DUBEN/ 2.ROČNÍK

ŠKOLNÍ NOVINY
VÝUKA PLNÁ ZÁŽITKŮ
SLOVO
ŘEDITELKY ŠKOLY
Květen přináší do přírody
novou sílu a věřím, že tato
energie se objeví i v
životech nás všech.
Zvládli jsme společně další
nelehké chvíle včetně výuky
žáků na dálku. Denně se
vypořádáváme s překotnými
změnami, nastavujeme stále
nová pravidla, upravujeme
provoz, plníme požadavky
nadřízených orgánů.
Sílu a naději nám v této době
kromě jiného přinášejí naši
žáci a děti. Jejich radost a
zájem pro školní vzdělávací
i další aktivity nám spolu s
kladným
hodnocením
rodičů i prarodičů dodávají
potřebou energii.
Zároveň děkuji celému
personálu
školy
za
výbornou spolupráci v
těchto týdnech.
Mgr.
Lenka
ředitelka školy

Vernerová,

Presenční výuka je zpět, a i když s sebou přináší řadu obtíží, organizačních
komplikací a časté nepohodlí, je celý tým ZŠ a MŠ Krušovice připraven se
všem dětem naplno věnovat a spojovat jejich dny ve škole a školce nejen
s nově nabytými vědomostmi, ale především s novými zážitky.
Podle hesla J.A.Komenského „Škola
hrou“ pracujeme v naší škole už dlouho,
ale nyní speciálně jsme si řekly, že je
potřeba žákům výuku zpříjemnit a v tomto
nelehkém období jim poskytnout nové
(netradiční) zážitky.
Možná i proto má toto vydání školních
novin netradičně celých pět stran, jelikož
jsme vás nechtěli ochudit o nic z toho, co
naši žáci zažili a vytvořili.
Do školy žáci nechodí jen pro vědomosti,
ale také se zde velmi výrazně formují
jejich osobnosti, učí se slušnému
vychování, kultivovanému vystupování a
morálním hodnotám. Právě k tomuto
utváření jsou netradiční zážitky, výuka
venku a projektové vyučování jako dělané.
Žáci se učí vzájemné pomoci, spolupráci,
úctě, ale také tomu, jak si v nezvyklých
situacích umět poradit.
Ať už to v tomto měsíci bylo setkání
s hluchoněmými, bojovka na Den Země
nebo čarodějnická online výuka, pevně
věříme, že se nám daří žákům výuku
zpříjemňovat a učit je „něčemu víc“.

VŠECHNY NOVINKY A KOMPLETNÍ FOTOGALERII
NALEZNETE NA WWW.ZSKRUSOVICE.CZ
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OPĚT PESTRÝ PROGRAM
2.3. Začala 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 jste
se mohli dočíst v minulém čísle.)
8.-12.3. Jarní prázdniny
14.3. Se na webu školy objevila
týdenní výzva tělocviku na dálku.
Po týdnu čekala všechny sportovce
malá odměna.
Přišla také další výzva, a to na
velikonoční výzdobu túje před
školu. Zdobili jste s námi a my za
to mnohokrát děkujeme.
26.3.
Také
předškoláci
si
vyzkoušeli online spojení a
náramně si ho užili.
Noc s Andersenem nemohla
v tomto termínu chybět, a tak, ač
jsme nemohli nocovat ve škole,
spojili jsme se a strávili večer a noc
společně za doprovodu děl pana
Čtvrtka, Hrubína a Foglara.
12.4. Se školáci všech našich tříd
vrátili do lavic, školka ožila hlasy
malých předškoláků.
V tomto dni začal také Zápis do
první třídy, který trval až do 30.4.
17.4. Online návštěva z Tichého
světa (více na str.4)
22.4. Den Země ve škole i školce.
(Více na straně 3)
26.4. V týdnu od 26.4. mohli
rodiče mohli využít nabídky
vyučujících na online konzultace,
které v současnosti nahradily
„klasické třídní schůzky“.
29.4. Žáci čtvrtého a pátého
ročníku osázeli nové záhonky,
které nám „vyrostli“ vedle školy.
Jeden
květinový,
jeden
s bylinkami a něčím dobrým „na
zub“ a třetí nechali na osázení
malým
zahradníkům
a
zahradnicím ze školky.
30.4. Čarodějnice trochu jinak.
ZÁPIS
DO MŠ KRUŠOVICE
SE KONÁ
OD 2. 5. 2021 DO 16. 5. 2021
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HUDEBNÍ VÝCHOVA
I když se aktuálně ve školních budovách
zpívat nesmí, o hudební výchovu žáky
připravit nechceme, vždyť je velké
množství jiných způsobů, jak si ji užít a
něco nového se dozvědět a zažít.
Co takhle hudební výchovu spojit
s pohybem venku na čerstvém vzduchu?

