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ŠKOLNÍ NOVINY
VESELÉ VÁNOCE
Krásné vánoční video,
které vzniklo
z obrázků a fotografií
našich žáků můžete
shlédnout na webu
školy nebo přes tento
QR kód.

Žáci i zaměstnanci ZŠ a MŠ Krušovice všem
posílají vánoční přání.

NÁVOD NA
SNĚHULÁKA
Kdyby náhodou napadl o Vánoce sníh, tak
Maruška z 2.ročníku pro vás připravila
malovaný návod na to, jak postavit
sněhuláka.

Všechny fotografie
ze ZŠ a MŠ
hledejte na
www.zskrusovice.cz
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VÁNOČNÍ POZDRAVY ZE ŠKOLKY
Děti z mateřské školky posílají mnoho vánočních pozdravů našim čtenářům – z Lán,
z Loun, ale také přímo z Krušovic.

Ve svém nabitém
předvánočním
programu si děti
s paní učitelkami
udělaly čas a
roznesly vánoční
přáníčka místním
seniorům.
Věříme, že potěší.

ADVENTNÍ VÝZVA
Děkujeme všem, co se zapojili, také do naší adventní výzvy a poslali nám fotografie. Sladká odměna autory nemine.
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SMS PRO JEŽÍŠKA
Moderní doba si žádá moderní způsoby komunikace a ač máme rádi psaní
dopisů Ježíškovi, zkusili jsme také nový komunikační kanál. Zadání slohu
pro čtvrtý a pátý ročník znělo: „Máš jednu sms zprávu, kterou můžeš
napsat Ježíškovi a bude mu doručena. Využij ji k čemu chceš.“ Přečtěte si
některé z nich, uvedené se svolením jejich autorů.
Ahoj Ježíšku, přines mi
prosím tě něco. Mě to je
jedno, hlavně aby to byl
dárek a hlavně abych byla
s rodinou, nechci je nikdy
ztratit. děkuji
Milý Ježíšku, moc bych
si přála, abychom
s rodinou byli všichni
zdraví.

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ Z INFORMATIKY
Vytváření vánočních přání může být zábava, když navíc objevujete nejrůznější funkce
grafického editoru. Přesvědčte se sami, že si Šimon, Kuba, Standa a Michal tvorbu
náramně užili. Každé dílo je originál, stejně jako naši čtyři tvůrci.
Chtěli byste dostat takovéto autorské vánoční přáníčko?

„Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.“
Dalajláma

