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Centra aktivit na téma ROSTLINY

Dubnové dny si starší děti z 4. a 5. ročníku ZŠ opět
zpříjemnily programem Začít spolu (centry) na téma
ROSTLINY.
Ve skupinkách celý týden zkoumaly různé rostliny
v přírodě, vytvářely projekty zahrad, pod mikroskopem
pozorovaly rostlinné preparáty a počítaly náklady na
pořízení okrasné zahrady. Dále překládaly anglické texty
o rostlinách a popisovaly rostliny anglicky. Své výsledné
práce posléze prezentovaly a zároveň hodnotily před
celou třídou.
Celý týden si užily netradiční výuku spojenou s pokusy a
zajímavým poznáváním ze světa rostlin.

Výtvarná soutěž „Voda jako povolání“
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo
soutěž Voda jako povolání u
příležitosti Světového dne vody
2016. Jedná se již o 10. ročník
soutěže, která se snaží dětem
přiblížit vodu a práci ve vodním
hospodářství. Tématem letošního
roku je heslo „Water and Jobs",
které
pro
účely
soutěže
zjednodušili na „Voda jako
povolání".
Do
soutěže
se
zapojilo 200 škol z celé České
republiky. Do této soutěže se
zapojila i naše ZŠ. Dvě žákyně
z 5. ročníku se umístily v užším
výběru a postoupily do finále (obrázky vidíte zde).
Soutěžní porota vybrala z celkového počtu 1 260
obrázků do širšího finále I. kategorie 68 prací. O vítězích
rozhodne odborná porota do 29. dubna 2016. Budeme
jim držet palce!

MŠ plavání
Plavání
dětí
MŠ
Stehelčeves a Dřetovice
probíhá každý pátek na
bazénu ve Slaném. Děti
jsou ve vodě jako doma.
Vody se nebojí, jsou
otužilejší.

Pracovní dopoledne v ZŠ
10. dubna proběhlo na
školní zahradě letos první
pracovní dopoledne za
účelem
zvelebení
venkovních prostor školní
zahrady.
Děkujeme všem, kteří se
zúčastnili,
jmenovitě
maminkám p. Čermákové a p.
Šumanové
za
pomoc
s
přehazováním hlíny a s tím
spojeným
nadlidským
fyzickým výkonem.
Druhé pracovní dopoledne se
konalo 23. dubna. v ranních
hodinách. Tentokrát přišla na
pomoc
p.
Šubínová,
p.
Hurdálek, p. Müller, p. Ihnát s
p. Andrášekovou a jejich syn Sebastian, p. Procházka,
Kristýnka Dobešová a také tradičně zaměstnanci školy.
Podařilo se uklidit domeček s hračkami a zpevnit kameny
stěny tunelu. Všem ještě jednou moc děkujeme a budeme
rádi, pokud Vy ostatní nám pomůžete v dalších termínech,
které budeme zveřejňovat. Třetí dopoledne je v plánu 14.
května.

Další poděkování


rodičům dětí z MŠ za hračky na písek a papíry na
kreslení
 všem účastníkům sběru papíru
Upozorňujeme,
že
z havarijních
důvodů
domečku na sběr je opět sběr starého papíru
zastaven!

Připravujeme
13. 5. Den rodiny a Kuličkiáda, od 15:30 do 18:00
na školní zahradě. Přihlášky budou na internetu.
14. 5. Pracovní dopoledne na školní zahradě od
9:00 (natírání tunelu, dokončení úprav starého
pískoviště).
17. 5. Divadelní představení v anglickém jazyce pro
ZŠ s názvem „John  Mary“ (Kladno, od 8:30).
19. 5. Divadlo „Strašidelný mlýn“ pro MŠ.
30. 5. MŠ výlet – Zábavně naučný park Fištrón
v Olešné u Hořovic od 9 do 14 hodin.
31. 5. Prezentace závěrečných ročníkových prací
žáků 5. ročníku ZŠ od 11:10 do 11:55

Práce dětí
Prvňáčkové si zpestřili hodinu matematiky názorným
výukovým materiálem – vytvářeli slovní úlohy s pomocí
sušenek, které po hotové práci snědli.
Více fotografií ze života naší školy můžete vidět na
facebookovém profilu školy - najdete nás pod
jménem ZŠ a MŠ Stehelčeves.