Žáci 1.-3.ročníku měli hudební výchovu
propojenou s výtvarnou výchovou.
Kreslení podle pocitů, které zažívají při
poslechu hudby je velmi bavilo,
následující díla vznikla při poslechu
Vivaldiho Čtvero ročních dob.

Zvládáme i
testování
Vzhledem k nařízení vlády k současné
situaci je nutné, aby žáci docházející do
školy absolvovali pravidelně antigenní
testy na Covid. Ač je to záležitost
nepříjemná, tak k tomu přistupují všichni
velmi statečně a my jsme moc rádi, že i
přes tuto obtíž se můžeme v lavicích
setkávat. Všem mnohokrát děkujeme za
součinnost.
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OSLAVA DNE ZEMĚ V ZŠ I MŠ
Dne 22.4. slavila svůj svátek Země,
jelikož jsme škola otevřená přírodě a
všechny naše děti, naši žáci i naše paní
učitelky mají přírodu velmi rádi, bylo
jasné, že tento svátek všichni společně
oslavíme.
Děti z mateřské školy k příležitosti Dne
Země měly dokonce projektový celý týden.
Zaměřili se především na prohloubení
vztahu dětí k přírodě, k vlastnímu zdraví a
k rodnému kraji. Dotkli se některých
závažných
ekologických
problémů
zpracovávajících téma odpadů, jak vznikla
Země, co je to sluneční soustava.
Podstatou projektu bylo, aby děti aktivním
a tvořivým způsobem získaly poznatky o
přírodě a o důležitosti její ochrany a
spontánně je využívaly v životě. Děti byly
projektem nadšené, o čemž se můžete
přesvědčit z následujících fotografií.
Všechny jen velmi mrzí, že v týdnu, kdy se
Den Země slavil, mohly do školky
docházet jen nkteré děti. Projekty, které
budou následovat, budou díky novým
vládním opatřením snad již veselejší
(myšleno co do počtu docházejících dětí).
Školáci Den Země oslavili přímo ve
čtvrtek 22.4. projektovým dnem, který se
nesl ve znamení “bojovky”, která měla
hned několik cílů: vyjít na Louštín, po cestě
splnit všechny zadané úkoly a odpovědět
na otázky týkající se ekologie, nasbírat co
nejvíce odpadků, které se válí po zemi a v
přírodě nemají co dělat.
Žáci rozděleni do čtyř týmů zvládli vše na
výbornou, nesešli z označené trasy, našli a
vyřešili všechny úkoly a nasbírali vlastními
silami úctyhodné množství odpadků, které
v lese nemají co dělat. Všichni obdrželi
odměnu a zadařilo se jim všem splnit i úkol
poslední (který původně nebyl až tak úplně
v plánu, ale počasí neporučíme), a to
nezmrznout a vrátit se s úsmvem na rtech
do školy.

UMĚLI BYSTE TAKÉ ODPOVĚDĚT NA NĚKTERÉ OTÁZKY NA KTERÉ
ODPOVÍDALI NAŠI ŽÁCI?
1/Vyrábím se ze dřeva. Jsem jeden z materiálů, který se třídí a zpracovává.
2/Jsem třetí planetou sluneční soustavy a jedinou, na které je život.
3/Jsem největší vodní plochou, která pokrývá planetu Zemi, vlévá se do mě
moře.
4/Jsem materiál, který denně používáš, jsem velmi tvrdé, v přírodě se neumím
rozložit, a tak je potřeba mě třídit. Patřím do zeleného kontejneru.
5/Krásně voním, mé listy mají tvar srdce a jsem národním stromem ČR.
6/Na obloze svítím jako první hvězda, jinak se mi říká jitřenka a pojmenovali
po mně také jednu pohádkovou princeznu.
7/Žiji poblíž potoka. Moje maminka nejdříve naklade vajíčka, z vajíček se
stanu já a pak vyrostu a změním se v žábu.

