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Indiánská stezka
Indiánská stezka je soutěž zaměřená na ochranu přírody a památek, na tábornické a
turistické dovednosti. Místní kolo soutěže se konalo v pondělí 4. dubna 2011
v Naučném středisku ekologické výchovy na Čabárně (www.nsev-kladno.cz). Počasí
letos opravdu nepřálo, a když už déšť rozmáčel i zalaminované startovací karty,
musela být soutěž předčasně ukončena a vyhlášeno náhradní kolo.
Za naši školu soutěžili zejména žáci, kteří navštěvují Sportovní kroužek. Michal Petrák
a Filip Černák se umístili v místním kole v nejmladší kategorii chlapců (7 - 9 let)
na 1. místě. Postupují do regionálního kola, které se bude 7. 6. 2011 opět na Čabárně.
V nejmladší kategorii chlapců se ještě zúčastnili Ríša Dobeš a Pavel Kmošek.
V nejmladší kategorii dívek soutěžila Šárka Štancová, Viktorie Rejdíková, Anna
Donovalová a Káťa Lapáčková.
Vzhledem k předčasnému ukončení soutěže se bude závod mladší kategorie dívek i
chlapců (i ostatní kategorie) opakovat 6. června 2011. Držet palce ještě budeme moci
Romanu Krchovi, Martinu Šťáhlavskému, Míše Vašťákové a Henryce Najšelové. Za
starší kategorii soutěží ještě Eliška Hlavsová.
Soutěž sama o sobě je velmi náročná, děti se účastní mnoha disciplín na trati 2 – 3 km.
Turistické: topografie, uzlování, druhy ohňů, turistické, topografické a ochranářské
značky
Indiánská stezka: střelba z praku
Přírodní a kulturní památky
Ochrana přírody: léčivé rostliny, chráněné rostliny, dřeviny, savci, ptáci
Abeceda táborníka: Morseova abeceda, KPZ, orientace v jízdním řádu
(K. Hlavsová)

Sběr starého papíru

V jarním kole jsme nasbírali celkem 138 kg v mateřské škole a 1.280 kg v základní škole.
Celkem tak máme již 3.518 kg v tomto školním roce. Na konci měsíce května 2011
připravujeme ještě letní kolo a chceme vyzkoušet změny v systému sběru:
 Sběr papíru bude probíhat během jednoho týdne od 23. 5. do 26. 5. 2011.
 Papír budete moci přinášet v určeném čase, který zveřejníme na nástěnce u
vchodu.
 Shromažďování papíru bude na ploše před sběrovým domečkem na zahradě školy
nebo přímo ve sběrovém domečku.
 Balíčky by měly být svázané a popsané jménem a hmotností.
 Množství papíru nahlásíte třídní učitelce ve školce nebo ve škole.
Budeme rádi, pokud se zúčastníte a přispějete tak dětem na aktivity, které pro ně
pořádáme nad rámec výuky.

(H. Štancová, 3.r.)

(E. Hlavsová, 5.r.)

Co chystáme v květnu?
 Dopravní výchova 3. – 5. r. na dopravním hřišti v Kladně 3. května 2011
 Den rodiny a Kuličkiáda v pátek 13. května 2011 od 16 hodin
 Výlet do Aquaparku 31. května 2011 (nabízíme volná místa v autobusu
na akci pro zájemce z řad bývalých žáků nebo občanů)
 Plavecká výuka MŠ (únor – červen 2011)

Chcete nám pomoci, sponzorovat nás a nevíte jak? Uvítáme kancelářský papír,
výtvarné potřeby nebo finanční prostředky. Šetříme na houpačku na školní zahradu,
která dětem chybí. Navštivte nás v kanceláři školy.
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)

