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ŠKOLNÍ NOVINY
DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI
SLOVO
PANÍ ŘEDITELKY
Návrat do školy byl všemi
účastníky vítán s nadšením.
Z rozhovorů se žáky bylo znát, že
se jim výuka na dálku líbila,
bavila je. Na druhou stranu se
všem stýskalo po kamarádech a
školním prostředí.
Z
dotazníku
pro
rodiče
vyplynulo, že byli s naším
nastaveným způsobem a formou
vzdělávání všichni spokojeni.
Drobnými náměty ke zpětné
vazbě se budeme zabývat.
Potěšilo nás, že některé rodiny
využily možnosti a zapojily se do
zábavných aktivit, které škola
nabízela.
Ráda bych ocenila kladný přístup
ke vzdělávání našich žáků, ale
také pomoc a podporu ze strany
rodičů, prarodičů i sourozenců.
Děkuji všem, včetně všech
zaměstnanců školy, za úspěšné
zvládnutí celé situace. Věřím,
že tato dobrá spolupráce bude
probíhat v každé situaci.

LISTOPADOVÁ VÝZVA
Ihned 1.listopadu se na webových stránkách školy objevila listopadová výzva, která
nabádala žáky na distanční výuce, aby trávili svůj volný čas aktivně a po tom, co výuka
skončí, se zvedli od počítačů a užívali si nejrozmanitějších činností.
Nemálo žáků se aktivně zapojilo, a dokonce nám posílali své fotografie, jak si podzim
užívají (spoustu z nich jsme již na stránkách školy zveřejnili). Když počasí dovolilo,
vyráželi jste do lesa, tvořili z přírodnin, krmili ptáčky, sbírali houby. Když bylo nevlídně,
uklízeli jste pokojíčky, pekli jablečné koláče, skládali origami, hráli společenské hry a
mnoho dalšího.
Máme velikou radost, že naše výzva opět nezůstala nevyslyšená a navíc, že se s vámi
můžeme o překrásné fotografie podělit. Na této straně je pouze ochutnávka, však na třetí
stránce si prohlédněte tu krásu v plné parádě.

Lenka Vernerová, ředitelka

Všechny novinky ze školy hledejte na na www.zskrusovice.cz
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SPOLEČNĚ TO ZVLÁDÁME
MĚSÍC LISTOPAD BYL PRO NAŠÍ ŠKOLU VELMI RUŠNÝ A PLNÝ ZMĚN. JSME
ALE VŠICHNI MOC RÁDI, ŽE SE V PROSORÁCH ŠKOLY I ŠKOLKY MŮŽEME
OPĚT DĚNNĚ SETKÁVAT SE SVÝMI ŽÁKY, SPOLUŽÁKY A KAMARÁDY. OSOBNÍ
SETKÁVÁNÍ NIC NENAHRADÍ. NAHLÉDNĚTE DO NAŠEHO KALENDÁŘE, CO VŠE
SE ZA MĚSÍC LISTOPAD STALO.
1.11. Na webu školy je zveřejněna
Listopadová výzva (více na další straně těchto
novin).
2.11. Zahajuje mateřská školka opět svůj
provoz. Žáci ZŠ se i nadále vzdělávají
distančně, ale do schránek jim bylo doručeno
také malé překvapení, a to říjnové vydání
školních novin společně s „materiálem“ na
výrobu včelky do projektu, kterého se naše
škola tento rok účastní.
4.11.
Ve školce se slavil halloween a
překrásnou dýni, kterou děti nazdobily, můžete
stále ještě spatřit před budovou školy.
13.11. Mezinárodní den laskavosti.
18.11. Se žáci ZŠ sešli opět školních lavicích a
vrátili se k tradiční prezenční výuce (i když za
netradičních
zvýšených
hygienických
opatření).
Po příchodu do školy čekalo na školáky
překvapení v podobě dopisu a dárků z československého projektu Záložka do knihy spojuje
školy. Nadšení všech nezkazily ani nutné
roušky. Spolupráce s málotřídní školou ve Staré
Kremničce bude probíhat i nadále. Příští
pozdravy budou vánoční.
20.11. Překvapení čekalo na děti ze školky, kdy
jejich oblíbené robotické Bee-bot včelky
dostaly nový kabátek, který jim umožňuje
pomocí základů programování kreslit. (Na
webu školy naleznete více.)
Školáci navázali v rámci celoročního projektu
online spojení s kamarády z polské školy.
22.11. Deštníkové odpoledne, jako netradiční
projekt školní družiny-každý z žáků si mohl
podle své fantazie pokreslit speciálními
barvami deštník, který si následně odnesl domů.
Nezbývá než se těšit až zaprší a naše ulice se
zaplní překrásnými barevnými deštníky.
30.11. Tvoření s vánoční tématikou ve školní
družině.

