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 ŠKOLNÍ NOVINY 

OSLAVA, VÍTÁNÍ I LOUČENÍ 

SLOVO  

ŘEDITELKY ŠKOLY 

Vážení čtenáři, rodiče, milí žáci i 

děti, 

je za námi další rok plný omezení, 

překotných změn a obtížných 

situací. 

Jsem však přesvědčena, že jsme si 

se všemi nepříjemnými situacemi 

poradili výborně. Během roku se 

žáci zlepšili nejen ve znalostech, 

které jsou dány v běžném školním 

roce, ale navíc se více 

osamostatnili při své práci. A to i 

díky zapojení naší školy do 

Kombinovaného vzdělávání 

vyhlášeného MŠMT a NPI ČR. 

Děti v MŠ plnily úkoly i zábavné 

aktivity, zapojovaly se do soutěží, 

akcí a her spolu se svými rodiči i 

učitelkami. 

Školáci navázali nové kontakty v 

mezinárodní oblastí včetně on-

line spojení se školou v Polsku. 

Účastnili jsme se některých 

výtvarných i znalostních soutěží, 

plnili jsme různé výzvy a 

zapojovali jsme se do národních i 

mezinárodnách projektů, 

charitativních akcí. 

Tento školní rok byl velice 

náročný pro všechny, avšak velmi 

obohacující. 

Doufám spolu s vámi všemi, že 

následující rok bude více 

klidnější. 

Přeji všem žákům, dětem z MŠ 

krásné prázdniny, pracovníkům 

ZŠ, MŠ i ŠJ odpočinkovou 

zaslouženou dovolenou a všem 

rodičům hezké léto. 

Mgr. Lenka Vernerová, 

ředitelka školy 
 

 

 

 

 
 
Úterý 1.června patřilo jako již tradičně všem dětem, které slavily svůj svátek. 

K oslavě Dne dětí se přidaly také další důležité momenty pro některé děti a 

žáky z naší školy a školky. Počasí přálo, a tak všichni byli velmi spokojeni. 

 

Již od osmé hodiny ranní jste mohli 

spatřit na hřišti žáky, kteří plnili 

„bojovky“. Úkoly pro mladší žáky 

prověřily jejich schopnosti čtení a 

porozumění textu, stejně tak jako 

jejich znalost pohádek. Starší žáci 

měli připraveny nelehké 

přírodovědné úkoly, které ověřili 

jejich všeobecný přehled, ale také tzv. 

poznávačky z říše pavouků, žab, 

motýlů či jedovatých hub.  

Po splnění bojovek přišla na řadu 

stanoviště, ve kterých mohli žáci 

vyzkoušet, jak si vedou v sestřelování 

plechovek tenisovým míčkem, jaký 

mají objem plic nebo jak dokážou 

koordinovat své pohyby a udržet 

rovnováhu. Specialitu, kterou byla 

profesionální hledačka kovu, ocenili 

především chlapci, kteří v písku na 

hřišti hledali ztracené kovové 

předměty. 

VŠECHNY NOVINKY A KOMPLETNÍ FOTOGALERII 

NALEZNETE NA WWW.ZSKRUSOVICE.CZ 

K žákům ze školy se přidaly také 

školkové děti, které plnily sportovní 

úkoly na hřišti. 

V jedenáct hodin na hřiště dorazila nejen 

paní starostka jako zástupce zřizovatele, 

ale také někteří rodiče a reportér 

z Rakovnického deníku. Kromě 

samotného DD se tu totiž slavilo 

pasování devíti předškoláků na 

prvňáčky a jejich přivítání mezi školáky. 

Pět prvňáčků bylo paní ředitelkou 

pochváleno za své dovednosti a 

pasováno na čtenáře. A paní starostka se 

rozloučila se čtyřmi páťáky, kteří naši 

školu 30.června opustí a budou 

pokračovat na školách v Řevničově a 

v Rakovníku. 

Závěrem celé akce všechny děti i žáci 

obdrželi sladké odměny a s úsměvem 

ukončili tento povedený školní den. 
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AKCE STŘÍDÁ AKCI NÁŠ POHLED NA VĚC 

 „Když dvě dělají totéž, není to totéž.“ A 

když dva koukají na totéž, tak také nevidí 

totéž. Na první pohled možná ano, ale tak 

jak jsou naši žáci, každý jiný, tak si 

uvědomujeme, že i jejich pohledy na 

zdánlivě obyčejně věci jsou různé. Z této 

myšlenky vycházela aktivita na hodinu 

slohu, kterou vykonávali žáci čtvrté a páté 

třídy.  

„Vezměte si tento rámeček, rozejděte se po 

škole a najděte místo, pohled, u kterého 

vás napadne něco zajímavého, propojí se 

vám s nějakým pocitem nebo vám něco 

připomene,“ tak zněl pokyn, který žáci 

dostali. A jak to dopadlo posuďte sami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. jsme oslavili Den maminek a 

připravili pro ně překvapení 

v podob drobných dárečků, přání i 

papírových květin. Pevně věříme, 

že jsme maminky potěšili. 

17.5. Listování Bertík a 

čmuchadlo. Žáci naší školy se 

společně s žáky dalších 

rakovnických škole zúčastnili 

online předčítání z programu 

Listování, které bylo věnováno 

knize Bertík a Čmuchadlo. U 

většiny žáků byly na tuto knihu 

kladné ohlasy, a tak jsme ji 

zakoupili i do školní knihovny. 

Děti ze školky si v tento den 

osázely svůj venkovní záhon 

před školou a mohou se stejně 

jako školáci každý den těšit z toho, 

jak se jejich rostlinám daří. 

