ZŠ KŘELOVÁČEK

Č. 6. LEDEN/ÚNOR

ŠKOLA
Zimní procházky
Místo tělocviku teď s dětmi chodíme
pravidelně na procházky. Nejlepší je, když
nám k tomu napadne alespoň trochu sněhu.
To je pak radost z pobytu na čerstvém
vzduchu dvojnásobná. Starší děti se radovaly z kreslení do
sněhu, ze stavění iglú a z pořádné koulovačky.
Prvňáčci si postavili svého prvního společného sněhuláka.

Úspěchy našich žáků
Školní nástěnka se nám letos krásně plní úspěchy našich žáků.
Přišlo nám milé poděkování za aktivní účast v dobročinné
sbírce "Krabice od bot".
Poděkování přišlo také od Mourka Prostějov z.s, kam jsme
posílali obrázky našich čtvrťáků a páťáků, které byly vydraženy
ve prospěch tohoto sdružení.
Angličtináři již druhým rokem bodují ve WocaBee a zásobují
školu diplomy z vyhraných kol.
Jsme na Vás pyšní, jen tak dále.

ICT ve výuce
Letos naše škola získala dotace z programu Šablony III. Proto funguje od
ledna zdarma doučování
žáků. Škola také zakoupila
notebooky, které se mohou
využívat
ve
výuce
k procvičování
učiva.
Můžeme se také těšit na to,
že až bude příznivější
situace, budeme mít hrazený výlet do centra VIDA v Brně,
nebo zajímavé výukové programy ve škole.

The best snowman – soutěž pro žáky distanční výuky
Do soutěže o nejlepšího sněhuláka se
zapojila celá čtvrtá třída a část páté.
Všichni zapojení získali kromě fajn
zimního zážitku také jedničku z pracovní
výchovy. Každá třída má také své tři
nejšikovnější stavitele, kteří získali diplom
a něco sladkého. Ne všichni měli možnost
postavit sněhuláka ze sněhu, a proto se
nám tu také objevují dva velmi originální
sněhuláci.

Geometrie v první třídě
Prvňáčci se seznamovali s geometrií zábavnou
formou. Skládali krychlové stavby podle předlohy,
nebo si nakonec vytvářeli z plastelíny svoje vlastní
krychle. Jsme rádi, že i matematika nás může bavit.

Kamenní obři
DDM Olomouc vyhlásil výtvarnou soutěž, do které se postupně zapojují žáci naší školy. Za úkol je
výtvarné zpracování témat nerostů, hornin, skal, skalních útvarů a jeskyň. Žáci páté třídy mohli uplatnit své
znalosti z přírodovědy, protože téma hornin a nerostů letos probírali.

Únorová výzva
V rámci enviromentální výchovy máme na každý měsíc jednu výzvu, která nám pomáhá se více zamyslet
nad tím, jak být šetrnější k životnímu prostředí, ale i ke zvířatům a sobě navzájem. Tento měsíc je naše
výzva – „plné krmítko“. Myslíme na živočichy, zejména ptáky, kteří v tuto dobu špatně shánějí svou
potravu, a tak jim pomáháme.

Obraz v životní velikosti
Třeťáci v rámci hodin angličtiny dostali za úkol ve skupinách nakreslit člověka v životní
velikosti a jeho části těla pak anglicky popsat. Úkolu se zhostili velmi dobře a vznikl tak
nepřehlédnutelný tahák k lekci „The body rap“.

Tvoření 1., 2. a 3. třída
Různé techniky, roční období, Tři králové, Masopust…s pílí a úsměvem nám jde vše na
jedničku .

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Coronavirus a opatření z něho vyplývající omezil činnosti a akce i ve školní družině.
To však neznamená, že si to i tak nemůže užít . Zpříjemňujeme si společný čas tancem, povídáme si o
rodině, pracujeme ve dvojicích, seznamujeme se se stopami zvířat, čteme a prohlížíme knihy, vyprávíme si
pohádkové příběhy, tvoříme, chodíme na vycházky, hrajeme různé společenské hry. Děti si také s radostí
užívaly pár dnů radovánek na sněhu a dokonce ledu na místním rybníku.

A JEŠTĚ … RYCHLÉ ZPRÁVY


Předání vysvědčení proběhlo i pro starší žáky distanční výuky. Výpis byl přednám v časovém
rozmezí třídní učitelkou.



Po dobu nepřítomnosti třídní paní učitelky Mgr. Melicharové, bude zastupující učitelkou Mgr.
Nemiecová.

Časopis zhotovila Mgr. Ivana Losová

