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 ŠKOLNÍ NOVINY 

ZPĚT V LAVICÍCH 

SLOVO  

ŘEDITELKY ŠKOLY 

Naši milí čtenáři,  

nový rok začal poněkud 

překotně, ale podařilo se nám 

ustát vše, včetně pravidelných i 

neočekávaných změn. Ani v 

této době nezanedbáváme 

rozvoj školy, vzdělávání pro 

život našich žáků a Vašich dětí, 

ale ani sebevzdělávání. Do 

školy jsme pořídili 3D brýle, k 

nimž paní učitelky i asistentky 

získaly potřebné školení. Tuto 

nestandartní výukovou 

pomůcku představíme žákům 

již v 2. pololetí.  

Dlouho plánovaná kontrola 

České školní inspekce se ve 

škole zdržela od 17. do 19. 1. 

2022. Jako silnou stránkou naší 

školy byla označena právě 

informační gramotnost, 

vzdělávání pro život a 

provázanost mezi předměty, 

podpora vlastního myšlení dětí. 

Jsme hrdí, že naši žáci dokážou 

s moderními technologiemi 

pracovat a smysluplně ji 

využívat.  

Ráda bych tímto poděkovala 

veřejně všem pracovníkům za 

podporu a úspěšné zvládnutí 

kontroly ČŠI. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

Po vánočních prázdninách a odpočinku se všichni žáci a žákyně vrátili do 

lavic s úsměvem. Těšili se nejen na svoje kamarády, ale také na paní učitelky 

a na to všechno nové, co je společně čeká. A že toho hned v lednu nebylo 

vůbec málo. I v této nelehké době se všichni do školy těší, a to je moc dobře. 
 

Zážitky z Vánoc byly tématem diskusí mezi kamarády několik prvních dní po návratu do 

školy. Stejně tak se testovaly hračky a hry, které do školy přinesl před prázdninami Ježíšek. 

Bylo mezi nimi například i 3D pero, které se těší velkému zájmu všech. (Více na následující 

straně.) 

Víte ale, že Vánoce neprožívají pouze lidé (a zvířata), ale zvláštní pohled na ně mohou mít 

třeba některé domácí spotřebiče nebo kuchyňské náčiní? Jak se o Vánoce cítí například 

kuchyňská trouba nebo váleček se můžete dočíst ve slozích našich čtvrťáků a páťáků. 

(pokračování na str.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jako vždy najedete všechny 

fotografie, informace a 

kompletní vydání novin na 

www.zskrusovice.cz . 

http://www.zskrusovice.cz/
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V LEDNNU MRÁZ- TĚŠÍ NÁS; V LEDNU VODA VĚČNÁ ŠKODA. 

Zkoušky vánočních dárků 

 I když už jsou Vánoce dávno za námi. 

Začátek ledna se nesl ve školce i ve školní 

družině ve znamení testování vánočních 

dárků, které nám v poslední školní (a 

školkový) den roku 2021 nadělil Ježíšek. 

Ve škole sklidilo velký úspěch 3D pero, 

pod jehož hrotem vznikaly v ruce dětí 

všech věkových skupin nejrůznější 

výrobky. Velmi oblíbené byly například 

brýle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Děti ve školce měly velkou radost 

z ohromných krabic plných lega, z 

překrásných panenek, ale také z balanční 

stavebnice, která zaujala nejednoho 

malého stavitele. 

 

 

O vánočních prázdninách jsme si 

odpočinuli a v lednu jsme se opět 

vrhli do díla. Ač se může zdát, že 

náš kalendář je v tomto měsíci 

poněkud prázdný, nenechte se 

klamat, ve škole i školce byl 

cvrkot jako vždy a pracovalo se 

na plné obrátky. Fotografie jsou 

nám svědky. 
 

3.1. Jsme se plni zážitků sešli opět 

ve školních lavicích. 

6.1. Tři králové jsou jako vždy 

velmi oblíbeným lednovým 

tématem pro povídání, ale také pro 

tvorbu a ani letos tomu nebylo 

jinak. Navíc nadšení žáci a žákyně 

se účastnili 8.1. ve spolupráci 

s naší obcí tradiční Tříkrálové 

sbírky.  V převleku za Tři krále 

jste je mohli nejen potkat v našich 

ulicích, ale také slyšet zpívat 

tříkrálovou koledu, a především je 

podpořit jakoukoliv finanční 

částkou. Ve sbírce se povedlo 

vybrat přes 25 tisíc korun a my 

z toho máme velkou radost. 

Věříme, že pomohou, a těšíme se, 

že příští rok budeme opět moci 

přidat ruku k dílu. 

13.1. Absolvovaly paní učitelky 

školení k virtuální realitě a 3D 

vzdělávacímu programu Corinth, 

jejichž využívání se stane součástí 

běžné výuky na naší škole a my 

z toho máme velkou radost. 

15.1. Jsme obdrželi do školní 

družiny sponzorský dar od paní 

Loskotové – kadeřnickou česací 

hlavu, za níž mnohokrát 

děkujeme. Ihned našla své nadšené 

malé kadeřnice. 

17.-19.1. Proběhla na škole 

plánovaná kontrola České školní 

inspekce. 

28.1. Distanční projektový den pro 

přihlášené žáky na téma „zimní 

olympiáda“. (Více na straně 4.) 

31.1. Předání výpisů z vysvědčení 

za 1.pololetí. 

----------------------------------------- 

4.2. POLOLETNÍ PRÁZDNINY 

7.-11.2. JARNÍ PRÁZDNINY 

pro ZŠ (přerušen bude také 

v tomto termínu provoz MŠ). 

