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ŠKOLNÍ NOVINY 
BĚHALI JSME PRO AFRIKU  

 

Žáci přípravu nepodcenili 

WWW.ZSKRUSOVICE.CZ 

Prvním letošním velkým projektem, kterého 

se žáci místní základní a mateřské školy 

zúčastnili a který je velmi nadchl, byl 

charitativní Běh pro Afriku.  

Tento projekt byl vybrán z důvodu toho, že 

propojuje několik myšlenek, které se v naší 

škole snažíme šířit: myšlenka vzájemné 

pomoci a s ní spojených dobrých skutků, 

myšlenka toho, že vzdělání je důležité a 

v neposlední řadě stojí za zmínku podpora 

zdravého životního stylu spojeného 

s aktivním pohybem (a tím běh přeci je). 

Žáci se na celou akci velmi poctivě 

připravovali. O těkocvik byl na plánu 

především vytrvalostní běh. Hodiny slohu 

naplnila tematika reklam a zpracování 

plakátů (však jste je mohli ve škole či po 

obci zpozorovat). Výtvarná výchova se 

nesla přímo na vlnách  afrických rytmů, 

tvořily se africké masky, stejně tak jako 

motivy domorodých Afričanů. Veškerá 

tvorba byla ke spatření právě v místě 

konání závodu.  

 

FOTOGRAFIE nejen z příprav, ale 

z celého závodu naleznete na webových 

stránkách školy. 

 
 

  

 

 

Více než třicet nadšených běžců, kteří mají srdce na pravém místě, se sešlo v neděli 13.10. na 

hřišti v Krušovicích, aby si zaběhali a podpořili dobrou věc, stavbu škole v Africe. 

 Sponzoři darovali více než 

20.000Kč. DĚKUJEME!!!!! 
 

V neděli 13. října se Krušovicemi společně 

se slunečními paprsky rozléhaly africké 

rytmy. To když 33 běžců a jedna učitelská 

štafeta běhali pro dobrou věc. 

Běžci nejrůznějšího věku za podpory svých 

sponzorů, rodinných příslušníků a fanoušků 

kroužili po vytyčených tratích a snažili se 

uběhnout maximum, aby získali co největší 

finanční obnos pro školu v Africe. 

(Charitativní projekt společnosti Člověka 

v tísni.) 

Samotnému běhu předcházelo líčení 

závodníků dle pravých afrických motivů, a 

výběr startovního čísla podle osobních 

preferencí.  

Pro všechny bylo připraveno občerstvení 

v podobě koláčků od Krušovické pekárny a 

o pitný režim pečovala paní Dohnalová, za 

což samozřejmě velmi děkujeme.  

Velký dík patří také DJ Krocanovi, 

krušovickým hasičům a samozřejmě 

obecnímu úřadu. Bez těchto osob a pomoci 

všech paní učitelek, asistentech, 

vychovatelek a také paní školnice by tato 

akce nebyla tak úžasnou, jako byla. 

 

 

Ač byl orgamizační tým skvělý a počasí 

bylo dokonalé, tak bez obětavých běžců a 

úžasných sponzorů by to nešlo, těm patří 

dík největší. 

Když se po odběhnutí závodu sečetla 

kolečka jednotlivých běžců a vynásobila 

se sponzorskými částkami, vyšlo 

neuvěřitelné číslo, které přesahuje 

20.000Kč. Tato častka, která byla vybrána 

od sponzorů našich běžců, je beze zbytku 

předána organizaci Člověk v tísni a 

poputuje rovnou do Afriky na podporu 

výstavby škol pro místní děti. 

 

 Ještě jednou děkujeme a za celý tým školy 

si dovoluji tvrdit, že jsme byli velmi mile 

překvapeni, šokováni a téměř dojati 

účastí,  zápalem a štědrostíí všech. 

TS 
Kdo by měl zájem o více informací o té této 

sbírce, navštivte stránky  

www.skolavafrice.cz/vybehej-skolu . 

 

Všechny fotografie, ať už z příprav běhu nebo 

jeho samotného konání najdete na 

www.zskrusovice.cz 
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SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY- 
CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY 
Sportují i ti nejmenší, a to nejen při běhu pro na 

podporu stavby školy v Africe. 

