červenec/srpen
2018

Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz

Divadlo MŠ v Brandýsku
Čarodějův učeň, to je název pohádkového představení, na
které jsme vyrazili v pátek 18. května do Brandýsku. Jednalo
se o muzikálové představení plné krásných písniček, veselých
žertíků a moc hezkých kostýmů.
Ztracený učeň Honza se vrací do své země, kde vládne
strašlivý krutovládce, kterého se všichni bojí. S pomocí své
nalezené sestry víly, čarodějnic a skřítků zlomí jeho zlou moc,
dají mu vypít kouzelný nápoj, po kterém se z něho stane
hodný panovník a všechno dobře skončí. Souboj dobra se
zlem, to se dětem líbí. Po celou dobu příběhu děti zaujatě
pozorovaly pódium s herci a poslouchaly písničky. Při návratu
do školky a ještě ve školce si děti o celé pohádce vyprávěly a
dokonce si i podobnou pohádku zahrály. (KM)

Akademie školy
Ve středu 13. 6. proběhla od 16 hodin Akademie naší základní
školy. S pásmem písní a básniček vystoupili žáci prvního až
pátého ročníku s písněmi a recitací. V rámci vyučování
předmětu Všeználek - kurz Divadlo - si žáci nacvičili pohádku
O červené Karkulce s hudebním doprovodem. K závěrečné
písni se připojili žáci 2. stupně, kteří také celým pořadem
provázeli.
Žáci, kteří ukončili 1. a 2. stupeň školy, byli ostužkováni a
někteří se rozloučili i se školou. Tři žáci z 1. stupně pokračují
ve vzdělávání na osmiletém gymnáziu, jeden žák z druhého

stupně nastupuje na střední školu. Všem přejeme hodně
úspěchů do dalších let. (LN)

Rozloučení s předškoláky
Tradiční akce, kterou pořádáme na konci školního roku
v mateřské škole, se uskutečnila 14. června ve Stehelčevsi na
sále kulturního domu. Letos jsme se loučili celkem s 13
předškoláky. V 16 hodin došlo k zahájení celé akce. První
vystoupila mateřská školka ze Dřetovic s krátkým programem
písniček a říkanek a po nich děti ze Stehelčevsi. Tančilo se,
zpívalo a recitovalo. Na závěr celého vystoupení se sešli na
pódiu právě předškoláci, kterým celé odpoledne patřilo. Paní
učitelky a zástupci z obou obcí se s dětmi rozloučili, popřáli
jim hodně úspěchů ve škole a štěstí v životě. Děti dostaly na
památku tričko, knihu a kytičku. Ani jedno oko rodičů,
prarodičů, tetiček a strýčků nezůstalo suché, fotoaparáty
cvakaly jako o závod. (MK)

Malá anketka a něco pro zasmání
V malé anketě 4. a 5. roč. jsme zjistili, že oblíbeným
předmětem byla matematika – hráli hry, Všeználek – byla
legrace, Centra aktivit a PRV – získali nové informace.
Z akcí pro tento rok byl jednoznačně nejúspěšnější výlet do
Tropical Islandu v Německu, výlet do hvězdárny, divadelní
představení, výstava betlémů a návštěva školy v Kolči.
Perličky ze školy
Vysvětli, co znamená slovo ŠUPINA.
No, to je jako když má medvěd peří.
Nelíbil se mi předmět Pracovní činnosti. Proč? Protože
se tam musí pracovat rukama.
Vysvětli, co znamená cizí slovo ortel.
Ortel - rocková hudební skupina :-)

Co nás čeká?
1. 7. - 13. 7. 2018 - prázdninový provoz mateřské školy - pro
všechny děti z MŠ pouze na pracovišti Stehelčeves
14. 7. - 2. 9. 2018 - hlavní prázdniny v ZŠ a přerušení
provozu mateřské školy.
3. 9. 2018, 8:00 - 8:45 - zahájení školního roku 2018/2019
v základní škole; mateřská škola bude mít normální provoz od
6:30 do 16:30. ŠD tento den nebude v provozu.

Provoz školy o prázdninách
V době od 1. 7. - 13. 7. 2018 bude v budově školy ve
Stehelčevsi provoz mateřské školy. Otevřena bude i pokladna
školy v běžné pokladní hodiny ve středu. Vedení školy bude
zastupovat Kateřina Müllerová, vedoucí učitelka MŠ.
V době od 14. 7. - 26. 8. 2018 budou ve škole probíhat různé
práce a denně bude ve škole služba ze strany provozních
zaměstnanců.
Od 27. 8. 2018 bude probíhat tzv. přípravný týden, kdy ve
škole zastihnete i pedagogy v případě nezbytné potřeby.
Na ředitelku školy se obracejte přednostně na emailu
holeckova@skolastehelceves.cz, v srpnu také na kontaktním
telefonním čísle.

Nabídka pracovního místa
Od 1. 9. 2018 přijmeme na částečný úvazek vychovatelku
školní družiny s možností doplnění úvazku hodinami
v základní škole (výchovné předměty). Podrobné informace o
nabídce u ředitelky školy Š. Holečkové, v červenci na emailu
holeckova@skolastehelceves.cz, v srpnu také na telefonu
728 816 838.

Poděkování
Paní A. Růžičkové za dárky k MDD a paní Hurdálkové za
hračky do ŠD, panu Tlacháčovi za zprostředkování návštěvy
ŠD na statku se střelbou luku, panu Šmídovi za možnost
návštěvy statku a zhlédnutí chovu králíků.
Poděkování manželům Kolářovým za hračky na zahradu, kolo
a odstrkovadlo.
Paní Dolejší a celé její rodině za umožnění návštěvy v jejich
rodinném zahradnictví. Za pěkné vysvětlení a ukázky práce na
zahradě a za dárečky v podobě sazeniček květin a také za
kytičky pro naše absolventy.
Děkujeme za sponzorský dar p. Vondrovi ve výši 10.000 Kč
na další prázdninové budování 2. stupně a samozřejmě také
všem dalším přátelům školy za podporu.

