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Všechny fotografie
 naleznete na
 www.zskrusovice.cz

noviny 
NOVOROČNÍ BESÍDKA
Vzhledem k vysoké nemocnosti, která na konci roku
2022 mezi žáky panovala, jsme se rozhodli tradiční
předvánoční besídku přesunout do nového roku a
umožnit tak všem žákům, aby předvedli publiku to, co
si několik týdnů pilně nacvičovali.
Na besídce nechybělo klasické pásmo básniček a
písniček s převážně vánoční tématikou. Objevilo se
zde také několik netradičních forem vystoupení.
Slyšet jsme mohli zvonečkové koledy od hudebníků z
první třídy. K vidění byla také dvě sólová vystoupení,
a to Veroniky, která hrála na piano, a Edy, který
zahrál dvě skladby na citeru. Originální bylo divadelní
představení o narození Ježíška, které pro publikum
secvičili  starší žáci a žákyně. Konec besídky pak
patřil písni Rolničky, rolničky hned ve třech jazycích -
česky, anglicky a ukrajinsky.
Děkujeme rodičům, jenž se podíleli na přípravě,
trénovali vystoupení a chystali kostýmy, stejně tak
jako všem, kteří přišli do kulturního zařízení a
vystupující odměnili svou pozorností, úsměvy a
potleskem. Radost nám také udělala přítomnost
bývalých žáků naší školy, kteří přišli své kamarády
podpořit a podívat se, jak se nám daří. Děkujeme.
Bez vás, našeho publika, by to nemělo smysl.

Více fotografií z besídky naleznete na straně 3. Kompletní 
fotogalerii pak na webu školy. Za její doplnění krásnými 

fotografiemi děkujeme panu Křivánkovi.

V úterý 31.ledna se předávalo pololetní vysvědčení a největší 
událost to byla pro naše prvňáčky. Hodnocení své školní snahy 

však obdrželi všichni žáci a byli velmi spokojeni.
Samotnému rozdávání předcházela prezentace výtvorů žáků na 
téma cestování. To bylo motivem online výuky, která probíhala 

předchozí pátek. Vznikl překrásný katalog zemí a nabídka zájezdů 
naší školní cestovní kanceláře.



LEDNOVÝ KALENDÁŘ
Měsíc prosinec a jeho program v naší škole a školce byl
poznamenán vysokou nemocností žáků i dětí. V lednu
jsme se tedy vrátili do školy i školky ve velkém tempu. S
akcemi se roztrhl pytel a my jsme byli v jednom kole. Ve
stejném rytmu se ponese také měsíc únor.
2.1. Po prvním lednovém příchodu do školky děti vyrazily do
lesa, aby do krmelce zvířátkům daly kaštany, které na podzim
nasbíraly.
3.1. Návrat žáků do školních lavic po vánočních prázdninách.
Velkou radost nám udělalo, že marodka velmi prořídla, a tak
jsme se mohli sejít v téměř plném počtu, což bylo skvělé. Žáci
se na své kamarády moc těšili.
4.1. Děti z MŠ navštívily spřátelenou školku v Řevničově a
shlédly představení s názvem "Veselé putování do Betléma".
6 1.  Divadlo ve školce "Královské Vánoce"- o tom, jak se
správně chovat, a co by se mohlo stát, kdyby .... . Loutkové
divadlo ve školce hrané paní učitelkou.
6.1. Besídka ZŠ  pro rodiče v kulturním domě. Více na titulní
straně.
7.1. Žáci a žákyně naší školy se zúčastnili tradiční Tříkrálové
sbírky a s jejich pomocí se povedlo vybrat na dobrou věc
rekordní částku. 
9.1. Kroužek vaření a téma ZDRAVÉ SVAČINKY. Fotografie
zdravých svačinek, které naši kuchaři a kuchařky připravili,
najdete na webu školy.
17.1. Pasování prvňáčků na písaře. 
18.1. Valentýnské tvoření v dílnách.
20.1. Ve škole se konaly volby, dokonce prezidentské volby.
Více na následující straně.
27.1. Pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání, téma
cestování.
30.1. Naše křeslo pro rodiče navštívil pan Zárybnický.
31.1. Předávání výpisu z vysvědčení za 1.pololetí školního
roku 2022/2023

