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ŠKOLNÍ NOVINY
VELIKONOČNÍ JARMARK
Děkujeme a těšíme se
Mnohokrát děkujeme všem
rodičům, kteří nás podpořili při
Noci s Andersenem a také
všem,
kteří
dorazili
na
velikonoční jarmark a zakoupili
si výrobky od našich žáků
s žákyň. Na jarmarku se pro
školáky prodalo zboží za
neuvěřitelných 17 tisíc korun.
Školní parlament rozhodl, že za
tyto vydělané peníze se pořídí
nové hračky do školní družiny a
také se zorganizuje výlet do
pražské zoo. Ještě
jednou
děkujeme.
Ani měsíc květen nebude bez
akcí pro veřejnost. Od 2.května
probíhá zápis dětí do mateřské
školy (do 13. května). V neděli
8. května pak mohou všechny
maminky, babičky a prababičky
shlédnout vystoupení našich
žáků při příležitosti svátku V sobotu 9.4. se konala akce s názvem „Jaro v krušovické škole“,
všech maminek, které se bude na kterou jsme vás v minulém vydání školních novin zvali. I když
nepřálo počasí, a tak se muselo lehce změnit místo konání, akce
konat v KC.
byla vydaření a účast návštěvníků hojná.

2.5.-13.5. Zápis do MŠ (více
informací na webu školy)

Program byl zahájen v 10:00 ředitelkou školy venku před budovou, kdy
všechny příchozí přivítala a uvedla pěvecké vystoupení žáků a žaček. I přes
chladné a větrné počasí jim naslouchalo několik desítek rodičů, příbuzných
a dalších obyvatelů Krušovic. Po představení se všichni, účinkující i
návštěvníci, přesunuli do budovy školy, kde se rozdělili do několika jejich
částí. V tělocvičně sami školáci a školačky prodávali své nejrůznější výroby
s velikonoční a jarní tematikou. Nejvíce na odbyt šly závěsné dekorace a
výrobky z keramiky. Největší výrobek, polystyrenového zajíce si od školáků
zakoupila paní starostka, které tímto ještě jednou školáci děkují.
V nové polytechnické učebně probíhal prodej výrobků dětí a paní učitelek
ze školky. K prodeji zde bylo také něco na zub.
Kdo měl chuť se více občerstvit, tak mohl navštívit školní jídelnu, kde paní
učitelky a asistentky připravily pohoštění v podobě několika moučníků a
samozřejmě kávy nebo čaje.
V jedenáct hodin se konala pro zájemce prohlídka celé budovy školy
s komentářem paní ředitelky. Ve dvanáct hodin byla celá akce ukončena.

Jako vždy najedete všechny fotografie, informace a kompletní vydání novin na www.zskrusovice.cz
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DUBEN VE VELKÉM TEMPU
V minulém vydání našich novin
jste se mohli dočíst, jaké máme
plány na měsíc duben. Věřte, že se
nám tyto plány povedlo téměř do
puntíku splnit. I když některé
nám mařilo počasí nebo jiné
nepředvídatelné skutečnosti a
museli
jsme
občas
trošku
improvizovat, měsíc duben jsme si
naplno užili.
1.4. Noc s Andersenem a
přenocování ve škole. Tentokrát se
vše odehrálo s tematikou Josefa
Lady. Více se dočtete na následující
straně.
4. a 6.4. Zápis do ZŠ – K zápisu se
dostavilo celkem 7 dětí a zatím to
vypadá, že v budoucím prvním
ročníku bude převaha chlapců. Moc
se již nyní na nové prvňáčky a
prvňačky těšíme..
4.-8.4. Pro nemoc byla v tomto
týdnu uzavřena školní kuchyně a
jídelna. Žáci si nosili své svačinky a
na oběd chodili už domů. V pondělí
11.4. byla radost z obnovení jejího
chodu veliká.
7.4. Edu Bus- Navštívila nás
pojízdná
laboratoř
s názvem
Edubus, kde se od rána do
odpoledne bádalo. Více na další
stránce.
9.4. Velikonoční jarmark – Škola
ožila i v sobotu a zaplnila se
několika desítkami hostů, kteří si
přišli poslechnout vystoupení žáků,
nakoupit velikonoční dekorace a
nasát velikonoční náladu.
14.4. Velikonoční prázdniny
20.4. Zahájení plavání všech
ročníků ZŠ v Rakovníku.
25.4. Fotografování MŠ a ZŠ
29.4.
Pokusné
ověřování
kombinovaného vzdělávání pro
přihlášené žáky. Tentokrát se neslo
v duchu skautingu a skautských
zásad. Žáci a žákyně se učili
Morseovu
abecedu,
vázaly
nejrůznější uzly a dozvěděli se
mnohé také z historie skautingu.
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Den Země
Na pátek 22.4. připadl letos Den
Země. Počasí nám nepřálo,
abychom ho „oslavili“ venku
úklidem, tak jako bývá zvykem, a
tak jsme se tomuto tématu
věnovali o vyučování v různých
předmětech a dokonce také při
tvorbě ve školní družině. Podívejte
se sami.

