ZŠ KŘELOVