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Král zbojníků ve Slaném
Koncem dubna jsme se rozjeli za kulturním zážitkem do
Městského divadla ve Slaném. Navštívili jsme muzikál s
názvem Král zbojníků. Známý romantický příběh
mladého zamilovaného zbojníka, který bohatým bral a
chudým dával, úžasně ztvárnili mladí umělci ze Základní
umělecké školy v Kladně. Jednu z hlavních rolí zpívala i
naše bývalá žákyně! Představení bylo plné krásných
písniček, scén, kostýmů i hereckých výkonů. Obecenstvo
celé představení zhlédlo jedním dechem a herce pak při
loučení odměnilo dlouhým potleskem.

Školáček má konkurenci!
A ne jedinou! Časopisy, které vznikly z dílny žáků naší
školy, jsou hned ve čtyřech různých výtiscích.
V dalším dopoledním projektovém vyučování se školáci
věnovali tématům mediální výchovy. Všechny ročníky
navzájem propojené ve skupinách si zahrály na
novináře, redaktory a grafiky. Žáci se seznámili
s výrobou časopisu od nápadu, přes redakci, grafickou
úpravu až po tisk. Sami pak vytvářeli originální časopisy
plné zajímavých článků, obrázků, křížovek, rébusů,
hádanek i vtipů. Originály všech časopisů jsou vystavené
v mezipatře na chodbě školy. Kopie si děti odnesly
domů, a zároveň jsou jednotlivá vydání k dispozici
k přečtení ve třídách. 

Výlet MŠ do Dinoparku

Dne 3. 5. 2017 se děti z MŠ Stehelčeves a Dřetovice
vypravily společně s paní učitelkami na celodenní výlet
do Dinoparku a ZOO v Plzni. Již od rána se děti
netrpělivě vyptávaly, co vlastně v Dinoparku uvidí a na
jaká zvířátka se v plzeňské zoologické zahradě mohou
těšit. Samozřejmě se děti také těšily na cestu
autobusem, kterou krásně zvládly.
Po příjezdu do Plzně nás nejprve čekala svačina, kterou
jsme v podstatě zahájili náš výlet, a poté jsme se vydali
na průzkum Dinoparku. Dětem se procházka mezi
pravěkými dinosaury a ještěry velmi líbila a krásně
dodržovaly pravidla pro chůzi ve skupince. Po prohlídce
měly děti možnost pohrát si na hřišti s prolézačkami,
které bylo součástí Dinoparku. Když si dostatečně
pohrály, nastal čas oběda, a tak jsme se společně usadili
na lavičky a z batůžků vyndali oběd, který nám s sebou

maminky zabalily. Hned po obědě nás čekala procházka
zoologickou zahradou, která se nachází hned vedle
Dinoparku. V zoo jsme měli možnost vidět koně, krávy,
vlky, žirafy, medvědy, tygra a spoustu dalších
zajímavých zvířat. Potom už nás čekala jen cesta domů,
kterou většina dětí prospala. My, paní učitelky, jsme
velmi rády, že se dětem výlet líbil, a všichni jsme měli
radost, že nám vyšlo krásné počasí a nemuseli jsme se
schovávat před deštěm. Na další náš společný výlet už
se moc těšíme! 
KB

Kuličkiáda a Den rodiny
Jako každým rokem, jsme se druhý květnový týden sešli
na
školní
zahradě,
abychom
společně
oslavili
Mezinárodní den rodiny (slaví se 15. května), a to jednak
soutěžemi, tak i XIII. ročníkem oblíbené Kuličkiády.
Ačkoliv jsme akci přizpůsobili požadavkům rodičů a
uspořádali jsme ji v sobotu, letos se nás sešlo o něco
méně než v předchozích ročnících (vloni 18 týmů). Ani
přeháňka a krátká bouřka s kroupami nás neodradila od
dobré zábavy a nezabránila perfektním výkonům všech
týmů. V soubojích o medaile byli viděni jak staří mazáci,
tak i nové týmy, které nás velmi překvapily svou
bojovností a šikovností a hlavně umístěním.
Hrálo se na 2 důlky a při hře se utkal každý s každým.
Jako doprovodný program pro ty, kteří se nechtěli
účastnit Kuličkiády, byly soutěže rodinných týmů, které
si připravili pedagogové školy a školky. Na soutěžící
čekala například chůze na chůdách, slalom mezi
pneumatikami, balónková raketa, slalom s míčky,
kuželky a jiné. Přes vlahé začátky soutěže a nepřízeň
počasí, které nás několikrát zahnalo pod střechu, se boje
proměnily v emotivní boj o umístění na prvních příčkách
tabulky. První tři místa byla odměněna medailemi a

sadou luxusních kuliček. Každý ze soutěžících si ještě
mohl vybrat nějakou z věcných cen. Po celou dobu trvání
této akce bylo připraveno občerstvení, o které se
výborně postaraly paní kuchařky. Patří jim za to velké
díky. Dále bych chtěla poděkovat všem, kteří se na této
akci podíleli a pomohli nám vytvořit příjemnou atmosféru
sobotního odpoledne. Poděkování patří také dotačnímu
programu „Malý Přemyslovský měšec“, díky kterému
jsme mohli zakoupit ceny a občerstvení na tuto akci. I
přes překážky počasí nebo termínu se akce podařila a
všichni se již těšíme na další ročník, který, jak pevně
věříme, bude ještě lepší, než ten letošní.
KM
Výsledky Kuličkiády: 1. Rytíři, 2. Dobešky, 3. Šubínky, 4.
Brutusáci, 5. Turbovčely, 6. Kráska a zvíře, 7. Kuchařky,
8. Scientists, 9. Šafrančata, 10. Krupičáci.

