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ŠKOLNÍ NOVINY
UŽÍVÁME SI PODZIMU
SLOVO
ŘEDITELKY ŠKOLY
Milí čtenáři, žáci i
rodiče,
druhý školní měsíc je
úspěšně za námi.
Nově přijaté děti v MŠ se
již zapojily do všech
činností, prvňáčci si
osvojili režim školy a
ještě stále chodí ráno do
třídy s úsměvem.
V říjnu jsme ve škole
zahájili
provoz
zájmových kroužků a
dokončila se dlouhá
oprava
podlahy
polytechnické učebny.
Nyní se plně věnujeme
našemu poslání.
V této době zvratů a
změn chceme přinést
alespoň trochu jistoty a
bezpečí alespoň pro vaše
děti.
V
případě
potřeby
jsme tu i pro vás.

Mgr.
Lenka
ředitelka školy

Podzim všeobecně nepatří mezi nejoblíbenější roční období. V minulém
vydání školních novin jsme proto zveřejnili podzimní výzvu, která měla
našim žákům podzimní období zpříjemnit. A vypadá, že se to povedlo.
Jsme velmi potěšeni, že mnoho z vás se naší výzvy zúčastnilo a zpříjemnilo si
podzimní dny. Navíc jste nám poslali nádherné fotografie.
Pokud jste to nestihli nebo jste si výzvy jednoduše nevšimli, tak můžete nabrat
inspiraci z naší titulní stránky a vše ještě dohnat.
Protože se sem všechny fotografie ani nevešly, a byla by škoda, abychom je
neukázali, naleznete další na našem školním webu.

Vernerová,

www.zskrusovice.cz
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KALENDÁŘ NAŠICH AKCÍ
Ani v druhém měsíci tohoto
školního roku jsme nezaháleli
a připravili pro žáky naší
školy spoustu netradičních
aktivit a zážitků. Děti ze
školky se společně s paní
učitelkami naplno věnovaly
tematice podzimu.
4.10. Zahajuje svou činnost
Badatelský kroužek, stejně tak
jako
tradiční
Keramický
kroužek, oba pod vedením paní
učitelky Zákonové.
5.10. Malí kuchaři a kuchařky
poprvé obsadili kuchyň a
vyzkoušeli si v rámci Kroužku
vaření
a
pečení
svůj
premiérový recept.
6.10. Svou první schůzku měli
také žáci, kteří navštěvují
kroužek angličtiny.
7.10.
Společně
s MAS
Rakovnicko
zajistily
paní
učitelky ze školky pro děti
pravidelné
„Logopedické
chvilky s Lenkou“. Návštěva
logopedky Lenky měla velký
úspěch a děti už se těší na příští
setkání.
8.10. Školní družina navštívila
během krásného pátečního
odpoledne statek ve Mšeci.
11.10. Školáci absolvovali
zážitkové
dopoledne
na
Posádkovém
velitelství
v Praze. Více o jejich návštěvě
se dočtete na dalších stranách.
14.10. Školní družinu navštívili
canisterapeutičtí pejsci ze
Širokadaleka.
V tento den byla možnost
nechat dětem a žákům otestovat
oči společností Primavisus.
15.10. Ve školce proběhlo již
tradiční vyřezávání dýní a všemi
dětmi oblíbená příprava na
Halloween.
21.10.
Codeweek
–
programování a práce s roboty
ve škole
22.10. Online výuka (pro
přihlášené žáky) na téma
kuchaři a kuchařky.
27.-29.10. Podzimní prázdniny
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UMÍTE DRUHY VĚT?
Mezi učivo 2.ročníku patří
v českém jazyce v říjnu také
druhy vět. Naši druháčci si
s nimi poradili výborně, a
navíc z nich vytvořili krásné
domečky.
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PRVNÍ ONLINE VÝUKA NAŠICH PRVŇÁČKŮ
20.října oslavili svůj MEZINÁRODNÍ
DEN
VŠICHNI
KUCHAŘI
A
KUCHAŘKY. V duchu tohoto tématu
se nesla druhá online výuka letošního
školního roku. Výjimečná ale byla
především pro naše prvňáčky, pro které
to byla “online premiéra”.
Jako vždy byli všichni žáci rozděleni do
několika pracovních skupin, ve kterých
strávili celé dopoledne a pracovali na
nejrozličnějších
úkolech.
Prvňáčci
pracovali samostatně s paní učitelkou
Dubnovou. Žáci druhého ročníku byli
spojeni s žáky z třetího ročníku a online
výúkou je provázela paní ředitelka
Vernerová. Program pro žáky čtvrtého a
pátého ročníku měla připravený paní
učitelka Zákonová.
Výuka prvňáčků začala pohádkou O
pejskovi a kočičce- jak pekli dort. O
dortech si poté žáci povídali a jeden
krásný si poskládali a nalepili jako puzzle.
Že dorty máme všichni rádi, ale nejsou
moc zdravé, se děti schodly, a tak se téma
přeneslo ke zdravé stravě a k přípravě
zdravých
svačin.
Křemílkovi
s
Vochomůrkou žáci “zamíchali horký čaj”
a v procvičování jemné motoriky
pokračovali navlékáním náhrdelníků a
náramků z těstovin. To však nebyla jediná
kreativní část, kterou žáci za dopoledne
zvládli.
S pomocí jablíček a vodových barev si
všichni vytvořili vlastní jablečný kompot
a pak si také navhli svoji originální
kuchařskou čepici. A aby se nesedělo jen
u počítače, tak se v průběhu celého
dopoledne cvičilo, tančilo a zpívalo.
Online premiéra se všem velmi vyvedla a
snad si ji i užili. Nálada byla výborná a
zápal pro práci ohromující. Žáci se už moc
těší, co si pro ně paní učitelka připraví
příště.
Z aktivit žáků druhého a třetího ročníku
stojí za zmínku mimo jiné příprava zdravé
svačinky s pomocí vykrajovátek na
vánoční cukroví nebo výroba vlastní
kuchařské čepice. V pátek večer dostali
rodiče žáků těchto ročníků do emailů
pozdrav s poděkováním za spolupráci od
paní ředitelky. A co v pozdravu bylo?
Kuchařský taneček a písnička, kterou si
společně všichni žáci z této skupiny
zatančili a zapívali.

