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 ŠKOLNÍ NOVINY 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK JE TU 

SLOVO  

ŘEDITELKY ŠKOLY 

Milí rodiče, žáci a všichni naši 

čtenáři. 

Začali jsme nový školní rok plni 

očekávání. Věřím, že bude náš 

společný čas naplněn více 

osobními setkáními než v 

předešlých měsících.  

V současné době se bohužel stále 

potýkáme reklamací podlahy v 

nové polytechnické učebně, s čímž 

nám pomáhá i zřizovatel školy. 

Věříme, že vše bude dořešeno co 

nejdříve. 

V letošním školním roce jsme 

kromě ověřování kombinovaného 

vzdělávání pro MŠMT upravili 

ŠVP dle nových požadavků v 

učebním oboru Informatiky. Tento 

předmět je nyní zařazen ve 4. a 

5.ročníku. Zakoupili jsme nové 

stavebnice a programovací 

roboty, které budeme v rámci 

výuky využívat.  

Našim žákům nabídneme kromě 

běžného vzdělávání opět školní i 

mimoškolní akce, zájmové 

kroužky, které jsme letos obohatili 

nově o vaření, chystáme setkání se 

zajímavými osobnostmi a také s 

některými z vás při 

projektu Křeslo pro rodiče. 

Dobrovolníky již nyní vítáme. 

Závěrem mi dovolte popřát všem, 

včetně pracovníků naší školy, 

šťastné vykročení do nového 

školního roku 2021/2022. 

 

Mgr. Lenka Vernerová, 

ředitelka školy 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografie z prvního školního dne z učebny 1. a 2.ročníku. Zahájení proběhlo také za účasti rodičů mnohých 

prvňáčků. Ti měli na svých lavicích připraveny nejen školní pomůcky, ale také drobné dárečky. 

 

Ve středu 1.září jsme přivítali v naší základní škole nový školní rok. Zahájení 

se neslo v duchu přátelské atmosféry a drobné nervozity, ovlivněno 

nařízenými hygienickými opařeními. I tak věříme, že si především prvňáčci 

svůj „velký den“ užili a přejeme jim, aby se jim stejně jako jejich spolužákům 

na naší malé „rodinné škole“ líbilo. 
 

TV, ZZ, LV 
 

Po dvou měsících prázdnin se vrátili 

žáci a žačky do svých školních lavic 

a přivítali do svých řad 9 nových 

prvňáčků ( 4 děvčata a 5 chlapců). 

Vzhledem k nařízeným hygienickým 

opatřením nebylo možné společné 

zahájení školního roku v tělocvičně, 

jako v uplynulých letech, ale školní 

rok zahajovala paní ředitelka 

společně s paní učitelkami a 

asistentkami v kmenových třídách 

dětí.  

V letošním školním roce jsou spojené 

ročníky 1. a 2., jejich třídní paní 

učitelkou je paní Alena Dubnová. 

Druhou třídu pak tvoří ročníky 3., 4. 

a 5. jejich třídní učitelkou je paní 

ředitelka Lenka Vernerová.  

I v letošním školním roce je pro žáky 

a žákyně naší školy připraveno 

mnoho novinek. Kromě drobných 

úprav v personálním obsazení, jsou to 

také nově upravené učebny nebo 

rozšířená nabídka kroužků (o které se 

dočtete na následující stráně). 

 

Během prázdnin se v naší škole 

renovovalo a malovalo. Největší 

změnou však prošla školní družina. 

Téma zadání znělo "DŽUNGLE" .  

Výmalba vznikla technikou tupování 

tak, aby to připomínalo listy a bylo to 

zároveň praktické kvůli znečištění. 

Celou malbu pak doplnily obrázky 

afrických zvířat. Za které moc děkujeme 

tatínkovi (panu Dubnovi), jehož dcera 

navštěvuje naší základní školu.  

Použití lana, imitace tropických listů a 

opic celou místnost jen doladilo. 

Kapacita školní družiny byla navýšena a 

je téměř naplněna. V tomto školním roce 

bude do školní družiny docházet celkem 

26 dětí. 

No řekněte, kdo by nechtěl navštěvovat, 

tak krásnou a pohodovou družinku. 

(fotografie na str.4) 

 

 
VŠECHNY NOVINKY A 

KOMPLETNÍ 

FOTOGALERII 

NALEZNETE NA 

WWW.ZSKRUSOVICE.CZ 
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KALENDÁŘ NAŠICH AKCÍ ETIKETA VE ŠKOLE 

I ŠKOLCE 
EK, AD 

   Ve čtvrtek 9. 9. 2021 k nám do školky 

zavítala lektorka výchovného programu 

o etiketě a správném společenském 

chování. Stala se tak součástí našeho 

projektového dne ETIKETA.  

