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ŠKOLNÍ NOVINY
VESELÉ VÁNO CE
SLOVO
ŘEDITELKY ŠKOLY
Milí čtenáři,
další náročný rok je za námi.
Prožili
jsme
mnoho
krásných chvil a vypořádali
jsme se společně se všemi
překážkami.
Děkuji tímto všem, kdo naši
školu podporují anebo nám
v roce 2021 věnovali
sponzorské dary.
Ochotným zaměstnancům
děkuji
za spolupráci
a
nápady. Báječným dětem a
žákům děkuji za jejich
nadšení a obrázky, které
nám stále nosí. Dodávají
nám všem sílu a energii,
jejich radost je i naší.
Všem přeji za celý kolektiv
ZŠ a MŠ Krušovice klidné,
bezstarostné vánoční svátky
a do roku 2022 jen to
nejlepší, zejména zdraví.
Mgr. Lenka Vernerová,
ředitelka školy

Ačkoliv by měly být Vánoce svátky klidu, míru a pohody. Přípravy
na ně provází velmi často stres, spěch a nervozita (zvlášť v současné
době). Velmi si proto tedy vážíme všech Vašich zaslaných vánočních
fotografií a vzkazů, které s radostí můžeme uveřejnit. Děkujeme.

Za nádherný betlém děkujeme Juditce. Za inspiraci na vánoční pečení
Klárce, Pepčovi, Anince, Klárce a Kubíčkovi. A za nápad na výrobu obří
vánoční hvězdy děkujeme Robertovi.

Načtěte QR kód do svých chytrých
telefonů a pusťte si vánoční přání
od našich žáků.

Vánoční
vzkazy
svým
spolužákům poslali Petr a
Pavel a my jsme si jisti, že moc
potěší. Stejně tak jako paní
ředitelku potěšil předvánoční
vzkaz, který obdržela.
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ADVENT JSME SI UŽILI, CO TO ŠLO
I když aktuální situace není vždy
příliš příznivá a o mnohé akce
jsme
v předvánočním
čase
bohužel přišli. I tak jsme se
snažili našim dětem, žákům a
žákyním co nejvíce zpříjemnit
předvánoční čas, užít si jak
množství tradic, tak napadaného
sněhu a společný čas strávit
nejen
učením,
ale
také
budováním
hezkých
vztah,
společných zážitků a smíchem.
Věříme, že se nám to povedlo.
1.12. Začátek prosince byl ještě ve
znamení online výuky z důvodu
probíhající preventivní karantény.
2.12. se již žáci sešli ve škole
presenčně a znovushledání si velmi
užili.
3.12. Mikuláš s andělem nás
bohužel nenavštívili, ale o nadílku
nikdo připraven nebyl. Ve škole
rozdávali sladkou nadílku čertík s
andílkem z řad našich žáků, do
školky zavítal malý čertík
Barnabášek a dětem mlsoty ve
školce také zanechal.
6.12. Na kroužku robotiky si
mladí vynálezci sestavili své
vlastní lego roboty a začali je
programovat.
8.12. Krabice od bot- žáky
připravené dárky byly předány do
rukou Diakonie ČCE. Nyní už
putují k potřebným dětem. Ještě
jednou mnohokrát děkujeme.
11.12. Byl v plánu školní jarmark,
ale z důvodu hygienické situace
byl bohužel zrušen.
17.12.
Pokusné
ověřování
kombinovaného vzdělávání –
online výuka- bylo pro tento měsíc
zrušeno. Jsme rádi, že jsme zpět ve
škole a chceme si předvánoční čas
užít společně.
21.12. Předvánoční výlet do
Rakovníka- Vánoční kino a
následná procházka po městě.
23.12.
Začínají
vánoční
prázdniny.

Zvířecí leporelo žáci vyrobili a poslali řediteli pražské ZOO, který jim na dopis osobně odpověděl
a poslal pexesa.

ADVENTNÍ
KALENDÁŘE
Adventní kalendář nemusí být zdaleka
pouze plný čokoládek nebo jiných
sladkostí. O tom vědí své naši prvňáčci a
druháčci, kteří společně s paní učitelkou
Zákonovou vytvořili pro své rodiče
dárečky v podobě krásných čajových
adventních kalendářů.
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Jak se těšíme a chystáme na Vánoce
CHARITATIVNÍ SBÍRKA KRABICE OD
BOT
Mnohokrát děkujeme zapojeným žákům a
jejich rodičům. Velké díky patří také všem paní
učitelkám, které této sbírce mimo jiné věnovaly
spoustu svého soukromého času. Věříme, že
tato již tradiční sbírka v naší škole, bude
pokračovat i v dalších letech a bude přinášet
radost potřebným dětem. Podařilo se nám
shromáždit neuvěřitelné množství dárků, které
se ani na fotografii nevešly a vězte, že každý
z nich najde své místo a udělá radost tam, kde
je jí třeba. Ještě jednou děkujeme, děkujeme,
děkujeme.

KERAMICKÁ DÍLNA SE PROMĚNILA V DÍLNU NA
VÝROBU VÁNOČNÍCH DÁRKŮ
Žáci (žákyně) a děti docházející na kroužek keramiky se
v předchozích týdnech proměnili na tvůrce vánočních dekorací
a dárků pro své blízké. Za takové přenádherné svícny, které pod
jejich rukama vznikly, by se nemuseli stydět ani profesionální
výrobci. Posuďte sami. Jsou překrásné a jistě budou hrdě zdobit
mnoho domácností.

CHRISTMAS TIME
Žáci čtvrtého a pátého ročníku se tématice Vánoc věnovali také o angličtinu. Vytvořili si krásnou vánoční knihu, rozšířili slovní zásobu
spojenou s Vánoci a
podívali se na to, jak se slaví Vánoce ve světě. Všichni také napsali dopis Santovi (samozřejmě v angličtině).

„Mnohokrát děkujeme všem našim
čtenářům za celoroční přízeň.
Speciální dík patří všem, kteří naše
noviny nejen čtou, ale také do nich
přispívají.
Všem přejeme krásné a ničím
nerušené Vánoce ve společnosti těch
nejbližších, a také
pevné zdraví. „

Jako vždy najedete všechny fotografie a vydání novin na www.zskrusovice.cz .
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Ježíškova cesta o informatiku 2x jinak – Scratch a Ozoboti

Učíme se matematiku „jinak“ a moc nás to baví
Běžná slovní úloha
pro páťáky týkající
se délky lidského
kroku a převody
jednotek zaujala i
spolužáky. A tak
jsme odhadovali,
měřili a počítali.

Učili jsme se sítě krychle. Žáky bavilo objevovat nové a nové
způsoby 2 vyučovací hodiny.

Takto trávila děvčata
jedno ráno po příchodu
do školy. Byla tak
zaujata zlomky (nebo
komentářem učitelky),
že o nich přemýšlela a
diskutovala.

Znáte hru
Abaku ? Naši
čtvrťáci už ano.

„Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody.“
Albert Einstein

