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Modelářské dopoledne v MŠ
Do mateřské školky Stehelčeves opět zavítali modeláři se
svými plně funkčními modely aut. Pan Jirák a pan Kracík
dětem předvedli, co jejich zmenšené kopie aut dokážou. Děti
byly nadšené především z hasičského vozu a houkající
sanitky. Celá ukázka modelů byla nejen pro děti zábavou, ale
i poučením. Pan Jirák děti poučil o nebezpečí, které na ně na
silnici číhá, a připomněl, jak se správně chovat. Děti si
dopoledne plné překvapení a ukázek šikovnosti modelářů
užily. (MT)

Upozorňujeme rodiče, že jsou změny v termínech zápisů do
mateřské školy i do 1. ročníku základní školy. Bližší
informace naleznete na našem webu začátkem února 2017.

Novoroční spaní ve škole
Nový rok ve škole zahájili školáci pořádným mejdanem.
Ve čtvrtek 5. ledna 2017 v podvečer se děti i paní
učitelky sešly s batůžky plnými spacáků a dobrot na
večerní posilnění i pořádnou snídani. Celou akci
organizovaly děti, které jsou členy Žákovské rady.
Program měly připravený: společenské hry, večerní
venkovní bojovka i diskotéka s dataprojekcí nechyběla.
Připravené překvapení od Rodičovského sdružení ve
formě čokoládové fontány s čerstvým ovocem nikdo
neodmítl. Přivítání nového roku ve škole proběhlo
opravdu vesele. 
A co na to děti?
„Líbily se mi hry. Horory se
mi moc nelíbily, nebily
strašidelné. Za těch pět let,
co jsem na této škole byla
bojovka nejlepší!“
„Spaní ve škole se mi moc
líbilo. Měli jsme diskotéku a
čokoládovou fontánu. Při
diskotéce jsme chodili na
stezku odvahy. Spaní ve
škole se mi líbilo, protože
jsme koukali na horor. Užila
jsem si to.“
„Nejdříve jsme se vybalili.
Pak jsme si povídali, co se
bude dít. Nejdříve jsme hráli deskové hry, pak jsme šli
na diskotéku a tancovali jsme od 19 hodin do konce
bojovky. Na bojovku šly nejdříve malé děti a potom ty
největší. Po diskotéce jsme si vyčistili zuby a šli jsme
koukat na film Kytice. Film jsme nedokoukali, protože už
bylo hodně hodin. Pak jsme šli spát.“

Práce dětí
Nejlepší vánoční dárek (Adéla V., 5. r.)

Připravujeme





8. 2. 2017 od 15:00 Předškolička - matematická
gramotnost
20. - 24. 2. 2017 Jarní prázdniny v ZŠ
od 10. 2. 2017 každý pátek bude předplavecká výuka
dětí z MŠ
10. 3. 2017 od 20:00 Školní ples

Co přinese II. pololetí?
Žádné výrazné změny nečekají ani základní školu ani
mateřskou školu. V základní škole jsme si po odchodu
jednoho pedagoga rozdělili jeho úvazek, přijaly jsme novou
asistentku Kateřinu Salákovou místo paní učitelky Nové, která
učí právě hodiny po p. učiteli a převzala i třídnictví ve III.
třídě. Naděje na nového pedagoga se nevzdáváme, ale
myslíme si, že pro obě strany bude nástup k 1. září
jednodušší. V rozvrhu hodin se změní pouze výuka povinného
předmětu Všeználek. Budou otevřeny nové kurzy na pololetí:
psaní všemi deseti, etická výchova, sportovní hry a
chovatelství. Všeználek bude probíhat každé úterý 5.
vyučovací hodinu a vždy pouze 1 hodinu, takže odpadne
odpolední vyučování.

Co se děje?
V rámci dotace, která má zkrácený název Výzva 22, pracuje
ve školním roce 2016/2017 v naší mateřské škole třídní
asistent (hrazený z dotace). Jeho úkol spočívá v dopomoci při
práci s dětmi, které vyžadují zvýšenou péči.
Učitele čeká mnoho hodin dalšího vzdělávání, a to nejen
v pracovní dny. Teď právě se A. Povolná a Š. Holečková
vzdělávají v 40 hodinovém kurzu Kritického myšlení.

