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V novém školním roce v novém kabátě

4.ROČNÍK / ZÁŘÍ 2022

Naši milí čtenáři, je tu další školní rok a s ním opět
nové vydání školních novin. 
Jelikož jde už o čtvrtý ročník, řekli jsme si, že je
potřeba trošku převléknout kabát a chceme vám
představit naše noviny v novém designu. Doufáme,
že se vám budou líbit, co do obsahu (ten se vlastně
až tak tolik nezměnil), tak do vzhledu.
A těšíme se na vaše reakce. Pojďte s námi listovat.

Všechny fotografie naleznete na www.zskrusovice.cz

Týden bez aut
Děti z naší školy se zapojili do akce Týden bez aut 

Většina dětí chodí pěšky do školky pravidelně. Celý 
týden škola pořádala prodloužené procházky do 

přírody. Den bez aut vyvrcholil ve čtvrtek 
vycházkou na Louštín, děti překonávaly přírodní 
překážky, poznávaly stromy a houby a tvořily z 

přírodnin. 
Moc jsme si to všichni užili.

 



3.10. Třídní 
schůzky

Začátek 
zájmových 
kroužků

20. a 21. 10. 
Sběr starého 
papíru

24. a 25.10. 
Ředitelské 
volno

 26. a  27.10. 
podzimní 
prázdniny

Co máme v září za sebou
Co nás čeká a na 
co se chystáme

Jako vždy, nesmí chybět náš tradiční kalendář
toho, co jsme za uplynulý měsíc zvládli, a i když
to byl měsíc poměrně náročný (to je září vlastně
vždy), troufáme si říci, že to byl měsíc plný akce a
nových zážitků. Tak pěkně popořadě.

1.9. jsme zahájili nový školní a společně v
tělocvičně přivítali mezi nás jak nové
prvňáčky, tak děti, které nastoupily prvně
do školky. Slavnostní uvítání v tělocvičně
patří mezi velmi oblíbené události, letos k
nim ještě přibyl fotokoutek, kde si mohli
všichni pořídit vzpomínku na první školní
den školního roku 2022/2023.
15.9. Beseda s paní spisovatelkou
Michaelou Fišarovou. Více na další straně.
16.-22.9. Zapojili jsme se do akce na
podporu zdravého životního stylu, pohybu
a ekologie Pěšky do školy. 
19.9. Havárie vodovodního řádu v
Krušovicích uzavřela naši školu, a tak
pedagogický sbor pohotově zareagoval a
tento den proběhla online výuka, na
kterou jsou žáci 2.-5.ročníku připraveni z
minulého roku díky pokusnému ověřování
kombinovaného vzdělávání. 
28.9. Den české státnosti.



Léto za námi. Uteklo to jako voda.  Všichni bychom se rádi vrátili a užívali si volna, sluníčka a kamarádů. Aby nám dobrá
nálada a úsměv na tváři vydrželi co nejdéle, hned v prvních dnech nového školního roku jsme si vzpomínku na prázdniny
vypracovali a stále ještě zdobí třídu čtvrťáků a páťáků. No a nezapomněli jsme ani na plány do nového školního roku.
Co vy, milí čtenáři, jaká byla vaše největší prázdninová dobrota? A co se vám nejvíce povedlo?

Jistě víte, že v naší škole máme dobrý vztah k přírodě, pohybu a zdravému životnímu stylu, ve škole i ve
školce. Když to jen trošku jde, trávíme čas venku, učíme se v přírodě. Účast na akci Pěšky do školy, která je
uspořádána při příležitosti Mezinárodního dne bez aut pro nás byla tedy jako dělaná. Jsme si vědomi toho, že
někdy je automobil důležitým dopravním prostředkem a nelze se bez něj obejít, na stranu druhou víme, jak je
skvělé jít pěšky a kochat se krásami kolem sebe. 
Žáci čtvrtého a pátého ročníku o hodinu slohu vytvořili sérii plakátů na téma "Proč je skvělé chodit pěšky" a ty
zdobí nástěnku naší školy. Pro ty z vás, kteří do školy nezavítají, přikládáme fotografie.
A více o této akci naleznete na www.peskymestem.cz
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Jaké bylo léto?

Proč chodit pěšky
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Umělecká díla vznikla pod rukami 
žáků ze 3., 4. a 5.ročníku. 
Pokochejte se sami.
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Kdo jsou Kanálníčci?
Vypadají jako chobotnice nebo motýl, živí se
lidskou energií a nebo špínou a zápachem.
Každého z nás takový kanálníček může
navštívit. 
A co když se dostane do školy? Tak o tomto
příběhu jsme slyšeli přímo od paní
spisovatelky Michaely Fišerové a pana Reila.
Ten doplňoval povídání paní spisovatelky
dramatickým čtení právě z této knihy,
Druhá kniha, se kterou se naši žáci seznámili,
se jmenovala Náš dvůr má tajemství a příběh
kamarádů a jejich pejska
je doslova pohltil. 
O několik knih této paní 
spisovatelky jsme rozšířili
naši školní knihovnu a také 
někteří žáci si knihu domů 
zakoupili a dostali také 
věnování od paní autorky.

Výtvarná díla ze 3., 4. a 5. ročníku
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ThankThankThank
you!you!you!

"Začátek je ta nejdůležitější součást každé práce."
Platón


