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Bobřík informatiky
10. listopadu se starší žáci ZŠ zúčastnili
informatické
soutěže
Bobřík
informatiky.
Naši
žáci
soutěžili
v kategorii Mini (žáci 4. a 5. ročníků).
Test proběhl on-line. Otázky byly se
zaměřením na digitální gramotnost,
porozumění informacím a bezpečnosti
na síti. Mnozí žáci získali vysoké hodnocení a bobříka
informatiky, všichni diplom. Můžeme pyšně konstatovat,
že jsou naše děti na velmi dobré úrovni digitální
gramotnosti.

Návštěva z jiné školy
16. listopadu navštívili naší školu pedagogové ze ZŠ
Horní Počernice z důvodu náslechu skupinové výuky na
málotřídní škole. Procházeli jednotlivé třídy, navštěvovali
různé hodiny a velice se jim naše výuka i škola líbila.
Obdivovali velké třídy, nižší počet žáků ve třídách a
možnost individuálně s dětmi pracovat moderními
metodami výuky. Doufejme, že se nám podaří touto
cestou více zviditelnit a ukázat vše, co umíme.

Soutěž o nejlepší WEB - ScoolWEB
ZŠ Stehelčeves byla přihlášena do soutěže o nejlepší
webové stránky, které se zúčastnilo velké množství škol
základních i středních z celé České republiky. Podařilo se
nám probojovat do první desítky! A i když tím naše účast
v soutěži skončila, je to pro nás úžasné ocenění. Vždyť to
je v tak velkém počtu zúčastněných škol skvělý
úspěch.

Práce dětí
Děti z pátého ročníku psaly
úvahy
na
téma:
Kdybych
byl(a)….......
„Kdybych byla ředitelkou školy,
tak bych učila 2. třídu a dovolila,
aby děti mohly na tablety.“(VL)
„Kdybych byla ředitelkou školy,
tak bych byla hodná.“ (BD)
„Kdybych byl ředitelem školy,
tak bych byl míň přísný.“ (TP)
„Kdybych byla ředitelkou školy,
tak bych ji hned zavřela.“ (AK)
„Kdybych byla ředitelkou školy,
tak bych z ní udělala obchoďák.“
(MK) „Kdybych byl ředitelem školy, tak bych se
připravoval.“ (MV) „Kdybych byl ředitelem školy, tak
bych učil TV.“ (VŠ) „Kdybych mohla letět, tak bych si
lítala a dívala se okolo sebe.“ (VL) „Kdybych mohl
letět do vesmíru, tak bych se tam vyfotil.“ (VŠ)
„Kdybych mohl letět do vesmíru, tak bych tam
zůstal.“ (MV) „Kdybych mohla letět do vesmíru, tak
bych se koukala na zeměkouli shora.“ (MK) „Kdybych
mohla letět do vesmíru, tak bych si to pořádně užila.“

(AK) „Kdybych mohl letět do vesmíru, tak bych chtěl
vidět Merkur.“ (TP) Kdybych mohla letět do vesmíru,
tak bych se zbláznila a bála.“ (BD) „Kdybych našla
tisícikorunu, tak bych ji utratila v Centrálu.“ (BD)
„Kdybych našla tisícikorunu, tak bych ji hned schovala
do kapsy.“ (AK) Kdybych našla tisícikorunu, tak šla do
obchoďáku.“ (MK) „Kdyby šlo, abych mohla hrát ve
filmu, tak bych nechtěla hrát líbající scénu.“ (AK)
„Kdyby šlo, abych mohla hrát ve filmu, tak bych to
brala.“ (VL)

Stavební práce ve škole
Nástavba v budově ZŠ se pomalu blíží do finále. Za
provozu školy probíhají stavební práce. Dodělávají se
podlahy,
zateplují
se
stěny,
obkládá
se
sádrokartonem a obkladem. V novém kalendářním
roce by nás měly přivítat nové prostory. Už se všichni
těšíme, hlavně děti. 

Připravujeme
-

4. 12. Mikulášská nadílka v MŠ i ZŠ
17. 12. Vánoční zpívání MŠ i ZŠ od 16:00 ve škole
18. 12. Vánoční dopoledne ve škole i školce
21. - 22. 12. Ředitelské volno
23. 12. 2015 – 3. 1. 2016 Vánoční prázdniny
21. 12. - 3. 1. 2016 Přerušení provozu MŠ - školka
bude uzavřena
4. 1. 2016 Novoroční dopolední projekt a spaní ve
škole ZŠ
18. 1. 2016 Den otevřených dveří v celé škole, ale
zejména pro rodiče budoucích prvňáčků
22. 1. 2016 Zápis do 1. ročníku od 15:00

Děkujeme
 za hračky do mateřské školy - Kinclovým,
Procházkovým, Barešovým a Štěpánovi Kučerovi
 za adventní kalendáře pro všechny děti ZŠ i MŠ
paní Alici Růžičkové - koloniál Růža

Krásné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a osobních
úspěchů do nového roku
vám přeje
kolektiv zaměstnanců, děti i žáci
ZŠ a MŠ Stehelčeves

