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Zápis do MŠ

Exkurze do muzea – Život na vsi
Žáci III. třídy jeli 12. 2. 2013 do Národopisného muzea v Praze. Mně se v muzeu líbily mísy a
nábytek. Bylo to totiž pěkně zdobené. Zajímavé tam bylo všechno: nástroje, oblečení, atd.
Překvapilo mě, že jsme museli dělat ve skupině úkoly o jednotlivých věcech. Já jsem musel
zkoumat hrnčířství a tkalcovství. V hrnčířství pracovaly dva cechy (cech je skupina lidí). Ostatní
skupiny zkoumaly práci na poli, nebo co si dříve lidé oblékali. Pak tam bylo i to, jak byli lidé dříve
věřící, jaké měli Vánoce a jaké měli dříve Velikonoce. Myslím, že se to všem líbilo. (O. Blažek, 5.
r.)
Když jsme přišli k muzeu, tak mi připadalo jako Bílý dům v Americe. Uvnitř bylo moc
hezky a byly tam pěkné malby. Paní průvodkyně nám ukázala místnost, kde jsme mohli vidět, jak
se lidé dříve oblékali na svatbu. Potom jsme se rozdělili do skupin. Já jsem byl s Jirkou K. Každá
skupina měla jiný obor. My jsme měli práce na poli a rolnické hospodářství. Když se potom
skupiny sešly, vyprávěli jsme si, co každá z nich dělala. Nakonec jsme se přemístili do místnosti,
kde byla ukázka vnitřního zařízení domu, jak lidé dříve žili. Prošli jsme ještě dva pokoje. Moc se
mi to líbilo! (O. Povolný, 5. r.)

Divadlo ve Slaném
Dlouhé únorové zimní dny si ZŠ zkrátila návštěvou divadla ve
Slaném, na představení „Kašpárek v pekle.“ V krásné atmosféře
interiéru divadla si děti užívaly děj příběhu, ale i herecké výkony
dospělých i dětských herců. Po návratu z divadla hned plné zážitků
živě komentovaly celé představení. Na otázku: „Co se ti v pohádce
líbilo?“, děti odpovídaly:
„Jak čertovský děda lovil buřty v kotli.“ (T. Holub, 3. r.)
„Mně se líbilo, jak kašpárek vyplácel čertice, aby z nich dostal ven blechy.“
(G. Bejčková, 3. r.)
„ Líbilo se mi, jak čert dělal na princeznu „budliky, budliky, kuk.“ (V.
Lapáčková, 2. r.)
„Mně se líbilo, když kašpárek řekl, že by Honzovi přebral princeznu, kdyby
byl větší.“ (D. Sládeková, 3. r.)

Ve středu 13. února 2013 jsme jeli do divadla
Slaný. Ráno jsme měli ještě dvě hodiny,
potom jsme se oblékli a šli do autobusu.
Cesta byla dlouhá. Když jsme dojeli, svlékli
jsme si bundy a čepice a odešli jsme do
hlediště. Uvnitř divadla to vypadalo jako na
zámku. Po chvilce představení začalo.
Představení bylo o Kašpárkovi v pekle.
Kašpárek chodil po světě, až dorazil do Čech,
kde potkal panímámu a došel k zámku, kde byl smutný král. Ten král byl smutný,
protože jeho jedinou dceru princeznu Magdalenku unesl čert. Kašpárek se tedy vydal do
pekla zachránit princeznu. Cestou potkal Honzu, a tak šli zachránit princeznu spolu do
pekla, kde byli čerti. Byl tam také Lucifer, který si chtěl vzít princeznu za ženu, ale
Kašpárek s Honzou mu to zmařili. V pekle měli za úkol umýt a upravit čerty. Za odměnu
měli dostat pytel peněz a pekelnou káru. Místo peněz odvezli v pytli princeznu. Když se
to čerti dozvěděli, začali je hledat. Pak je našli a začali se prát. Honza, Kašpárek a
princezna vyhráli nad čerty. Pak došli do zámku, kde si Honza vzal princeznu za ženu.
Když představení skončilo, tak jsme se všichni oblékli a šli na autobus. Domů jsme šli
za školy až po informatice. (K. Lapáčková a K. Poláčková, 4. r.)