Návštěva ze Státní 

veterinární správy 
TS 

Ve čtvrtek 26.9. navštívila naší školku 

paní doktorka pro zvířátka ze Státní 

veterinární správy. V poutavé přednášce 

děti seznámila hravou formou se zvířaty, 

která žijí v domácnostech, nebo s nimiž se 

mohou setkat v přírodě, či na výletech o 

prázdninách. Děti se dozvěděly jak se ke 

zvířátkům chovat a zodpovědně se o ně 

starat. 

Nakonec každé dítě dostalo malé dárečky. 

 

 

Máme rádi les 
TS 

Není nad pohyb na čerstvém vzduchu, a 

tak pokud to jde (počasí to dovolí), tak 

děti ze školky vyráží společně s paní 

učitelkami každý den ven, 

Kromě procházek po vsi a návštěv 

dětských hřišť s prolézačkami častokrát 

zavítají do herny, která je pokaždé jiná, 

pokaždé plná nových překvapí a 

dobrodružství- do lesa. Les je dětmi velmi 

oblíbený právě pro nekonečné množství 

aktivit, které nabízí. Děti objevují, 

skotačí, staví, no prostě a jednoduše ho 

mají rády. 

 

 

Více fotografií můžete najít na 

webových stránkách školy 

www.zskrusovice.cz 

 

TS 

 Děti v MŠ začaly v září celoroční 

projekt České obce sokolské: „Svět 

nekončí za vrátky, cvičíme se 

zvířátky“. A hned první cvičení bylo 

plné skvělých sportovních výkonů, ale 

hlavně smíchu, nadšení a radosti. 

Záměrem tohoto projektu je 

prezentovat pohyb jako každodenní 

přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení 

volnočasových aktivit.  

V žádném případě není cílem, aby děti 

vzájemně soupeřili, ale naopak se 

během pohybových chvilek ve školce 

zaměřujeme na respektování a rozvoj 

individuálních předpokladů, které jsou 

ve svém důsledku přínosem pro celou 

skupinu.  

Rádi bychom, aby plnění jednotlivých 

úkolů přinášelo dětem potěšení a 

radost z pohybu, naučilo je překonávat 

překážky a rozvíjelo jejich 

samostatnost při dalším zdokonalování 

pohybových dovedností. V tom všem 

jim budou pomáhat sportovní deníky a 

také drobné odměny. 

K našemu celoročnímu projektu 

„Cvičíme se zvířátky“, si děti zvolily 

název „Sokolíci“, takže kamaráda 

sokola Pepíka máme na naší týmové 

vlajce. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava před sportovním výkonem je 
důležitá. 

 

 
Překážkové dráhy jsou nejoblíbenější 
činností většiny malých sportovců. 

  
Své pokroky a úspěchy budou děti zaznamenávat  
do sportovních deníků, které všichni dostali. 
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„VÝLETNÍCI“ MALÍ I VELCÍ.  
TS 

V pátek 3.10. naší školu 

navštívila skupinka seniorů 

z Prahy, kteří se vydali 

poznávat krásy Krušovic. 

Senioři si prohlédli celou školu 

a byli velmi mile překvapeni 

jak jejím vybavením, tak všemi 

aktivitami, které žáci společně 

se všemi učitelkami podnikají. 

Dle vlastních slov většina 

z nich „ještě pamatuje“ 

malotřídní výuku z dob svého 

dětství, ale podmínky, které 

mají děti v krušovické škole 

jsou nesrovnatelné s těmi, 

které měli oni.  

Poté, co jim děti zarecitovali, 

zazpívali a předali drobné 

dárečky, tak se mnozí 

neubránili slzám dojetí. 

Obdželi jsme také příslib toho, 

že se nevídíme s těmito seniory 

naposledy. Budeme se tedy 

těšit na další milé setkání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„.Do Krušovic pivovar nás volá, ale nás dojala hlavně místní škola“ , 

tak zněla úvodní slova z děkovného emailu od seniorů, který obdržela 

ředtelka školy po jejich návštěvě. 

 

 

 

 

Oproti návštěvě, která navštívila nás, žáci 

školní družiny (a s nimi také někteří páťáci) 

opustili území Krušovic a vydali se ve středu 

9.10. za poznámí na exkursi do Muzea v 

Novém Strašecí. 

A že to nebyla exkurse ledajaká, byla více 

než akční a žáci z ní odjížděli plní zažitků.  

