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Všem našim žákům, jejich rodinám
i všem občanům Stehelčevsi přejeme,
aby nový rok 2018 byl pro ně rokem
plným úspěchů, osobního štěstí
a pevného zdraví.
A naší škole spoustu šikovných žáků,
kteří mají chuť chodit do školy ...

Mikulášská ve škole
5. prosince nastal čas řádění čertů a Mikulášů, a tak nejen v ulicích
a večer doma, ale i u nás ve škole se procházeli čerti společně
s Mikulášem a v doprovodu andělů. Navštívili všechny třídy ZŠ i MŠ.
Organizaci celé akce zajišťovali žáci 2. stupně ve spolupráci
s pedagogy. Mikulášské balíčky připravili pro celkem 125 dětí a žáků
členové Rodičovského sdružení Školáček.
Žáci si oblékli kostýmy a chodili po třídách s nadílkami v podobě
balíčků se sladkostmi. Někde byli vítáni a děti jim ochotně přednesly
básničku nebo zazpívaly písničku. Jinde se jich trošku bály a
neubránily se slzičkám. Nakonec vše dobře dopadlo, nikoho si čerti
neodnesli do pekla. Stejně, jako to dopadne každý rok.

Jak to viděli v MŠ?
Tak jako již tradičně, mateřskou školu navštívil 5. prosince Mikuláš
s anděly a čerty. Přišli za dětmi dopoledne a přinesli mikulášské
balíčky. Děti jim za to společně řekly básničku a ty nejodvážnější
přidaly ještě jednu za sebe. Návštěva se nesla ve veselém duchu,
protože děti byly celý rok hodné, a tak nebylo třeba, aby čerti moc
strašili. 
Po mikulášské nadílce dál v mateřské školce probíhaly přípravy na
„Vánoční zpívání pod jedličkou“ a děti s pomocí paní učitelek pilně
nacvičovaly na svoje vystoupení. Každá třída také v rámci vánočního
tvoření připravila dárečky na výstavu, která byla součástí besídky.
(KM)

Betlémy, kam se podíváš…
Karlštejnský betlém a Turistický kroužek
Děti, které se přihlásily na Turistický kroužek, již v letošním
roce navštívily Svatováclavské slavnosti na Budči 28. 9. 2017.
Ušly tenkrát 16 km.
Při druhé výpravě se chystaly navštívit Okoř a společně
s ostatními uzavřít hrad před zimní sezónou. Silný nárazový
vítr jim znemožnil opustit domovy, protože jinak by je asi
odnesl neznámo kam, jako papírové draky…
Náhradní „druhá“ výprava mířila 25. 11. 2018 na Karlštejn.
Cílem bylo navštívit Muzeum betlémů a Muzeum voskových
figurín. Karlštejnské muzeum betlémů nabízí spoustu druhů
betlémů, od miniatur v pecce od třešně k pohyblivému
Královskému betlému. Zážitkem byla i návštěva tajuplného
podzemí se svíčkou v ruce. V době, kdy jsme byli v muzeu,
tam nikdo jiný nebyl, a tak jsme si celou prohlídku pořádně
vychutnali bez předvánočních tlačenic.
Karlštejnská pobočka muzea voskových figurín nás vypekla
(neotevřeli z neznámých důvodů), tak jsme ještě cestou zpět
zavítali ke Staroměstskému náměstí v Praze, kde toto
muzeum sídlí také. Díky tomu jsme nejen viděli to, co jsme si
naplánovali, ale i obří bublifuk na „Staromáku“, který děti asi
potěšil nejvíce. Cestovali jsme nejen pěšky, ale i vlakem,
metrem,
autobusem
a
v poslední řadě
i
tramvají.
Na Karlštejně
ještě děti lákal
kočár,
ale
do něj jsme
nenasedli.
(ŠH)

Výstava betlémů v Kladně
V pátek 15. 12. žáci 4. a 5. ročníku ZŠ navštívili v Kladně ve
Sládečkově muzeu výstavu betlémů.
Výstava betlémů s názvem Putování za betlémskou hvězdou
nabídla prostorové i papírové betlémy z muzejních a
soukromých sbírek. Podrobný popis ukázal, co znamenají
jednotlivé scény a postavy.
Žáci si užili i prohlídky vánočně vyzdobeného města, cestování
hromadnou dopravou a také dobrot v cukrárně. Ve škole
zpracovali získané informace v pracovním listu. Tato výstava
byla součástí vzdělávacího tématu: Vánoční obyčeje. (LN)

Výlet za dřevěnými figurkami
V pátek 15. prosince se vydaly také děti II. třídy ZŠ do
sousední obce Brandýsek za panem Koudelkou, který
vyřezává dlouhá léta dřevěné figurky do svého soukromého
betléma. Některé z figurek se dokonce pohybují.
Děti si odnesly hluboké zážitky, zejména poté, co statečně
zvládly pěšky cestu zpátky v ne právě příznivém počasí.
„Některé děti si to natáčely na mobilní telefony, a když
neměly mobil, tak si to odnesly v krásných vzpomínkách. Bylo
to hezké, ne každý si to zažije.“ (MŠ)