Vstupenky do Národního divadla
Pro zájemce jsou ve škole k dispozici stále volné 4 vstupenky do Národního
divadla na představení Popelka. Akce se koná 31. března (neděle) od 14:00.
Doprava a pedagogický doprovod zajištěn. Cena vstupenek je 440 Kč za
jednu a jsou na pěkná místa. Vstupenky si můžete vyzvednou v pokladně
školy.

Jaké bylo plavání a vysvědčení?
Od 6. prosince 2012 do 31. ledna 2013 jsme se zúčastnili plavecké
výuky. Každý čtvrtek jsme dojížděli do Aquaparku Slaný, do plavecké
školy Medúza. Již od začátku naší výuky jsme byli roztříděni do
družstev podle toho, jak si kdo s vodou rozumí. Ti bojácnější se
naučili, že voda je prima a každého, kdo jí plaváním pomůže, unese. A
ti, co si mysleli, že už ve vodě všechno
umí, zjistili, že vždycky se dá naučit
něco nového. Nejvíc se všem líbila
poslední hodina, kdy si na závěr mohli
vyzkoušet – tobogán, točivou řeku a
vířivku. Plavání je prostě fajn. A
myslím, že všem dětem se líbilo.
M.T.
ZŠ si také poslední hodinu plavání (31. ledna) velmi užila. Školáci,
stejně jako školkáčci řádili na tobogánu, ve víru řeky a vířivce. Na
úplném konci, po zásluze, obdrželi „mokré vysvědčení.“ Do školy
se pak těšili na další vysvědčení – pololetní, které jim paní učitelky
slavnostně předaly. Byl to krásný den plný zážitků a překvapení.

Kurz Internet a email pro začátečníky
Dovolujeme si Vám na základě Vašeho zájmu nabídnout Kurz Internet a email pro začátečníky,
který je vhodný pro dospělé i pro seniory. Kurz bude probíhat každé úterý od 19. března 2013 od
17:20 do 18:50 po dobu 5 týdnů. Délka lekce 90 minut a maximální počet účastníků ve skupině je 6.
Cena za celý kurz je 400 Kč. Lektor Mgr. ŠárkaHolečková.
Obsah kurzu:
 základní informace o internetu a elektronické poště (email),


bezpečnost osobních dat na internetu,



možnosti vyhledávání informací a nakupování na internetu,



založení emailové schránky, posílání emailů a práce s emailovou schránkou



volitelné téma dle zájmu účastníků

Přihlášky osobně nebo telefonicky u Mgr. Šárky Holečkové , tel. 728 816 838 do 15. 3. 2013

Co chystáme v březnu?






4. – 8. 3.
Jarní prázdniny ZŠ
12. 3. Přednáška: Péče o zdraví dětí. Bližší informace u vchodu školy – plakát.
13. 3. Den otevřených dveří MŠ i ZŠ
15. 3. Zápis do MŠ
28. – 29. 3
Velikonoční prázdniny ZŠ
 31. 3. Představení Popelka, Národní divadlo v Praze

Poděkování
 Dodatečně děkujeme paní Dolejší za nákup vánočních dárků pro MŠ.
 Všem, kteří finančně, či materiálně podporují akci Školní ples (16. března)

Pozvánka na školní ples
Srdečně vás zveme na školní ples, pořádaný Rodičovským sdružením školáček o. s. a ZŠ a
MŠ Stehelčeves, v sobotu 16. března 2013.
Předprodej vstupenek na školní ples bude umožněn v budově školy.
Velice si vážíme vaší finanční a materiální podpory této akce a předem děkujeme.
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