Žáci čtvrtého a pátého ročníku si ověřili své znalosti ze světa
známých kuchařů a kuchařské soutěže MasterChef. Vytvořili si
vlastní kuchařskou zástěru a k tomu absolvovali výzvu
v přípravě zdravé svačinky.
Zkuste kuchařské hádanky, které museli
rozluštit žáci z 2. a 3.ročníku.
Vyrostla mi před očima, každý den je trochu jiná.
Někdy pálí, plamen nemá, je červená i zelená.

Je soudeček bez obrouček, v něm dvojí víno a
přece se nesmíchá.
Sedí tlouštík na vařiči, pod čapkou mu cosi syčí. Kde je
máma? Aha, tu je, za uši ho odtahuje.

Znáte tlustou holčičku? Nosí hnědou sukničku. Když jsme
ji svlékali, všichni jsme plakali.
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POSTŘEHY „Z NAŠICH LAVIC“
Návštěva na Posádkovém velitelství v Skřítci žáků z 2. a 3. ročníku
Praze
Až nyní dovolila hygienické situace našim žákům a žákyním, aby se
zúčastnili exkurze na Posádkovém velitelství Armády ČR v Praze a
vychutnali si tak výhru z loňské výtvarné soutěže.
Na všechny čekal bohatý program a kdo by si myslel, že tato akce byla
zajímavá pouze pro chlapce, tak by se mýlil. Na několika stanovištích byly
vojáky připravené nejrůznější aktivity, a tak si všichni přišli na své.
Žáci a žákyně měli možnost nahlédnou do historie a prohlédnout si dobové
uniformy a také bojový prapor a zbraně. Na dalším stanovišti si mohli
zblízka prohlédnout a „prolézt“ armádní vozidla Tatra, následoval hod
granátem. S profesionálním hledačem kovu také mnozí pracovali poprvé a o
to větší byla radost, když si našli zaslouženou odměnu v podobě vojenského
odznáčku. Nesmíme zapomenout na stanoviště věnované první pomoci, kde
se z mnoha žáků stali zranění a jejich kamarádi jim museli pomoci. Závěrem
byla střelba a zkouška vojenské výstroje.
Všichni odcházeli plni dojmů a obohaceni o nové zážitky, došlo i na mnohá
společná focení s vojáky na památku. Všechny fotografie jsou k dispozici na
webu školy www.zskrusovice.cz a stojí za prohlédnutí.

KROUŽEK VAŘENÍ A
PEČENÍ
Velké oblibě se těší kroužek pečení a
vaření, který v tomto měsíci zahájil pod
vedením paní kuchařky Jany Ošlejškové
svou činnost.
A co vše se už mladí kuchaři a kuchařky
naučili? Zapékaly se tousty, pekly
palačinky nebo míchaly těstovinové a
zeleninové saláty.

Kniha je základem poznání, učitelem
věků, vládcem království ducha.
Seneca

