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ŠKOLNÍ NOVINY
ŠKOLNÍ ROK JE V POLOVINĚ
ZVEME VÁS

Pátek 21. února je
Mezinárodním
dnem
mateřského jazyka.
Pro žáky bude tento den připraveno
projektové vyučování, kdy se o svém
mateřském jazyce dozvědí mnoho
nových zajímavostí. Výstupem
tohoto
dne
bude
odpolední
presentace prací samotných žáků, na
kterou jste všichni srdečně zváni.
Mezinárodnímu dni mateřského
jazyka bude v tento den také
přizpůsoben program v mateřské
školce.

V posledním týdnu prvního pololetí jsme vyrazili do divadla Lampion.

PLAY THE GAME
V pondělí 27.1. jeli všichni žáci
Základní školy do divadla Lampion
v Kladně na představení Play The
game.
Po shlédnutém divadelním představení
jsme se v hodinách slohu snažili najít
odpověď na dvě nelehké otázky.
Jaké je nejlepší hra na světě?
Dokáže opravdová láska porazit zlo?

VELIKONOČNÍ JARMARK
se bude letos konat v pátek
v odpoledních hodinách. Pro
informací sledujte web školy.
www.zskrusovice.cz

20.3.
více

Jaká hra je nejlepší na světě?
To se nedá říct, každého baví něco jiného. Někoho
baví třeba fotba,l dalšího hokej. Mého kamaráda
baví basketbal.Mě baví spíš vybíjená, skákání přes
švihadlo nebo mrazík.

JAKÁ HRA JE NEJLEPŠÍ NA SVĚTĚ?
PODLE MĚ JE NEJLEPŠÍ HRA NA SVĚTĚ PERFECT PIANO,
PROTOŽE JÍ HODNĚ HRAJU A BAVÍ MĚ, PROTOŽE SE CHCI
NAUČIT NA PIANO. PERFECT PIANO JE SUPER NA NAUKU
HRANÍ NA PIANO, PROTOŽE JE TAM SPOUSTU LEHKÝCH
ALE I TĚŽKÝCH PÍSNÍ K NAUČENÍ. NEJLEPŠÍ POCIT, KDYŽ
HRAJU PERFECT PIANO JE, KDYŽ MÁM VÍCE NEŽ 95%. ALE
TO SE MOC NESTÁVÁ, VETŠINOU MÁM 92%. JEDNOU
JSEM MĚLA 100%, COŽ MĚ HODNĚ POTĚŠILO . NEJTĚŽŠÍ
CO JSEM KDY HRÁLA ZA PÍSEŇ BYLA OD HARRYHO
POTERA A TAKY FOR ALICI. NEJHORŠÍ JE, ŽE KDYŽ HRAJU,
TAK NEMÁM POJEM O ČASE, TAKŽE MI MÁMA VEZME
MOBIL ABYCH SE KONEČNĚ NAJEDLA VYKOUPALA A ŠLA
SPÁT.
NATÁLIE NEDVĚDOVÁ. :)

autor Vojtěch Verner 5.třída
Jaká hra je nejlepší na světě ?
Moje nejoblíbenější hra je dáma. Proč ? Protože je
logická a většinou vyhraju. Když ne, tak to nevadí. Jediní
kteří mě porazili byli: kamarád, kterého jsem to naučil,
máma a děda. Učil jsem to i bratra, ale ten v půlce hry
řekl že je ,,kravina" a odešel na telefon. Hrál to se mnou
ještě jednou a prohrál, znovu řekl že je to ,,kravina " a
opět odešel na telefon. Když to hraju tak se cítím dobře,
protože mě baví.
Tomáš Fouček 5 .tř

