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Jsme absolutně nadšeni, že vám můžeme sdělit, že se po covidové pauze
vrátil do naší školy projekt Křeslo pro rodiče. Tím, kdo přijal naše
pozvání a zavítal žákům představit své povolání, byl pan Kot. 
Ač by se mohlo zdát, že v křesle se sedí a povídá, tak tentokrát to bylo
úplně jinak. Náš milý host se nezastavil, měl pro všechny připravenou
hromadu soutěží, her a aktivit.
Jak správně zabalit balík, jakými dopravními prostředky vám může být
balík doručen, i to, jak postupovat v nepřítomnosti adresáta. To
všechno se žáci dozvěděli. Nejvíce ale všechny nadchla možnost
vyzkoušet si takové doručování na vlastní kůži- nalézt balík, jeho
adresáta, naskenovat, nechat podepsat a předat. To vše ve slušivé
uniformě.
Co ale bylo uvnitř doručovaných balíčků? Překvapení pro každého
svého příjemce, dárečky a něco dobrého na zub.
Velký potlesk, upřímné díky a leckde i slzičky štěstí a radost, to byl závěr
neuvěřitelného Křesla pro rodiče.

            Ještě jednou z celého srdce děkujeme za tento
            zážitek pro všechny naše žáky a  žákyně. 

Všechny fotografie
 naleznete na
 www.zskrusovice.cz

DEN POZDRAVŮ
V pondělí 21.11. je v kalendáři zapsán mezinárodní den pozdravů. 
K tomuto tématu jsme tedy také navázali letošní druhé online
setkání pro ověřování kombinovaného vzdělávání (pro naše
prvňáčky to bylo první setkání.)
Napříč všemi skupinami se řešily pozdravy v různých jazycích, 
 netradiční způsoby pozdravů, ale také to, jak se zdravíme my u nás 
v česku. Jak se na pozdravy dívá etiketa a lze pozdravit jinak než
slovem? Odpovědi na tyto otázky už naši žáci znají. Znáte nějakou
píseň na toto téma? Nebo tanec? Tak my už ano.
A protože pozdrav má i svou psanou podobu, psali jsme pozdravy
našim kamarádům do spřátelené školy na Slovensko. 

výzva pro všechny rodiče !!!

dorazte a řekněte nám něco o svém povolání.

jsme to nejskvělejší publikum.

noviny 



Co máme v LISTOPADU za sebou
P R O S I N E C  

A  N A Š E  
P L Á N Y

Podzim a podzimní počasí už dorazily jednoznačně i k nám,
a tak je potřeba si sychravé nevlídné dny zpestřovat
nejrůznějšími aktivitami. I přes to,  že některé děti a žáky
zasáhly klasické podzimní nešvary jako jsou rýma a kašel,
snažíme se stále společně podnikat výpravy za poznáním a
novými zážitky. Všichni se do školy a školky těší, a tak by
to podle nás mělo být.

31.10. Děti ze školky se staly poprvé kuchaři. Zavítal k
nám profesionální kuchař a všichni společně si upekli
své  první muffiny. Radost byla veliká.
8.11. Se Sokolem do života a cvičení se Sokolíkem
Pepíkem. Na povedené fotografie se můžete podívat
na webu školy nebo na následující stránce.
9.11. Žáci čtvrtého a pátého ročníku se v rámci hodin
informatiky zúčastnili soutěže Bobřík informatiky.
Jak dopadli, se dočtete na další straně.
10.11. Online spojení se ZŠ Kremnička na Slovensku a
společné čtení pohádky Červená Karkulka- v českém
i slovenském jazyce.
11.11. Svatomartinské radovánky ve škole- fotografie a
video můžete vidět na webu školy.
13.11. Zúčastnili jsme se vítání nových krušovických
občánků, kde jsme předvedli několik básní a písní.
Všem rodičům jsme předali námi vyrobená přáníčka
k narození jejich miminek.
16.11. Křeslo pro rodiče.  Návštěva, o které jste si
mohli přečíst na titulní stránce našich novin.
17.11. Státní svátek
18.11. Pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání
na téma Den Pozdravů.
27.11. Žáci a žákyně zazpívali při rozsvěcení vánočního
stromečku v Krušovicích.

3.12. Vánoční 
jarmark ve škole

 
6.12., 12.12. 
Bruslení v 

Rakovníku
 

14.12. Návštěva 
obecní 

knihovny
 

20.12. Besídka 
pro rodiče v KZ 

Jednota
 

22.12. Pokusné 
ověřování- téma 

Vánoce

Mnohokrát děkujeme paní Natálii 
Müllerové za sponzorský dar pro žáky 
naší ZŠ ve formě výtvarných potřeb. 

Žáci veškerý materiál jistě využijí, a to 
nejen při výtvarné výchově 

a pracovních činností, ale také 
například ve školní družině.

