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ŠKOLNÍ NOVINY 
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK  

 

WEB ŠKOLY 

WWW.ZSKRUSOVICE.CZ 

Společně s novým školním rokem se web naší 

školy převlékl do nového kabátu.  

Stejně tak jako minulé www stránky jsou i 

tyto plné informací, užitečných dokumentů a 

odkazů. 

Naleznete zde také samozřejmě všechny 

potřebné kontakty na pracovníky školy, stejně 

tak jako školní rozvrhy jednotlivých tříd či 

jídelní lístek. 

Stránky jsou přehledně rozděleny do kategorií 

Mateřská škola, Základní škola, Školní 

jídelna a na své si zde přijdou i ti, kteří budou 

hledat informaci ze školní družiny nebo 

fotografie z proběhlých akcí. 

Novinkou je sekce aktualit anebo také 

vyhledávání dle klíčových slov, které by mělo 

návštěvníkům výrazně usnadnit orientaci na 

stránkách a zrychlit vyhledávání informací. 

Zmínit také musíme kompletní nový design 

stránek, který na první pohled upoutá svou 

barevností a originálním vzhledem. 

Nesmíme také zapomenout na to, že zde 

najdete sekci „Školní noviny“, kde vždy 

budou k dispozici všechna naše vydání 

v elektronické podobě, samozřejmě včetně 

toho aktuálního. 

Nemusíte se bát stránky navštěvovat také 

z vašich chytrých mobilních zařízení. I na vás 

bylo myšleno a vše je tak uzpůsobeno. 
 

Doufáme, že budete se vzhledem a obsahem 

nových stránek spokojeni a stanou se jedním 

z míst, které budou spojovat naší školu 

s vámi, s veřejností. 

 

Letošní prvňáčci (společně se svými kamarády se školky) bedlivě poslouchají slavnostní řeč 

paní ředitelky a nemohou se dočkat, až usednou poprvé do svých školních lavic. 

Slavnostní zahájení 
 

První školní den je velmi výjimečným 

okamžikem nejen pro nové prvňáčky a 

„školkáčky“, ale také pro jejich rodiče a 

prarodiče, stejně tak jako pro celý 

pedagogický sbor. Proto se tento moment 

nesl ve slavnostním duchu a všichni tito se 

sešli v prostorách tělocvičny naší školy. 

Nechyběli zde kamarádi ze školky, 

spolužáci ze starších ročníků, ale také třeba 

paní starostka, která přišla přivítat nové 

žáčky. 

Děti, které nastoupily prvně do mateřské 

školky, obdržely od svých nových paní 

učitelek symbolický klíč od budovy, kterou 

budou pár následujících let navštěvovat.  

Pět nových školáčků- Anička, Kubík, 

Lucinka, Maruška a Toník byli vše, 

slavnostně představeni a na památku na 

tento důležitý den dostali pamětní list 

z rukou ředitelky školy. 

V závěrečném projevu popřála paní 

starostka všem žákům mnoho úspěchů a 

hodné paní učitelky. Rodičům přála mnoho 

trpělivosti a pedagogům vstřícné a ke 

komunikaci ochotné rodiče. 

 

Jako každý začátek, také tento je spojen s 

mnoha očekáváními a nejistotami, s 

mnoha výzvami a vlastními omezeními. 

Co pro nový školní rok všem popřát? 

Snad jen moře trpělivosti, horu odhodlání, 

kapku ctižádosti a nesmírnou touhu po 

poznání spojenou s otevřeností všemu 

novému. 
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PIRÁTI V KRUŠOVICÍCH 
Pasování předškoláků na školáky a rozloučení s 

páťáky 

Zájmové kroužky 

v letošním 

školním roce 
TS 

Také v letošním školním roce mají žáci 

naší Základní i Mateřské školy možnost 

navštěvovat mnoho zájmových kroužků, 

jejichž nabídka je více než rozmanitá. 

