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ŠKOLNÍ NOVINY
DĚKUJEME VŠEM NOVINÁŘŮM
VYSLYŠELI JSTE
NAŠI VÝZVU
Poslední říjnový měsíc patřil tento rok
prodlouženým
podzimním
prázdninám, a protože celkem devět
volných dní je dlouhá doba, poslali
jsme do světa výzvu, které se mnozí z
vás se skvěle chopili a stali se autory
těchto
speciálních
podzimněhalloweenských školních novin.
Udělali jste nám ohromnou radost
nejen množstvím příspěvků, které k
nám dorazily, ale především tím, jak
jste neuvěřitelně kreativní a šikovní.
Žádné dva příspěvky, které jste nám
poslali, nejsou stejné. Stejně tak jako
nejsou stejné děti v naší škole a
školce, a to je to krásné.
Velmi si vážíme toho, že i v této
nelehké době jste si našli čas na
přispění do školních novin a máme
radost, že trávíte čas se svými dětmi a
užíváte si ve zdraví krás podzimu.

Kvíz za začátek

Poznej kamaráda/ku
a) Mumie Muminka
b) Fifinka
c) Aninka Filgasová
d) Bobís Filgas

V lese je krásně vždy, ale když nyní hraje barvami a skrývá takové poklady, byla by škoda
nevyrazit. Michalův úlovek je jako malovaný.

KDYŽ PODZIM VOLÁ VEN
Slunečného počasí využil na
výlet k Berounce Kuba Fischer, a
poklad, který tam našel byl
přímo halloweensky zbarvený.

Pozdravy
z hradu
Krašov
posílá
Eliška
Loskotová
s rodinou.
Kdo z vás
ostatních
tam už také
byl?
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V ŘÍJNU SPOLEČNĚ I SAMI
PRVNÍ POLOVINA MĚSÍCE VE ŠKOLE I ŠKOLCE PROBÍHALA STANDARTNĚ, A
TAK SI DĚTI A ŽÁCI MOHLI UŽÍT MNOHO SPECIÁLNÍCH AKTIVIT, OSLAVIT
NĚKOLIK MEZINÁRODNÍCH DNŮ A ZKUSIT ŘADU NOVINEK. DRUHOU
POLOVINU MĚSÍCE SE JIŽ ŽÁCI VZDĚLÁVALI DISTANČNĚ A POSLEDNÍ TÝDEN
MĚSÍCE ŘÍJNA BYLI DOMA UŽ NEJEN ŠKOLÁCI, ALE TAKÉ VŠECHNY DĚTI
NAVŠTĚVUJÍCÍ NAŠI ŠKOLKU.
NAHLÉDNĚTĚ DO NAŠEHO KALENDÁŘE A PODÍVEJTE SE, CO VŠE JSME
STIHLI.
1.10. Tento den je v kalendáři označen jako
Mezinárodní den seniorů, a tak žáci v rámci
školní družiny vyrobili a následně roznesli
přání seniorům ve vesnici. Věříme, že udělala
radost.
6.10. Mateřská školka navštívila Lesní naučný
areál Křivoklát, a i za ne úplně ideálního počasí
si děti výlet náramně užily.
Ve stejný den zahájil na naší škole svou činnost
kroužek robotiky.
7.10. Hned následující den podnikla mateřská
školka výlet druhý, a to do Zoo Chomutov.
Společně s lektorem si děti prošly celou
zahradu a dozvěděly se mnoho nových
informací.
9.10. Žáci školní družiny navštívili Cífkův
statek v Třebízi. Fotografie můžete nalézt na
webu školy.
14.10. Od tohoto dne přešli žáci školy na
distanční formu vzdělávání a setkávají se podle
nově sestavených rozvrhů každý den na online
na platformě Google meet.
20.10. Den stromů. I když byla situace nelehká
a do školky docházelo jen několik málo dětí,
společně s paní učitelkami vyrazily do lesa
zasadit tři malé borovice, které budou při svých
vycházkách
pravidelně
navštěvovat
a
kontrolovat, jak se jim daří.
26.-30.10. Žáci jsou doma a mají týdenní
podzimní volno (společně se státním svátkem).
Na webu školy bylo vloženo mnoho
halloweenských a podzimních aktivit, kterými
mohli děti doma vyplnit volný čas a zároveň se
tak zapojit do tvorby právě těchto školních
novin. V tomto období byl přerušen také
provoz mateřské školky.
2.11. Mateřská školka se vrací opět do provozu,
žáci školy zůstávají na distanční výuce.

