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ŠKOLNÍ NOVINY
ČERVNOVÝ SPECIÁL
SLOVO ŘEDITELKY
Vážení čtenáři a příznivci naší
školy v Krušovicích,
zdárně uzavíráme další školní
rok. Opět jsme společně čelili
nečekaným událostem, které nás
všechny zasáhly. Jsem ráda, že
jsme společnými silami zvládli
nejen běžné, ale i mimořádné
situace.
S dětmi i žáky jsme se
účastnili mnoha
projektů,
včetně
distančních
i
zahraničních.
Zažili
jsme
společnou
zábavu,
sdílené
strasti, výlety, exkurze i
jarmark. Navštívila nás ČŠI a
její hodnocení bylo nadmíru
pozitivní.
Ráda bych poděkovala všem
zaměstnancům, kteří se na
provozu školy podílejí, dále
zřizovateli za podporu fungující
školy, rodičům a rodinným
příslušníkům za spolupráci, a
také všem vám, čtenářům, kteří
se o školu zajímají.
Přeji pohodové léto, krásnou
dovolenou a dětem báječné
prázdniny.

Pátý ročník opouští sedm žáků a žákyň. Z Krušovic se rozprchnou
škol v Rakovníku a Řevničově. Budeme jim moc držet palce, ať se
jim na nových školách líbí a brzy si zde najdou nové kamarády
Toto poslední vydání letošních školních novin je speciální, je
tvořeno pouze pracemi našich žáků a fotografiemi
z absolvovaných akcí. Doufáme, že se vám bude líbit a že vás
příjemně naladí na nadcházející letní dny, děti a žáky na dva
měsíce prázdnin.

Mgr. Lenka Vernerová

Jako vždy najedete všechny fotografie, informace a kompletní
vydání novin na www.zskrusovice.cz
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ANI V ČERVNU SE NAZAHÁLELO
I když celé toto vydání novin patří
pouze dětské a žákovské tvorbě a
my se snažíme do něj psát co
nejméně, měsíční přehled jsme si
dovolili napsat, protože se toho
opět za měsíc stalo tolik, že jeden
si to nemůže pamatovat a musí se
nahlédnout zpět do kalendáře.
31.5. Děti ze školky oslavily Den
dětí sportem na hřišti. Počasí přálo,
a tak se celá akce velmi vydařila.
Sportovalo se, soutěžilo a hrálo se až
do oběda.
1.6. Den dětí oslavili naši žáci a
žákyně
odpolední
bojovkou
pořádanou
školní
družinou
v tělocvičně školy.
6.6. Výlet do ZOO PRAHA. Tento
celodenní výlet si naši žáci vybrali
jako odměnu za jejich práci na
velikonočním jarmarku.
14.6 se konala poslední lekce
kroužku robotiky, kde chlapci
odprezentovali své práce, roboty,
které postavili a následně obdrželi
malý dáreček na památku.
15.6. Křeslo pro rodiče – návštěva
p.Filgase a povídání o Kanadě.
V tuto středu také proběhl poslední
kroužek anglického jazyka pod
vedením p.Svatkové.
16.6. proběhlo online spojení
s partnerskou školou na Slovensku,
ZŠ Kremnička. Žáci obou škol si
společně během online setkání
popovídali a přislíbili si zaslání
dárečků, jejichž předání proběhlo
v pondělí 20.6.
20.6. zakončil svou činnost také
kroužek
keramiky,
veden
p.učitelkou Zákonovou.
24.6. Poslední pokusné ověřování
kombinovaného
vzdělávání
v letošním školním roce – téma léto.
27.6. Pěší výlet žáků a žákyň
k rybníku Punčocha.
28.6. Rozloučení předškoláků a
páťáků s paní starostkou.
29.6. Tradiční bojovka, kterou si pro
své spolužáky připravili páťáci.
3.6., 8.6., 15.6. Lekce plavání byly
v červnu ukončeny. K velké radosti
byla na posledním lekci tzv.volná
zábava a fotografie z ní si můžete
prohlédnout v těchto novinách.
30.6.
PŘEDÁVÁNÍ
VYSVĚDČENÍ, loučení a
odchod na prázdniny

KŘESLO PRO RODIČE
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POSLEDNÍ PLAVÁNÍ V Aquapraku

DEN OTCŮ

V
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Z VÝLETU V ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ
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Poslední online letoška- LÉTO

„Kdykoliv začneš číst knihu, cítíš se, jako bys nastoupil do vlaku, který tě veze na prázdniny.“
Antonio G.Iturbe