Kubík z první třídy si nejvíce užil 

vlastnoruční výrobu mouky, jako za starých 

časů, a velmi ho zaujala také stará sada šicích 

potřeb a pletení. Pro menší žáky byly 

připravené omalovánky a pro všechny 

možnost  namalování vlastní pohlednice. 

Všichni procvičili také svůj čich, když hádali 

podle vůně v sáčcích schované ovoce. Žáky 

čtvrté a páté třídy zaujala Keltská hlava, 

kterou znají z hodin vlastivědy. 

Všeobecně oblíbenou činností na závěr byl 

nákup suvenýrů v místním malebném 

krámku. Dobrodružstvím pro mnohé byla 

také samotná cesta hromadnou dopravou. 

 

 

 
Foto práce žáků 4. a 5.ročníku 

 

28. září jsme si připomněli svátek „Den české statnosti“. Tento svátek je 

nejmladším státním svátkem, který se do kalendáře poprvé zapsal v roce 

2000. Toto datum je zároveň svátkem všech Václavů, Vašíků či 

Venoušků, ale hlavně si připomínáme událost, kdy v roce 935 došlo ve 

Staré Boleslavi k vraždě přemyslovského knížete Václava , patrona Čech a 

Moravy. Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro svou 

v legendách mu připisovanou zbožnost. 

 Poznáváme s Putíkem,tentokrát Most 
LV,TS 

V sobotu 21.9. se uskutečnil další 

z řady výletů s Putíkem a 

zúčastnili se ho také školáci 

z našich řad- jelo se do Mostu.  

Navštívili jsme hrad Hněvín, 

rozhlednu, hvězdárnu a na závěr 

Fun park s 3D bludištěm. Počasí 

vyšlo báječně, opět jsme se 

setkali s kamarády z Olešné a 

Kounova, prostě super den. Jsme 

rádi, že děti jezdí s námi. Obohatí 

se poznáním i přátelstvím. 

Kdo se přidá příště? 
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Kdo je BORKA POTTEROVÁ?A kdo 

HERMELÍNA DOZRÁLÁ? 

TS 

Halloween ač americký svátek, je již velmi rozšířeným i u nás, a 

tak jsme ho vpustili také do našich hodin slohu a vrhli se do 

popisu čarodějnice. 

Dílka vznikla více než povedená. To, které můžete vidět patří 

Viktorce ze 3.třídy)  Co by Vám dále ale nemělo uniknout je 

nápaditost a kreativita našich žáků, když sličné slečně 

čarodějnici vymýšleli jméno a také ji následně kreslili. 

 

Mína Talířová 

Zeleňka 

Nina 

Zombie Čára 

Natálka 

Hermelína Dozrálá 

Borka Potterová 
 

 

 

16.10. Světový den chleba v České republice 
Světový den chleba je každoročně připomínán 16. října jako svátek základní lidské potraviny a oslava pekařského umu. V České republice dnes 
 chléb vyrábí přes 700 pekáren. Každý den vyprodukují okolo 1 milionu bochníků, což je na 280 tis. tun chleba ročně. Spotřeba chleba přitom 
 roste a za rok 2014 připadlo na každého Čecha 40 kg. 
 

ZZ 

Pojmy při krájení bochníků nebo pecnu chleba 

Vnější propečená část na povrchu chleba se nazývá kůrka, 

vnitřní pórovitá část střídka. Ukrojený plátek chleba se 

nazývá krajíc nebo skýva. Našikmo ukrojený plátek na jedné 

straně zakrojený do střídky je sirotek (nespis. škramfulec). 

První a poslední odkrojek chleba se nazývá patka či skrojek. 

Druhému a předposlednímu krajíci se říká zápatčí. 
 

 

Typy českého chleba 

•žitno-pšeničný chléb, obsahuje více žitné než pšeničné 

mouky 

•pšenično-žitný chléb, obsahuje více pšeničné než žitné 

mouky 

•tmavý žitný chléb, je vyroben hlavně z žitné mouky 

•celozrnný chléb, je vyroben hlavně z celozrnných mouk 

•vícezrnný chléb, obsahuje také jiné obiloviny, luštěniny 

nebo olejniny, než pšenice a žito 

•světlý pšeničný chléb, je vyroben hlavně z pšeničné mouky 

•speciální chléb, obsahuje různé další přísady, např.brambory    

 

  

 

26.-29.11. 
PODPOŘTE NÁS A POJĎTE 

SE ZAPOJIT DO RECYKLACE 

TAKÉ. 
 


