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ŠKOLNÍ NOVINY
POSÁDKOVÉ VELITELSTVÍ
V KRUŠOVICÍCH
Duben plný událostí
Zatímco měsíc únor utekl
velmi rychle, v březnu už se
akce ve škole a školce rozběhly
opět naplno a ve stejném, ne-li
větším
tempu
budou
pokračovat i v dubnu. Proto si
dovolíme vás na některé
z těchto akcí upozornit, abyste
si je mohli třeba zapsat do
kalendářů a nepřišli o ně.
1.4. Noc s Andersenem a
přenocování ve škole. (Po
dvou letech online verze se
opět na všechny žáky a na noc
s nimi velmi těšíme.)
4. a 6.4. Zápis do ZŠ – Pokud
se k nám na zápis chystáte,
navštivte web školy, kde
naleznete potřebné dokumenty
a informace.
7.4. Edu Bus- Navštíví nás
mobilní
polytechnická
laboratoř a je na co se těšit.
(www.edubus.cz)
9.4. Velikonoční jarmark 1012:00. Pozvánka na poslední
stránce novin. Moc se na vás
všechny těšíme.
14.4. Velikonoční prázdniny
20.4. Zahájení plavání všech
ročníků ZŠ v Rakovníku
25.4. Fotografování MŠ a ZŠ
2.5.-13.5. Zápis do MŠ (více
informací na webu školy)

Po tom, co naši žáci v září 2022 navštívili Posádkové velitelství
Praha na jejich pracovišti v Dejvicích, se strany obrátily. Vážená
návštěva dorazila do Krušovic, konkrétně na krušovické hřiště.
Ani chladné počasí neodradilo vojáky ani děti a žáky a tuto akci si všichni
s úsměvem na tváři užili.
Hned po svačině a příchodu na hřiště na všechny čekalo pět stanovišť, která
si postupně vystřídali a prošli. Na jednom ze stanovišť se žáci seznámili se
zásadami první pomoci a vybavením lékárničky. Na jiných stanovištích byly
hlavním tématem zbraně, jejich prohlídka, ale také střelba z nich. Tato
stanoviště si užili hlavně chlapci. Pro děvčata zde byla připravena zkouška
vojenské výstroje. Na dětském hřišti se za pomoci detektoru kovu hledaly v
písku vojenské odznáčky a zbytky vystřelených nábojnic. Kdo co našel, mohl
si nechat. Všechny zaujalo stanoviště, kde se „bojovalo o přežití“. Žáci se učili
prostřednictvím křesadla rozdělávat oheň a zkoumali obsah KPZ. Každý, kdo
měl zájem, mohl ochutnat sušeného červa. A zájem byl veliký. Všem tato
netradiční svačinka moc chutnala.
Mnohokrát děkujeme vrchnímu praporčíkovi Pavlu Dubnovi, který tuto akci
pro naši školu domluvil, a doufáme, že jsme zahájili tradici, která se bude
každoročně opakovat.

Jako vždy najedete všechny fotografie, informace a kompletní vydání novin na www.zskrusovice.cz
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KRÁTKÝ ÚNOR A NABITÝ BŘEZEN
Měsíc únor byl pro všechny velmi
rychlý, a to nejen v důvodu jeho
dvacetiosmi dnů, ale také proto, že
hned na jeho počátku proběhly
jarní prázdniny. Zbytek jeho dnů
jsme však ve škole i školce naplnili
nejrůznějšími
vzdělávacími
aktivitami nesoucí se mimo jiné ve
jménu sportů, masopustu, karnevalu
a také dopravní výchovy.
4.2. Pololetní prázdniny
7.2.-11.2. Jarní prázdniny
14.2. Den Sv. Valentýna se i u nás
ve škole nesl ve znamení lásky a
tajných zamilovaných přáníček.
16.2. Enviromentální přednáška o
Koních Převalského. Co se žáci
dozvěděli a vytvořili, to se dozvíte
na další straně.
23.2. Ředitelské volno z důvodu
odstávky elektřiny zavřelo školu,
školku i školní jídelnu.
2.3. Karneval v ŠD. Odpoledne ve
školní družině plné kostýmu tance,
her a zábavy, prostě karneval tak, jak
má vypadat.
3.3. Bruslení žáků ZŠ na zimním
stadionu v Rakovníku.
10.3. Bruslení žáků ZŠ podruhé.
Několik fotografií naleznete na
následující stránce, všechny pak ve
fotogalerii na webu školy.
14.3.
Dopravní
výchova.
Otakárkův výukový autobus přivítal
žáky ze školy i děti z MŠ a
netradiční hravou formou s nimi
zopakoval zásady chování se na ulici
jako chodci. Jelikož jsou většinou
všichni naši žáci cyklisté a cyklistky,
vhod přišel také blok o tom, jak se
chovat na silnici v tomto případě,
kde se pohybovat a jak se chránit.
(Více naleznete na webu školy.)
18.3. Žáci a žákyně 2.-.5.ročníku se
účastnili matematické olympiády,
kde mohli v online prostředí srovnat
své výkony nejen mezi sebou, ale
také s žáky z celé ČR.
22.3. Třídní schůzky pro rodiče
všech žáků ZŠ se konaly v 17:00.
25.3.
Pokusné
ověřování
kombinovaného vzdělávání pro
přihlášené žáky, téma ptáci. – online
výuka
31.3. Posádkové velitelství Praha a
program na hřišti. (viz titulní
strana)
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Píšeme a kreslíme knihy
O hodiny výtvarné a pracovní výchovy
vytvářeli žáci a žákyně 3.,4. a 5.ročníku
knihy. Stali se z nich tedy zároveň
autoři, ilustrátoři i vydavatelé.
Vytvořené knihy pak poputovaly
k dětem do mateřské školy. Mohly si
přečíst a prohlédnout například knihu O
kaprovi Patovi, který zachránil
plotice před štikou, O žirafě Žofce,
Život myši, Příběh o lišce a další.
Jak se jim žákům knihy povedly můžete
posoudit i vy.

