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Čertovské rejdění

S příchodem měsíce prosince se děti z celé školy i školky
těšily a netrpělivě (ty menší s obavami) očekávaly datum
5. prosince, které je ve znamení příchodu Mikuláše,
andělíčků a čertíků. Letos jich přiletělo opravdu hodně!
A tak při průchodu mezi jednotlivými třídami celé
budovy, pekelníci ukazovali, co umí. Mikuláš měl co
dělat, aby je uklidnil. Děti statečně přednášely
připravené básničky a za odměnu dostaly od andělíčků
mikulášské balíčky s dobrotami.

Šachový úspěch
Velký
úspěch
zaznamenali
šachisté
z naší školy. Od září
tohoto roku je v činnosti
zájmový kroužek šachy,
který vede p. Václav
Buk.
Pod jeho vedením žáci
absolvovali 1. prosince
2016 v Kladně okresní
kolo v šachu, kde získali
krásné
3.
místo
v nejmladší kategorii.
O čtrnáct dní později
postoupili do krajského
kola
v Neratovicích.
Šachový turnaj se pořádal 14. prosince a zúčastnili se ho
Adam C., Vojtěch D. a Daniel P. Mezi ohromným počtem
soutěžících se jim podařilo umístit se na 11. místě. Velice
gratulujeme a budeme držet palce do dalších turnajů.

Za zvuků afrických bubnů
Před koncem kalendářního roku jsme si ve škole zaletěli
na jedno školní dopoledne za teplem do Afriky. Školním
projektem jsme si pomyslně užili život v Africe – poznali
jsme obyvatele (domorodce), naučili se africký tanec,
namalovali
masky,
prozkoumali
geografii
celého
kontinentu i přírodu. Nacvičovali jsme “cups song” –
hudební doprovod vytvořený pomocí kelímku nebo si
zkusili malovat nohama. Zahráli jsme si hru Safari nebo
házeli do dálky kokosovým ořechem. Dozvěděli jsme se
mnoho nových a zajímavých informací ze světa africké
etnologie, fauny i
flóry. Zjistili jsme,
že žádná z aktivit
rozhodně
není
taková
legrace,
jak by se na první
pohled zdálo. 

Tvorba dětí

Poděkování
 Paní A. Růžičkové a Z. Dolejší za dobroty
k mikulášské nadílce.
 P. Zdvihalovi za získání sponzorského daru
v podobě tří sad stavebnic Lego Duplo.
 Všem, kteří podpořili finančně, či materiálně
vánoční pohodu celé školy: rodičům dětí mateřské
školy
a
rodičům
žáků
základní
školy,
Rodičovskému sdružení školáček či Rodinnému
centru Dřetovice.

Připravujeme
 23. 12. – 2. 1. 2017 Vánoční prázdniny ZŠ
 22. 12. - 2. 1. 2017 Přerušení provozu v celé
MŠ
 5. ledna 2017 Spaní ve škole (pro ZŠ)
 11.

ledna

2017

od

15:00

Třetí

setkání

s předškoláky
 18. ledna 2017 Den otevřených dveří v MŠ i
ZŠ
 3. února 2017 Pololetní prázdniny v ZŠ
 Zahájení provozu dílničky pro kroužek Malého
kutila, díky finanční podpoře Malého dotačního
titulu Mikroregionu údolí Lidického potoka.

Nabídka zaměstnání
Nabízíme pracovní pozici UČITEL/KA
ZÁKLADNÍ ŠKOLY s kvalifikací pro 1. nebo
2. stupeň ZŠ na celý i na částečný úvazek.
KOHO HLEDÁME?
Učitele, pro kterého jsou výzvou moderní vzdělávací
metody a integrovaná tematická výuka.
Pedagoga, který vnímá vzdělávání jako celek,
překračující hranice běžných vyučovacích předmětů.
Osobnost, která rozumí slovům, jako je spolupráce,
tvořivost a iniciativa.
Odborníka, který
se
orientuje
na
pedagogiku
zaměřenou na dítě, respektuje dětskou osobnost a
podporuje její individuální rozvoj navzdory specifickým
potřebám, které děti mají.
Spolupracovníka, který sdílí nadšení pro dobrou školu,
je schopen komunikovat s ostatními kolegy, naslouchat
i vyjádřit svůj názor a konstruktivně řešit problémy.
Další kvalifikační požadavky





znalost
vzdělávacího
programu
Začít
spolu
a
integrované tematické výuky;
v případě kvalifikace pro 1. stupeň ZŠ znalost metod
výuky: matematiky dle prof. Hejného, genetické
metody čtení, psaní písmem Comenia Script;
znalost AJ nebo NJ min. na úrovni A2
znalost práce v prostředí Google Disk

Nástup dle dohody. Podrobnější požadavky a informace
najdete na www.skolastehelceves.cz.

Rok 2016 v obrazech

1/2016 nové prostory

2/2016 protidrogový vlak

3/2016 školní ples

4/2016 beseda se spisovatelkou

5/2016 hrajeme kuličky

6/2016 loučení s 5.ročníkem

7/2016 rekonstrukce WC v MŠ

8/2016 připravujeme školní rok

9/2016 školní olympiáda

10/2016 nový předmět Všeználek - pokusy

11/2016 učíme se společně

12/2016 úspěch šachistů

Děkujeme Vám všem za podporu,
kterou nám vyjadřujete,
a díky níž se snažíme být školou,
na kterou naše obec může být pyšná.
Přejeme všem dětem, žákům i jejich rodinám a
každému, kdo čte toto přání, úspěšný rok 2017, plno
zdraví, lásky, dobré vůle a šťastný život v míru.

