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ZÁLOŽKA DO KNIH
Sběr papíru
27.-29.11. 2019
Jak jste si již mohli všimnout na
webových stránkách školy, na
obecních vývěskách nebo u
kontejnerů s tříděným odpadem, ZŠ
a MŠ Krušovice pořádá sběr starého
papíru.
Pro organizaci tohoto sběru se škola
rozhodla především z důvodu toho,
že jí není lhostejné životní prostředí.
Ve škole se snažíme papírem
neplýtvat, ale neobejdeme se bez něj.
Myšlenka jeho následného vytřídění
a recyklování je nám velmi blízká a
byli bychom rádi, kdyby nás ve sběru
podpořilo co nejširší okolí a
pomohlo nám nasbírat co nejvíce.
Peníze, které škola sběrem získá,
poputují na celoroční ekologický
projekt školy, který by měl zamezit
dalšímu
zbytečnému
plýtvání
papírem.
Chcete nás podpořit? Papír
roztříděný na kartony a noviny
(časopisy, letáky apod.), svázaný a
zvážený můžete nosit v termínu 27.29.11. k budově školy v časech 6:308:00, 13:00-16:00 (v pátek 29.11.
pouze v dopoledním čase).
Pokud chcete podpořit nějakého
žáka naší školy ve sběrové soutěži,
nezapomeňte sběr také popsat jeho
jménem. Nejlepší sběrači budou
samozřejmě odměněni.

Žáci obdrželi od kamarádů ze slovenské školy krásné vyráběné záložky inspirované
postavičkami z českých pohádek.

Za listem list- baví nás číst
V říjnu se naše škola tradičně zapojila
do česko-slovenského projektu Záložka
do knihy spojuje školy.
Téma s názvem „Za listem list – baví mě
číst“ bylo opět inspirativní. Využili jsme
podzimního období a kromě běžných
záložek jsme vyrobili také záložky k
tématu listy.
V hodinách českého jazyka žáci psali
pohlednice kamarádům, ve vlastivědě se
dozvěděli o Slovensku a vyhledávali na
mapě partnerskou školu, při hudební
výchově si poslechli hymnu, mladší žáci
při výtvarné výchově vybarvovali
slovenskou vlajku.
V rámci malého projektu jsme vytvářeli
také česko-slovenské minislovníčky.
Tato činnost se žákům velmi líbila a byli
překvapeni odlišností některých českých
a slovenských slov.

Z partnerské školy nám přišly kromě
pestrých záložek také propagační
materiály, informace o obci Vrbové, v
níž se nachází šikmá věž.
Z dopisu jsme se dozvěděli, že
slovenští žáci vyráběli záložky s
motivy Pejska a Kočičky a Macha a
Šebestové proto, že právě toto jsou
jejich oblíbené české pohádky, které
čtou v hodinách čtení.Navíc školáčci
obdrželi také sladkost v podobě lízátka
inspirovaného slavnou Pipi
Punčochatou.
Tento projekt je žáky velmi oblíben a
již nyní se těšíme n příští ročník a na
to, se kterou školou na Slovensku se
tentokrát propojíme.

Noviny naleznete ke stažení na
www.zskrusovice.cz .
V případě zájmu o jejich tištěnou podobu
nás neváhejte kontaktovat.
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STÁLE SE NĚCO DĚJE
UPLYNULÝ MĚSÍC SE NESL VE ZNAMENÍ NEJRŮZNĚJŠÍCH OSLAV,
VÝZNAMNÝCH DNŮ, SVÁTKŮ A VÝLETŮ. NĚKTERÉ VÝZNAMNÉ DNY BYLY
MEZINÁRODNÍ, JINÉ CELOREPUBLIKOVÉ A NĚKTERÉ DŮLEŽITÉ SPECIELNĚ
PRO NÁS A ŽÁKY Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY.

16.10. Mezinárodní den chleba- Tvorbu
žáků jste mohli vidět v minulém čísle novin,
ale také ve výloze Krušovické pekárny.

TS
Žáci čtvrté a páté třídy ho oslavili
mezinárodní den stromů, který připadá na
20.10. již v pátek 18.10. , a to vycházkou do
lesa. Žáci vyzbrojeni teoretickými znalostmi
o mateřských stromech pátrali po spadlých
semenech stromů a rovnou je sázeli do jejich
přirozeného prostředí.
Do každé vyhloubené jamky patřila semínka
mateřského stromu hned tři- dvě pro
přírodu, jedno pro úrodu.

