termín)ve
středu 8. června 2011
 Rozloučení s absolventy (závěrečná besídka celé MŠ i ZŠ) na sále KD
Stehelčeves 14. června 2011 od 16:00
 Celodenní výlet MŠ do Kunic ve čtvrtek 16. června 2011
 Schůzky pro rodiče žáků ZŠ, MŠ v úterý 21. června 2011 od 16:00, pro rodiče
žáků budoucího 1. ročníku ZŠ od 16:30 (účast je důležitá)
 Celodenní výlet ZŠ do zámku a labyrintů v Loučni ve středu 29. června 2011
 Plavecká výuka MŠ (únor – červen 2011)

Děkujeme
 paní Janě Hasman za sponzorský dar - kreslící bloky pro MŠ,
 Obci Stehelčeves, která přispěje na dopravu na školní výlety dětem MŠ a ZŠ
s trvalým pobytem v obci částkou 100 Kč na žáka.

Základní škola a Mateřská škola Stehelčeves, okres Kladno; www.zs-stehelceves.cz
 Řánkova 87,273 42 Stehelčeves; skolastehelceves@gmail.com
 311 320 540, 739 631 695 (ZŠ), 721 248 511 (MŠ)

