MŠ A ZŠ KŘELOVÁČEK
Č. 7. BŘEZEN/DUBEN
Poslední tři týdny jsme opět všichni ve škole a i přes povinné testování, které žáci bez problémů zvládají, má
většina z nás z prezenční výuky radost.
Distanční výuku máme pro tento školní rok snad už za sebou a chci poděkovat všem učitelkám, paní asistentce
i většině žáků za zodpovědný přístup k výuce. Poděkování patří také rodičům, kteří menším dětem pomáhali.
Společnými silami jsme zvládali učivo v daném termínu. V rámci projektu Šablony III jsme dětem umožnili
doučování, které proběhlo distanční i prezenční formou a bylo velmi přínosné.
V týdnu od 12. - do 16. dubna proběhl Zápis do 1. ročníku ZŠ bez přítomností dětí. Jakmile to situace dovolí,
pozveme si budoucí prvňáčky do školy, aby se s novým prostředím a paní učitelkou seznámili.
I když jsme většinu plánovaných školních akcí kvůli stávajícím opatřením museli zrušit, mohou se děti těšit
na projektové dny ve škole i mimo školu, které nás ještě čekají.
Mgr. Jana Foksová, ředitelka

DISTANČNÍ VÝUKA V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Prvního března se uzavřely mateřské školy a
předškolákům započala distanční výuka. Každý
nový týden se nesl v duchu určitého tématu a veškeré
úkoly a pracovní listy se k tomuto tématu
vztahovaly. Témata volila třídní učitelka Jana
Hodaňová v souladu s naším Školním vzdělávacím
programem, např. Předjaří, Mláďata, Velikonoce.
Vždy na začátku si děti vyslechly motivační
pohádku, kterou jim přečetli rodiče, aby se dětem
lépe pracovalo a s větší chutí plnily zadané úkoly. A
že pracovaly opravdu pilně, o tom nás přesvědčily
hned po otevření školky. Všichni nosili ukázat
složky plné pracovních listů a výtvarných děl.
Ještě nesmím zapomenout na akce „v terénu“, které
jsme dětem pro zpestření připravili. První byla vycházka kolem školky, při níž děti plnily 6 úkolů,
připevněných na kmenech stromů. V předvelikonočním týdnu se pak všechny děti mohly zapojit do hledání
tatárků, ukrytých různě v keřích kolem školky, školy, kapličky a rybníka. Kdo si tatárek našel, dostal navíc
sladkou odměnu přímo u mě doma. Z celkového počtu 12 tatárků se jich sešlo 11, ten dvanáctý je možná stále
někde ukrytý. Před školku jsme postavili dva obří tatary a vyzvali jsme děti, aby je vyzdobily barevnými
pentlemi se vzkazy a pozdravy kamarádům. A tak proběhly Velikonoce v naší MŠ sice bez dětí, ale zato
s parádní výzdobou.
Toto všechno se mohlo odehrát jen s pomocí rodičů, kteří poctivě sledovali nové zprávy na facebooku a svým
dětem zprostředkovali to, co by se v normálním nekoronavirové době dělo reálně ve školce. Děkujeme.
V současné době mohou školku navštěvovat jen předškoláci a děti zdravotníků, učitelů, policistů a hasičů.
Ostatní musejí být ještě doma. Proto jsme jim pro obveselení nahráli již tři videoklipy. Mohou si s námi
zazpívat a zatančit aspoň na dálku.

Za celý kolektiv sepsala Jarmila Cimprichová, zástupkyně

ŠKOLA
Distanční výuka a výchovy…ŽÁDNÁ NUDA!
Od 1. 3. s ostatními předměty probíhaly u některých ročníků i jednotlivé výchovy. Zadání a ukázka proběhly
online, žáci poté měli několik dnů na splnění a poslání fotografií popř. krátkých videí. Z nápadů byli vždy
nadšeni a zároveň se těšili na další.
Vyučující Mgr. Ivana Losová zpracovala a vytvořila videa: TV 1. – 5. ročník, JUST DANCE- Panda 1. – 5.
ročník, VV, PČ a HV 1. – 3. ročník, Velikonoce – domácí aktivity
(Odkaz na videa najdete na internetových stránkách školy)

Mysli na smysly
Páťáci právě probrali
téma pěti smyslů a
teorii
si
také
vyzkoušeli
v praxi.
Zrak jsme využili
v aktivitě, kdy se
minutu sledují různé předměty. Po minutě se předměty přikryjí a žáci zapíši vše, co viděli a také si zvládli
zapamatovat. Na vzdálenost šest metrů by měl člověk s dobrým sluchem rozumět i šeptání. Zjistili jsme, že
v dobrých podmínkách skutečně slyšíme i tichý hlas, klidně šest metrů vzdálený. Úspěšná byla také aktivita
zjišťující schopnost hmatem rozpoznat materiál a tvar předmětů. Zkoušeli jsme také čich – rozpoznat pouze
podle čichu koření a pro aktivitu chuti jsme vybrali dva dobrovolníky, kteří bez dívání se rozpoznali jídlo,
které ochutnávali.

