
 

 

SLOVO ŘEDITELKY
 Milí příznivci naší školy,
v době adventní je čas se chvíli zastavit a poděkovat všem, kteří
nás podporují.
Vážíme si spolupráce s rodiči i dalšími členy rodin, jsme vděčni
za každou materiální či finanční pomoc.
Děkujeme za důvěru, s níž nám své děti svěřujete a vnímáte nás
jako partnery.
Každým rokem se snažíme o rozšíření či vylepšení nabídky pro
vaše děti. Všichni zaměstnanci na sobě trvale pracují, vzdělávají
se, nabízejí pomoc žákům i rodičům mimo jiné i ve svém volném
čase. 
Tímto jim upřímně děkuji, neboť bez podpory celého kolektivu
školy bychom nemohli přinášet vašim dětem i žákům pohodu a
radost při vzdělávání a přípravě do života.

Vám všem přeji klidné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku
2023.

ŠKOLNÍ 

Proč je toto vydání speciální?
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Každé vydání našich novin koresponduje s ročním obdobím a
měsícem, který máme za sebou. Ani tentokrát to nebude jinak. 
Jak již bývá dobrým zvykem, prosincové vydání novin je věnováno
Vánocům. Kromě titulní strany a kalendáře akcí se zde nyní dočkáte
minimálního množství našeho textu, který jsme vyměnili za spoustu
obrázků, fotografií a prací samotných žáků. Na závěrečné straně
naleznete přání, která pro vás vytvořili žáci čtvrtého a pátého ročníku.
(A jedno z nich je i zde.)

Všechny fotografie
 naleznete na
 www.zskrusovice.cz
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VÁNOČNÍ JARMARK
První prosincová sobota roku 2022 patřila vánočnímu jarmarku v naší
škole. Všem, kteří jste nás podpořili, mnohokrát děkujeme. Podpora přišla
z mnoha stran. Pekli jste, vyráběli, šili, vařili a všechny vaše výrobky jste
poskytli žákům k jejich prodeji. Zapojili jste se také tím, že jste dorazili,
ocenili úvodní vystoupení žáků potleskem, zakoupili nejrůznější výrobky a
pochutiny, zastavili se v jídelně, dali si občerstvení a pomohli nám tím vším
vytvořit skvělou předvánoční atmosféru.
Všichni žáci si to moc užili a my pevně věříme, že nejen oni.
Celková částka, kterou se povedlo dětem a žákům na jarmarku získat je
neuvěřitelných téměř 28 000 Kč. .



PROSINCOVÝ KALENDÁŘ
Prosinec byl tradičně bohatý nejen na kulturní a zážitkové
akce, ale také na nejrůznější nemoci a virózy. Dětí ve školce
bylo tento měsíc velmi málo a můžeme jen doufat, že leden
bude v tomto smyslu přívětivější. Také školákům se
nejrůznější onemocnění nevyhnula. Ti, co zrovna ve škole
byli, si užívali pestrého předvánočního programu ve výuce, v
družině i mimo budovu školy. Také pořádné sněhové nadílky
jsme se dočkali.

27.11. Naši žáci a žákyně zazpívali při rozsvěcení
vánočního stromečku v Krušovicích několik koled a
dokreslili tak  krásnou vánoční atmosféru.
1.12. Děti z MŠ vyjeli na představení do partnerské
školy v Řevničově na pásmo vánočních básniček a
písniček "Vánoce, kouzelný čas".
3.12. Vánoční jarmark v naší škole. 
5.12. Mikuláš se svou družinou navštívil školu i školku
a přinesl všem hodným dětem sladkou nadílku.
12.12. První bruslení žáků ZŠ na zimním stadionu v
Rakovníku.
14.12. Návštěva obecní knihovny, které se zúčastnili
žáci všech našich ročníků a také děti z MŠ.
16.12. Druhé bruslení žáků ZŠ na zimním stadionu v
Rakovníku.
19.12. Kroužek vaření a pečení se pustil do pečení a
zdobení vánočních perníčku. 

21.12. Besídka ve škole a rozdávání dárečků tajným
kamarádům.

22.12. Pokusné ověřování kombinovaného
vzdělávání na téma Vánoce.
23.12.2022 - 2.1. 2023 Vánoční prázdniny
6.1.2023 Besídka pro rodiče v KZ Jednota

Děkujeme paní Haně Šímové a 
Evě Kořánové za materiální dary 

pro naše žáky. 
Děkujeme také panu Vágnerovi za 

pomoc při školním jarmarku.
Velmi si vážíme veškeré podpory.



 Tato tradice nesmí v naší škole a školce chybět. Mikuláše, anděla i čerta
máme moc rádi, a tak se na jejich příchod pečlivě připravujeme. Vyrábíme,
čteme, píšeme, počítáme, trénujeme básničky a i kostýmy si připravíme.
Moc děkujeme za velkou sladkou nadílku.
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MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL
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BRUSLENÍ V RAKOVNÍKU
V pondělí 12.12. a v pátek 16.12. se žáci vydali na zimní stadion do Rakovníka oprášit a zdokonalit své
bruslařské dovednosti. Zábava to byla veliká. Všechny fotky naleznete na webu školy www.zskrusovice.cz. 
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ANGLIČTINA VE TŘETÍ TŘÍDĚ
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DALŠÍ PROSINCOVÉ CHVILKY

 

Návštěva 

obecní 

knihovny

úspěch matouše b.

v rybářské 

soutěži.

gratulujeme !!!
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VESELÉ VÁNOCE VÁM PŘEJÍ NAŠI ŽÁCI 
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"Vaše děti potřebují vaši 
přítomnost více než vaše 

dárky." - Jesse Jackson

POZN. REDAKCE: A to platí nejen o vánoce.