   Děti se hravou formou seznámily se 

základy vhodného společenského 

chování ve školce, doma, restauraci, 

divadle, zkrátka všude tam, kde je 

etiketa důležitá. 

   Musíme naše děti moc pochválit, 

protože mnoho těchto správných 

společenských návyků již znají a 

používají je. Přesto se moc pobavily při 

hraní scének, vyplývajících z různých 

společenských situací.  

   Moc jsme si to užili, a hlavně kluci 

holčičkám teď pokaždé podrží dveře, 

když jdeme na procházku, nebo do 

jídelny….. 
 

 
 

   Také žáci ve škole si program etikety 

velmi užili a největší úspěch u nich 

sklidilo hrani scének, kdy se z nich 

postupně stávali ředitelé, učitelé a nebo 

také rodiče. 

   Řešilo se kdo koho a kdy zdraví jako 

první, až už ve škole či mimo ni, jak se 

máme správně omluvit pokud se např. 

zpozdíme nebo kdo komu dává 

přednost. 

    Také jsme se dozvěděli kde a jak by 

měla v restauraci dáma a kde pán. 

   Na závěr si každý vylosoval jméno 

jednoho spolužáka, kterému by měli 

udělat radost. 

  Celý program byl nejen poučný, ale 

také zábavný. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V následujících řádcích se 

můžete přehledně dočíst, co vše 

se od začátku nového školního 

roku na půdě naší školy a školky 

(samozřejmě někdy i mimo ni) 

stalo. 

 

1.9. Zahájeni nového školního 

roku. (viz předchozí strana) 

9.9. Výchovně vzdělávací 

program Etiketa pro žáky 1.-

5.ročníku, stejně tak také pro děti 

ve školce. 

21.9. Třídní schůzky pro rodiče 

žáků ZŠ. 

22.9. Závod- Koloběžka první, 

který pořádala školní družina. 

Podrobnosti na str.4 

24.9. Pokusné ověřování 

kombinovaného vyučování- 

projektový den pro žáky 2.-

5.ročníku. Více se dočtete a 

uvidíte na následující straně. 

28.9. Státní svátek Sv.Václava. 

30.9. Schůzka rodičů v MŠ. 

 

Co nás čeká  

4.10 Svou činnost zahájí 

volnočasové kroužky. 

11.10. Návštěva Posádkového 

velitelství Praha- žáci 1.-5.ročníku 

ZŠ. Tato návštěva je odměnou za 

umístění žáků loňského 4. a 

5.ročníku ve výtvarné soutěži 

„Namaluj čestňákovi uniformu“. 

!!! A samozřejmě mnoho dalších 

aktivit nejen ve škole, ale také 

školní družině. 

 

KROUŽKY, které mohou děti 

v tomto školním roce 

navštěvovat.   
 

BADATELSKÝ- PO 13:00-14:30 

(Zákonová, děti ze ZŠ) 

KERAMIKA- PO 14:30- 15:30 

(Zákonová, předškolní MŠ a ZŠ) 

VAŘENÍ A PEČENÍ- ÚT 13:30- 15:30 

(Ošlejšková, děti ze ZŠ) 

ANGLIČTINA I.- ST 12:00- 12:45 

(Svatková, předškolní MŠ a 1.ročník 

ZŠ) 

I v letošním roce probíhá v budově školy 

sběr starých baterií a drobných 

použitých elektrospotřebičů, stejně tak 

jako hliníkových obalů.   

ETIKETA V MŠ I ZŠ 

EK 
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KDO TO BYL SVATÝ VÁCLAV A PROČ NA JEHO 

SVÁTEK NEJDEME DO ŠKOLY 
 

 

I v letošním školním roce pokračuje na 

naší škole pokusné ověřování 

kombinovaného vzdělávání, a to vždy 

poslední pátek v měsíci. První online 

výuka proběhla pro přihlášené žáky z 2.-

5.ročníku (1.ročník bude zapojen až v 

dalším měsíci) v pátek 24.9. a jejím 

tématem byl Svatý Václav. 

 

     V tento den byli žáci rozděleni do dvou 

pracovních skupin, a to na skupinku žáků 

2. a 3.ročníku, kteří celé dopoledne 

pracovali pod vedením paní ředitelky 

Vernerové, a na žáky 4. a 5.ročníku, které 

vedla paní učitelka Zákonová. 

  

     Cílem projektového dne bylo 

nahlédnout do české historie, přiblížit  

žákům osobu Svatého Václava a jeho 

důležitost pro českou zemi. Vše 

samozřejmě s přihlédnutím k věku a 

dosavadním vědomostem. 

     Skupina mladších žáků se v 

animovaných videích seznámila s 

Václaclavem, Boleslavem a Ludmilou. Pak 

si ověřila své znalosti v interaktivním kvízu 

a prostřednictvím puzzle poskládala erb 

Přemyslovců. Víte i vy, naši čtenáři, co se 

na něm nachází? 