PLAVÁNÍ
Jsme velmi rádi, že se po několika
letech konečně podařilo realizovat
plavecké kurzy pro naše žáky a
žákyně
a
hned
v nově
zrekonstruované plavecké hale
v Rakovníku. Ve středu 20.dubna
kurzy začaly a až na jednu výjimku
budou pokračovat pravidelně
každou středu až do 15.6. Celkem
tedy žáci a žákyně absolvují deset
plaveckých lekcí.
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EDU BUS v Krušovicích
Ve čtvrtek 7.4. zaparkoval
před školou autobus se
zvláštní poznávací značkou
„EDUBUS“. Tento autobus
byl jiný než ty, které běžně
známe. Jeho interiér byl
přestavěn na učebnu/laboratoř
vybavenou
těmi
nejmodernějšími pomůckami
na rozličné pokusy a výzkum.
Výzkumníky a badateli se stali
všichni naši žáci a i paní
učitelky a vychovatelky.
Skupina žáků prvního a
druhého ročníku se stali
programátory robota VEXE,
kterého
provázeli
nejrůznějšími cestami. Žáky
z 3. - 5. ročníku nejvíce ze
všeho zaujaly pokusy se
suchým ledem.
V odpoledním bloku byl
vyhrazen čas na vzdělávání
pedagogických
pracovníků
naší školy. Všechny jsme si
vyzkoušely práci s digitálními
mikroskopy, programování,
ozoboty a také gravírovací
sadou. Nabraly jsme mnoho
inspirace a naše děti i žáci se
mohou těšit na několik
novinek.

Noc s Andersenem
Pátek 1.dubna byl pro žáky naší školy
nejen ve znamení aprílových žertíků
ale také Noci s Andersenem, která se
nesla ve jménu Josefa Lady.
Žáci a žákyně dorazili v 17:00 do školy
vybaveni netradičně spacáky, pyžámky
a hromadou dobrot od rodičů.
Po této akci všichni už umí pracovat
s iPady a QR kódy, které odhalovaly
nejrůznější díla od Josefa Lady.
V týmech se vypracovávaly pracovní
listy, kreslily se obrázky a absolvovala
se Mikešova stezka (bojovka s úkoly po
škole).
Pro prvňáčky byla akce o to
zajímavější, že byli pasováni na čtenáře,
obdrželi „čtenářský glejt“ a knihu
s věnováním. Když malí čtenáři šli spát,
ti nejstarší vyráběli figurínu vodníka

Prvňáčci a druháčci strávili svou první
noc ve škole spaním v prostorách
školky, jejich starší spolužáci se
utábořili v tělocvičně.
Následující ráno si všichni užili
společnou snídani a postupně se rozešli
do svých domovů.
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Jak má vypadat ideální pátek?
Pátek je všeobecně velmi oblíbeným dnem v týdnu, vždyť se blíží víkend a volno před námi. Jak by
vypadal ale takový ideální pátek, na to jsme se zeptali v hodině slohu žáků a žákyň 3.- 5.ročníku. Sami
se můžete přesvědčit, že ačkoliv každý máme úplně jiné ideály, tak fantazírování jde všem skvěle.
Zkusíte uhádout, které dílo je čí? A jaký by byl váš ideální pátek? Zamyslete se.

Nejlepší učitelé jsou ti, kteří ti ukáží, kam se máš dívat, ale neřeknou ti, co máš vidět.
Alexndra K. Trenfor

