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NOC S ANDERSENEM
Ve čtvrtek, 4. dubna se sešly všechny děti ve škole na
plánované akci „Spaní s Andersenem“. Co je Noc s
Andersenem se více dozvíte na www.nocsandersenem.cz.
Všichni se moc těšili a kolem 18. hodiny se pomalu scházeli
v „plné polní“ – se spacáky i pyžámky, vybaveni
dobrůtkami připravenými rodiči a prarodiči, ve škole.
Někteří dorazili i v pohádkových maskách. Připraveny pro
ně byly různé soutěže, četby pohádek, poslech hudby
spojený s tancem a povídání o panu spisovateli, kterému
byla věnována celá akce. Na samý závěr čekalo na děti
připravené překvapení – navštívil je samotný pan
spisovatel, aby je pochválil, jak krásně čtou nejenom jeho pohádky, ale znají i jeho tvorbu. Poté už
se nachýlil čas na spaní. Děti si po večerní hygieně vklouzly do spacáků a ještě chvíli četly pohádky
na dobrou noc. Většina jich byla z prožitých zážitků unavena a brzy usnula. Ráno se pak všichni
sešli v kuchyni u dobrůtek připravených z domova. Paní kuchařky jim k tomu uvařily kakao a teplý
čaj. Na otázku „Co se ti na spaní ve škole nejvíce líbilo?“ Děti odpovídaly:
„Mně se líbilo, jak jsme leželi ve spacákách. Chtěl bych tu spát ještě.“ (Jirka, 1. ročník)
„Představování pohádkových postaviček.“ (Barborka, 2. ročník)
„Spaní a lumpárny.“ (Ríša, 3. ročník)

DIVADELNÍ VYSTOUPENÍ „PÍCHLA PÝCHA DO NOSU“
Děti z dramatického kroužku se v sobotu 20. dubna 2013 zúčastnily krajské
přehlídky dětských divadelních souborů Dětská scéna. Pod názvem
souboru Steh PidiSteh zahrály nádherné představení Píchla pýcha do
nosu. Video nahrávku si pod tímto názvem můžete najít a shlédnout na
internetovém portálu youtube.com. Výchozím motivem je pohádka O králi
Nosáčovi. Celá choreografie byla sladěna do černobíle barevné kombinace
a v prostředí divadelního klubu ve Slaném - BUNGR působili naši žáci jako
profesionálové. Však si také užili dlouhý potlesk diváků a opakovačku při
klanění. Všechna dřina, kterou měli s nácvikem, a všechen čas, který
strávili na několika soustředěních nad běžný rámec kroužku se vyplatil.
Představení vzniklo pod velmi profesionálním vedením Mgr. Maricy
Harčaríkové a za významné podpory rodičů. Stejně jako vloni byl náš
soubor doporučen k účasti na celostátní přehlídce Dětská scéna 2013. Jak se rozhodnou porotci a
organizátoři akce, je ve hvězdách. Držme dětem palce!

ŠKOLÁCI - ZAHRADNÍCI
Školáci už koncem zimy vyhlíželi jaro a těšili se na školní
zahradu. V druhé polovině dubna konečně přišlo příznivější
počasí. Žáci se dočkali a v rámci pracovní výchovy se s chutí vrhli
na školní záhonky. Jako pilné včeličky připravili záhonek a zaseli
semínka zeleniny. Teď už jen netrpělivě čekají na první klíčky
zdravých dobrot. Těší se, jak se o ně budou starat a poté
sklízet.

PŘIPRAVUJEME
 1. a 8. května - státní svátek, školka i škola jsou uzavřeny
 2. května v 8:00 - svoz starého papíru
 17. května od 16 hodin - Den rodiny a Kuličkiáda (přihlášky si děti mohou vyzvednut u
třídních učitelů)
 27. května - Exkurze na letiště v Praze (ZŠ)
 30. Května - Exkurze na letiště v Praze (MŠ)

POZVÁNKA

ŽÁDOST O POMOC
Dne 2. května v 8 hodin proběhne plánovaný svoz starého papíru. Tímto si dovolujeme oslovit
tatínky „siláky“ o pomoc při nakládání papíru do kontejneru. Předem moc děkujeme.

PODĚKOVÁNÍ




sdružení Školáček a OÚ Stehelčeves za poskytnutí finančního příspěvku na Exkurzi na letiště
dětem i rodičům za podporu při sběru starého papíru
rodičům a prarodičům za připravené dobroty při příležitosti akce Noc s Andersenem

