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ŠKOLNÍ NOVINY
NEKUPUJEME A DARUJEME
VÝZVA NAŠIM
ČTENÁŘŮM
Milí čtenáři našich novin,
právě
čtete
předposlední
vydání našich novin v roce
2021 a doufáme, že ho pročtete
se zájem. To poslední vydání,
prosincové, bude potřebovat
vaši velkou pomoc.
Jelikož je měsíc prosinec
tradičně spojen s Vánoci a
s děláním radosti lidem kolem
nás, i my bychom se k tomuto
zvyku rádi připojili. (Myslíme
si, že i letos je to vážně
potřeba.)
Pošlete nám Vánoční fotografie
Vašich dětí a pomozte nám
navodit příjemnou atmosféru,
pošlete nám pozdravy a vzkazy
pro Vaše blízké, přátele a
kamarády a potěšte je tak.
Nebo snad máte nějakou
oblíbenou vánoční tradici,
inspiraci na tvoření nebo
moudro? I to nám klidně
pošlete a my to velmi rádi
zařadíme do Vánočního vydání
školních novin.
Vaše fotografie, vzkazy a příspěvky
posílejte
na
tereza.vranova@zskrusovice.cz
,
moc se na ně těšíme.

V pátek 26.11. proběhlo další online vzdělávání, a to tentokrát na téma
spojené v datem 28.11., tedy Mezinárodním dnem nenakupování ničeho.
Jelikož aktuální hygienická situace nás donutila na týden (pevně věříme, že
jen na týden) uzavřít prostory naší školy pro všechny žáky, byla tentokrát
tato výuka určená všem, nikoliv jen těm, kteří se do projektu pokusného
kombinovaného vzdělávání přihlásili.
Téma nenakupování ničeho se krásně prolíná s charitativní akcí Krabice od bot,
které je naše škola již několikátým rokem partnerem a společně s našimi žáky,
jejich rodiči (a dalšími štědrými obyvateli Krušovic) chystáme dárky pro chudé a
opuštěné děti. Na projektu spolupracujeme s Diakonií ČCE Kladno, která námi
připravené naplněné krabice předá potřebným. Všichni pevně věříme, že udělají
radost. Pokud byste měli zájem pomoci také jinak, podívejte se na web
www.krabiceodbot.cz, kde můžete darovat tzv. „krabici online“.
Blíží se Vánoce, svátky, během nichž dostáváme mnoho nových věcí a naše
domácnosti se plní novými
a novými věcmi. Žáci ze
všech ročníků se však
zamýšleli nad tím, co
můžeme udělat s těmi,
které máme ve svých
domovech, ale už je
nepotřebujeme
nebo
nepoužíváme,
nejsou
rozbité a stále jsou
funkční. Takové věci my
můžeme podle žáků buď
vyhodit, prodat, darovat
anebo zrecyklovat.
(pokračování na str.3)

www.zskrusovice.cz
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CO JSME ZAŽILI A VIDĚLI
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.
9.11. Svou činnost zahájil
výběrový kroužek robotiky, kdy
chlapci prováděli první pokusy a
připravili se na programování při
dalších lekcích.
11.11. Školáci měli návštěvu.
Do naší školy nezavítal sv.
Martin, ale pan Marek Žďánskýchovatel goril z pražské zoo,
který s žáky mluvil nejen o
gorilách
samotných,
ale
například také o nevhodném
chování některých návštěvníku
zoologických zahrad.
O svatém Martinu se povídalo a
tematicky tvořilo ve školní
družině.
Ve školce se ten stejný den
konaly
závody
papírových
vlaštovek a podle ohlasů dětí to
byla akce velmi vydařená.
17.11. Státní svátek
19.11. Naše škola se zapojila do
prvního ročníku celorepublikové
akce zvané Bubnovačka, jejímž
cílem bylo upozornit na ochranu
dětí před násilím. Více informací
o této akci naleznete na webu
www.detstvibeznasili.cz/bubnovacka