ÚNOR-BŘEZEN 2022 / 3.ROČNÍK

ŠKOLNÍ NOVINY

Kůň Převalského
Ve středu 16.2. se všichni žáci
zúčastnili enviromentálního
programu
o
koních
Převalského.
Vzhledem
k tomu, že mezi našimi žáky
(především žákyněmi) jsou
koně
velmi
oblíbenými
zvířaty, poslouchali všichni
velmi bedlivě a také plnili
nejrůznější úkoly.
Všichni
se
dozvěděli
například,
že
se
kůň
Převalského dožívá až 30 let a
váží až 200kg. Pochází
z Mongolska,
nyní
žije
především v Asii a jeho
stěhovavá stáda čítají kolem
25 členů.

Masopust a karneval v ZŠ i MŠ
Dalším tradičním tématem pro měsíc
únor je téma masopustu a karnevalu,
které se objevilo ve škole i mateřské
školce.
Ve škole se tematicky tvořilo a 2.března
proběhl ve školní družině karneval.
Podobně na tom byla i mateřská škola,
kde děti vytvářely škabošky a celý den
v prostorách
školky
probíhal
masopustní rej. Podívejte se s námi na
ty překrásné masky, které byly k vidění.

Kompletní přehlídku masek i další fotografie naleznete na webu školy
www.zskrusovice.cz.
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Zimní sporty tradičně i netradičně
Každý ví, že měsíc únor je na zimní sporty naprosto ideální a naši žáci to vědí také. S tímto tématem
jsme začali už v lednu, kdy jsme se mu věnovali o online výuku, protože zanedlouho měla přijít zimní
olympiáda (viz minulé vydání školních novin). V průběhu celé zimní olympiády jsme sledovali české
sportovce a fandili jim, co to šlo. Zimním sportům také nahrávaly jarní prázdniny, které Krušovice měly
také právě v únoru. Nezapomněli jsme na tuto tématiku o výtvarnou výchovu, ale také hlavně o tělocvik.
I když u nás nebyl sníh, tak jsme si mnoho disciplín nasimulovali v tělocvičně a byla to ohromná zábava.
Žáci si vyzkoušeli rychlobruslení, boby, skeleton i lyžování.

A protože chyběl tento rok v Krušovicích nejen sníh, ale také pořádný mráz, který by nám vyrobil
kluziště na hasičské nádrži, vyrazili jsme v březnu hned dvakrát na bruslení do Rakovníka na zimní
stadion.

Poslední badatelský kroužek
V únoru ukončil svou
Činnost velmi úspěšný
a žáky oblíbený badatelský
kroužek, který na naší škole
od září probíhal v rámci
programu Šablony.
Posledním projektem byla
výroba „lávové lampy“.
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POZVÁNKY NA AKCE ŠKOLY
Jelikož v minulém roce se kvůli hygienické
situaci velikonoční jarmark nekonal, letos se
všichni těšíme o to více. Nejen, že pro vás
budeme mít připraveno mnoho výrobků ke
koupi, ale také vás všechny zveme na úvodní
vystoupení žáků a na prohlídku nově
postavěné a vybavené polytechnické učebny,
která je našim žákům k dispozici. Nebude také
chybět drobné občerstvení.

I takovéto ptáčky bude možno na akci zakoupit.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ

„Právě během nejtěžších životních období zjišťujeme, kdo skutečně jsme a jaká
síla se v nás ve skutečnosti skrývá.“
Robin S. Sharma

Zdroj: https://citaty.net/moudrost-a-pravda/

