Květen 2014

Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz

Návštěva Planetária v Praze
28.
března
navštívily
ročníky 2., 3., 4. a 5. ve
spolupráci se ZŠ Koleč
Planetárium v Praze. Téma
„Krásy jarní oblohy“ děti
velmi
zaujalo.
Moderní
prostředí
s hvězdnou
oblohou přímo nad hlavami
diváků
bylo
více
než
působivé.
Jednoduchou,
audiovizuální cestou se
děti dozvídaly zajímavosti
vesmíru, planet a hvězd. Poutavé byly legendy a báje o
vzniku souhvězdí. Určitě si odnesli všichni mnoho poznatků a
hlavně zážitků.
(LN)

Slánka 2014 - oblastní přehlídka dětských recitátorů
Do Slaného jsme se společně s Katkou Lapáčkovou (5. r.) a
Dominikem Urbanem (2. r.) vydali ráno ve středu 26. března.
V městském centru se v malém sále konalo oblastní kolo
recitační soutěže. Sál byl již téměř zaplněný malými recitátory
a jejich doprovodem.
Dominik reprezentoval naši školu v I. kategorii (žáci 2. a 3.
ročníků) s básní Hokejista od Josefa Kainara. Katka soutěžila
ve II. kategorii (žáci 4. a 5. ročníků). Přednášela báseň Jiřího
Žáčka Bílá paní.
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S oběma si pohrávala tréma, jak jen mohla.
Přece jen
vystupovat před plným sálem nebývá na jejich programu
každý den. I přes to
bylo jejich vystoupení
bez chybičky.
Obstát v konkurenci
nejméně
dalších
dvaceti dětí v každé
kategorii však také
nebylo
snadné,
a ačkoliv poháry za
umístění byly lákavé,
domů
jsme
je
nepřivezli. Přivezli jsme však hodně inspirace pro další rok,
zkušenosti a možnost porovnání našeho pohledu s pohledem
poroty. Tak jsme také zjistili, že se každému může líbit
i v přednesu něco jiného.
Kromě toho všeho jsme se také poučili o tom, že ve Slaném
mají nový systém parkovacích hodin i v těch nejzapadlejších
uličkách. Dejte si tam pozor.  (ŠH)

Asistenční psi ve škole
7.
dubna
navštívili
naší
školu
cvičitelky ze organizace s názvem
PESTRÁ
SPOLEČNOST,
která
se
zabývá výcvikem asistenčních psů.
Předvedly a představily nám práci
čtyřnohých pomocníků. Celá škola
s úsměvem,
chvílemi
s velkým
údivem, sledovala více než hodinový
program.
Šikovní
psí
asistenti
předvedli, co dokážou a jak pomáhají
postiženým lidem – přinesou léky,
otevřou dveře (skříňku), dokonce i
velmi obratně dokážou přikrýt člověka
dekou. Na závěr si mohly děti pejsky
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pohladit a společně se s nimi vyfotit. Byla to nová, přínosná a
fajn zkušenost.
(A.P.)

Projektový den – Zvířata kolem nás

8. dubna se žáci ZŠ nechali inspirovat známým heslem ŠKOLA
HROU a opět pod vedením pedagogů vytvářeli práce
v projektu s názvem Zvířata kolem nás. Paní učitelka L. Nová
připravila pro každou skupinu dětí určité téma. Tématy byly:
zvířata v lese, handicapovaná zvířata, zvířata v zajetí (ZOO,
cirkus), domácí mazlíčci a hospodářská zvířata. Děti
vyhledávaly informace v encyklopediích, na internetu a
časopisech. Vytvářely velké koláže s obrázky, které vystřihly
nebo nakreslily. Své práce pak doplňovaly psanými
zajímavostmi, které vyhledaly. Ve finále své úžasné výtvory
prezentovaly před ostatními spolužáky a pedagogy. Zajímavé
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byly i názorné pomůcky jako jsou třeba kůže lesní zvěře,
které byly během malé chvilky posety zvídavými dětskými
ručičkami. Málo kdy se jim stane, že si mohou pohladit lišku
nebo jiné lesní zvířátko, aniž by uteklo. Výsledky jejich
snažení jsou ke zhlédnutí na schodišti ZŠ. (A.P.)