Práce dětí

Po roce jsme si zopakovali návštěvu anglicko – českého
divadelního představení v Kladně. Obavy, že nebudou
děti rozumět, nebyly na místě. Veškerý anglický text byl
následně zopakován česky. Navíc vtipně a moderně
pojatý Kocour v botách, opravdu neměl chybu. Děti si
představení užily 

„Divadlo se mi líbilo. Anglickému textu jsem z velké části
rozuměl. Divadlo bylo vtipné. Mám z toho hezký zážitek.
Bylo pěkný, jak to řekli prvně anglicky a pak česky. Herci
to pěkně zahráli.“ (Daniel, 4.r.)
„Anglické divadlo se mi velmi líbilo. Líbilo se mi, že když
herci mluvili anglicky, tak potom to hned přeložili česky
nebo naopak. Nejvíc se mi líbilo, že bylo vtipné.“ (Martin,
5.r.)

Připravujeme
Možná Vám neuniklo, že minulý měsíc Školáček nevyšel.
Rozhodli jsme se, že jej budeme z několika důvodů vydávat
jednou za 2 (školní) měsíce. Vzhledem k prázdninám
očekávejte další číslo v září 2017. Aktuální informace
naleznete na www.skolastehelceves.cz nebo na Facebooku
školy.

 29. května od 18 hodin (MŠ) a od 18:30 (ZŠ) bude
informační schůzka pro rodiče k internetovým
aplikacím školy na základě plánovaných
organizačních změn (povinné předškolní vzdělávání
a otevření 2. stupně ZŠ).
 1. června oslavíme Dětský den opět na Nově.
Stejně jako vloni budou naši žáci přítomni natáčení
pořadu Snídaně s Novou a prozkoumají, jak
vypadá takové natáčení televizního vysílání
z druhé strany. To vše navzdory nutnosti vstávat
před pátou hodinou ranní!
 1. června se opět účastníme vyhlašování výsledků
soutěže školních webů na konferenci Scoolweb
2017, ve které jsme opět ve finále.

 Ve středu 7. června se budou konat ve škole ve
Stehelčevsi od 16:00 schůzky pro rodiče našich
budoucích prvňáčků, a současně ve stejnou
dobu i schůzky pro rodiče nově nastupujících
dětí do mateřské školy.
 V pondělí 19. června v čase od 16:30 Vás zveme
na tradiční Školní akademii ZŠ, která je malou
ukázkou šikovnosti našich žáků a i nadále zůstane
slavnostní akcí, na které představíme absolventy
1. stupně (žáky 5. ročníku). V budoucnosti při této
akci uvedeme i absolvující deváťáky.
 Ve středu 21. června se bude konat od 16 hodin na
sále KD Stehelčeves Rozloučení s předškoláky
(vystoupení mateřské školy).
 Ukončení školního roku v základní škole rozdávání vysvědčení proběhne v pátek 30. června
od 8 do 9 hodin.
 „Prázdninový provoz“ v mateřské škole bude
pouze na pracovišti ve Stehelčevsi, a to první dva
týdny v červenci, tj. od 1. července do 14.
července.
 Zahájení školního roku 2017/2018 proběhne
v pondělí 4. září 2017. Aktuální informace sledujte
během prázdniny na našich stránkách
www.skolastehelceves.cz.
Pedagogové naší školy nezahálejí ani na konci školního
roku. Kromě vlastní práce, neustálého vzdělávání, sledování
moderních trendů ve vzdělávání a práce na přípravách 2.
stupně v naší škole, plánujeme v červnu pracovní návštěvu
v ZŠ Archa v Petroupimi. Dále se zúčastníme besedy pro
rodiče ZŠ Na Dlouhém lánu Praha 6 s přednáškou o tom, jak
funguje systém vzdělávání na naší škole. Také se zúčastníme
výzkumu zaměřeného na asistenty pedagoga, s jejichž
působením máme dlouholeté zkušenosti.

Poděkování



rodičům žáků II. třídy ZŠ za výtvarný materiál,
rodičům,
kteří
se
zúčastnili
pracovního
dopoledne na školní zahradě a společně s námi
se podíleli na sestavování nábytku, výrobě
regálu do domečku na hračky, zatravnění svahu
před školou nebo úklidu zahrady.

Volná místa
Vážným zájemcům s motivací pracovat v naší škole a
věnovat se nelehké práci s malými nebo většími dětmi
nabízíme dlouhodobě níže uvedená pracovní místa:
 učitel/ka pro 1. nebo 2. stupeň základní školy
(částečný nebo plný úvazek)
 učitel/ka mateřské školy (plný úvazek)
 vychovatel/ka školní družiny (částečný úvazek)
 asistent/ka pedagoga (částečný úvazek)
 lektor/ka zájmové činnosti (vedoucí kroužků)
Uchazeče prosíme, aby kontaktovali co nejdříve ředitelku
školy Mgr. Šárku Holečkovou, která jim poskytne bližší
informace, a zároveň je žádáme, aby zaslali svůj
životopis na adresu: holeckova@skolastehelceves.cz.
V případě potřeby umožníme doplnění potřebného
vzdělání podporou dálkového studia příslušného oboru.
*********
Dále přijmeme od 1. 8. 2017 pracovnici na úklid MŠ
Dřetovice (2 hodiny denně odpoledne nebo večer).
*********
Kromě toho ještě nabízíme 3 volná místa pro žáky
2. stupně, kteří u nás ukončili 5. ročník a rádi by se
k nám vrátili a dokončili tu základní vzdělávání.

