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ŠKOLNÍ NOVINY 
V LEDNU SE VE ŠKOLE NEZAHÁLÍ 

GRATULUJEME 

Ve školce máme malou VELKOU 

malířku ANINKU FILGASOVOU. 

Aninky výkres se umístil na 

krásném druhém místě ve své 

kategorii ve výtvarné a literární 

soutěži s tématem „Zpomal 

prosím“ – v rámci projektu 

„Markétina dopravní výchova“, pod 

záštitou Krajského ředitelství policie 

Středočeského kraje. 

 

 
 

Aninka se zúčastnila 14.1.2020 

slavnostního předávání cen 

v krajském kole a její výkres 

poputuje ještě do kola celostátního. 

My gratulujeme a budeme držet 

palce. 

 
 

 

 

 

Závěrečná fotografie bruslařů ZŠ Krušovice z prvního bruslení roku 2020. 

BRUSLENÍ V RAKOVNÍKU 
 

Ve středu  15.1.2020 se školáci 

vypravili na bruslení do Rakovníka a 

zážitek to byl pro některé velmi 

netradiční.   

V tomto vydání školních novin patří 

titulní stránka mladým redaktorům z páté 

třídy, kteří pro vás zaznamenali své 

zážitky. 

 
Na začátku se mi nedařilo nazout brusle. Pak 

jsem padal, padal a padal. Ani hrazdy 

nepomáhaly. Padali jsme. Pak se mě Ondra 

snažil docela povedeně naučit bruslit. 

PS:Děkuji. A pak přišla spása. Svačina. 

Zasloužený odpočinek. Ale při té představě, že 

pak zase musím jít na to bitevní pole, jsem 

zastavil, ale asi po minutě jsem zase začal jíst. 

A docela zajímavé je i Melisino porcování 

rohlíku. Vezmeš a utrhneš. A pak šup do 

autobusu. Už jsem se těšil domů. 

Kuba Novotný 

   

Byli jsme bruslit. Bylo to moje první 

bruslení v roce 2020. Mockrát jsem spadl. 

Dokonce jsem učil prvňáky bruslit. Hrozně 

jsem blbnul s kamarády.  

Bohužel to bylo moc krátké. Moc jsem si to 

užil. Bohužel jsem si nepřinesl pití, protože 

jsem měl hroznou žízeň. Když jsme se 

zouvali, konečně jsem se mohl napít. :) 

Ondra Pidrman 

MOJE PRVNÍ BRUSLENÍ V ROCE 2020. MOJE 
PRVNÍ BRUSLENÍ NA NOVÝCH BRUSLÍCH. 
ZAČÁTEK MI VŮBEC NEŠEL, ALE KONCEM 
BRUSLENÍ UŽ MI TO CELKEM ŠLO, SICE TĚŽKO 
ALE ŠLO. 
NAUČILA JSEM SE OTÁČET, RYCHLEJI BRUSLIT 
A TAKY TROCHU BRZDIT. JEŠTĚ NEŽ JSME 
ODEŠLI DO ŠATEN TAK JSME SE VYFOTILI, I 
KDYŽ SE NĚKTERÝM MOC NECHTĚLO. 
CELKEM JSEM SPADLA ČTIŘIKRÁT Z TOHO 
TŘIKRÁT OMYLEM A JEDNOU SCHVÁLNĚ. 
JEDEN Z NEPLÁNOVANÝCH PÁDŮ BYL VÁŽNĚ 
BOLESTIVÝ, BOLELA MĚ NOHA A TAKY ZADEK. 
PŘI TOM MI MOJE HELMA TRHALA VLASY. 
CESTA ZPĚT BYLA CELKEM RYCHLÁ. 

NATÁLIE NEDVĚDOVÁ   :) 

 

Fotografie z akce naleznete na 

www.zskrusovice.cz 
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PŘED VÁNOCI SE VŠUDE PILNĚ 

PRACOVALO 
POHÁDKY (JAKO) 

MALOVANÉ 
TS 

 Všichni máme rádi pohádky a samozřejmě 

jich velké množství známe zpaměti. Vzít ale 

klasickou pohádku, vybrat z ní jen několik 

nejdůležitějších bodů (abychom zachovali 

její obsah) a navíc jí výtvarně ztvárnit, to už 

vyžaduje velké množství fantazie a 

zručnosti. Žákům čtvrté a páté třídy se to o 

hodinu výtvarné výchovy povedlo. Jak moc, 

můžete posoudit sami na dvou z nich. Níže 

uvedená díla patří Natálce Nedvědové a 

Ondrovi Pidrmanovi.  

 

 

 

Poznali jste?  

Nejen s těmito pohádkovými díly, ale také 

dalšími, se budete moci setkat na chodbách 

naší školy.  

