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ŠKOLNÍ NOVINY
CELÝ PROSINEC V RYTMU KOLED
ZVEME VÁS
Předvánočním setkáním v pivovaru
vše začalo a předvánoční sváteční
činnost školy a žáků pokračuje.

Tímto
si
vás
všechny
dovolujeme pozvat na dvě akce,
které nás do Vánoc ještě čekají a
obě se budou konat k KC
v Krušovicích.
11.12. 18:00 Česko zpívá
koledy
Celorepubliková akce, na které
si budete moci nejen zazpívat
spoustu vánočních koled, ale
také vyrobit několik drobností či
zakoupit
dekorace,
které
vznikly pod rukami našich žáků.
V nabídce bude také drobné
občerstvení.
19.12. 16:00 Vánoční besídka
Žáci základní a mateřské školy
si
připravují
různorodá
vystoupení a všichni poctivě
trénují. Na své si přijdou
milovníci poezie, písní, tance,
ale také pohádek.
Se všemi se těšíme na viděnou
v tento krásný předvánoční
čas.

Závěrečnou písní Nejhezčí svátky od Juriče Pařila žáci rozpohybovali do rytmu nejednoho
diváka a krásnou předvánoční atmosféru doplnily v přicházejícím večeru prskavky v rukou
dětí.

Vánoční setkání v pivovaru
Odpoledne první adventní neděle
strávili žáci krušovické školy na
nádvoří pivovaru, kde od 15:00
prodávali
Vánoční
sortiment
rozmanitých druhů.
Pod modrou střechou s logem SDH
Krušovice mohli návštěvníci nalézt
prodejní stánek s výrobky nejen školní
družiny, ale také výrobky ze dětí ze
školky a mnohdy také milých maminek,
tetiček a babiček, které svou tvorbou
místní žáky podpořily. ˇ
A že bylo co kupovat, v nabídce bylo
tradiční cukroví i perníčky, také vánoční
dekorace z nejrozmanitějších materiálů.
Zakoupit jste mohli ale také koupelové
sole, vánoční šumivky do koupele, anebo
rostlinky rýmovníku či okrasných
kopřiv, které žáci ve školní družině
pěstovali a následně sázeli a zdobili.
Kromě těchto a mnoha dalších produktů,
zde, byla možnost nákupu občerstvení u
stánku Pivovaru či Krušovické pekárny.

Menší děti ocenily na místě také
přítomnost kováře, pánové pak také
možnost prohlídky pivovaru zdarma.
V 16:15 utichl prodej a žáci se sešli, aby
zazpívali návštěvníkům několik koled,
zatančili Čertí taneček a připomněli, že
už jsou tu nejhezčí svátky.
Závěr celé akce proběhl u obecního
vánočního stromečku.
Na své si zde přišly nejen děti, které
obdržely dárečky, ale také všichni
ostatní, kteří se mohli občerstvit
tradiční vánočkou, čajem či punčem a
zaposlouchat se ještě jednou do rytmů
koled.
Jménem školy si dovoluji říci, že
doufáme, že 1.12.2019 jsme zahájili
novou každoroční předvánoční tradici.
(TS)
Fotografie z akce
www.zskrusovice.cz

naleznete

na
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Školní projektová
keška

CO JSME VŠE ZVLÁDLI
TS
OD POLOVINY LISTOPADU BYLI VŠICHNI ŽÁČCI, ŽÁCI, ŽÁKYNĚ I PANÍ
UČITELKY V JEDNOM KOLE. VÝLETY, EXKURSE, NÁVŠTĚVY, KULTURA,
PŘEDVÁNOČNÍ PŘÍPRAVY… CO VŠE SE ZA TOTO OBDOBÍ ODEHRÁLO, SE
MŮŽETE PODÍVAT ZDE.

19.11. Děti ze školky navštívily Tylovo
divadlo v Rakovníku a shlédly divadelní
představení Vánoční čas. Zatímco děti ze
školky po kulturním zážitku spaly, ve
školní družině se peklo cukroví, které
následně sami žáci prodávali na vánočním
setkání v pivovaru.
21.11. Patřilo nám celé Městské kino
Slaný a školáci si tento výlet náležitě užili
a přijeli plni zážitků. (Více na následující
straně.)

Příznivci Geocachingu po ní již mohou
pátrat a zároveň se také dozvědět
zajímavosti z historie i současnosti naší
školy. Lovu zdar.

Silní pomocníci z třetí a páté třídy při odvozu sběru
starého papíru.

28.11. Netradiční zážitek v podobě
Sférického kina byl připraven pro
všechny žáky. Na stropě nafukující kopule
shlédli naučný film Zrození života.

Netradičná návštěvu Sférického kina si všichni žáci
velmi užili.

3.12. Vyhlášení nejlepších sběračů
papíru z žáků základní školy. Na prvním
místě se ze školáku umístil Kubík
Vyžďura, na místě druhém Marek
Zaspal a třetí místo obsadila Anežka
Zárybnická. Velké díky patří všem
sběračům a také jejich rodičům za základní
i mateřské školy.
4.12. V mateřské školce proběhlo již
tradiční předvánoční zdobení perníčků.
Zdobily děti, ale také samozřejmě jejich
rodiče.
4.12 Návštěva
v tísni.

z organizace

Postavme školu v
Africe
TS
Na základně Běhu pro Afriku, který naše
škola pořádala v měsíci říjnu nás navštívila
paní z organizace Člověk v tísni, aby nám
poděkovala a zároveň s dětmi promluvila o
tom, jak to opravdu vypadá v zemi, kterou
jsme se rozhodli podpořit.