18.10.
Mezinárodní
den
stromůS myšlenkou Mateřského stromu se žáci
čtvrté a páté třídy vydali do lesa sázet
stromy.
Vydlabanými dýněmi jako připomínku
svátku Halloween ozdobili prostor před
školou a také svou vlastní šatnu žáci naší
Mateřské školy.

Mezinárodní den
stromů

Žáčci ze školky ve společnosti strašidelné dýně.

Počasí přálo, a tak žáci s chutí hledali,
určovali, poznávali a sázeli. A kromě toho
také nalezli. „U Jordánku“ ukrytou cache
(v češtině kešku).

25.10. Žáci, kteří se zúčastnili Běhu pro
Afriku, byli slavnostně odměněni diplomy a
medailemi za své statečné výkony pro
dobrou věc.(Oceněni také převzali za další
rodinné příslušníky, kamarády a známe,
kteří se rozhodli se této akce zúčastnit.)
Ještě jednou velké díky.
25.10. Žáci naší školy se zúčastnili
Botanické soutěže v Rakovníku a Kuba
Fischer ze čtvrté třídy se umístil na krásném
třetím místě, k čemuž mu velmi
gratulujeme a jsme na něj náležitě pyšní.

Šťastní držitelé pamětních medailí za účast
v charitativním běhu.

Podzimníčci
TS

28.10. Výročí vzniku samostatného
československého státu jsme si připomněli
doma, každý sám, po svém. Stejně tak jako
již zmiňovaný Halloween 31.10. nebo u nás
častěji oslavovaný Svátek všech zesnulých,
známý jako dušičky 2.11.
6.11. Proběhlo vyhlášení nejhezčích skřítků
pozdimníčků, kteří zdobili chodbu školy.

Žáci 1.-3.třídy užívali přírodu a jejich darů a
krás jiným způsobem. V hodině výtvarné
výchovy vzniklo 14 krásných skřítků
Podzimníčků o jejichž krále mohli hlasovat
všichni žáci školy, ale také kamarádi, rodiče
či jiní příbuzní, kteří budovu školy navštívili
a měli chuť se do této ankety zapojit.

6.11. Od kamarádů ze slovenské základní
školy v obci Vrbové jsme obdrželi milé
dárečky v podobě záložek do knih a také
lízátek s motivem Pipi dlouhé punčochy.

Jako vítězní byli ve středu 6.11. vyhlášeni
skřítci Lucinky Minaříkové, Marušky Silné
a Pepíčka Kota. Tvůrci těchto skřítků byli
odměněni nejen potleskem svých spolužáků.

8.11. Se žáčci naší školky vydali do
Rakovníka Za pohádkou kolem světa.
9.11. Se jelo s Putíkem do Kladna na
výstavu Ferdy Mravence.
10.11. Žáci přivítali svým vystoupením 6
nových krušovických občánků, kterým
tímto ještě jednou přejeme vše nejlepší a
spokojenosti v životě.
11.11. Připomínáme si svátek Sv.Martina, o
hodiny výtvarné výchovy a českého jazyka.
14.11. Se žáci čtvrtého a pátého ročníku
vydali do Prahy, do společnosti Deloitte,
odkud posílali signál na vesmírnou stanici
ISS.

Více fotografií můžete najít na
webových stránkách školy
www.zskrusovice.cz
„NA SVATÉHO MARTINA, KOUŘÍVÁ SE
Z KOMÍNA"
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KŘESLO PRO RODIČE- MLADÍ VÝZKUMNÍCI
LV
Ve čtvrtek 17. října nás navštívila
paní Fischerová se svou zajímavou
„laboratoří“. Všichni školáci byli
nadšeni nejen prezentací a
informací, ale zejména skutečnými
experimenty. Poznávali jsme
vlastnosti látek při změně prostředí,
získávali jsme barvy z rostlin, učili
jsme se nové pojmy, díky kterým
jsme na závěr mohli vyluštit
hádanku. Všichni žáci obdrželi
navíc živý dárek v podobě
masožravé rostlinky s návodem k
pěstování.
Po týdnu sledování našeho pokusu v
Petriho miskách, kdy jsme zjišťovali
výskyt bakterií a virů ve vzduchu a
na některých částech našeho těla,
jsme byli všichni překvapeni
nečekaným výsledkem.
Moc za tuto poučnou návštěvu a
dárky paní Fischerové děkujeme a
těšíme se na další návštěvu z řad
rodičů.