DOBA PŘEDVÁNOČNÍ JE ČASTOKRÁT POJENA V MYSLI VEŘEJNOSTI S TÍM, ŽE 

SE VE ŠKOLÁCH A ŠKOLKÁCH UŽ NIC NEDĚLÁ A JEN SE „ČEKÁ NA 

PRÁZDNINY“. I PŘED VÁNOCI SE U NÁS PRACOVALO NA PLNÉ OBRÁTKY A 

KROMĚ UČENÍ, JAKO KAŽDÝ JINÝ DEN, JSME ZVLÁDI MNOHO DALŠÍCH VĚCÍ. 

11.12. Naše škola  se společně s obecní 

knihovnou zapojila do celorepublikové akce 

Česko zpívá koledy. V kulturním zařízení si 

mohli hosté zazpívat koledy (ve stejný čas, jako 

lidé po celé zemi) a občerstvit se vánočním 

cukrovím. Následně si každý host mohl vytvořit 

vánoční dekoraci v dílnách, které připravily 

paní učitelky ze školky i školy. 
 

12.12. Školka vyrazila do Řevničova na 

divadelní představení O přátelství. Kromě 

zhlédnutí představení si děti stihly pohrát 

s kamarády z řevničovské školky. 
 

17.12. Čekal na děti ze školky pod stromečkem 

záhadný dopis od vládce lesních zvířat, a tak 

vyslyšely jeho prosbu, nemeškaly a dva dny na 

to vyrazily se spoustou dobrot do lesa. Tam 

vyzdobily zvířátkům stromeček a zároveň 

naplnily krmelec. 
 

17.12. Několik nejstarších školáků, již 

zdatných čtenářů, sešlo pár schodů ze školy do 

školky, aby zahájili novou tradici a přečetli 

několik pohádek svým malým kamarádům. 

Velcí čtenáři se moc snažili a malí posluchači 

zaujatě poslouchali a ani nedutali. Natálce, 

Tomovi a Kubovi patří velký dík a v lednu 

dorazí předčítat do školky další jejich 

spolužáci. 
 

19.12. Všichni žáci ze školy obcházeli domy ve 

vesnici, aby seniorům popřáli krásné Vánoce, 

předali vlastnoručně vyrobená přáníčka a 

zazpívali několik koled. U mnoha domů žáci 

nejen uslyšeli slova chvály a díků, ale také 

obdrželi sladké odměny, za které ještě jednou 

mnohokrát děkujeme. 

 

19.12. Odpoledne měly děti ze školky a žáci ze 

školy velký den, kterému předcházely dlouhé 

přípravy. Na vánoční besídce bylo k vidění 

velké množství písniček, básniček a několik 

tanců.  Žáci čtvrté a páté třídy zahráli koledy na 

netradiční hudební nástroje Boomwhakers. Na 

závěr besídky mohli všichni hosté nahlédnout 

do Karkulčina tajného deníčku a shlédnout tak 

divadelní představení páťáků, které skrývalo 

mnohá překvapení.  

 

20.12. Tento den probíhala nadílka, a to jak ve 

školce, tak i ve škole.  Zpívaly se koledy, 

nejstarší žáci rozdávali dárky, zkoušely se nové 

hry. Žáci do školy přinesli také velké množství 

cukroví od hodných maminek a babiček, a tak 

probíhalo i ochutnávání. Velké díky patří za 

tento den paní kuchařkám, které nám 

připravily slavnostní oběd v podobě dvou 

druhů řízků. 

Zdobení stromečku v lese dětmi ze školky. 

Závěrečná píseň školní besídky O Vánocích v 

podání žáků ZŠ. 

Děti ze školky dostaly nového kamaráda 

a maskota sokolíka Pepíka, který je bude 

doprovázet při jejich cvičení a sledovat 

jejich pokroky. 

Všechny fotografie naleznete na stránkách školy www.zskrusovice.cz 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA MÁ SVÉ PLÁNY 
TS  

Nejen samotné školní vyučování, ale 

také odpolední školní družina má 

svůj daný rozvrh, podle kterého se 

řídí jednotlivé činnosti žáků. 

Rozvrh je organizačně přizpůsoben 

všem dalším kroužkům, které jsou na 

půdě školy provozovány, ale také se 

snaží pokrýt co nejširší spektrum 

činností žáků- od odpočinkových, 

přes tvořivé až po sportovní aktivity. 

 

Každý měsíc věnován konkrétnímu 

tématu, a to tak aby byla témata 

pestrá, pro žáky zajímavá a zároveň 

aby korespondovala s daným ročním 

obdobím nebo například 

s významnými událostmi.  

 

Měsíc leden je věnován Zimě na 

horách. Žáci se kromě informací o 

zimních sportech dozvědí například 

o práci horské služby nebo se naučí 

pracovat s mapou a vyhledávat na ní 

nejrůznější pohoří. 