Někdo za betlémy, jiní za zlatem!
Jeli jsme do Jílového u Prahy 16. listopadu ve čtvrtek. Byli
jsme tam všichni z 6., 7. a 8. třídy, paní ředitelka a
asistentka.
Když jsme dorazili na místo, jako první jsme šli do muzea
zlata, a potom jsme šli do nedaleké štoly Svatého Josefa.
Do místního muzea jsme se dostali autobusem, metrem a pak
zase autobusem.
Byli jsme v muzeu. Byly tam krásné šperky a kameny, ze
kterých
se
těží zlato. Po
muzeu jsme
byli ve štole,
kde
jsme
měli krátkou
přednášku o
historii štoly
a měli jsme
krásnou
prohlídku
štolou.
Byli
tam i netopýři.
Na tomto výletě byla nezapomenutelná cesta z muzea do
štoly. Byla delší, ale krásná a plná přírody. Také chůze lesem
byla moc pěkná. Zajímavá byla ve štole malá studánka studánka lásky.
Když jsme odjížděli a seděli ve vlaku, byla to krása. Vše, co
jsme prošli, tak jsme pozorovali shora. Ve vlaku všichni
mluvili o tom, co si kupovali atd. Na výletě bylo také fajn, že
jsme se mohli ptát na otázky, na které byla vždy odpověď.
Když jsme vystupovali z vlaku, tak se stmívalo. Někteří z nás
byli unavení. Přestoupili jsme do autobusu. V autobusu bylo
poznat, že se všem výlet líbil. Někteří z nás si cestou domů
povídali a někteří polospali. Když jsme byli skoro doma,
všichni se probouzeli. Pak jsme se rozloučili a šli jsme domů.
(MK, 7. r.)

Šachový turnaj
Žáci 5. ročníku – VD, AC, DP a RT se velmi dobře prezentovali
v letošním šachovém turnaji v nejen v okresním kole (2.
místo), ale mile překvapili i v kole krajském.
„Byl čtvrtek 7. 12., jeli jsme na krajské kolo v šachu do
Neratovic. Byli jsme čtyři. Nejdříve jsme si našli místo, kam
jsme dali svoje věci, najedli se a podívali se, s kým hrajeme.
Krajské kolo bylo těžší než okresní. Ze 14 družstev jsme
skončili na 7. místě. Pak jsme se v kině dívali na film, byla to
pohádka. Po turnaji bylo vyhlášení vítězů.“ (VD, AC, DP, RT).

Planetárium Praha
V pondělí 11. prosince žáci 2. stupně jeli do Planetária
v Praze. Výlet byl naplánovaný v rámci měsíčního tématu
s názvem Ve vesmíru, které žáci ve škole probírají.
Poutavá, příjemným hlasem komentovaná prezentace
doplněná projekcí, byla velmi hezká. Našel se i prostor pro
prohlídku přísálí, kde si žáci mohli prohlédnout zmenšeniny
sond a modulů, přečíst si různé zajímavosti, které se vesmíru
týkají.
Například
simulace
osvětlení
„přivrácené“
a
„odvrácené“ strany Měsíce, či fungující „černá díra“ nebo váha
těla ve stavu snížené gravitace, byla zajímavá. (AP)

Předškolička - Vánoční tvoření
6. prosince se sešly děti z mateřské školy v základní škole,
aby pod vedením M. Štancové vytvořily stromeček z knoflíků
a vystřihly si anděla z papíru. Vánoční tvoření v rámci kroužku
Předškolička bylo zaměřeno na jemnou motoriku, práci
s papírem, stříhání a lepení.

Děkujeme





p. Kolářové za papír na kreslení, p. Balíčkové za
drobné předměty na zkrášlení ŠD a MŠ a za přírodní
materiál pro pracovní činnosti v ZŠ,
A. Růžičkové, p. Karen Dolejší a sdružení Školáček za
sladkosti k Mikuláši,
všem „Ježíškům“ za pomoc ve sponzorské akci RS
Školáček Dopis Ježíškovi. Ve Stehelčevsi jsme vybrali
7.700 Kč, ve Dřetovicích 3.220 Kč;
Mikroregionu údolí Lidického potoka za dotační podporu
akcí exkurze do Jílového u Prahy a do Planetária Praha.

Události v lednu a únoru 2018







3. 1. 2018 – začátek školy i školky po prázdninách
3. 1. 2018 (dopoledne) – Stehno-Má-Talent – soutěžní
přehlídka žákovských dovedností, kterou pořádá
Žákovská rada naší školy
3. 1. 2018 od 15:00 - Třetí setkání Předškoličky tentokrát ve Fit sálu na téma: pohybová výchova
31. 1. 2018 ve středu - Pololetní vysvědčení
2. 2. 2018 v pátek - Pololetní prázdniny
26. 2. – 4. 3. 2018 – Jarní prázdniny základní školy

Vážení rodiče, zveme Vás ve středu 17. ledna 2018 na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE I MATEŘSKÉ ŠKOLE.
Návštěvu v mateřské škole si dohodněte přímo s učitelkami.
V základní škole se řiďte časovým plánem vyučovacích hodin
(začátky a konce hodin) – vaše příchody by neměly narušit
vyučovací hodinu.

VHODNÉ PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ.

