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HALLOWEEN NÁS BAVÍ
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I když halloween není tradičním českým svátkem, oblibu si

získává především u dětí, a tak jsme si ve škole jeden

takový strašidelný den udělali.

Dorazilo nám mnoho čarodějů a čarodějnic, kostlivců i

dalších tajemných postav.

V českém jazyce se vymýšlely strašidelné příběhy, v

matematice se počítalo s pomocí kouzelných předmětů a

využívala se osa souměrnosti. Během informatiky se

pomocí pixelů kódovaly strašidelné obrázky. A koho by

zajímalo, jak si poradili čtvrťáci a páťáci s kresbou strašlivé

příšery dle záhadného popisu svých spolužáků, nechť se

podívá na webu školy do fotogalerie.

V tento den zahájil svou činnost  také technický kroužek, a

tak si zde všechny čarodějné postavy vytvořily z

polystyrenu svůj strašidelný hrad.

Škola se do halloweenských barev a výzdoby zahalila až do

konce týdne než se všichni rozutekli na prázdniny.

Všechny fotografie
 naleznete na
 www.zskrusovice.cz

Malí kuchaři
Po zahájení možnosti přihlašování na volnočasové
mimoškolní aktivity byl tento kroužek ihned kompletně
obsazený. Kdo se přihlásil, nelituje. Hned na první
schůzce se potvrdilo, že udělal dobře. Dobroty, které
připravují pod vedením jedné naší maminky, paní
Filgasové,  jsou hodné profesionálních kuchařů (pekařů
či cukrářů).
Jablečný koláč, makový perník, pečený čaj, hrušková
přesnídávka, tak toto všechno zde vzniká. Navíc ve
volných chvilkách objevují vůni vanilky, chuť skořice a
dalších úžasných ingrediencí. 
Kdo z nich odolá a nesní celou svou porci na místě,
může odnést domů se pochlubit. Mňam.

 



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

Celý  měsíc říjen jsme si užívali krásného
podzimního počasí a naše tvorba byla
zaměřená na práci s přírodními materiály. Děti
ze školy   si podzimu užívaly na mnoha
vycházkách, v lese  i na výletech.

30.9. Školka vyrazila na výlet k chovateli
exotický ptáků. (Více info na webu.)
3.10. Třídní schůzky. Děkujeme všem
zúčastněným rodičům. Jsme velmi rádi, za
tak hojnou účast. Vážíme si vašeho zájmu o
školu a těšíme se na spolupráci.
Zahájení kroužku pečení. Malí kuchaři a
kuchařky se pustili do jablečného koláče a
hruškové přesnídávky. Radost byla veliká.
6.10. Činnost zahájil kroužek keramiky pod
vedením paní učitelky Zákonové.
18.10. Školka vyrazila do spolupracující
školky v Řevničově na divadelní představení
O pejskovi a kočičce
19.10. Svou činnost zahajuje technický
kroužek. Zároveň jsme si v tento den
udělali s žáky ve škole "malého haloweena"
a všichni jsme si to moc užili. Více je k
vidění na první stránce a nebo na webu
školy ve fotogalerii.
21.-22.10. Sběr starého kartonu a papíru.
Všem, kdo nás v tomto podpořili,
mnohokrát děkujeme. 
24.-25.10. Ředitelské volno
26.-27.10. Podzimní prázdniny
28.10. Státní svátek

9.11. Bobřík 
informatiky

 
13.11. Vítání 

občánků
 

16.11.Host v 
křesle pro 

rodiče
 

18.11. Pokusné 
ověřování

kombinovaného 
vzdělávání

 
3.12. Vánoční 

jarmark

Dále bychom chtěli touto cestou
moc poděkovat panu Miroslavovi
Honzajkovi, majiteli Ateliéru
Sidusrepas Nové Strašecí, za
dřevěné dekorativní výrobky,
kterými štědře zásobuje naší
Mateřskou školku v Krušovicích.
Moc si toho vážíme.

Mnohokrát děkujeme za
sponzorský dar 1000Kč pro 

mateřskou školu od 
manželů Mikynových.



Školka si užívá krásných podzimních dní venku v přírodě. Z nasbíraných kaštánků si všichni po
vycházce stavěli, trénovali písmenka, objevovali geometrické tvary a hráli nejrůznější hry. 
V lese děti poznávaly houby jedlé i nejedlé a s rodinkou muchomůrek se musely i vyfotit.
Na výstavě exotického ptactva se děti dozvěděly spoustu zajímavostí, viděly mláďátka andulek a
křepelek. Snad to nebyla poslední návštěva zde.
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PODZIMNÍ VÝPRAVY ŠKOLKY
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PODZIMNÍ 
TVOŘENÍ 
ŠKOLNÍ 
DRUŽINY

JEŽEČCI 
Z MODELÍNY A 

TRÉNINK JEMNÉ 
MOTORIKY
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Sloh v 1. a 3. ročníku - naši plyšáci a jejich popis
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I když je za námi teprve druhý měsíc školního roku, tak už se nám rýsují noví mladí
spisovatelé a novináři. Moc se těšíme na jejich další dílka, která vám s velkou radostí
budeme pravidelně přinášet.

 
Matematika má mnoho podob
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JAK JSME SI UŽÍVALI SVÁTEK STRAŠIDEL
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" Dej si takový cíl, kvůli kterému budeš chtít každé 
ráno vyskočit z postele. "

Na titulní stránce našich novin jste se mohli dočíst, jak jsme strávili tento den a také
něco o tom, co jsme vytvářeli. Zde vám přinášíme několik fotografií z tohoto dne    
 a další si můžete prohlédnout na webových stánkách školy v sekci "fotoalbum".


