Základní škola a Mateřská škola Stehelčeves

DUBEN 2013

Výsledky zápisu do mateřské školy
V pátek 15. března 2013 bylo u zápisu do MŠ předloženo celkem 25 žádostí o přijetí
k předškolnímu vzdělávání. Z toho bylo 15 žádostí z obce Stehelčeves, 9 žádostí z obce Dřetovice
a 1 žádost z obce Zájezd.
Ve školním roce 2013/2014 se v mateřské škole v Stehelčevsi uvolní celkem 11 míst, na pracovišti
ve Dřetovicích 3 místa pro děti s trvalým pobytem ve Dřetovicích a 3 místa pro děti s trvalým
pobytem ve Stehelčevsi. Přijato může tedy být celkem 17 dětí.
Celkem 8 žádostem nebude vyhověno. Žadateli ze Zájezdu bylo doporučeno využít mateřské
školy v Kladně, neboť obec Zájezd má s městem Kladno smlouvu o zajištění předškolního
vzdělávání. Rozhodnutí o přijetí bude vydáno do 30 dnů od podání žádosti.
Seznam přijatých dětí (uvedených pod registračními čísly) bude pouze zveřejněn na webových
stránkách školy v sekci Mateřská škola – přijímání žáků nebo v prostorách MŠ. Rozhodnutí
o nepřijetí bude doručeno dle zákona žadatelům do vlastních rukou.

Školní ples
V sobotu, 16. března proběhl v naší obci
školní
ples,
pořádaný
rodičovským
sdružením Školáček, ve spolupráci se ZŠ a
MŠ Stehelčeves. K tanci a poslechu hrála
skupina Variace. Děti v letošním roce
předvedly – jako předtančení – tanec valčík a
moderní tanec. Je vidět, že naše děti mají
rytmus v těle. Pro zpestření večera jsme
připravili matematickou soutěž v násobilce.
Nechybělo ani namotávání autíček na tužku.
Všechny zaujala i bohatá tombola. Výtěžek
z plesu bude poskytnut ve prospěch dětí. Na
závěr bych ráda poděkovala dětem za jejich pěkné vystoupení, sponzorům i rodičům, kteří přispěli
dary do tomboly, a všem, kteří se podíleli na přípravách plesu.
P.Š.

Beseda o Zdraví našich dětí
V rámci projektu „Zdravý životní styl“ proběhla 12. března ve škole beseda se zdravotní sestrou,
na téma: Péče o zdraví dětí. Paní Srbová, zdravotní sestra s dlouholetou praxí u záchranné služby,
se s námi podělila o informace, jak zdravě a bezpečně ovlivnit život našich dětí. Od doporučení,
týkající se cvičení dětí a zdravé výživy, jsme se dostali k radám ohledně drobných, ale i vážných
poranění a úrazů našich ratolestí. Paní Srbová velice citlivě pohovořila o běžných a častých
úrazech dětí a jejich nejvhodnějším ošetření. Dále nás poučila, jak postupovat při vážných úrazech.
Zajímavostí byla možnost na cvičné figuríně si vyzkoušet resuscitaci (oživování). Ráda bych
poděkovala všem, kteří se besedy účastnili. Doufám, že nabyté zkušenosti si budeme dobře
pamatovat. Na závěr všem přeji, abychom je v nejbližší době nemuseli využít.
M.T.

Práce žáků
O houbě, která si stěžovala (P. Sejk, 4. r.)
V lese žila houba, která si stěžovala, že ji ještě nikdo neutrhl, protože to byla houba jedlá, která
chce lidem chutnat ve smaženici. Do lesa přišel houbař s dětmi a potkali hajného. Ten jim poradil,
kde rostou. Houba zvedla klobouček a uviděla, že pro ni jdou a byly šťastná.

Fontána (F. Černák, 4. r.)
Na návsi stála kamenná fontána. Vypadala jako váza, ze které stříká voda do hluboké kulaté mísy.
Nahoře měla postavu andělíčka. Byla to moc pěkná a kouzelná fontána. Lidé z vesnice tam čas od
času vhazovali mince a přáli si přání.
Žilo se jim tam blaze. Lidé tam byli šťastní. Nikdo nestrádala a nikdo se nezlobil, měli dosti
hojnosti, všeho bylo dostatek. Nepamatovali si, kdo fontánu postavil a proč. Věděli jen, že jim
přináší lásku a klidný život. Tak si ji pořádně chránili a jen tak nikoho k ní nepustili. Přání splnila
jen tomu, kdo byl dobrým člověkem.

Další pohádky, které jsou tak dlouhé, že se nám sem nevešly, si můžete
přečíst na www.treti-trida.webnode.cz/cesky-jazyk/

Hrnečková soutěž
V únoru jsme se my, žáci 2. ročníku, zúčastnili v rámci hodiny
Informatiky akce „Souboj hrnků 2013“ na internetové přehlídce ŠD při
ZŠ Liptál. Dne 3.března byla soutěž uzavřena. Cenu získali nejenom
nejúspěšnější výtvarníci ŠD, ale také žáci 2. ročníku za hlasování.
Neboť Liptál je pro nás „daleko“, místo dvou hodin v keramické dílně
jsme obdrželi balíček plný drobných dárečků. Radost nám udělaly
nejenom vlastnoručně vyrobené dárky, ale také virtuální spolupráce se
ZŠ Liptál, kterou se nám podařilo navázat a slíbili jsme si, že v ní
budeme i pokračovat. Těšíme se na další spolupráci.
žáci 2. ročníku

Připravujeme v dubnu





4. dubna - spaní ve škole – Noc s Andersenem (ZŠ) 
15. dubna - konzultace s rodiči MŠ i ZŠ
divadelní představení „Pejsek a kočička“ (MŠ)
čarodějnice v MŠ – rodiče s dětmi, opékání buřtíků 

Poděkování
 Tentokrát patří poděkování všem žákům, rodičům a rodinným příslušníkům,
učitelům i bývalým kolegům, ostatním zaměstnancům školy, všem přátelům a
příznivcům školy za finanční a materiální podporu tomboly i celé akce - Školní ples.
Základní škola a Mateřská škola Stehelčeves, okres Kladno; www.zs-stehelceves.cz
 Řánkova 87,273 42 Stehelčeves; skolastehelceves@gmail.com
 311 320 540 (ZŠ), 739 631 695, 311 320 541 (ŠJ), 605 174 930 (MŠ)