 

Pondělí 
13:00-14:00 Angličtina MŠ a mladší 

ZŠ 

14:00- 14:45 Sportuj ve škole- hodina 

pohybu navíc v rámci ŠD, pod záštitou 

ASŠK (není potřeba se přihlašovat) 

15:00- 15:45 Keramika pro MŠ 

16:00 – 16:45 Keramika pro ZŠ 
 

Úterý 
13:00- 13:45 Matematické hraní v MŠ- 

určeno pro předškolní děti 

15:00- 15:45 Jóga pro děti (určeno pro 

starší MŠ a mladší žáky ZŠ) 

15:00-17:00 Chov koní- starší žáci ZŠ 
 

Čtvrtek 
15:00-17:00 Chov koní- mladší žáci ZŠ 
 

Pátek 
Od 14:00 Čtenářský klub v Obecní 

knihovně 

 
Prosíme všechny, kteří mají zájem 

kroužky navštěvovat (resp. jejich děti), 

aby se včas přihlásili, z důvodu zjištění 

poptávky a zajištění dostatečné kapacity 

kroužků. 
 

Na většinu kroužků je možno se 

přihlašovat na internetových stránkách 

DDM Rakovník. Více informací získáte 

také u našich paní učitelek či paní 

vychovatelek. 

                                                                                          

 

Také dospělí si mohou přijít na své, 

a to každé sudé pondělí 17-19 na 

kurzu keramiky pro dospělé. 

Každou středu si pak můžete přijít 

protáhnout tělo a vyčistit mysl na 

lekci jógy, a to buď od 17:45 nebo 

od 19:00. 
 

 

 

TS 

Poslední červnové pondělí ovládli hřiště 

v Krušovicích piráti pod vedením kapitána 

Jacka Sparrowa a jeho družiny. 

Za zvuků písni z Pirátů z Karibiku doslova 

přepadli školáci své malé pirátské kamarády 

ze školky a odhalili jim, důmyslně program, 

který jim svědomitě připravili. ˇ 

Bez zdlouhavého čekání se rozdaly mapy a 

všichni se pustili do plnění různě náročných, 

ale vždy zábavných úkolů. I přes úmorné 

vedro, které panovalo, všichni bojovali 

statečně, a tak po zásluze nalezli truhlu 

mrtvého muže a v ní schovaný poklad. 

Předškolní děti byli Jackem Jackem 

Sparrowem pasovány na velké piráty a  tedy i 

na školáky. S gratulací se následně připojili 

také paní učitelky a zástupci obce. Piráti si 

odnášeli nejen spoustu zážitků, ale také 

pamětní list a drobné dárečky.  

Žákům páté třídy následně slavný pirát 

společně s paní učitelkami popřál mnoho štěstí 

při další plavbě, už na nové škole. 

Ani ostatní piráti však nepřišli zkrátka a tak 

pouze těžko hodnotit, zda pro ně byl větší 

odměnou sladký poklad nebo možnost skočit 

do napuštěného bazénu. 

Kdo měl ještě dost sil, mohl si na závěr 

zaskákat ve skákacím hradu a zakončit tak 

zážitků plné, sportovní odpoledne. 

 

Velké poděkování za pomoc a podporu patří 

Krušovické pekárně, která dodala pro malé 

piráty svačinky, a Hasičům, kteří zvládli 

napustit bazén a k tomu ještě postavit hrad.  

  

Truhla byla plná pokladů pro všechny. 

 

Nad úkoly pro malé piráty bedlivě 
dohlíželi jejich zkušenější kamarádi ze 
školy. 

 

Pirátská výprava ze školky se vydala na 
Krušovické hřiště, aby objevila poklad 

kapitána Jacka Sparrowa. 
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Hodina slohu aneb co by žáci dělali, kdyby byli učiteli a bylo by září. 

TS 

Při jedné z prvních hodin slohu 

dostali žáci zdánlivě lehké 

zadání, které se záhy pro mnoho 

z nich stalo zapeklitou otázkou, 

na kterou se jen ztěžka hledela 

odpověď. Zadání znělo 

„Kdybych byl učitel a bylo by 

září, tak bych…..“.  

Po skupinové debatě o tom, co 

takový učitel (učitelka) vlastně 

může a nemůže, musí a nemusí, 

se věichni pustili do práce a po 

několika desítkách minut bylo 

hotovo.  

Některé odpovědi byly více než 

inspirativní, jiné vedly 

minimálně k zamyšlení.. 

Na základě ohlasů spolužáků 

bylo vybráno několik příspěvků, 

aby spatřily světlo novinového 

světa.  

 

 
 

 

 

  

 

 

„Dřívkové úlohy jsou nedílnou součástí naší matematiky, pomáhají 

rozvíjet představivost, určovat tvary a hledat zákonitosti Zaměstnávají 

žáky nejen o vyučování, ale častokrát hledají řešení také o přestávky. 