Pokračování naleznete na straně 4.
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ANI ZIMA NÁS NEZASTAVÍ
TAKÉ TOTO VYDÁNÍ NOVIN VÁM PŘINÁŠÍ OHLÉDNUTÍ ZA TÍM, CO SE ZA
UPLYNUTÝ MĚSÍC V NAŠÍ ŠKOLCE A ŠKOLE STALO, JAKÉ VŠECHNY AKCE
JSME ABSOLVOVALI, KDO NÁS NAVŠTÍVIL ANEBO V ČEM JSME USPĚLI.
23.1. Děti ze školky se již tradičně vydaly na
návštěvu za svými kamarády do Řevničova.
Společně se všichni v rámci vzdělávacího
programu seznámili s pejskem Maxem a užili si
krásné odpoledne.
24.1. Názorná ukázka První pomoci ve školní
družině.
27.1. Školáci jeli do divadla Lampion na
představení Play The Game, které provází celé
vydání těchto novin.
29.1. Vybraní žáci čtvrtého a pátého ročníku se
zúčastnili Okresního kola matematické
olympiády.
29.1. Proběhlo vyhlášení nejlepších hráčů
pexesa ze školní družiny.
30.1. Žáci poslední vyučovací hodinu obdrželi
pololetní vysvědčení a uzavřeli tak pomyslně
první část letošního školního roku.
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SPORT MÁ U NÁS
SVÉ MÍSTO
TS
ATLETIKA VE ŠKOLE
Od října se naše škola zapojila do
celorepublikového programu Atletika pro
děti do škol, který je pod záštitou Českého
atletického svazu. Pravidelně poctivě
vyplňujeme tabulku atletických sportovních
aktivit, které jsme za uplynulý měsíc zvládli
a v polovině roku se ohlížíme za našimi
činnosti zpět. Nejen, že naše žáky vedeme ke
sportu a pohybu ve výuce tělesné výchovy,
ale snažíme se jejich pohybové dovednosti
rozvíjet i ve školní družině nebo v akcích
pořádaných
školou
mimo
výuku
(vzpomeňme na Běh pro Afriku). Jsme velmi
rádi, že můžeme i nadále být součástí tohoto
projektu a podporovat přirozených zdravý
pohyb našich žáků. A kdo ví, třeba v našich
lavicích sedí budoucí úspěšné sportovní
hvězdy.

31.1. Pololetní prázdniny
3.2. V rámci akce Křeslo pro rodiče se na malou
chvíli školáci pomyslně přesunuli do
kadeřnického salonu paní Loskotové.
4.2. Žáci 5.třídy byli opět číst svým kamarádům
ze školy. Tentokrát si připravili básničku o
Karkulce od Františka Hrubína a také bajku O
lišce a čápovi. Děkujeme Natálce a Ondrovi,
Vojtovi, Melisce a Tomovi.
5.2. Děti ze školky shlédly představení Klauna
Ály se kterým si zatančily a zazpívaly.
7.2. Žáci absolvovali v rámci tělesné výchovy
své druhé bruslení na zimním stadionu
v Rakovníku. (Krátké video a mnoho fotografií
naleznete na webu školy.)
10.2. V rámci matematiky se všichni žáci
5.ročníku (a vybraní žáci 4.ročníku) zúčastnili
matematické olympiády s přesahem do dalších
přírodovědných oborů. Celá soutěž pod názvem
Pangea probíhala online, a tak žáci také prověřili
své schopnosti práce s počítačem.
13.2. Celý týden ve školce věnovaný tématu
karnevalu vyvrcholil ve čtvrtek 13.2. rejděním
masek a průvodem, který zamířil mezi školní
lavice a předvedl se školákům.
14.2. Mezinárodní den darování knihy.
Akce, které se ve spolupráci s Obecní
knihovnou Krušovice, zúčastnili žáci čtvrtého a
pátého ročníku. Každý mohl v rámci této akce
darovat nějakou svou knihu vybranému
kamarádovi. Z obecní knihovny si však knihu po
splnění úkolů, odnesli všichni.
Pevně věříme, že tato akce podpoří zájem o čtení
a že příští rok se opět v knihovně ve zdraví
sejdeme při této nebo jí podobné akci. Za
všechny zúčastněné mnohokrát děkujeme
paní Dagmar Šmídové za pozvání.

Každý měsíc sami žáci vylepují na dveře tělocvičny
symboly nejrůznějších činností, které jsme v atletice
zvládli.

