Základní škola a Mateřská škola Stehelčeves, okres Kladno

Leden 2014

Všem našim čtenářům přejeme, aby
nový rok 2014 byl pro ně rokem
plným úspěchů, osobního štěstí
a pevného zdraví.
 všem, kteří přispěli jednotlivým třídám školky i školy na dárek
od Ježíška nebo nákupem výrobků na vánoční výstavě ve škole
(při akci Zpívání pod jedličkou),
 paní Karen Dolejší za vánoční perníčky (želvičky) pro všechny
děti,
 paní Zuzaně Dolejší za dárky pro děti v MŠ i ZŠ,
 panu Petru Brožovi za sponzorský dar škole ve výši 20.000 Kč,
 všem, kteří darovali v roce 2013 škole finanční nebo hmotný dar
nebo jinak nám pomohli, ale nechtějí být jmenováni ...

Beseda „Daleká cesta čokolády”
V úterý 26. 11. 2013 navštívily školáky slečny z humanitární
organizace ADRA s besedou na téma „Daleká cesta čokolády.“ Měly
připravený moc hezký program doplněný soutěžemi a zajímavým
vyprávěním. Děti se dozvěděly, jak a hlavně z čeho se čokoláda vyrábí.
Měly možnost se na kakaové boby podívat. Někteří, po nenápadném
a tajném ochutnání zjistily, že musí sladká dobrota urazit skutečně
velký kus cesty, než docílí své finální chuti. Samotné kakaové boby
mají totiž před zpracováním velmi silnou, hořkokyselou až štiplavou
chuť.
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Čertovské spaní ve škole
V noci ze 4. na 5. prosince zorganizovala Žákovská rada, zejména
její dvě členky – K. Lapáčková a G. Bejčková Čertovské spaní ve škole.
Pečlivě připravovaly program plný soutěží, her a „pekelného“
tancování na čertovské diskotéce. Samozřejmě nesměla chybět ani
stezka odvahy, směrovaná do sklepa, kde se ti nejodvážnější museli
upsat čertu. To proto, aby se jim lépe spalo. Po náročném večeru
všichni ulehli do spacáků a ještě chvíli jim paní učitelky četly
strašidelné
pohádky.
Zážitků
bylo
mnoho,
a
tak
se
dlloooouuuuuhhoooo usínalo. Nakonec únava přece jen zvítězila.

Výlet do svíčkárny Rodas
V pátek 6. prosince celá ZŠ
vyrazila na výlet do „Svíčkárny“
Rodas v Šestajovicích. Cestu
na místo zvolil pan řidič přes
centrum Prahy, což pro školáky
bylo
příjemné
zpestření.
Ve svíčkárně je čekal zajímavý
program. Mohli si sami vyrobit
barevné svíčky, ozdobit je
horkým voskem. Dalším milým
dárečkem, který vyráběli, byla
solná lampička s mýdlovým
zápichem. Děti to moc bavilo.
Na závěr navštívily podnikovou
prodejnu, kde měli možnost
koupit si různé výrobky z vosku,
a není pochyb, že toho patřičně
využily. Pak je paní majitelka
provedla výrobou a společně s ukázkou strojů vysvětlila, jak vlastně
svíčka vzniká. Při odchodu navštívily děti ještě minizoo, sídlící
v areálu. Byl to zkrátka prima výlet.
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