Nové zájmové kroužky
Naše škola nabízí od 1. dubna 2014 další zájmové kroužky.
Děti mají do konce školního roku možnost si tyto kroužky
vyzkoušet zcela zdarma. Pro ty, kteří si chtějí užít radost
z pohybu, nabízíme v pondělí košíkovou od 14:00 do
15:00 a ve středu florbal od 15: 00 do 16:00. Děti si
mohou přijít zahrát, relaxovat i učit se tyto sporty pod
vedením Bc.Martina Libecajta.
Dále škola nabízí kroužek šachu, a to každé úterý od
14:30. Přijďte prožít „válečné tažení“ na šachovnici, kde
prohra je poučením a výhra nástrojem k zdokonalení
ostatních. Kde čas rychle plyne a šachové partie se s úderem
patnácté hodiny a třicáté minuty zastaví.
Kroužky, kterých nabízíme opravdu hodně, jsou zatím pro
žáky naší školy. Od září připravujeme nabídku i pro ostatní
děti v obci, které naši školu sice nenavštěvují, ale neví, co se
svým volným časem a rády by se k nám připojily. (ML, ŠH)
„Smutným hodiny se dlouhé zdají.“ (William Shakespeare)

Volná místa v ZŠ od 1. září 2014
Při zápisu do ZŠ se v minulých letech i rodiče z naší obce báli,
zda se na jejich prvňáčka dostane. V letošním roce vedly tyto
obavy až k tomu, že raději k zápisu do naší školy nešli, aby se
ušetřili stresu. Vzhledem k tomu, že se odstěhuje několik dětí,
naše škola nabízí od 1. září 2014 další volná místa všem
zájemcům o docházku, zejména prvňáčkům, pro které je
dojíždění do jiné školy velkou zátěží. V případě zájmu se
obraťte na ředitelku školy Mgr. Šárku Holečkovou, která Vám
poradí, jak dítě, přijaté na jinou ZŠ, může přestoupit.
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Práce dětí
Učíme se předložky….
(L. Čtrnáctá, 2. ročník)

Proč se Zvonek nazývá Zvonek?
Zvonek se nazývá Zvonek, protože krásně zvoní. Jednou byl
takový Zvonek a ten krásně zvonil. Kdo šel kolem, nemohl
tomu zvonění odolat. Jednou šla kolem Bětka s dědečkem.
Bětka zaslechla zvonění a rozběhla se ke Zvonku. Najednou
škub, škub a Zvonek utrhla. A vzala dědečka za ruku a šli dál.
Jenže Bětku už nebavilo poslouchat zvonění a Zvonek
zahodila. Zvonek se kutálel, až se mu utrhl stonek a spadl do
rybníka. Pak ho odnesla řeka a z řeky do potůčku. Potůček
protékal lesem. Zvonek se dostal z vody až k dubu, kde se
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zastavil. Stará moudrá sova Zvonek zahlédla a nesla se
k němu. Zvonek uviděl sovu a trošku se zalekl a sova povídá:
Co tady děláš Zvonku? A Zvonek povídá: Odnesla mě sem
voda. No a tak si chvilku povídali, až sova řekla: přespi u mě,
ráno uvidíme co se dá dělat. Ráno šla Bětka s dědečkem do
lesa, ale Zvonek nenašli a Bětka křičela: Dědo musíš zasadit
nový! Dědeček povídá: Nemůžu nemám semena. Ale Bětka
křičela dál: Tak jdi do obchodu a kup je. Tak šli do obchodu.
Sova Zvonku postavila domeček. Dala mu tam vodu a jídlo a
nechala ho tam bydlet. Jenže Zvonku začalo docházet jídlo a
voda. Bětka a děda ani v obchodu nenašli semínka Zvonků.
Zvonek byl smutný sova k němu přilétla a zeptala se ho:
Chtěl bys mít přátelé, viď? Ano, řekl Zvonek. Můžeš je mít.
Zanesu tě na opuštěnou mítinku, tam rozpraš semínka a
počkej až z nich vyrostou Zvonky. Tak Zvonek udělal co mu
sova nakázala. Za několik týdnů později vyrostly na mítince
Zvonky. Zvonek byl rád že má přátele. A tak kdo šel kolem
zastavil se a poslouchal. A tak tomu místečku začali říkat
Údolí Zvonků.
(A. Kinclová, 3. ročník)
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Popis štěňátka
(L. Čtrnáctá, 2. ročník)

Poděkování
 paní Vaverčákové za velikonoční perníčky do MŠ
 paní Jakoubkové za skleničky do I. třídy ZŠ

Připravujeme
 16. 5. Den rodiny a Kuličkiáda
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