Do školních lavic se budou žáci 

vracet v pondělí 14.2., stejně tak 

bude obnoven i provoz MŠ. 
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Vánoce z jiného pohledu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak se pozná „Největší smolař při vyučování“ ? 

Při hodině slohu se žáci 4.a5. ročníku zamýšleli nad tím, kdo je opravdový smolař, konkrétně při 

vyučování. Vymýšlely se až neuvěřitelné kombinace a hodně jsme se nasmáli. V rámci Informatiky a práce 

v textovém editoru pak 5.ročník své "Smolaře" přepsal. 

 

 

 

  

Smolař při vyučování 
Měli psát diktát. Dopíše mu pero a 
paní učitelka mu půjčila pero. 
Napíše jedno slovo a zase to 
dopíše. Dostane, pětku protože 
nic neudělal. Přijde, k lavici 
koukne se do aktovky a tam vidí 
pero, vyzkouší ho a bude psát. 
Povzdychne si ach jo… proč jen 
já. 

Pavel K. 
 

 

Smolař 

Smolař je ten kdo když ho paní učitelka vyvolá..On 

jde k tabuli tak zakopne o všechno o co zakopnout 

jde a na tabuli je slovo který ví, i kdyby ho v noci 

probudili, ale zrovna teď si vzpomenout nemůže a 

pořád říká „hmm tam je mmmm”.V hlavě si říká 

„je tam y nebo i” ,ale za boha si nemůžeš 

vzpomenout. Naštěstí paní učitelka ukončí tvoje 

trápení, a pošle tě si sednout a ty jsi rád že to je za 

tebou. 

Markéta F. 

Smolař při vyučování 
Smolař při vyučování zapomene úkol. 
Poté uklouzne a spadne na zem. Tak 
se zvedne a uprostřed hodiny usne. 
Bude hodně chrápat. U toho spadne 
znova na zem ze židle a strhne sebou 
celou lavici která spadne na učitelku. 
Tim smolař dostane poznámku. Když 
půjde pryč dotkne se dveří tak dveře 
spadnou. Ředitel si smolaře zastavil a 
dostal druhou poznámku. 

Petr K. 
 

Smolař při vyučování 

Usne. Paní učitelka ho vyvolá a on spadne, 

k tomu ještě na něj spadne učení, zvedne se 

zakopne o lavici spadne na další stůl shodí 

někomu penál učitelka mu vynadá, potom 

přijde k tabuli nebude vědět otázku, dostane 

poznámku, půjde zpátky, zakopne o nohu, 

spadne u toho si prdne zvedne se půjde do 

své lavice, tam se mu propadne židle a 

řekne si: dnes mám ale smůlu. 

Anna D. 
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ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 

PROJEKTOVÁ ONLINE VÝUKA 

Jako již tradičně patřil poslední pátek 

v měsíci pokusnému ověřování 

kombinovaného vzdělávání, tedy 

projektové online výuce, tentokrát na 

téma zimních olympijských her a 

zimních sportů. 

Protože ověřené věci není třeba měnit, tak 

rozdělení skupin pro výuku včetně 

vyučujících, zůstalo stejné jako vždy. 

Žáci a žákyně prvního ročníku si 

povídali především o zimních sportech jako 

takových. Toto téma propojili také 

s českým jazykem nebo třeba prostorovou 

orientací a prací se stíny. Velká oblibě se 

jako vždy těšila skládanka (maskota 

nadcházející olympiády) a také vyrábění. 

Žáci a žákyně z krepového papíru vyrobili 

olympijské kruhy, a dokonce olympijský 

oheň. Za odměnu si pak každý nazdobil 

svou medaili, kterou si zaslouženě po 

dnešním výkonu mohl pověsit na krk. 

Všichni z druhého a třetího ročníku 

pracovali nejen na mnoha „papírových 

pracovních listech“, ale rozšiřovali také 

svou počítačovou gramotnost-tvořili na 

sdílené tabuli myšlenkové mapy 

k olympiádě a také pracovali v mnoha 

online aplikacích, kde prověřovali své 

znalosti z oblasti zimních sportů a letošní 

olympiády.   

Víte kde se bude nyní olympiáda 

konat? Víte kolik českých sportovců se 

kvalifikovalo na letošní olympiádu? Kdy 

bude slavnostní zahájení olympiády? 

Z jakého sportovního odvětví se bude za 

ČR na olympiádě nejvíce sportovců? Po 

kolikáté je Čína pořadatelem OH? Na tyto 

i mnoho dalších otázek museli naši žáci 

hledat odpovědi. 

 A samozřejmě nechybělo cvičení a 

protažení těla při hře „Trenér řekl“. 

 Pro žáky a žákyně čtvrtého a pátého 

ročníku byla na rozdíl od prvňáčků online 

výuka zaměřena jen na samotné olympijské 

hry-podívali se na jejich proměny 

v historickém kontextu, věnovali se 

olympijským symbolům a přiblížili si nejen 

současné místo konání, ale také tým, který 

pojede na olympiádu representovat Českou 

republiku. Pro uvolnění a odpočinek se 

kreslili olympijské vlaječky a také maskoti 

současné olympiády. Víte, jak se jmenují? 

 Online výuka se jako vždy povedla, 

všem moc líbila a už se těšíme, jak budeme 

společně fandit našim sportovcům. 

„Chytrý člověk vyřeší problém. Moudrý člověk se problému vyhne.“ 
Albert Einstein 