Plány na ÚNOR
3.2. POLOLETNÍ PRÁZDNINY
8.2. EXKURSE Zš DO RÁDIA RELAX KLADNO
10.2. NÁVŠTĚVA Z POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
13.2.- 17.2  JARNÍ PRÁZDNINY
21.2. DIVADLO VE ŠKOLE- BAJKY EZOPA

Ředitelka školy jménem všech 
děkuji panu Khmelyukovi za 

velký finanční dar pro naši ZŠ a 
MŠ. Velice si vážíme, že nám 

pomáhají i místní občané, kteří 
nemají ve škole své děti.
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Prezidentské volby ve škole
Že volby nejsou jen záležitostí dospělých a že je úkol nelehký vymyslet pořádnou kampaň a získat na svou stranu 
voliče, tak o tom se přesvědčili na vlastní kůži žáci naší školy. Ti starší si vymysleli kandidáty z řad pohádkových 

postav, připravili jejich plakáty a sháněli pro své favority hlasy. 
V pátek 20.1. proběhlo v naší improvizované volební místnosti první kolo voleb. V něm zvítězili Homer Simpson a 

Rumcajs, kteří jen těsně porazili Kočičku.
Druhé kolo proběhlo v pondělí 23.1. a vyhrál ho s velkou převahou Rumcajs, loupežník z lesa Řáholce, kterému 

tímto samozřejmě mnohokrát gratulujeme. Našemu novému prezidentovi jsme se pak věnovali v různých 
vyučovacích hodinách napříč všemi ročníky- četli jsme, počítali, kreslili, zpívali i modelovali. Podívejte se zde na 

výběr fotografií a zbytek hledejte na webu školy.
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Pasování na písaře
V úterý 17.1. byli všichni prvňáčci pasováni na písaře, obdrželi pamětní list a první pero, 

které nahradí při psaní dosud používanou obyčejnou tužku. Gratulujeme.

valentýnské dílny
Valentýn je sice až v únoru, ale kdo je připraven, není
překvapen. Žáci navštěvující technický kroužek vyzkoušeli nové
vybavení dílen při práci se dřevem a vyrobili pěkný  valentýnský
dárek.

Hejného matematika je o objevování. 
Druháčci tentokrát objevovali 

nejrůznější podoby čtverců a způsoby, 
jak je vytvořit.

MATEMATIKA NÁS BAVÍ
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Křeslo pro rodiče
V pondělí 30.1. nás navštívil v našem 

křesle pro rodiče pan Zárybnický, který 
nám přišel vyprávět o své profesi. 

My za tuto návštěvu i dárečky velmi 
děkujeme. Moc jsme si to užili.

ze školní družiny
Jsou stálice, se kterými si ve školní družině hrají žáci neustále.
A pak jsou aktivity, které se vrací "ve vlnách". Jednou takovou
činností je  vyrábění ze zažehlovacích korálků. Je až
neuvěřitelné, co všechno se z nich dá vyrobit. V lednu jim
jednoznačně patřila odpolední družina, vyráběli všichni. 

Vyrážíme ven
Pokud počasí alespoň trošku přeje, vyráží škola,
družina i školka co nejvíce ven. Vždyť pohyb na
čerstvém vzduchu dělá dobře všem.

„Začátek je tou nejdůležitější součástí každé práce.“
Platon (řecký filozof, pedagog a matematik)

Velmi rádi přivítáme mezi námi 
také další rodiče, babičky nebo 

dědečky, kteří by nám přišli 
vyprávět o svém povolání.