Také matematika může být zábava 
TS 

Matematika je jednou z exaktncíh věd, která se na první pohled může zdát 

strohá, nudná, nazábavná. Pokud se podíváme na řecký původ tohoto slova,  

tak slovo mathematikós znamená milující poznání.  A přesně taková je 

matematika v naší škole. Nepočítáme pouze „sloupečky“, ale hrajame si, 

bádáme, poznáváme, vymýšlíme nové úlohy a poznáváme nejrůznější 

zákonitosti. 

Nevěříte? Ptejte se svých dětí, sledujte web školy, fb stánky, přijďte nás 

 navštívit a nebo si rovnou zkuste úlohu z geometrie s dřívky. Podaří se vám 

vyřešit? 

Učíme se venku, vždyť je tak krásně 
TS 

Škola není jen budova a učit se 

novým věcem lze také jinde 

než v lavicích.  

Pokud to tedy lze, vyrážíme 

také do okolí školy, do přírody, 

na čerstvý vzduch. Dokud nám 

počasí dovolí, byla by škoda 

toho neužít a nedopřát našim 

mozkům při výuce venku větší 

přísun kyslíku. A přeci jen, je 

to také větší zábava. 
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VYBĚHÁME ŠKOLU V AFRICE. POMOZTE NÁM.  

TS 

Dobré skutky by měly být součástí našich 

životů. My jsme se jeden takový dobrý 

skutek rozhodli propojit se školou a s tím, 

co nás baví, s pohybem, konkrétně s během. 

Bez vás ostatních to ale nepůjde. 
13.10.2019 Se uskuteční na hřišti 

v Krušovicích Běh pro Afriku, na kterém 

budeme spolupracovat s organizací Člověk 

v tísni a také s Vámi, s rodiči, přáteli, kamarády, známými, sousedy, ale 

také s  úplně cizími lidmi, kteří máte dobré srdce a chuť přispět. 

O co půjde? Žáci naší školy mají za úkol si sehnat sponzory, kteří jim 

slíbí dar za každé uběhnuté kolečko v rámci tohoto závodu (čím více, 

tím lépe). V den konání závodu je pak úkol žáků jasný, uběhnout co 

nejvíce, aby pro školu v Africe získali co největší finanční obnos od 

svých sponzorů. 

Až budou všechny finanční prostředky pohromadě, pošleme je za celou 

školu na účet společnosti Člověk v tísni a pomůžeme tak vybudovat 

školu v Africe. 

Chcete se stát sponzorem nějakého závodníka a nemáte školáka ve 

svém okolí? Dejte nám vědět a my Vám velmi rádi pomůžeme. Máte 

nějaký jiný nápad, jak náš běh podpořit? Tak sem se ním. Budeme rádi, 

za jakékoliv další nápady nebo také třeba i pomoci.  

Za co budeme všichni ale velmi vděční, a závodníci zvláště, když je 

přijdete v den konání závodu podpořit a budete fandit.  Nejde totiž 

jen o školu v Africe,na kterou budeme vybírat peníze. Jde o to, že na 

tom budeme pracovat všichni společnými silami a každý v této akci 

necháme kousek ze sebe. Přijďte podpořit dobrou věc a také zde 

nechte kousek sebe, i kdyby to měla bát jen vaše přítomnost. Školáci 

to jistě ocení. 

 

Máte rádi podzim? 
TS 

Začátek školy je pro většinu 

z nás spojen se začátkem 

podzimu. Však ten oficiální na 

sebe nenechá dlouho čekat a tři 

týdny po začátku školní 

docházky je tu (přesně 23.září). 

Zatímco pro 3.-5.ročník byla 

odpověď na otázku týdne 

„Máte rádi podzim?“, jasná. 

Jejich mladší spolužáci na 

ztvárnění podzimu pracovali 

v hodinách pracovní a výtvarné 

výchovy a jejich díla jsou více 

než vydařená. Můžete posoudit 

sami. 

A co vy? Máte rádi podzim?  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Od příštího vydání se můžete 

těšit na ještě více příspěvků 

našich šikovných žáků. 

DEN, KDY ZASADÍME SEMÍNKO, 

 NENÍ TÍM SAMÝM DNEM, KDY SKLIDÍME OVOCE. 