Soutěžíme hravě, žijeme zdravě

Internetové stránky www.soutez.hravezijzdrave.cz nabízí
spoustu užitečných informací nejen pro žáky, ale je zde také
sekce „Pro rodiče“ nebo „Pro zvídavé“.

Propojit několik vyučovacích předmětů (informatiku, tělesnou výchovu,
přírodopis a možná i nějaký další) se zdravým životním stylem a běžnámi
dny našich páťáků se podařilo internetovému projektu s názvem „Soutěž
hravé, žij zdravě“. Tento projekt má již svůj 19.ročník a my doufáme, že
jsme letos zahájili novou tradici a v dalších rořnících již nebudeme chybět
a budeme moci tímo způsobem přispět ke zlepšení životního stlu našich
žáků. (Protože vždy je co vylepšovat).
Žáci se dozvídají více o zdravém životním stylu, uvědomují si kolik hodin
denně tráví jakou činností a také své stravovací návyky. Vše je v příjemné
hravé intaktivní formě, a tak se páťáci také učí zdokonalovat své
schopnosti při práci s internetem.
Veškerá činnost je motivována nejen touhou po poznání, ale také
možností získat některou z lákavých cen.

NENÍ MĚSTO JAKO MĚSTO
TS, EK
V pátek 18.10. byl pro děti z MŠ
připraven projektový den, kde se
hravou formou seznámily se
strukturou měst a získali povědomí
o jejich rozdílnosti. Cílem bylo
podnícení zájmu dětí o životní
prostředí a architekturu. Děti si
snažily uvědomit, jaké významné
budovy máme v naší vesnici, a k

čemu slouží. Mohly se také zamyslet nad tím, jaké budovy,
popř. parky atd. by ještě chtěly. V následné dílně, kterou pro
děti připravili lektoři z Nadace Proměny Karla Komárka, si
potom z přírodnin vytvářely nejdůležitější stavby naší vesnice.
Tato činnost děti natolik zaujala,
že s ni pokračovaly i na několika
dalších vycházkách a tvořily
stavby z přírodnin.
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KIDS XO- Mise ZERO
TS
Žáci z Krušovic posílali vzkazy na vesmírnou stanici ISS.
Jedinečný zážitek, programování kódu a vzkazu pro astronauty.
Děkujeme za tuto možnost společnosti Deloitte!
Všichni žáci byli výletem a netradičním zážitkem nadšeni a jsou za tuto
příležitost vděční. Hned následující den proto zasedli k počítačům a
pustili se do práce, ať už v editoru textovém či grafickém. Na několik
děl, která pod jejich prsty vznikla, se můžete podívat přímo zde, na jiná
na nástěnce, kterou máme při vstupu do školy.

KIDS XO- MISE ZERO

Dne 14.11. jsme jeli na výlet do PRAHY. Jeli
jsme autobusem,vlakem,metrem ,ale nemohli jsme
jet tramvají.
To bylo už dávno, měli jsme ve škole seniory.
Jedna babička měla dceru a ta pracovala ve firmě
Deloitte a díky ní jsme se dostali na tuto akci.
Posílali jsme vzkaz do vesmíru a musel být napsán
anglicky, naučili jsme se některé barvy v kódech
např..černá je 0,0,0.
Melisa Vágnerová

Pro více fotografií
navštivte
www.zskrusovice.cz

Lov BOBŘÍKA informatiky
Nejen hoši od bobří řeky, ale také žáci a
žákyně páté třídy krušovické školy loví
bobříky, konkrétně v pátek 8.11. lovili
BOBŘÍKA INFORMATIKY.
Tento lov je celostátní a je určen pro všechny
žáky,
kteří
jsou
prověřováni,
jak
v informatickém a logickém myšlení, tak ve
schopnosti porozumět zadání a nalézt správné
řešení daného problému.
Samotné prostředí práce na počítači je velmi
lákavé a v kombinaci se zábavně pokládanými
obrázky ilustrovanými otázkami, šlo pro
všechny spíše o zajímavou hru než o test
z informamtiky. A to je přeci dobře, protože
škola by měla žáky bavit.
Kategorie určená pro páťáky se nazývá Mini
a pro dostatečnou přípravu k lovu bobříka
nabízí možnost vyzkoušet si předem některou
z variant, které žáci plnili v minulých letech.