SOKOLÍK PEPÍK VE ŠKOLCE
Děti ze školky tento rok cvičí se Sokolem.
Pod vánočním stromečkem se tak dočkaly
plyšové podoby svého maskota Sokolíka
Pepíka, který je bude od nynějška provázet
při pravidelných hodinách pohybové
průpravy a bude sledovat všechny jejich
pokroky.
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TURNAJ V PEXESU I PRVNÍ POMOC
TS

Na konci měsíce ledna si také žáci mohli
(v rámci povídání o horské službě)
vyzkoušet, jak se dává první pomoc a jak
ošetřit nejrůznější zranění. Z fotografií
můžete vidět, že si vše náležitě užili.

Děti ve školní družině tráví čas
velmi aktivně a je pro ně připravena
nejrozmanitější nabídka činnosti.
Lednové středy byly spojené
s turnajem v pexesu a na konci
měsíce již byly známy výsledky a
předány ceny. Na krásném třetím
místě se umístila Anička D. ze
3.třídy, na místě druhém pak
Anežka Z. ze 2.třídy. Přebornicí
v pexesu se pro tentokrát stala
Markétka F. ze 3.třídy. Výherkyním
patří velká gratulace a díky všem
zúčastněným dětem, které
navštěvují školní družinu.

Úspěch školky v eTwinningové soutěži
EK
Naše škola se v prosinci
zúčastnila
zajímavé
eTwinningové hry „Vánoce,
vánoce přicházejí“.
Tuto hru připravilo Národní
podpůrné středisko pro eTwinning
v ČR pro eTwinnery malotřídních a
venkovských škol, které by chtělo
motivovat
k
zapojení
do
eTwinningu.

Školy se mohou navzájem inspirovat zajímavými
výtvory. Zúčastnilo se 48 škol. Za naší školu
soutěžil tým „Tygříci“.
Koláž z fotografií výzdoby naší školy se
umístila
na
prvním
místě, jako
nejinspirativnější škola.

Gratulujeme naším Tygříkům
a paní učitelkám, bez nichž by to samozřejmě
také nešlo.

V rámci eTwinningu se na naše škola účastní také dalších projektů, které mají za cíl vzájemnou (mezinárodní) podporu škol mezi sebou a nabírání
nových inspirativních myšlenek. Aktuálně můžete na nástěnce u hlavního vchodu do školy vidět fotografie z projektu Tree Huggers- který se
zabýval stromy a jejich poznáváním a měřením. Pobyt v lese byl pro děti ze školky velmi zábavným a poznávání přínosné.
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
PROJEKTOVÝ DEN A
KŘESLO PRO RODIČE

TS
Jak jsme ztvárnili některé klasické pohádky jste mohli vidět už
v minulém vydání novin. Tentokrát se můžete podívat na další dvě, a
dokonce s osnovou příběhu. Autory těchto prací jsou Jakub F. a
Michal Š. ze 4.ročníku. Oběma autorům náleží velká pochvala.

LV

Jsme moc rádi, že s námi rodiče žáků spolupracují, navštěvují nás
a povídají nám o svém povolání. Děti tyto aktivity vždy vítají s
nadšením.
V pondělí 3. 2. přijala naše pozvání paní Loskotová, místní
kadeřnice. S sebou do školy přinesla ukázky potřeb ze svého salónu,
včetně dvou česacích hlav, které žáky zaujaly asi nejvíce. Někteří
žáci si také vyzkoušeli tvořit účesy sami, jiné zaujaly módní styly v
časopisech. Mezi otázkami a odpověďmi nechyběla ani praktická
ukázka chlapeckého střihu. Na závěr se luštila křížovka a všichni
obdrželi odměny
Moc děkujeme paní Loskotové a budeme se těšit na další návštěvu
některého z rodičů.

JAKÁ HRA JE NEJLEPŠÍ NA SVĚTĚ?
Pokračování ze strany 1
Dokáže opravdová láska porazit zlo?
Ne, protože většina lidí je zlých a lakomých. Sice jen zhruba 1 desetina
lidstva je nezadaná, ale i ti mohou být zlí.
Autor: Jakub Fischer 4. třída

Jaká hra je nejlepší na světě?
Moje nejoblíbenější hra je prší. Proč? Protože se u ní musí trochu
přemýšlet a je jednoduchá a rychlá. Dokonce jí umím od malička.
Ondřej 5.třída

