PROSINEC
2013
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)

VÝSTAVA LEGA S PŘEKVAPENÍM
7. listopadu se opět po nějaké době sešly paní učitelky s dětmi 1. – 3. ročníku ráno Na Brůdku ve
Stehelčevsi, aby společně zamířili do Kladna na výstavu Lega. Z autobusu vystoupili v Kladně U
Gymnázia a krátkou procházkou dorazili do
Zámecké galerie. Výstava doslova zatajovala dech
malých školáků, kteří s úžasem prohlíželi
vystavené exponáty – postavy zvířátek, lidí,
pohádkových postaviček – ve skutečných
velikostech! Po zhlédnutí kouzelných staveb si
děti mohly u připravených stolků vyzkoušet
postavit své výtvory z lega. Bohužel, čas byl
neúprosný a tak jsme - k nelibosti všech stavitelů
- museli galerii po určitém čase opustit. Malým
(velkým) překvapením na samém závěru byla
paní novinářka z Kladenského deníku, která
udělala krátký rozhovor s paní učitelkou L. Novou.
Jelikož jsme byli první návštěvníci výstavy, staly se
z některých dětí „mediální“ hvězdy. Druhý den,
totiž vyšel v Kladenském deníku článek s rozhovorem o naší škole a fotkou dětí s velkým Lego
panáčkem.

STRAŠIDELNÉ SPANÍ V DRUŽINĚ
V období
„dušiček“
připravila
paní
vychovatelka pro děti program spojený se
spaním v prostorách družinky. Účast byla
hojná, děti už týden předem ve škole řešily
případné setkání se strašidly, kterých se
určitě nebály. Celé odpoledne i večer bylo
plné her, pohádek a vyprávění na strašidelné
téma. Po vydatné večeři připravené doma
se zavrtaly do svých „mobilních postýlek“ a
usínaly s klidným vědomím, že jim v noci do
snů určitě žádné strašidlo nezabloudí.
Dětem se nejvíce líbilo spaní v družince,
stezka odvahy a hledání Smajlíků, výroba
duchů a čtení pohádky. Na závěr rozhovor s
jedním statečným odvážlivcem: „Hledali jsme na zahradě poklad. A byla noc. Cesta byla označená
svíčkama. Na konci byl lampion a tam byla krabička a v ní byli Smajlíci. Chodili jsme tam po
jednom.“( M.D., 2. ročník)

PROJEKT S NÁZVEM „ABY LESY NEBYLY JEN V POHÁDKÁCH“
Pro zpestření šedivých listopadových dnů
připravila paní učitelka K. Hlavsová za pomoci
asistentky M. Zázvorkové a ostatních kolegů velmi
zajímavý, poučný projekt s názvem „Aby lesy
nebyly jen v pohádkách.“ Program byl plný
důležitých informací, úkolů, pohádek a kvízů. Děti
si zahrály pohádku, dozvěděly se, jak vzniká ruční
papír. Dokonce si ho mohly zkusit samy vyrobit.
Třídily odpad, povídaly si o recyklaci a ekologii. Z
prázdných PET obalů vytvořily nádherné
postavičky zvířátek Na závěr každý ročník
vypracoval velký plakát s prezentací na dané téma,
kterou pak před všemi dětmi představil. Celé dopoledne uteklo jako voda a školáci se už těší na
další projekt. Plakáty s prezentacemi je možné si prohlédnout na schodišti a zvířátka z PET lahví
pak v patře budovy základní školy.

PŘIPRAVUJEME
 4.12. Čertovské spaní ve škole (pořádá Žákovská rada)
 5.12. Čertí rejdění v MŠ i ZŠ
 6. 12. - nepůjde ve škole elektrický proud, provoz školy bude upřesněn dle dalších informací
ČEZ
 17.12. Vánoční zpívání pod jedličkou a výstava dětských prací – tradiční akce
 21. 12. – 5. 1. Vánoční prázdniny a přerušení provozu MŠ
 Připomínáme – Sběr papíru a plastových víček - probíhá celoročně

PODĚKOVÁNÍ
 panu Procházkovi za samolepky pro MŠ
 všem, kteří finančními příspěvky, nákupem časopisů, magnetek a přívěsků podporují
charitativní a sponzorské akce v naší škole

VŠEM DOBRÝM LIDEM PŘEJEME
KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY
PLNÉ POHODY A SPOKOJENOSTI
A DO NOVÉHO ROKU 2014
HODNĚ ZDRAVÍ,
ŠTĚSTÍ A OSOBNÍCH ÚSPĚCHŮ.
KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ ZŠ A MŠ STEHELČEVES