Jako vždy najedete všechny fotografie na www.zskrusovice.cz
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NÁVŠTĚVA Z TICHÉHO SVĚTA
V pátek 16.4.jsme měli ve škole a školce vzácnou (online) návštěvu z Tichého světa. Z organizace, která se zabývá službami pro neslyšící.
Neslyšící lektor Matěj nás seznámil s tím jak s neslyšícími komunikovat, jak se správně chovat a kterých chyb se naopak vyvarovat. Velkou
oporou mu byly dvě skvělé tlumočnice, kterým patří velký dík, stejně jako p. Capouškové z Tichého světa, která celý tento tým s námi propojila.
Druhá polovina setkání se nesla v duchu dotazů „Jak se řekne?“. Naučili jsme se poděkovat, představit, ale zajímala nás také slovíčka jako žralok,
tank, jaro a nebo „děti ze školky“.
Žáci byli setkáním nadšeni a ani se na všechny dotazy nedostalo. Požádali jsme tedy tým z Tichého světa, aby se za námi přijeli podívat osobně,
až to hygienické podmínky dovolí, a dostalo se nám souhlasu. Máme velkou radost.

Jak celé online setkání probíhalo?

Na náš vzkaz se nám dostalo milé odpovědi a chceme se o ni s Vámi
všemi podělit.
Dobrý den paní Vránová,
moc a moc Vám děkuji, i dětem a Vašim kolegyním.
Takové krásné poděkování za naši práci jsme ještě nedostali, všem jsem
ho vyřídila.
Matěj je také nadšený, byl moc překvapený! Práce dětí je skvělá, fantazie!
Osobní setkání ještě dořešíme. Matěj se už teď moc těší!
Mějte se krásně a máváme z Prahy.
Klára C.

A také prstovou abecedu jsme si vyzkoušeli.

Do Tichého světa jsme poslali vzkaz.
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Čarodějnice ve škole i z domova
Stejně jako každý jiný rok se i tento
slavily čarodějnice 30.dubna. Toto datum
připadlo na pátek, a tak jsme měli ve škole
i školce čarodějnice celý týden
předcházející tomuto datu. Jelikož se naše
škola zapojila do pokusného ověřování
online výuky, byl pátek 30.4. vybrán jako
den, který žáci stráví při projektovém
vyučování na téma „svátek čarodějnic“
doma u svých počítačů.
Již od začátku týdne zdobila naši chodbu (a
na pondělní testování žáků dohlížela)
čarodějnice, která později dostala jméno
Netopýrka Jméno vybíraly děti ze školky
z návrhů školáků (autorkou jména je Aninka
Filgasová z 1.třídy). Ve hře byla také jména
jako Hrubena, Čolkina, Fotomočála Drzá,
Mekelemena, Zlobilka, Šeredka a další.
Později se k ní připojila druhá čarodějnice,
kterou již sami školáci pojmenovali, a to
jménem Loktada (tentokrát je autorkou
jména Lucinka Minaříková ze 3.třídy). Toto
jméno vyhrálo ve školním hlasování nad
Rochichalou, Lindou, Slaninou i Rechsitou.
Obě krasavice se přesunuly před školu, kde
zdravily kolemjdoucí.
Samotný čarodějnický pátek 30.4.
strávili žáci rozdílně, někteří u počítačů
doma, jiné zůstali ve škole. Jak online výuka
probíhala? Žáci, kteří se jí zúčastnili, byli
rozděleni do tří skupin, prvňáčci, druháčči
společně se třeťáky a čtvťáci byli spojeni
s páťáky. Každá skupina měla na dopoledne
připraven program od „vedoucí paní
učitelky“, se kterou pracovali a tvořili.
Seznámili jsme se s několika čarodějnicemi
a pomohli jsme jim v čarodějné škole
například s čarodějnickou abecedou. Hráli
jsme speciální únikovou hru, psali jsme
inzeráty na prodej košťat nebo dokonce
skládali básně a mnoho dalších rozličných
aktivit.
Těsně před polednem se sešly skupiny
v online prostředí dohromady a ukazovaly si
své výstupy z celého dopoledne, porovnávali
zážitky a představovaly čarovné lektvary,
které žáci sami vytvořili.
Stejně jako do školky, přišla zvláštní
návštěva také na závěr do online vyučování
a strach postupně střídala radost a nadšení.
Naší vzácnou návštěvu ostatně mohli potkat
i ti, kteří si ten den byli vyzvedávat
obědy ze školní jídelny. (Z fotografie můžete
posoudit sami, jak vzácná a stylová tao
návštěva byla).
Zpětná vazba od žáků, ať již na konci
online spojení nebo následující školní den,
byla velmi pozitivní, tento den si všichni
velmi užili, ocenili kreativitu paní učitelek i
možnost samostatné práce v domácím
prostředí. A co bylo shledáno jako velký
nedostatek? Že to všechno rychle uteklo.
Všem, kteří se do našeho čarodějného
týdne zapojili, patří velký dík a těšíme se
na další povedené akce.

„Všechno se zdá nemožné, dokud to neuděláš . “
Nelson Mandela, Jihoafrický president