 

 

 

V únoru pak žáky čeká téma Svět pohádek. Řeč se zavede 

na to, jak se máme chovat v kině či divadle. Mluvit se bude 

o dějinách Večerníčku a představíme si nějaké významné 

tvůrce pohádek pro děti. Neopomineme významné tradice 

spojené s měsícem únorem, a to především masopust a 

karnevaly. 

  

 

 

 

Se všemi tématy, kterými se družina 

zabývá, souvisí tvořivá činnost, a tak se zde 

můžete podívat například na znaky Horské 

služby, které žáci k tématu zimy na horách 

vytvářeli. Školní chodby, i prostor družiny 

jsou zdobeny nejrůznějšími výtvarnými díly 

žáků, které právě za body pobytu v družině, 

vyrábí. 

 

 
 

 

SPORTUJEME VE ŠKOLE 
TS 

Jelikož věříme v to, že děti nemají 

ve škole pouze sedět v lavicích, ale 

potřebují také pohyb, jsme velmi 

rádi, že je naše škola zapojena 

v projektu Sportuj ve škole, který je 

pokračováním projektu Hodina 

pohybu navíc. Tento projekt je 

organizován AŠSK a sdružuje ty 

školy, které chtějí dětem 

poskytovat pohybové aktivity navíc 

 

 

 

nad rámec školního rozvrhu. Konkrétně u nás je tato aktivita 

zařazena v rámci školní družiny a je dětem poskytovaná 

bezplatně pro všechny, kdo jí navštěvují (žáci 1. -4.ročníku). 

Účastní se ji každý, kdo je v pondělí odpoledne ve školní 

družině přítomen. Náplně těchto hodin jsou různorodé a naším 

hlavním cílem je zajištění dětem další hodiny pohybové 

aktivity, a to v tělocvičně nebo venku. Podle aktuálních 

možností. Děti tráví čas venku na hřišti nebo v tělocvičně, 

zkoušejí nové pohybové aktivity nebo zdokonalují své 

dovedností získané z hodin tělocviku. Pohyb žáky baví a to jsme 

moc rádi a budeme je této činnosti podporovat i nadále. 

 

 

 

 
 

Využíváme nejrůznějších sportovních prostředí, 

netradičních aktivit a sportovních her. Namísto tradičních 

zimních radovánek navštěvujeme nově postavené dětské 

hřiště. 
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC 
TS 

Nahlédli jsme do budoucnosti a v hodině slohu vytvořili rozhovory s 

úspěšnými osobnostmi, které byly v dobách svého mládí (rozumějte 

v roce 2020) žáky ZŠ Krušovice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máme ve škole nového spolužáka, který hned v lednu slavil narozeniny. 

Ke gratulaci mu spolužáci vyráběli dorty.  

 

 

 

NÁVRAT PO PRÁZDNINÁCH 

LV 

Někteří se do školy po Vánocích těšili, jiní méně, někteří bez ní 

dokonce nevydrželi ani o dovolené. Od ledna mají nově mladší žáci 

výuku zpestřenou kobercem s písmenky, stíny, obrázkovými kartami. 

Stále objevujeme a 

rozvíjíme nové 

způsoby jeho 

využití. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V odpoledních hodinách probíhají poslední hodiny Klubu. Děti čtou a 

poznávají nové knihy, hrají logické hry, povídají si, rozvíjejí svou  

představivost, spolupracují.  

 

Čtvrťáci i druháci se v hodině rozepsali podle svých schopností a 

možností. Práce se jim povedly. Líbí se vám?  Možná se u nás ve škole 

rodí budoucí spisovatelé. 

 

 
 

 

Rozhovor se slavným basketbalistou Markem Zaspalem připravoval 

reportér Ondřej Pidrman. 
 

O:Jak jste se Marku proslavil? 

M: Od malička jsem házel na koš. V jednom vyrovnaném zápase jsem 

to zachránil 

O:Baví Vás to? 

M: Baví mě to už od malička. 

O:Kdy jste začal hrát? 

M: Začal jsem hrát v roce 1999, přesně 5.3. 

O:Stal se Vám někdy nějaký úraz při hraní? 

M:Jen naražená noha. Naštěstí. 

O:Co máte jinak za povolání? 

M:Povoláním jsem počítačový technik. 

Rozhovor se skromným technikem Ondřejem Pidrmanem připravil a 

reportér Marek Zaspal. 
 

M:Proč jste se stal technikem? 

O: Chtěl jsem se jím stát už od mala. 

M:Jak jste se proslavil? 

O:Já ani nejsem moc slavný, takže nijak. 

M:Vážně jste chtěl výt technikem už od mala? 

O:V 5 letech jsem postavil lego. 

M: Postavil jste už něco velkého? 

O: Z lega jsem postavil největší pirátskou loď. 

M:Postavil jste něco, co teď někdo používá? 

O: Vyrobil jsem auto, které jezdí. 

 
 

 

 
 

Máme ve škole nového spolužáka, který hned v lednu slavil 

narozeniny. Ke gratulaci mu spolužáci vyráběli dorty.  
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