LIDÉ, RECUKLUJME !!!
Sbírejte s námi hliníkové obaly
a pomozte nejen přírodě, ale také
žákům naší školy vyhrát netradiční
výlet.
Popelnici na hliníkové obaly
naleznete ihned za vchodovými
dveřmi školy. Nosit hliník můžete
každý všední den 6:30- 16:00.
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MEZINÁRODNÍ
DEN LASKAVOSTI
Projekt #jsemlaskavec, je spojen
s Mezinárodním dnem laskavosti,
který připadá na 13.listopadu.
Naše škola se tohoto projektu
zúčastnila a vy jste mohli zaznamenat
několik aktivit, které byly spojené
s touto tématikou.
Před školou nám „vyrostl“ strom
dobrých skutků, který žáci průběžně
zdobili svými dobrými skutky,
drobnými i většími.
Školní nástěnka u vchodových dveří se
zaplnila krásnými plakáty, které sami
žáci vytvořili a nabádali k zamyšlení o
tom, co vše bychom mohli udělat, aby
se nám všem žilo lépe: ochrana
přírody, pomoc, kamarádovi atd.
Samotný Mezinárodní den laskavosti
však proběh, když byly dveře školy
uzavřené, a tak jsme nabádali nejen
žáky a děti, ale také obyvatele obce,
aby v tento den konali dobré skutky
(jakékoliv velikosti). Přišlo nám
mnoho zpráv o vašich dobrých
skutcích a my jsme za to velmi rádi.
O celém počínání jsme informovali
organizátory celorepublikové akce,
kteří všem zúčastněným samozřejmě
velmi děkují a připomínají, že konat
dobré skutky bychom měli nejen, když
mají svůj mezinárodní den.
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Ještě jednou
velké díky všem.
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ZÁŽITKY JAKO SOUČÁST VÝUKY
ŠKOLNÍ DRUŽINA PLNÁ
AKCÍ

VE ŠKOLE JAKO V ÚLU
LV
Mezinárodní projekt, který má celoroční charakter, se týká včel. Spolu
se školami a mateřskými školami z Polska, Estonska, Řecka, Slovenska
atd. se věnujeme tzv. STEM. Jde o koncept, zaměřený na čtyři obory
(přírodní vědy, technika, technologie a matematika).
Absolvovali jsme seznamování se s cizími jazyky, práci s Bee Boty,
programování v rámci CodeWeek, kdy nám pomáhala MŠ. Nyní jsme
dokončili včelí obchod do společného včelího města. Zároveň jsme se
prvně spojili se spolupracující polskou školou. Tamní třeťáci byli v dané
době na distančním vzdělávání.
Se všemi účastníky projektu sdílíme vzájemně nápady, inspirace,
plníme každý měsíc nové úkoly a výzvy. Podstatné je, že nás to baví.

DS
Po více jak měsíční pauze začala ŠD opět fungovat a
připravovat se na nové akce. Hned na pondělí 23.11. jsme si
pro děti ze ŠD připravili deštníkové odpoledne, kde měl každý
možnost pomalovat si svůj vlastní deštník.Někteří malovali
podle své fantazie, jiní použili připravené šablony. Všechny
deštníky se moc povedly. Další pondělí 30.11. jsme se už
naladili na sváteční čas a vyráběli jsme z ponožek krásné
vánoční skřítky. Na závěr odpoledne proběhla soutěž o
nejhezčího skřítka, kterou vyhrál Pepíček Kot. Hned v závěsu
se umístil se svým skřítkem Kuba Vyžďura a třetí místo
obsadily se stejným počtem hlasů Anička Dubšová a Anežka
Zárybnická. Vítěze samozřejmě odměna neminula.
Ve středu 2.12.nás čeká naučná vycházka s příslušníkem
AČR, na pátek 4.12. chystáme zdobení venkovní učebny a
okolí školy a příští týden 7.12. se můžeme těšit na Ozoboty s
vedoucím kroužku robotiky p. Vránou, Budeme také vyrábět
přáníčka pro naše seniory, připomeneme si vánoční zvyky a
tradice a některé si i vyzkoušíme. Plánujeme další výlety do
muzea v Lánech a Slaném pokud nám to vládní nařízení
umožní.

Z domácí tvorby našich žáků
Za dobu distanční výuky se k nám dostalo velké množství materiálů od
našich šikovných žáků, s nimiž bychom se s vámi chtěli podělit.
Ještě troška vzpomínání na halloween a sloh
od Péti a Pavla Kalivodových.

Měřič nálady si
doma vytvořil
Matěj Čech.

„Nejvýznamnějším

uměním

učitele

je

probouzet

v žácích

radost

tvořit

a poznávat.“
Albert Einstein