VELKÉ DÍKY VŠEM ŽÁKŮM
Milé děti, ráda bych Vám touto cestou chtěla poděkovat
za velmi krásné obrázky a moc milé texty, které mi udělaly
obrovskou radost.
Mé zranění bylo velké, ale vše je na dobré cestě k mému
uzdravení.
Moc si toho vážím a těším se na Vás.
Vaše paní učitelka Zákonová
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DEN STROMŮ
20. října se slaví den stromů, i
přesto, že nás teď chodí do
školky málo, nemohli jsme si tuto
plánovanou oslavu nechat ujít.
Vyrazili jsme do lesa a vysadili 3
borovice. Děti měly velikou
radost, ochotně každý přidal ruku
k dílu.
Budeme naše stromky bedlivě
sledovat na procházkách, starat se
o ně a dohlížet, aby se jim dařilo.

KOMPLETNÍ
FOTOGRAFIE
ZE
VŠECH VÝLETŮ MŠ I ZŠ NALEZNETE
NA WWW.ZSKRUSOVICE.CZ
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TV

Ačkoliv
je
Halloween
považován
za
americký
svátek, jeho tradice sahá až ke
starým keltům. Tento svátek
se slaví každý rok 31.10. jako
předzvěst
večera
všech
svatých. V mnoha českých
domácnostech si Halloween
našel své místo a u mnoha
z vás je tomu stejně tak.
Pokochejte se fotografiemi
krásných dýní a jejich tvůrců.

Překrásné dýně vznikly v rukách Elišky Loskotové.

A že se
dýně dají
zdobit i
jinak než
dlabáním?
Inspirujte
se u Pepči
Kota.
.
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Halloween nejsou jen dýně
AF, RF, JF, JV, KV, JK, PS, PK
I když dýní přišlo ohromné množství a byly překrásné, o čemž jste
se sami mohli přesvědčit. Na Halloween se dá hrát mnoho her a
vytvářet nejrůznější dekorace. Pojďte nabrat inspiraci, třeba na
příští rok.

Velký dík patří
Anince a Bobískovi,
kteří nám předvedli
skvělé halloweenské
hry.
Kdo z vás má chuť
si některou z nich
také
vyzkoušet?
Můžete je přeci
zkusit kdykoliv. Za
tu legraci to stojí.

LISTÍ A PŘÍRODNÍ MATERIÁLYKRÁSNÁ DEKORACE

Inspirace od maskovaného Kuby Fischera na úžasné
(nejen) halloweenské aktivity.

Z netradičních
materiálů
tvořili Kuba a
Klárka
Vyžďurovi.

A JSME NA KONCI !!!
Slovo autora: Ještě jednou chci moc poděkovat všem, za Vámi zaslané příspěvky. Velmi
si vážím času, který jste investovali do toho, abyste s dětmi tvořili, vyrazili na výlet a
k tomu to ještě vše fotili a pak mi posílali. Náš čas je to nejdražší, co máme.
Kdy jindy než nyní je na místě napsat: TOTO VYDÁNÍ NOVIN VZNIKLO JEN A
JEN DÍKY VÁM. JEN DÍKY VÁM JE TAK SKVĚLE BAREVNÉ, POZITIVNÍ A
NABITÉ ENERGIÍ, kterou v současné nelehké době všichni potřebujeme.
Dávejte na sebe a své blízké pozor, opatrujte se a ještě jednou (a už naposledy)
mnohokrát děkuji za spolupráci všem skvělým spoluautorům.
Tereza Vránová

I tyto další přenádherné přírodní dekorace zdobí Vaše
domovy a my děkujeme za inspiraci.

„Spojení je začátek, setkávání je pokrok a spolupráce je úspěch.“

Henry Ford

