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 ŠKOLNÍ NOVINY 

VESELÉ ROZLOUČENÍ 

SLOVO  

ŘEDITELKY ŠKOLY 

Milí rodiče, prarodiče a další 

čtenáři, 

naší snahou je zpříjemnit tyto 

vysilující dny nejen žákům, 

ale vám všem. 

Vzhledem k mnohým 

omezením jsme se rozhodli 

pro otevření školy alespoň 

virtuálně. Nabízíme vám 3D 

prohlídku vnitřních prostor 

školy na našich stránkách 

www.zskrusovice.cz.  (Pro 

čtenáře online verze našich 

novin, nabízíme rovnou 

odkaz ZDE. ) 

Za sdílení této novinky 

veřejně budeme rádi, stejně 

jako za jakoukoliv zpětnou 

vazbu od vás, čtenářů. 

Příjemné počtení únorového 

vydání vám přeje  

Mgr. Lenka Vernerová, 

ředitelka školy 

 

 
 
 

 

 

 
  

Týden od 22.2. do 26.2. se nesl ve znamení karnevalu a 

masopustu. Toto téma se prolínalo napříč všemi vyučovacími 

předměty od českého jazyka, čtení, slohu a prvouky až po 

výtvarnou či pracovní výchovu.  

Vše vyvrcholilo v pátek 26.2., kdy školní lavice zaplnily 

nejrůznější karnevalové masky a maškary (pohádkové a 

filmové postavy, akční hrdinové, zvířátka a dokonce hasiči, 

vojáci a samotný smrťák). Bylo se na co dívat a všichni si tento 

den náramně užili. 

V době, kdy jsme masopust plánovali jsme ani netušili, že se tento 

veselý den stane symbolickým rozloučením s presenční výukou a 

že hned po víkendu zasednou pedagogové i děti k počítačům a 

bude se učit online. Doufáme, že tento stav nebude trvat dlouho, 

protože osobní setkávání nic nenahradí. 

Více o našich masopustních radovánkách se dočtete na 

straně 3.  
 

 

VŠECHNY NOVINKY A KOMPLETNÍ FOTOGALERII 

NALEZNETE NA WWW.ZSKRUSOVICE.CZ 

http://www.virtualni-skoly.cz/prohlidky/1176/vtour/tour.html
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CO NOVÉHO U NÁS MLADÍ SPISOVATELÉ A 

MLADÉ SPISOVATELKY  

Umíte si představit, že dostanete 

konkrétní slova, tzv.banku slov a máte 

z nich vytvořit krátký příběh nebo 

vyprávění? Žáci a žákyně čtvrtého a 

pátého ročníku si vyzkoušeli tvorbu banky 

slov, vymýšlení příběhů i hodnocení práce 

svých vrstevníků. Výběrem prošly a 

s Vámi se podělíme o práce následující. 
 

Smrťák Matěj (Kuba F.) 

Slova: smrtící, hladí, s Míšou, na zahradě 

 Byl jednou jeden hloupý hoch jménem 

Matěj. Byl sice trochu přihlouplý, ale né moc. 

Jednoho dne k němu pod most přišel smrťák. 

Ten mu oznámil, že si jde pro jeho psa. Matěj 

měl svého psa rád. Proto se rozhodl, že na 

smrťáka ušije lest.  

Poprosil ho, aby se mohl ještě rozloučit. 

Smrťák mu dal ještě jeden den. Za jeden den 

se vrátil a uviděl Matěje, jak hladí svého psa 

Míšu.  Když přišel smrťák k Matějovi, spadla 

na něj kovadlina. Ta ho zabila a v tu chvíli se 

stal novým smrťákem Matěj. Ten pak zabil 

bohatého pána a nechal si jeho dům. Pes pak 

celé dny běhal na zahradě nového domu. 

Konec 
 

 

O chlupatém Geraldu (Viktorka T.) 

Slova: chlupatý, Gerald, pracují, autem, na 

kočce 

Ahoj, jsem chlupatý Gerald. Uhádněte, kde 

pracuji. Je to moc hezká práce. No hádejte, no 

dělejte, už. Dobře, řeknu vám to. Prosím, 

slibte, že se nebudete smát. Pracuji „autem na 

kočce“. Je to dobrá práce, určitě mi ji 

závidíte. 

No jo ještě vám řeknu jeden příběh. Jednoho 

dne mi zvonil telefon a já jsem ho zvedl a 

v tom telefonu byla pojišťovna, jo. A chtěli, 

abych jim řekl svoje jméno. No já jsem jim ho 

řekl. A oni křičeli jako kdyby to jméno slyšeli 

poprvé. No a na tomhle to končí, tak čus. 

 

Z DÍLNY PRVŇÁČKŮ 

 

Naši nejmladší žáci se nebojí ničeho nového 

a hned první týden po uzavření školy si 

vyzkoušeli psaní do společného chatu, 

připojili se na zaslaný odkaz, vyzkoušeli si 

splečně sdílenou tabuli. 

