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Výtvarné kouzlení
V listopadu v hodině výtvarné
výchovy
prvňáčkové
kouzlili
s barvami.
Na
velký
formát
pomocí
papírových koulí namočených
v barvách, vykouzlili úžasnou
grafiku s názvem „Oheň a voda“. I
název vymysleli sami. „Kouzlení“
si všichni užili a výslednou práci si
děti vystavily ve třídě. Později
bude ke shlédnutí na chodbě
budovy školy.
AP

Čertí rejdění
Anděl nebo čert? Za co asi přijdu? Není snadné vymyslet masku,
zejména na den, na kterém tolik záleží – 5. prosince. Děti do rána
s napětím očekávaly návštěvu čerta, Mikuláše a anděla. Některé
byly dle vlastních slov smířené s tím, že je odnese čert, protože
zlobily. Aby čekání nebylo dlouhé, tak si prvňáčkové připravili
pro školku tanečky a
školka
na
oplátku
prvňáčkům zarecitovala
čertovské básničky.
Nakonec vše dobře
dopadlo, čert nikoho
neodnesl.
Téměř
všechny
děti
i
školkáčkové přednesli
krásné
básničky
„opravdovému“ čertovi
a Mikuláši s andělem,
za které byli odměněni
malým pamlskem.
Těšíme se na příští rok.
KH,AP

Kouzelný kouzelník
Součástí čertího rejdění (opravdu strašidelného)
bylo i vystoupení mladého a nadaného
kouzelníka, v jehož kouzelnickém fraku se
pyšnil absolvent naší školy – Kristián Kašpar.
Vystoupení pro MŠ i ZŠ si připravil velmi
pečlivě a musíme uznat, že nejen dětské
hlavičky kroutily úžasem nad některými triky,
které nám šikovný pan kouzelník předvedl. Celé
vystoupení bylo velmi povedené, moc se líbilo.
Všichni Kristiánovi držíme palce v kouzelnické
kariéře, která vypadá opravdu slibně! AP

Plavecká výuka
6. prosince 2012 byla opět po roce zahájena plavecká výuka. Tentokrát bude probíhat
v plaveckém areálu města Slaný. Naši plavci ze ZŠ i MŠ byli připraveni ukázat, jak jsou
v plavání zdatní . Paní učitelky z plavecké školy si děti rozdělily do družstev a celá lekce
probíhala formou her a různých zábavných vodních aktivit, které se dětem líbily. A
přesto, že je voda vždy velmi unaví, pokaždé se těší na další plavání. Pochvalu si zaslouží
i nejmladší účastníci z mateřské školy. Jsou to bojovníci, vlastně plaváčkové.
AP

Vánoční besídka
17. prosince již tradičně děti, žáci i
zaměstnanci ZŠ a MŠ Stehelčeves
uspořádali vánoční akci Zpívání
pod jedličkou. Všechny děti se pilně
připravovaly na vystoupení na
školní
zahradě
a
s časovým
předstihem
trénovali
koledy,
básničky a písničky. Školáci pod
vedením pana učitele E. Červeného
s doprovodem harmoniky a děti
z MŠ pod vedením paní učitelek
M. Tesařové a K. Müllerové
s doprovodem flétničky.
Bohužel počasí vůbec nepřálo a místo sněhové peřiny nás překvapil déšť a náledí, proto se
celé vystoupení přesunulo do prostor budovy školy.
Za úžasné vystoupení účinkující po právu sklidili veliký potlesk.Vystoupení bylo
doplněné i akcí na podporu charity (Fond Sidus – nákup nezbytných lékařských přístrojů
a léčebné pobyty pro nemocné děti) a prodejní výstavou výrobků dětí z MŠ a ŠD. Na závěr
pak paní kuchařky připravily pro rodiče (za jejich vydatné materiální podpory) a děti ve
školní jídelně malé občerstvení v podobě vánočních cukrátek, závinů a teplých nápojů.
Každý se tak mohl alespoň na chvilinku „zastavit“ v předvánočním uspěchaném čase.
Všem, kteří se podíleli na přípravách patří veliký dík!
AP

Výsledky voleb do školské rady
Výsledky voleb do školské rady konané ve dnech 15. – 16. listopadu 2012
Zástupci rodičů
Počet hlasovacích lístků celkem: 106
Počet vydaných hlasovacích lístků: 89
Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 52
Počty získaných hlasů:
Volební komise:
Markéta Debroise
26
Kateřina Müllerová
Michaela Jírová
21
Miroslava Štancová
Alena Vodová
21
Vladimíra Rašková
Simona Černáková
19
Tereza Hladká
13
Eva Čtrnáctá
12
Jako nové členky Školské rady za zákonné zástupce žáků školy na období 2012 - 2015
byly zvoleny Markéta Debroise, Michaela Jírová a Alena Vodová.

Školní inspekce
Ve dnech 12. – 17. prosince 2012 školu navštívily inspektorky z České školní inspekce.
Inspekce, která byla ve škole naposledy v roce 2007, velmi důkladně formou hospitací,
konzultací a kontrolou veškeré dokumentace prověřila výchovně vzdělávací proces,
dokumentaci, bezpečnost, hospodaření a celý chod školy. Škola celou prověrku ustála bez
problémů a dle předběžných závěrů inspekce nezjistila žádná vážná pochybení ani
nesrovnalosti. Inspekční zpráva bude zveřejněna na webových stránkách České školní
inspekce počátkem roku 2013.

Co chystáme v lednu?






18. ledna 2013 - Zápis do 1. ročníku ZŠ
28. ledna 2013 - Rodičovské schůzky ZŠ (16:30) a MŠ (16:00)
schůzka Školské rady (přesný termín bude upřesněn)
do konce ledna 2013 probíhá plavecká výuka (každý čtvrtek)
31. ledna 2013 bude žákům ZŠ vydáno pololetní vysvědčení

Poděkování





Kristiánovi Kašparovi za krásné kouzlení pro děti ve škole
všem rodičům za upečené vánoční dobroty, které přinesli na vánoční besídku
všem, kteří nákupem drobných předmětů finančně přispěli na charitu (fond Sidus)
všem rodičům dětí z MŠ, kteří se účastnili akce Rodičovského sdružení Školáček:
„Dopis Ježíškovi“
 paní Barahonové, která darovala stromeček a vánoční ozdoby
 paní Dejmové za časopisy a slané pečivo

Vážení rodiče a příznivci školy
děkujeme za Vaši přízeň a do nového roku 2013
Vám i dětem přejeme hodně zdraví,
štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Stehelčeves a MŠ Dřetovice
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