Po dostatečné přípravě a zaregistrování se k účasti za naší
školu, se žáci vrhli do práce a věnovali 30min řešení
záludných otázek. Pro někoho snadná práce, pro jiného
neřešitelné úkoly. Všichni se ale rvali o dobré výsledky až
do konce. Ihned po uzavření testu žáci mohli vidět, kde
chybovali a také jak mělo řešení správně vypadat. Toto bylo
pro nás velmi přínosné, protože jsme se mohli hned poučit
ze svých chyb.
A jak jsme dopadli? Z celkového počtu možných 198
získaných bodů, získal nejvíce Ondra Pidrman se 148
body, těsně následovaný Tomášem Foučkem se 144 body,
na třetím místě dvojici chlapců doplnila Natálka
Nedvědová se 120 body. Pamětní listy za účast dostali
všichni, aby na ibobra nezapomněli a třeba se k němu vrátili
i příští rok, i když už nebudou žáci naší školy.
Všem třem úspěšným řešitelům moc gratulujeme a ostatním
děkujeme za účast v soutěži a za to, s jakým zápalem se do
práce vrhli.

Vyzkoušejte si také
zkušební verze
z minulých ročníků na
www.ibobr.cz a
porovnejte si výsledky
třeba s našimi páťáky.
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ADVENT SE BLÍŽÍ
Advent se nezadržitelně blíží a je čas se něj začít připravovat, jak doma, tak také ve škole.
Ve škole už jsou přípravy v plném proudu a žádná z akcí nás nezaskočí.
Žáci chystají nejrůznější produkty na Vánoční jarmark, začínají nacvičovat rozličná vystoupení
na vánoční besídku, ale také po škole běhají jako zvídaví reportéři a ptají se všech svých
spolužáků a zaměstnanců školy na otázky týkající se Vánoc a všeho kolem nich.
Po škole se pohybovalo a údaje získávalo celkem 17 zvídavých reportérů, údaje pro níže uvedený graf
získali od všech 25 žáků a k tomu od 9 zaměstnankyň školy, kterým tímto děkujeme, že si našly ve
svém nabitém programu čas a věnovaly ho reportérům a naší předvánoční anketě. Získávání a
zpracování dat trvalo tři dny, ale práce to bylo pro všechny velmi zajímavá a zábavná.
Reportér Kuba z 5.třídy po vyzpovídání svých respondentů prohlásil: „Je to moc hezká práce,
navzájem jsme si popovídali a navíc zjistili něco o svých spolužácích a lidech ze školy. Bavilo mě to.“
A to byla jedna z hlavních myšlenek Zvídavého reportéra, popovídat si a zjistit o sobě něco navzájem.
Výsledky naší ankety jsou ale velmi zajímavé, a tak se o ně s Vámi, našimi čtenáři, velmi rádi
podělíme. Kam byste se zařadili vy? Jak byste našim reportérům odpověděli, kdyby se ptali právě
Vás? Udělejte si doma třeba soukromou minianketu, jak jste na tom u Vás doma.

Zvídavý reportér a Vánoční svátky
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Zvídavým reportérem a přípravami na jarmark a rozsvícení stromečku vše pouze
začíná. Měsíc do Vánoc bude pro žáky doslova naplněn velkým množství
nejrůznějších aktivit, aby jim čekání na Ježíška a zasloužené prázdniny, lépe
uteklo. Čeká nás výlet do Kina na Sněžného kluka (kterého si odhlasoval školní
parlament), ve školní družině se bude péct cukroví a také se opět zapojíme do
projektu „Česko zpívá koledy“. To je samozřejmě pouze ochutnávka.

Takto vypadala práce reportérů 3. a
5.třídy. Nejprve vyzpovídat kamarády,
vše nacvičit a pak se pustit zpovídat
další spolužáky a dospělé.

MUSÍME SE MNOHO UČ IT, ABYCHOM POZNALI, JAK MÁLO VÍME.
Michael de Monatigne

NEDĚLE
1.12. 2019
areál
pivovaru
Žáci zde budou prodávat vlastní výrobky, které tvoří ve škole a školní družině. Nabídka bude samozřejmě i od dětí z MŠ a
jejich rodičů. Chystáme zároveň krátké vystoupení.
Po jarmarku bude následovat rozsvěcení obecního stromečku v parku cca od 17.00 hodin. Zde se můžete občerstvit a na
děti bude čekat i překvapení.
Pro přesnější informace sledujte webové stránky školy www.zskrusovice.cz .