29.11. Byl ukončen týdenní sběr starého
papíru, který pak žáci nanosili do
připraveného sběrného kontejneru.
1.12. Vánoční setkání v pivovaru,
spojené s jarmarkem a vystoupením žáků.
Následovalo
rozsvěcení
obecního
vánočního stromečku.

Jako výsledek říjnového projektového dne
žáků naší školy se podařilo umístit do
blízkosti budovy naší školy novou kešku,
kterou založil a zapsal alfbroz (pan Brož) a
my mu za to mnohokrát děkujeme.

Žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí, a
jednou z nich bylo například to, že Etiopané
neznají záchod. První dovedností, kterou se
tedy děti musí ve škole naučit, je právě
používání záchodu a získání základních
hygienických návyků, takových jako mají u
nás už děti v mateřské škole.
Téma zaujalo jak školní, tak školkové děti, a
tak jsme se prostřednictvím odpovědí na
jejich zvídavé dotazy dozvěděli, jaké mají
místní děti hračky, co nejčastěji jedí, anebo
také to, že ani školáci zde nemají aktovky a
nejčastěji chodí bosi.

Nejlepší sběrači starého papíru byli oceněni nejen
potleskem svých spolužáků.

Pomáhat je potřeba a my budeme pomáhat i
nadále a budeme vděční za vaši spolupráci a
pomoc. Děkujeme.

Člověk

5.12. Do naší školy dorazila návštěva
čerta, Mikuláše a anděla. Zpočátku se ve
školce neslo vše v duchu slziček a obav
z čerta, nakonec sladkou nadílku od anděla
a Mikuláše dostali všichni. Ve škole již
děti nedostaly nic zadarmo, a tak bylo
potřeba kromě nacvičených básniček, také
Mikuláši odříkat vyjmenovaná slova,
slovní druhy nebo malou násobilku. Ani ze
školy však čert nikoho neodnesl a i zde
byli všichni žáci obdarováni bohatou
nadílkou. Za rok se prý budou těšit obě
strany na viděnou.

Fotografie ze všech akcí
školy
naleznete
na
www.zskrusovice.cz
Nakonec všichni ze školky s kouzelnou návštěvou
zapózovali a slíbili si, že příští rok se opět uvidí.
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PO STOPÁCH
TS
Ve čtvrtek 21.11. jeli všichni žáci
do Městského kina Slaný na
představení Sněžný kluk.
Celý sál patřil pouze nám, a tak si
každý mohl vybrat nejen vedle
koho, ale také kde přesně bude sedět
a že výběr byl velký. Už toto byl pro
některé velmi neobvyklý žážitek. Po
představení žáci navštívili cukrárnu
a následně měli čas na prohlédnutí
stánků na místním náměstí.
Podle ohlasů dětí se film velmi líbil,
a tak je potřeba poděkovat školnímu
parlamentu, který ho na své schůzce
začátek listopadu odhlasoval.
Protože velmi rádi v naší výuce
propojujeme jednotlivé činnosti a
příběh sněžného kluka Everesta a
jeho kamarádky holčičky Ji žáky
zaujal, bylo toto téma využito
k nejrůznější činnosti ve všech
ročnících. První a druhý ročník
rozšiřovaly slovní zásobu a
diskutovaly v hodině českého jazyka
o silném motivu přátelství, který zde
byl ztvárněn. Třeťáci psali krátká
vyprávění a žáci páté třídy kreslili
výjevy, které si z filmu
zapamatovali. Ve čtvrtém ročníku se
vytvářely křížovky, a protože díla to
byla více než povedená, velmi rádi
se o ně s Vámi, našimi čtenáři
podělíme, abyste si je také mohli
zkusit vyluštit.

Jezdili tam na lodi. Yetti byl
kouzelný. Bylo tam hodně
spolupráce. Kamarádi chtěli
Yettiho vrátit na horu Everest.
Yetti zvětšil borůvky. Holčička
Ji hrála na housle. Bylo tam
hodně lásky a Yetti měl hodně
velké rodiče.
Petr Kalivoda

Šli jsme do školy a potom
jsme šli na autobus a jeli jsme
do Slanýho. Koukali jsme na
Sněžného kluka. A potom,
když už to skončilo, tak jsme
se najedli a pak jsme šli na
chvilku do cukrárny.
Pavel Kalivoda

AUTORY KŘÍŽOVEK JSOU JAKUB
FISCHER A MICHAL ŠAROCH ZE 4.
TŘÍDY.
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
TS
V minulém vydání novin jsme
vám nabídli Zvídavého
reportéra s předvánoční
tématikou. Tentokrát nám
dovolte pohled na nejrůznější
činnosti, které žáci během
vyučování se svými učitelkami
absolvují a které obohacují
každodenní výuku.

Jaké jsou náklady na
těsto a za kolik korun
budou moci cukroví
následně prodávat,aby
vydělali. Finanční
gramotnost v praxi pro
žáky 3. a 5. ročníku při
hodině matematiky.

Znáte Boomwhackers?
Naši žáci ano a moc rádi Vám na
vánoční
Besídce předvedou, co s nimi
dokáží?

Tvorba žáků 5. ročníku z hodin českého
jazyka
KVĚTINA MÁ 100NEK.
PO ZEMI LEZLA 100NOŽKA.
ZKUSÍM DOBŘE PR
OS5.
POS3K NA KVĚTINY.
AUTA 100JÍ NA 100PCE.
POJĎ Z5, ZMEŠKALI JSME PŘEDSTAVENÍ.

Vánoční stromečky vznikly pod
rukama žáků 5.ročníku v hodině
informatiky.

Trocha logického myšlení a zároveň prostorové orientace
v hodinách matematiky ve čtvrté třídě. Co vy? Znáte tetris?

Všem našim čtenářům přejeme příjemné prožití těch nejkrásnějších svátků v roce a
klidný vstup do roku 2020.