The crazy clothes shop
Třeťáci v anglickém jazyce probírají téma oblečení, proto jsme si i
v pracovních činnostech několik „crazy“ kousků oblečení vyrobili.

Výtvarná soutěž – Bludiště
Žáci 4. a 5. třídy se zapojili do další výtvarné
soutěže, tentokrát na téma: „Bludiště“. Nejlepší tři obrázky putují do soutěže pořádané paní Borovskou,
dostupné na www.cimtacara.cz - kde jim můžeme dávat hlasy. Díla jsou opravdu povedená. Anetce, Verči a
Karličce držíme pěsti, aby se v soutěži umístily co nejlépe. Za nás – jste jedničky!

Výuka venku
Využíváme příležitostí pěkného počasí k procházkám,
nebo výuce venku.

Projektový den – 1. třída
S žáky jsme si udělali
hezké dopoledne zaměřené
na jarní období. Probrali jsme
počasí, rostliny, Velikonoce a spoustu témat, která
žáci krásně znázornili na papír.

Dobrá nálada
I když si teplo dává na čas, zpříjemňujeme si náladu tvorbou barevných a veselých výrobků.
Žáci z 1., 2. a 3. třídy ve VV tvořili originální zajíčky, krásné motýly…a protože se nám blíží 30. duben,
nemohli jsme zapomenout na čarodějnice. Všem se výrobky moc povedly a již zdobí chodby naší školy.

Rodilý mluvčí – výuka AJ
Ke konci dubna nás opět navštívil Navot Laufer a zpestřil
nám výuku nejen angličtiny, ale také výtvarných předmětů.
Po půl roce, co u nás Navot byl poprvé, udělali žáci
v angličtině pokroky, takže mu lépe rozuměli. Čtvrtá a pátá
třída v rámci „anglické výtvarky“ kreslila to, čeho se bojí. A
dostala radu, jak se přestat bát – představit si danou věc (a
také ji tak nakreslit) zábavnou, přátelskou, směšnou. Třeťáci
zase kombinovali zvířata a vytvářeli tak vlastní vymyšlené
tvory. Vznikla tak například zvířata jako „crocoduck“
(krokodýl a kačer), nebo „girahorse“ (žirafa a kůň) a mnohé
další.

Moudra našich žáků
Ve slohu jsme si se čtvrtou a pátou třídou povídali o tom, jak se z výroku může stát známý citát. Četli jsme
si nejenom známé citáty slavných lidí, ale také povedené, často i velmi hluboké, výroky malých dětí. To nás
inspirovalo podívat se na to, co je v nás. Úkol zněl jasně - zamyslet se nad životem, přátelstvím a zkusit to,
co si myslíme, zformulovat do jedné věty. Tady máme výsledek:
Pes vás vždycky miluje takové, jací jste, z toho bychom si měli brát příklad.
Když budeš na lidi hodný, oni budou na tebe také.
Lidi dokážou být zlí, ale věřím, že je v každém i kousek dobra.
Je lepší mít rodinu a kamarády, než být sám.
Vděčný pes je lepší než nevděčný člověk.
Přátelé se poznají tak, že si pomáhají.
Nejlepší je, když jsi sám sebou a po nikom se neopičíš.
Nejlepší modlitbou je poděkování.
Nejšťastnější člověk je ten, který štěstí nepotřebuje.
Své štěstí zvětšuje ten, kdo se o něj dělí.
Kamarádství je super, i když se někdy nepodaří.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Den Země
Den Země je každoroční celosvětová událost
organizovaná 22. dubna a zaměřená na podporu ochrany
životního prostředí.
S dětmi z 1. oddělení
jsme si povídali, jak a
čím můžeme naší planetě
pomoci. Popisovali jsme
obrázky, které jsme
rozdělili na prospěšné a
neprospěšné.
Tvořili
jsme pracovní listy,
zhlédli jsme poučné
video,
které
poukazovalo, s jakými problémy se Země potýká, jak je důležité si přírody
vážit a chránit ji.

Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc) jsou označení pro noc z 30.
dubna na 1. května. Je to velmi starý a dodnes živý lidový svátek. Tuto noc
se lidé schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na některých místech
se staví májka.
S dětmi z 1. oddělení jsme si přečetli pohádku o čarodějnici Agátě. Řekli jsme
si, co všechno ke správné čarodějnici patří, na interaktivní tabuli jsme hledali správné dvojice čarodějnic.
Nakonec každý nakreslil čarodějnici tak, jak jsi ji představoval. Z některých šel opravdu velký strach.

Časopis zhotovila Mgr. Ivana Losová