 
 



Letos nás opět čeká společná zábava s kamarády, nadšení z objevování nových dovedností, radost z každého dobře
provedeného úkolu a možnost nalepit si samolepku do svého deníčku. I o tom je projekt Se Sokolem do života. Aktivita, jenž
se snaží motivovat předškolní děti k přirozenému pohybu. Naše mateřská škola se zapojila již podruhé. Během celého školního
roku provází děti hlavní maskot projektu sokolík Pepík a jeho parta zvířecích kamarádů. Právě oni jsou hlavní motivací pro
děti, aby se na pohybové aktivity těšily a zároveň měly chuť učit se něco nového. (EK)

ŠKOLNÍ NOVINY
S E  S O K O L E M  D O  Ž I V O T A
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Záložka do knih spojuje školy
Každý rok se naše škola propojuje s jinou základní školou na
Slovensku v rámci projektu Záložka do knih spojuje školy.
V září jsme vytvářeli pro slovenské žáky záložky s ilustracemi
našich oblíbených pohádkových knižních postav a k nim
jsme připojovali QR kódy s odkazem na pohádku ke
shlédnutí na youtube.
V listopadu jsme obdrželi krásné záložky s milým pozdravem
od žáků ze ZŠ Suchá Hora.  Velmi nás potěšily. Příští rok se
do této akce opět velmi rádi zapojíme.



Před podzimními prázdninami proběhl na naší škole sběr
starého papíru a kartonu. Mnohokrát děkujeme všem,
kteří se zapojili, podpořili naši školu a v neposlední řadě
ukázali, že jim nejsou cizí slova jako "třídění odpadu" a
"ekologie."
I když není aktuální situace na trhu se sběrnými
surovinami zrovna aktuálně příznivá,  podařilo se nám
díky sběračům nějaké peníze získat a použity budou pro
naše školáky na nákup pomůcek.
Aby bylo vše pro žáky více motivační, vyhlásili jsme
soutěž o nejlepší sběrače. No
a trojici vítězů vidíte před sebou na fotografii. 
Ještě jednou všem mnohokrát děkujeme
a věříme, že hlavním motivem našich žáků ke třídění není
touha po výhře,  ale myšlenka ekologie a pomoci planetě.

ŠKOLNÍ NOVINY
V Y H L Á Š E N Í  N E J L E P Š Í C H  S B Ě R A Č Ů  P A P Í R U
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přípravy na vánoční jarmark

 
I letos pořádá naše škola v předvánočním období školní jarmark.  Žáky ZŠ i děti z mateřské školky můžete podpořit tím, že
dorazíte, vyslechnete si na zahájení několik koled, které si pro vás připravili, a zakoupíte si nějaké z jejich výrobků.
Abychom vás navnadili, tak můžeme prozradit, že bude k dispozici mnoho výrobků nejen z papíru, ale také ze dřeva nebo
keramiky. Vyrábělo se pomocí 3D tisku, stříhalo se, řezalo, barvilo, zatloukalo, ale také peklo.
Na své si na našem jarmarku přijdou milovníci jídla, zpěvu i výtvarného umění. Dorazte děti podpořit a užít si příjemnou
předvánoční atmosféru plnou smíchu a radostných dětských pohledů. 
Těšíme se moc na všechny.
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Pro přihlášené žáčky bylo toto online setkáním jejich premiérou v našem ověřování
kombinovaného vzdělávání. Téma pozdravů je velmi zaujalo, však kdo z vás by věděl,
jak se zdraví například v Mongolsku, v Tibetu nebo v Číně ?! A co třeba africký
pozdrav JAMBO nebo jógový pozdrav slunci? Kdo z vás by si myslel, ze online výuka
je jen sezení u počítače a poslouchání výkladu paní učitelky, velmi by se pletl. Tančilo
se, zpívalo i cvičilo. A nechyběla ani klasická tvořivá část, ve které se vyráběla
přáníčka a pozdravy pro naše kamarády na Slovensko, kteří nám zaslali jimi vytvořené
záložky do knih.

 Chtěli bychom touto cestou poděkovat Ateliéru Sidusrepas a panu
Miroslav Honzajk , a v neposlední řadě naší Péťe, za vytvoření krásného
adventniho kalendáře pro naše děti. Moc si toho vážíme. Každý den v
adventním čase děti najdou u každého vánočního skřítka sladké
překvapení.

A jedna hádanka na konec.

 V MATEMATICE trénujeme vztahy mezi členy rodiny. nám jdou skvěle, 

ale vy se Nenechte mýlit, na fotce nejsou lea, leon, helga, jonáš ani 

igor.

 víte, jak se jmenují  doopravdy spolužáci vašich dětí?

https://www.facebook.com/miroslav.honzajk?__cft__[0]=AZX0Ft6DZmGp1vJUoZVrgbPS391fMTafKmnmBT9ED6XtK0g49kIEXZ9kYhUv_aife--btmJeFu7dDiTY_DpT3QpgyIVBomps10N5CCSMPYisYYQ1QyEQp1_KhFzK2o10xhEzBD21xtLlyo1Sb0nlLNrZjzpFuUt0srNbgcV8CKaRg7LdkSxn9Gwp79HTZWp_ItTbZ4r68r1CCVO0kWi-0IHL&__tn__=-]K-y-R

