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Školní ples ve stylu Disney

Tradiční školní akce, kterou ve spolupráci se školou
pořádalo Rodičovské sdružení Školáček, se letos povedla.
Ve stylu Walta Disneyho si diskoples všichni zúčastnění
užili. Taneční vystoupení dětí z kroužku Street dance,
pod vedením Katky Jozífové bylo skvělé a naladilo
příjemnou atmosféru. Ke správné náladě přispělo nejen
dobré občerstvení, výzdoba sálu, kterou zajistila školní
družina, ale i hudba a bohatá tombola.

Recitační soutěž Slánka
Recitační přehlídku s názvem Slánka jsme si nenechali
uniknout. Předcházelo mu školní kolo, kterého se zúčastnili
úspěšní žáci z třídních kol. Poprvé se porota sestavila nejen
z pedagogů, ale i z řad žáků, které si zvolil každý ročník
hlasováním. Obě poroty soustředěně poslouchaly každého
recitátora, aby mohly objektivně bodovat jeho recitační um. A
věřte, nebylo to snadné ani pro porotu, ani pro recitátory,
protože tréma dokáže pěkně pozlobit. To zná určitě každý
z nás. Za školu byli nakonec na oblastní kolo vybráni Daniel
Procházka a Jan Klimeš. Za doprovodu M.Kracíkové se rozjeli
do Slaného. Konkurence byla velká, letos jsme se neumístili,
ale to vůbec nevadí. Naše škola je na své recitátory právem
pyšná a každého z nich ocenila zaslouženým diplomem a
pochvalou. A nejen ty, kteří recitovali ve Slaném. 

Vysílání Českého rozhlasu Dvojka
V pátek 24. března 2017 jsme byli pozváni do Českého
rozhlasu Dvojka na pořad „Káva o čtvrté“, abychom
zodpovídali na dotazy na téma Málotřídka. Pořad byl
moderovaný, a tak záleželo na moderátorce Patricii
Strouhalové, jaké otázky nám položí. Některé jsme ani
nemohli stihnout, jelikož posluchači, kteří se dovolali, věnovali
velký prostor tomu, aby zavzpomínali na svou málotřídku a na
dovednosti, které jim pro život dala. Pořad je přístupný cca
měsíc po vysílání na webových stránkách rozhlasu v sekci
Celodenní záznamy.

Výlet do Království železnic
Žákovská rada naplánovala na 23.
března, pro celou školu, výlet do
Království železnic v Praze na
Smíchově. Za mašinkami se cestovalo,
mimo
jiné,
stylově – vlakem i podzemní dráhou. Počasí sice moc nepřálo,
pršelo, bylo poměrně chladno a foukal studenější vítr, ale

malým cestovatelům to vůbec nevadilo. Ráno, před osmou
hodinou se všichni sešli na nádraží v Brandýsku, někteří k
vlaku docestovali autobusem. A mohlo se vyrazit do Prahy.
Tak velký prostor, který expozice nabízí k vidění, zaujme
každého. Děti nadšeně sledovaly miniaturní funkční modely v
krajině s auty, domy a zvířaty, mezi kterými projížděly vláčky.
Hlavní expozice zachycovala některá významná místa České
republiky. Nedaleký hrad Okoř poznali prvňáci hned! Výlet byl
zkrátka super! A jak to viděly děti?
“Líbily se mi modely vlaků a aut, Kokořín, Karlštejn i Petřínská
rozhledna byly pěkné!”
“Nejvíce se mi líbily jízdy v Metru!”
“Líbily se mi ty miniatury, automaty, že mi to nevzalo žádné
peníze. Líbila se mi výstava. Nafotil a natočil jsem všechny
vlaky a jezdící auta.”
Prvňáci hodnotili výlet pomocí metody, která se jmenuje
Pětilístek (1. řádek Co?, 2. ř. Jaké to bylo?, 3. ř. Co jsme
dělali?, 4. ř, Vymysli větu o 4 slovech, 5. ř. Řekni to jinak.).
Na druhém řádku, když vymýšleli, jaký výlet byl, se střetl
názor holčiček (nudný...) a kluků (super...).

Připravujeme
13. - 14. 4.
Velikonoční prázdniny
20. 4. Muzikál Král zbojníků, divadlo Slaný (ZŠ)

Zápis do 1. ročníku základní školy
Ředitelka ZŠ a MŠ Stehelčeves vyhlašuje termín zápisu do 1.
ročníku základní školy na pátek 7. dubna 2017 od 15
hodin v hlavní budově školy Řánkova 87, Stehelčeves. Bližší
informace o zápisu jsou zveřejněny na webových stránkách
školy www.skolastehelceves.cz, včetně kritérií pro přijetí.
Začátek 15:00 je společný pro všechny děti, které se zápisu
účastní - organizujeme společný program.
Upozorňujeme, že pokud budou zákonní zástupci žádat o
odklad povinné školní docházky, musí tak učit již v době
zápisu do 1. ročníku a doložit potřebná doporučení od
dětského lékaře a od školského poradenského zařízení.

Informace k zápisu do mateřské školy
Zápis do mateřské školy se bude konat od 9 hodin do 16
hodin v hlavní budově školy Řánkova 87, Stehelčeves. Zápisu
do MŠ se děti neúčastní, jedná se pouze o administrativní
úkon. Podrobnosti k zápisu budou zveřejněny na stránkách
školy www.skolastehelceves.cz.
Upozorňujeme, že od 1. 9. 2017 je dle zákona povinné
předškolní vzdělávání pro děti rok před školní docházkou, tj.
k zápisu do mateřské školy se musí dostavit zákonní zástupci
dětí, které od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 oslaví páté
narozeniny a dosud do MŠ nechodí. Zákonní zástupci dětí,
které mají trvalé bydliště ve Stehelčevsi a chodí do jiné
mateřské školy, musí doložit tuto skutečnost ředitelce
spádové MŠ (kopie rozhodnutí o přijetí do jiné MŠ), což je
v tomto případě ZŠ a MŠ Stehelčeves.