 Někteří se občas ztratí, ale již se dokáží 

sami nebo podle instrukcí opět vrátit do 

společné hodiny na dálku. Jsme na všechny 

velice pyšní, stejně jako jsou jistě i jejich 

rodiče.  

(Toto je výsledek prvního samostatného 

připojení prvňáčků do společného prostředí). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUHÉ POLOLETÍ JSME ZAHÁJILI VE ZDRAVÍ A S MYŠLENKOU 

TOHO, ŽE JE POTŘEBA SE KAŽDÝ DEN NĚCO NOVÉHO NAUČIT, ALE 

TAKÉ SI DNY STRÁVENÉ SPOLEČNĚ UŽÍT. ŠKOLÁCI A ŠKOLKOVÉ 

DĚTI MĚLI ÚNOR PLNÝ ZÁBAVNÝCH AKCÍ. BŘEZEN JSME VŠAK 

BOHUŽEL ZAHÁJILI (Z NAŘÍZENÍ VLÁDY) DISTANČNĚ. 

8.2. Pohádkové vaření ve školce 

aneb jak to vypadalo v pohádce 

Hrnečku vař. (Více na 

www.zskrusovice.cz) 

12.2. V pondělí 8.2. začal ve škole 

„valentýnský týden“, kdy se na toto 

téma tvořilo, psalo a povídalo. Na 

chodbě byla připravena nádoba na 

sběr valentýnek. V pátek 12.2. 

Valentýn ve škole vyvrcholil a žáci 

ozdobeni do červené barvy byli hned 

dvakrát sladce odměněni – malou 

svačinkou a milými valentýnkami. 

15.2.,16.2. Využili jsme mrazivého 

zimního počasí a žáci čtvrtého a 

pátého ročníku o hodinu tělesné 

výchovy vyrazili na zamrzlou 

hasičskou nádrž oprášit své 

bruslařské dovednosti.  Kromě 

krasobruslařských piruet byl k vidění 

i strhující hokejový zápas. A touto 

cestou děkujeme všem, kteří nám 

pomohli s čištěním ledu. 

17.2. Zimní olympiáda ve školce.  

Děti ze školky si užívaly bohaté 

sněhové nadílky a na místním hřišti 

se zúčastnily zimní olympiády. Na 

závěr všichni soutěžící obdrželi 

krásné památeční medaile. 

24.2. Karneval ve školce. Školku 

obsadily karnevalové masky a celé 

dopoledne soutěžily, tančily a 

skotačily. 

26.2. Masopust – Více o masopustu 

s našimi školáky se dočtete na 

předchozí i následující straně.  

1.3. Budova školy zůstala uzavřena 

žákům i dětem navštěvujícím naši 

školku. Tento den byl zveřejněn nový 

rozvrh pro online výuku a rodiče 

žáků si mohli ve škole vypůjčit pro 

distanční výuku notebooky. 

2.3. Začíná online výuka a žáci se se 

svými učitelkami i společně 

navzájem setkávají v online 

prostředí a zkouší nejrůznější 

nástroje, které by měly výuku 

zefektivnit, ale také zpestřit. 

5.3. Online návštěva elektrárny pro 

žáky i jejich rodiče. (Více na straně 

4.) 
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Protože našemu školnímu masopustu přálo také počasí, všechny masky 

se vydaly na průvod do ulic Krušovic. 

Také paní kuchařky se na školní masopustní 

den připravily, a tak žáky čekalo k svačině 

překvapení v podobě tradičních masopustních 

koblih. 

Recepty 

na koláče 

připravili 

žáci ze 

4.roč. 

Znáte masopustní pověry? 

Jaké jest masopustní úterý, taková bude Veliká noc. 

Masopust na mrazu- přijde někdo k úrazu. 

Bude- li masopustní úterý neb středu vítr aneb 

vichr, tehdy celý půst větrný bude. 
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SNAŽÍME SE DĚLAT VĚCI JINAK, ZÁBAVNĚJI 
 

Žáci čtvrtého ročníku tvořili za domácí úkol šifrované vzkazy. 
Jistě zpestří den i vám. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrizující online výuka 

  

 

V pátek 5.3. měli žáci a žákyně naší školy jedinečnou 

příležitost. Zúčastnili jsme se netradiční online návštěvy 

elektrárny. Společně se zkušenou průvodkyní jsme se ze 

svých domovů přenesli do vodní elektrárny a nahlédli 

pod pokličku výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

Po vodní elektrárně následovala ještě prohlídka 

elektrárny větrné. Po mnoha zvídavých dotazech žáků 

ukončila setkání průvodkyně krátkou soutěží, za níž 

obdrží správně odpovídající žáci malý dáreček. 

Prohlídka to byla pro všechny velmi poutavá, někteří si 

dokonce pilně v jejím průběhu zapisovali poznámky. 

„Pokud ne my, kdo? Pokud ne teď, tak kdy?« . “                                                   
                   J.F.Kennedy, americký prezident 1961-1963 


