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ZŠ a MŠ Stehelčeves Vás co nejsrdečněji
zve na

II. REPREZENTAČNÍ
PLES,
který se uskuteční

v sobotu 27. února 2010
od 20 hodin v KD Stehelčeves.
Vstupenky v ceně 70 Kč lze předem
zakoupit v kanceláři školy.
K tanci a poslechu hraje oblíbená skupina Patex.
Těšit se můžete na předtančení dětí, bohatou tombolu a půlnoční
překvapení.

Výsledky zápisu do 1. ročníku
V pátek 22. ledna se uskutečnil zápis do 1. ročníku základní školy
pro školní rok 2010/2011. K zápisu se svými rodiči přišlo 11 dětí.
Zápis byl tentokrát v duchu ročního motivačního tématu Děti světa,
což bylo nejvíc znát na oblečení dětí z vyšších ročníků – pomocníků.
Budoucí prvňáčky tak doprovázel Eskymák, domorodá žena,
indiánka a Číňanka. Za splnění úkolů, které byly zároveň zkouškou
jejich znalostí, získávaly odměnu v podobě samolepek. Kromě toho
děti dostaly několik drobných dárků omalovánky, pejsky vyrobené
dětmi ZŠ nebo sáčky se svačinovými boxy a reklamními předměty
od firmy RAMA. Podle prvních předpokladů bude přijato celkem 11
dětí a 1 žák bude mít odklad školní docházky. Všechny děti budou
moci být přijaty. Předpokládaný počet žáků základní školy
v následujícím školním roce bude 38 žáků.

Aquapark Praha
Ahoj Marťo,
píši Ti o výletě, kde jsem byla se školou.
Byli jsme ve Vodním světě Aquapalace
v Praze, Čestlicích. Při vstupu jsme
dostávali náramky, ve kterých byl čip na
to, abychom si mohli zamknout a
odemknout skříňky. Šli jsme plavat a
paní učitelky nás rozdělily do skupin
plavců, méně plavců a neplavců. Šli
jsme na různé atrakce. Já jsem šla na
tobogán jménem Twister. Když jsem
byla v půlce tobogánu, na chvíli na mě
svítila světla, a pak byla tma. Už jsem
byla na konci tobogánu, za chvíli jsem
byla ve vodě. Nejvíc se mi líbil bazén
s vlnami. Bylo už horně hodin. Vrátili
jsme se ke svým boxům, převlékli se a
jeli domů.
Ahoj Tvoje Áďa.
A. Švihlíková, 5.r.

Co se chystá v únoru?
 Pololetní prázdniny ZŠ
od pondělí 8. února do
pátku 12. února,
mateřská škola má
normální provoz;
 Reprezentační ples školy
sobota 27. února 2010 od
20 hodin.

Ahoj Áďo,
píšu Ti dopis, protože Ti chci udělat
radost. Dnes jsem jela se školou do
vodního světa. Nejvíc se mi líbil tobogán
Twister. Byl hodně rychlý. Blikala tam
světla a po chvíli byla tma. Už se blížil
konec pobytu, tak všichni sjeli tobogán
a šli jsme se všichni převlékat. A jelo se
domů. Přála bych Ti, abys tam taky
někdy jela.
Ahoj Martina
M. Součková, 5.r.
Ahoj Honzo,
píšu Ti, protože jsme se dlouho
neviděli. Chci Ti napsat, že jsem byl
v Aquaparku v Praze. Hodně se mi líbila
jízda na tobogánu. Přeju Ti, až tam
někdy pojedeš, aby se Ti tam líbilo.
Ahoj Kríša
K. Kašpar, 5.r.
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