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ŠKOLNÍ NOVINY
VÝLET DO PRAHY
Poslední měsíc před
námi
Devět měsíců uteklo jako voda a
je před námi je ten poslední ze
školního roku 2021/2022. Ani
se nenadějeme a jsou tu
prázdniny. Než se tak ale stane,
čeká
nás
ještě
několik
společných dní, kopec učení a
hromada zážitků.
Abychom
byli
trošku
konkrétnější, tak nás ještě čeká
dětský den (tím červen
zahájíme), loučení s páťáky,
kteří odchází z naší školy, ale
také loučení s předškoláky, kteří
opouští školku. Dále nás čeká
výlet, na který jsme si vydělali
díky vám na velikonočním
jarmarku
(školka
výlet
absolvovala už v květnu) a také
v neposlední řadě žáky 1.-4.
ročníku čeká bojovka, kterou
jim připraví všichni z 5.ročníku.
A to je již tradičně velká zábava
pro obě strany. Nesmíme
zapomenout, že i v červnu nás
čeká ještě plavání a poslední
pokusné
ověřovaní
kombinovaného vzdělávání pro
tento rok.

Jako vždy najedete všechny
fotografie, informace a kompletní
vydání novin na
www.zskrusovice.cz

V pondělí 9. května se všichni žáci a žákyně krušovické školy
vydali do Prahy s cílem navštívit Ústav technické a
experimentální fyziky ČVUT. Svou návštěvu zde poté spojili
s procházkou historickým centem Prahy a návštěvou některých
zajímavých míst.
Druhý den po návratu z Prahy se pracovalo s myšlenkovými mapami a
kreslily se obrázky míst, které žáci s paní učitelkami navštívili. Podívejte se
sami a zkuste uhodnout, kam všude se naši žáci podívali.
Pokud byste si chtělo ověřit, zda jste správně hádali, podívejte se na web
školy a navštivte fotogalerii.
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MNOHO KVĚTNOVÝCH AKCÍ
Květen utekl jako voda a my vám
opět přinášíme přehled všech akcí
a událostí, které stojí za zmínku a
jsou spojené s naší školou či
školkou, žáky, žákyněmi a dětmi.
Ani
tentokrát
nechyběly
netradiční zážitky, výlety nebo
dobré skutky. Podívejte se, co
všechno jsme zvládli za měsíc
květen prožít.
2.-13.5. Zápis do MŠ
8.5. Vystoupení dětí a žáků
v kulturním domě na svátek matek.
Více na následující stránce.
9.5. Celodenní cesta do Prahy,
exkurse ČVUT a procházka Prahou.
11.5. Český den proti rakovině
„květinový den“. Žáci a žákyně
naší
školy
se
zúčastnili
celorepublikové
sbírky
proti
rakovině a prodejem kvítků měsíčku
lékařského pomohli vybrat částku
9397 Kč.
13.5. Maminky a miminka v ŠD.
Tématem této páteční školní družiny
byly (v souvislosti se svátkem
maminek) maminky a miminka. Do
školní družiny za námi dorazilo
jedno opravdové miminko, a tak
jsme si vše „prožili na vlastní kůži“.
19.5. Ve škole i školce byla další
návštěva, a to tentokrát malé
štěňátko. Také tuto návštěvu si
všichni moc užili.
25.5. Celodenní výlet MŠ do Zoo
Chomutov.
4.5. , 11.5. , 18.5. , 25.5. Všechny
tyto termíny byli opět žáci na
plaveckém výcviku v Rakovníku a
své plavecké dovednosti lekci od
lekce zdokonalují.
27.5.
Pokusné
ověřování
kombinovaného vzdělávání –
tématem byli motýli. Více o tomto
vzdělávání i motýlech, které žáci
mají, se dočtete na následující
straně.

Pracovní činnosti
Že v naší škole rádi využíváme
nejrůznější výukové metody a
techniky, to jistě už víte. Tentokrát
vám chceme ukázat, jak moc
rozličné a stejně zábavné mohou
být hodiny pracovních činností.
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Entomologové z Krušovic- životní cyklus motýla
V pátek 12. května čekalo na žáky a
žákyně velmi netradiční překvapení
v podobě kelímku s housenkou a
výživou pro ni. Každý mladý
entomolog si housenku pojmenoval a
vyplnil si záznamový arch.
Denní činností žáků pak bylo svou
housenku pozorovat a zapisovat
změny, kterými prochází.
Housenky díky kvalitní výživě rostly a
poté co se z nich staly kukly, všichni
již napjatě očekávali, kdy se objeví
první motýlci. Stalo se tak 25.května,
kdy žáci našli první čtyři motýli.
Z nehybných kukel se tak staly
poutavé zájmy dalšího pozorování.
Jelikož pozorování motýlů žáky velmi
zaujalo, byl tomuto tématu věnován
také celý den online výuky. Žáci a
žákyně rozděleni, jako tradičně do
několika skupin, pod vedením paní
učitelek, zkoumali podrobně životní
cyklus motýla, jeho stravovací návyky
(pokud je ve volné přírodě) a učili se
rozeznávat nejrůznější druhy motýlů.
Online výuka také mimo jiné opět
zahrnovala
procvičování
práce
s počítačem, se sdílenou plochou a
s online aplikacemi, tužku a papír pak
potřebovali všichni pro řešení úloh za
matematiky a českého jazyka, které
byly opět tematické. Jako již tradičně
nesměla chybět část kreativní, a tak se
vyráběli a zdobili motýlci na mnoho
způsobů. Konkrétní aktivity si můžete
prohlédnout na této straně společně
s fotografiemi krásných motýlků, kteří
jsou již s žáky ve škole.
30.5. již byli vylíhnutí všichni motýli,
a tak nic nebránilo tomu, abychom
ukončili naše pozorování a motýly
vypustili do volné přírody. Přejeme
jim, ať se jim daří a v dobrém na nás
vzpomínají.
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Jak jsme popřáli maminkám
Jako již tradičně připravili děti a žáci společně s paní učitelkami a vychovatelkami vystoupení
k příležitosti svátku všech maminek. Toto vystoupení se tentokrát konalo v neděli 8.května v KC
v Krušovicích.
Program zahájily děti ze školky pásmem básniček a písniček v nichž se všechny děti skvěle předvedly a
úsilí bylo na všech znát. Svůj blok zakončili školkové děti tancem Brouččci, který sklidil veliký potlesk.
Druhá část představení patřila školákům, kteří si ho také sami moderovali. Role moderátorů se ujal Petr
K. společně s Markétkou F. a své role se zhostili velmi důstojně. Kromě mnoha básniček jsme se i zde
dočkali tance, a to na píseň Naše máma. Velmi zajímavá byla také anglická píseň s obrázkovým
doprovodem. Nezapomnělo se také na maminky ukrajisných žákyň, a tak i pro ně byla připravena
básnička, samozřejmě v ukrajinštině.
Školáci i děti ze školky měli připraveny kytičky, dárečky a přáníčka pro své maminky a po skončení
vystoupení je jimi obdarovali. Kdo měl chuť, mohl si v KC posedět a dát si připravenou kávu a zákusek.

¨

Školka zdraví z Chomutova

„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“