21.11. Naši žáci se zúčastnili
vítání nových krušovických
občánků a připravili si pro ně a
jejich rodiče krátké vystoupení
plné písniček a básniček.
23.11. V elektronické žákovské
knížce se žákům objevilo
čtvrtletní hodnocení a s ním byla
spojena také možnost online
konzultací s vyučujícími pro
zájemce z řad rodičů.
24.11. Bramboriáda ve školní
družině. (Více na str.4.)
26.11. Online výuka na téma
„Nekupování ničeho“.
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Máme rádi přírodu
Žáci a žákyně 3.-5.ročníku se
se svými pracemi zapojili do
výtvarné
soutěže
hnutí
Brontosaurus na téma „Máme
rádi přírodu“. Posuďte sami,
jak se některým jejich kresby
suchým pastelem povedly a
držte jim palce v soutěži.
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MEZINÁRODNÍ DEN NEKUPOVÁNÍ NIČEHO
Neděle 28.11.2021 je nejen první
adventní nedělí tohoto roku, ale také
Mezinárodním
dnem
nekupování
ničeho, což bylo tématem listopadové
online výuky.
Jak se již stalo zvykem, žáci byli rozděleni
do třech skupin, ve kterých, stejně jako v
předchozích online výukách, pracovali
pod vedením svých paní učitelek.
Téma “nekupování ničeho” mělo svůj
přesah do mnoha oblastí, a tak nebylo
jednoduché pojmout všechny. Paní
učitelky však vybraly pro jednotlivé
ročníky témata pro ně snadno uchopitelná
a také zábavná.
Napříč všemi ročníky se prolínalo téma
finanční gramotnosti. Prvňáčči se učili
rozeznávat české mince a bankovky.
Starší žáci si povídali mimo jiné také o
bezhotovostním platebním styku a o tom,
jak je to možné, že máme tzv. na kartě
peníze.
Pokud byste měli zájem, podívat se, na
jakém webu žáci také pracovali,
doporučujeme www.zlatka.in, kde můžete
společně se svými školáky nebo i sami
protrénovat své dovednosti oblasti
finanční gramotnosti.
Druhou oblastí, které se všechny ročníky
dotkly byla recyklace, životní prostředí
a výroba vánočních darečků pro naše
blízké z materiálů, které máme doma a
jindy bychom je třeba vyhodili. Prvňáčcci
vyrobili krásné rybičky a kouzelné oříšky
na stromeček, druhý a třetí ročník vyráběl
zvonečky z použitých kávových kapslí,
čtvrtý s pátým ročníkem pak vyráběl
krásné kapříky ze starých CD.
Co je to reklama? K čemu vlastně
slouží? A kde ji můžeme najít? (Zkuste si
sami říci alespoň 5 míst, kde se s
reklamou potkáváme. Žáci druhého a
třetího ročníku jich vymysleli 8.) A
ovlivňuje nás reklama? Jak moc jí
vnímáme? Poznáte reklamu pouze podle
hudby, která ji doprovází? To byla velká
zábava a všechny to moc bavilo. A které
reklamy jsme zaručeně podle písničky
poznali? Bobíka a Dedoles. :-D
Kromě práce na zadaným tématech však
žáci cvičili i něco dalšího, velmi
důležitého, a to svou počítačovou
gramotnost. Prvňnácci se seznámili s
chatem, druhý a třetí ročník pracoval s
interaktivní tabulí jamboard a čtvrtý s
pátým ročníkem trénoval práci v
nejrůznějších webových aplikacích.

Co takhle navrhnout si vlastní bankovku? Čtvrťáci a páťáci si
s tím hravě poradili, a tak nám vznikla krásná nová stokoruna, dvou
tisíci koruna a „pěti tisícovka“.
Nelehké úkoly čekaly na
druháky a třeťáky.
1. Poskládat rozstříhanou
skládačku.
2. Spočítat v jaké hodnotě
jsou na fotografii
vyobrazené bankovky.
Zkusíte druhý úkol splnit
podle našeho obrázku také?

Žáci si podle video návodu
složili jednoduchou
papírovou krabičku. Že však
taková krabička nemusí
sloužit pouze na zabalení
dárků vzápětí ukázali (a
napsali) na sdílené tabuli
jamboard.

Další online výuka v tomto formátu se uskuteční opět poslední
„školní pátek“ v měsíci a žáci už nyní mohou přemýšlet nad tématem,
které je bude čekat. Zda to bude klasické téma Vánoc a zimy anebo
zda si pro ně paní učitelky připrví něco méně tradičního.
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POSTŘEHY „Z NAŠICH LAVIC a KOBERCŮ“
Podzimní sovičky

Detektivové na badatelském kroužku
Každé pondělí navštěvuje desítka žáků badatelský kroužek pod vedením
paní učitelky Zákonové. V pondělí 1.11. se osm z nich proměnilo v detektivy
a pustilo se do odebírání otisků prstů a jejich následného zkoumání.
Jsme moc rádi, že se kriminální čin stal jen fiktivně a že si celou proměnu
žáci užili. Jakou roli si vyzkouší asi příště?

Podzim je plný barev a nejrůznější přírodní materiály nabádají
ke tvoření. Výzvu tvorby soviček z krásného podzimního listí
přijali o pracovní činnosti žáci 1. a 2. ročníku a jejich sovičky
tak mohou zdobit nejen jejich třídu, ale také celé listopadové
vydání našich školních novin. Moc jim za to děkujeme.

HUDBA NÁS BAVÍ
Hudba nás (děti, žáky i paní učitelky) moc baví a provázela
nás celým listopadem. Školáci se zapojili do akce
Bubnovačka, natrénovali písničky na vítání malých
krušovických občánků a zpívali také o svatém Martinovi.
Děti ve školce pak trénovaly svůj sluch s pomocí barevných
písniček (viz fotografie) a moc je to bavilo.

BRAMBORY NEJSOU POUZE K JÍDLU
O tom, že brambory nejsou pouze k jídlu, ale dá s nimi zažít spousta legrace, se přesvědčili žáci ze školní družiny ve
středu 24.11. Paní vychovatelky jim připravily veselou sportovní akci s názvem Bramboriáda. Soutěžilo se v týmech i ve
dvojicích a nebylo to pouze o rychlosti. V některých disciplínách byla zapotřebí také velká dávka trpělivosti a klidu.
Jelikož šlo o um velmi netradiční, vítězi se stali všichni a také obdrželi drobné dárečky. Hlavní odměnou však všem bylo
příjemně strávené odpoledne plné smíchu, což dokládají i naše fotografie (více jich naleznete na webu školy).

„Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme a cokoliv se tu koná, všech se týče.“
J.A.Komenský