18.5. naši školu i školku navštívil 

pan včelař s tisícovkou svých včel 

a v poutavém vyprávění děti 

provedl včelím světem. Celý tento 

den byl veden formou 

projektového vyučování. 

Skončil nám také zápis do MŠ a 

ZŠ. Do školky bylo od září 2021 

přijato 5 nových dětí. Do školy 

nastoupí 9 prvňáčků. 

28.5. Poslední pátek v měsíci patřil 

ve škole online projektovému 

dni, tématem byla voda. 

31.5. proběhlo fotografování dětí i 

žáků z naší MŠ a ZŠ. 

1.6. DEN DĚTÍ na hřišti. 

7.6.Preventivní program, jak se 

správně chovat na internetu. 

10.6. proběhlo částečné zatmění 

Slunce a my ho mohli pozorovat 

pod vedením a se skvělým 

výkladem jednoho z tatínků našich 

žákyň. (Více se dozvíte na straně 

4.) 

Co nás ještě čeká? 

23.6. Bojovka, kterou chystají žáci 

5.ročníku 

25.6. Online projekt 

Dobrodružství svatojánské noci 

28.6. Školní výlet 

29.6. Setkání s Tichým světem 

tentokrát naživo 

30.6. Vysvědčení 

Informační schůzka pro rodiče budoucích 

prvňáků proběhne ve škole 23. 6. od 16.00 . 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czech_Republic_road_sign_A_12.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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UČÍME SE VENKU, TO NÁS BAVÍ 
 

Naše škola je bezesporu propojena s 

přírodou, a tak když nám konečně 

počasí dovolilo, můžeme naplno 

využívat nejen venkovní učebny, ale 

také místního hřiště, a dalších krásných 

míst, která nám Krušovice nabízejí. 

 

Výuka venku není, jak by se na první 

pohled mohlo zdát, pouhými procházkami 

nebo “ležením na položkách”. Žáci při 

výuce venku učí stejné učivo, na kterém by 

pracovali ve škole, jen je jim podáno jinou 

formou, hravější, zábavnější, netradičnější, 

prostě ve spojení s přírodou. Že nevěříte? 

Že přeci nejdou matematika, český jazyk 

nebo vlastivěda spojit s výukou venku? 

Jdou. A z ohlasů žáků si dovolíme tvrdit, 

že velmi úspšně. Pojďte s námi obrazem 

nahlédnout, jak taková výuka venku  

probíhá a co vše se u ní dá procvičit. 

 

 

 

 

 

 
 

Jako vždy najedete všechny fotografie na www.zskrusovice.cz 

Vyjmenovaná slova a jejich výjimky, ve spojení s přírodninami 

pro žáky velká zábava a výzva. 

Druháčci 

opakovali 

s pomocí kamenů 

pravidla pro 

psaní ů,ú. 

Vytvořit pro 

kamarády 

podobné úkoly 

byla pak už 

hračka. 

Matematika venku: Osová 

souměrnost- hledáme osově 

souměrné tvary a dotváříme je 

z přírodnin. Geometrická tělesa- 

pojmenováváme, zapisujeme a 

konzultujeme se spolužáky. Proč 

některá tělesa nalezneme venku 

častěji než jiná? 

Výtvarná výchova venku a 

práce s přírodninami. Paletu 

vytvářeli mladší žáci a 

žákyně, mandala vznikla pod 

rukami čtvrťáků a páťáků. 

Obec, kde bydlím. Práce s mapou, 

orientace a zápis jmen ulic Jak jinak 

než venku. 
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POSTŘEHY „Z NAŠICH LAVIC“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední měsíce jsme během některých hodin zapojovali do výuky i žáky, 

kteří nedocházeli do školy. Výuka probíhala v běžném režimu, navíc sdíleně 

pro žáky v zahraničí či doma. 

Model kombinovaného vzdělávání by mohl být právě vhodný pro podobné 

situace (dlouhodobá nemoc, dlouhodobý pobyt mimo ČR nebo bydliště 

apod.). 

 
 

Mezinárodní projekt o včelách se spolu se školním 

rokem chýlí ke konci. 

V tomto měsíci jsme ještě tvořili pítko pro včelky a 

pracovali s tematickými texty v časopise Dráček.  

Do projektu byla zapojena i MŠ. 

 

 

Ve čtvrtek 10.6. proběhlo částečné zatmění Slunce a my máme to štěstí, že 

v řadách našich rodičů máme profesionála z oboru astrofyziky, který byl tak 

moc hodný, že se nabídl, že pro naše žáky připraví společné pozorování 

zatmění s výkladem. Panu Filgasovi patří nejen potlesk žáků (kterým ho na 

závěr odměnili), ale také naše velké poděkování. Pro všechny to byl velký 

zážitek. 

 

 

I když se blíží konec školního roku, ve škole se už plánuje 

školní rok nový. Na co se tedy žáci mohou těšit? 

V novém školním roce budeme nadále využívat během 

výuky prvky „barevného učení“ z programu Začít spolu, 

které se nám v tomto roce velmi osvědčili. 

Plánujeme také rozšířit nabídku zájmových kroužků pro 

naše žáky: robotika, AJ pro mladší i starší žáky, keramika, 

Badatelský kroužek, vaření. 

Během prázdnin proběhne v obou třídách naší školy 

malování, a tak se žáci mohou těšit v září do nově 

vymalovaných (a také o nějaké nové vybavení 

vylepšených) tříd. 

  

 

„Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši 

uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž životní sílu a 

veselá nálada volna rozežene každý smutek.“ 

Seneca, římský filosof 


