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Organizační opatření
Na mimořádné rodičovské schůzce 10. března 2015 byly
rodičům předány informace ohledně organizace provozu školy
i školky během plánované stavby v budově školy. Schůzky se
účastnila i paní starostka Jaroslava Štancová. Společně s paní
ředitelkou všechny zúčastněné podrobně seznámily se všemi
plánovanými kroky a odpověděly na četné dotazy.
Přijatá organizační opatření:
 provoz MŠ bude od 1. 6. do 10. 6. v KD Dřetovice
 školní rok v ZŠ bude ukončen 12. 6. 2015
 pro děti ZŠ bude od 15. června zajištěn pedagogy ZŠ
náhradní program v dopoledních hodinách
 provoz školní družiny a školní jídelny bude zachován
Jelikož se jedná o velmi náročnou rekonstrukci, při které
budou platit přísná bezpečnostní pravidla, žádáme rodiče o
trpělivost a shovívavost. Děkujeme za pochopení.
(ŠH)

Recitační soutěž Slánka
I letos se vybraní žáci naší školy zúčastnili recitační
soutěže ve Slaném. Návštěvě ve Slaném předcházelo školní
kolo, do kterého se přihlásilo osm účastníků. Porota byla
sestavená z řad spolužáků a pedagogů. Po pečlivém
hodnocení byli vybráni dva žáci pro reprezentaci školy ve
Slaném, a to D. Urban ze 3. r. a M. Bejčková z 5. r. Oba mají
náš veliký obdiv, jak se svědomitě připravili.
Smekáme i před ostatními, kteří měli odvahu a chuť se
přihlásit do školního kola recitace. Všichni přece víme, co
dokáže tréma při přednesu před publikem a jakou práci dá

naučit se text básně nebo prózy. Takže všechny můžeme jen
pochválit za to, jací jsou šikulové.

Školní diskoples
Další ročník školního diskoplesu je za námi. O zahájení se
postarali starší žáci s vystoupením na melodie z Pomády. Pod
vedením paní uč. Štancové předvedli úžasné představení ve
stylovém oblečení 60. let. Po zásluze sklidili bouřlivý potlesk.
Vystoupení si můžete prohlédnout na našem Facebooku.
Následující zábavu večera zaplnily Buštěhradské šťabajzny,
které svým vystoupením oslnily přihlížející publikum.
Zajímavá byla i půlnoční tombola. Hodnotné ceny jako
nádherné dorty, broušené sklo, poukázky na masáže, různé
dobroty, kosmetika, dobré víno a naporcovaný divočák, si
našly své majitele. Výtěžek z plesu bude tradičně použit opět
pro naše děti a žáky. Jen je škoda, že ples, který je spíše
charitativní akcí, nenaplní svými hosty celý sál.

Zápis do MŠ
18. března se v budově ZŠ a MŠ konal zápis do mateřské
školy. K zápisu přišlo 27 dětí nejen ze spádových obcí
Stehelčeves a Dřetovice.
Současně se zápisem probíhal den otevřených dveří v MŠ a
rodiče tak měli možnost prohlédnout si prostory tříd.

Učitelé se učí
Ani učitelé základní a
mateřské školy nezahálejí.
V rámci podpory ESF OPVK
Další vzdělávání pracovníků
škol a školských zařízení
jsou účastníky projektu
“Kooperativní
model
rozvoje
ICT
dovedností
učitelů”. Díky tomu sice
získali pro svou práci

mobilní dotykové zařízení, ale zároveň je čeká několik
odpoledních vzdělávání v oblasti využívání internetu a
cloudových služeb na Google, které naše škola využívá jak pro
pedagogickou práci a řízení školy, tak i ve výuce našich žáků.
Žáci se s počítačovými technologiemi a jejich využitím pro
vzdělávání seznamují již od 2. ročníku v povinném předmětu
informatika nebo v jiných předmětech nebo zájmových
kroužcích prostřednictvím výukových programů a využívání
internetu.

Práce dětí
DUBEN
M. Kocajová a J. Kocaja

Už se těším v dubnu,
jak své špeky zhubnu.
Co nabrala jsem v zimním čase,
to na jaře zhubnu zase.

Odložím si sněhule,
projedu se na kole.
Duben to je paráda,
zimu hodím za záda.

Pes – nejlepší přítel
Je to vlčák. Má hnědé oči, zrzavočernou srst, uši nahoru a
dlouhý čumák. Je hravý a poslušný. Narodila se když mi byly
dva roky. Už dvakrát měla štěňata. Jmenuje se Lála. Má
mámu Poldi a dceru Ruty. Je sice poslušná, ale občas roztrhá
polštář nebo vyhrabe díru, ale jinak je pořád hodná. Je to můj
skoro nejlepší kamarád. (L. Čtrnáctá, 3. roč.)
O prázdninách jsme si přinesli malé dvoukilové štěně.
Říkáme jí Jája, ale správně se jmenuje Charlotte. Má krátkou
světlou srst. Jája má černý rozplácnutý čumák a stále dobrou
náladu. (Š.Vondra, 3. roč.)
Psí rasa bulteriér se stafordem. Psí jméno Bully. Bully je
štěně. Má velké uši a hnědé oči. Nos má růžovočerný a pusu
malou. Krk má krátký břicho velké. Chlupy má má dlouhé a je
hnědobílý. Tlapky růžové a drápy krátké. Ocas má dlouhý, jen
špičku má bílou. Rád si hraje, umá jeden povel – přines. (A.
Vašťáková, 3. roč.)

"Moje strašidýlko”
Lesálek (R. Tichý, 2. roč.)
Tělo je zelené. Má nohy a křídla, to je všechno černé. Bydlí
v lese. Straší lidi, kteří ohrožují les. Je hodný. Chrání les.
Baf a Bubu (B. Hlavsová, 2. roč.)
Baf chrání přírodu. Je hodný. Bydlí v jeskyni. Nemá žádné
ruce a nohy. A rád se směje. A má sestřičku. A jmenuje se
Bubu. Jsou to dvojčata. Jsou hodní.
Strašidýlko Bu bu bu (T. Šmíd, 2. roč.)
Má tělo ze dřeva, hlavu koně, nohy kozy, krk žirafy, ocas
oslíka. Straší děti. Bydlí na hradě.
Nikola strašidlo (K. Dobešová, 2. roč.)
Má červené oči. Bydlí na zámku. Straší lidi. Jí zeleninu a
ovoce. Má nejraději maso. Je hodné.

Připravujeme v dubnu ve škole




v prvním patře ZŠ probíhá prodejní výstava knih
nakladatelství Svojtka,
Velikonoční prázdniny v ZŠ 2. a 3. dubna (MŠ je v
provozu), navazuje Velikonoční pondělí 6. dubna
14. dubna 2015 odpoledne se konají konzultace s
rodiči žáků o výsledcích a průběhu vzdělávání v MŠ
i ZŠ (termíny dle objednání)

Poděkování





p. Karbusové, p. Balíčkové a p. Šmídové za květiny do
našeho "jarního okénka" (děti 1. a 2. ročníku)
p. Šmídové za osení
p. Klimešové za zapůjčení černých sklíček, abychom
mohli pozorovat částečné zatmění slunce
všem, kteří podpořili školní ples svou prací, zakoupením
vstupenky nebo tombolenky, tak i těm, co přispěli dary
do naší tomboly (sponzory zveřejníme na našem webu
www.skolastehelceves.cz)