     Starší žáci prostudovali rod 

Přemyslovců podrobněji, sestavili jejich 

rodokmen a pozornost věnovali také 

českým korunovačním klenotům. 

     Součástí práce obou skupin bylo tvoření 

a vyrábění s tématikou právě osoby knížete 

Václava, které patří tradičně společně se 

sledováním videí mezi nejoblíbenější části 

online výuky napříč mezi všemi žáky. 

 

Prohlédněte si na následujících 

fotografiích, jak žáci pracovali a zkuste si 

malý testík, jak jste na tom se znalostmi o 

této významné osobnosti českých dějin vy. 

 

 

 
 

Jako vždy více naleznete na www.zskrusovice.cz 

Žáci 2. a 3. ročníku společně se svými výrobky- modely Sv.Václava na koni. 

1.Jednoho; 2. babička Ludmila; 3. 

latinsky; 4. před kostelem ve 

Staré Boleslavi; 5. bratr 

Boleslav; 6. Prosazoval mírovou 

zahraniční politiku, bránil české 

země a staral se o ně. 

Vyzkoušejte si, co víte s Sv. Václavovi? 

1. Kolik měl kníže Václav bratrů? 

2. Kdo knížete během jeho života vzdělával a vychovával? 

3. Jakým jazykem kníže uměl číst a psát? 

4. Kde kníže Václav zahynul? 

5. Kdo nechal Václava zabít? 

6. Proč se stal Sv.Václav patronem české země? 

 

Výtvarná díla z rukou žáků obou skupin. 

Proběhlo také zkušební připojení s prvňáčky, kteří byli 

tentokrát ještě ve škole. 
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POSTŘEHY „Z NAŠICH LAVIC“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Informatika už ve 4.ročníku 
Na základě aktualizace RVP došlo k několika úpravám ŠVP naší školy. 

Jednou z těchto úprav bylo přidání hodiny informatiky do 4.ročníku. Došlo k 

upravení obsahu učiva se zaměřením na algoritmizaci, práci s daty, kódování, 

dále se budeme zabývat základy robotiky a práci se stavebnicí LegoWedo 2.0. 

Kromě toho byly do školy zakoupeni roboti Wonder Pack Dash a Dot, které 

žáci pojmenovali Kulihrášek a Kuliočoko. 

 

 

 

I v novém školním roce probíhá za příznivého počasí 

výuka mnoha předmětů (nejen tělocviku) venku. 

 

 
 

 

JAK TO ŽIJE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 
ZZ 
 

Jedním z prvních témat, kterými se žáci ve školní družině zabývali, byla 

doprava a pravidla silničního provozu. Každý měl možnost postavit 

silnici a svoje papírové autíčko a vše si názorně vyzkoušet. 

Druhou sobotu v září se pravidelně koná Světový den první pomoci. 

Děti si připomněly základy první pomoci a bezpečného chování za 

pomoci ukázek Záchranného kruhu. 

 

Ani v nadcházejícím měsíci se děti ve školní družině nebudou nudit. 

Čeká nás návštěva psů ze Širokadaleka, výroba pamlsků pro pejsky a 

kočičky a také výlet na farmu. 
 

 

KOLOBĚŽKA PRVNÍ 

 

22.9.proběhla na hřišti soutěž Koloběžka první - 

první ročník v jízdě na koloběžkách, kterou 

organizovala školní družina. 

Soutěžilo se ve dvou kategoriích, a to tak, jako máme 

v letošním školním roce rozdělené třídy (1. a 2 ročník- 

I.kategorie, 3.,4. a 5.ročník- II.kategorie. Závodilo se 

nejen v jízdě na rychlost, ale připravena byla pro 

závodníky také překážková dráha. 

Počasí nám přálo, akce se velmi vyvedla, u dětí 

sklidila velký úspěch a my věříme, že se dočkáme 

také dalších ročníků. 

Na závěr stačí snad jen dodat „Sláva vítězům, čest 

poraženým. (A díky všem, kdo závodníky 

podporovali hlasitým fanděním.) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Toto vydání školních novin by nevzniklo bez velké podpory a pomoci všech paní učitelek ze školy i školky, které ve svém 
volném čase psaly, fotily, posílaly a konzultovaly. Byla bych však velmi ráda, aby byly dílem také Vašim a Vašich dětí. 

Nebojte se tedy zapojit hned do naší podzimní výzvy a staňte se jejich spoluautory (nebo i s jinými náměty či příspěvky). 

Všem přeji krásný podzim, a především pevné zdraví.                   Moc Vás zdravím T.Vránová 
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Uprostřed každého problému se nachází příležitost.  
 

Albert Einstein 


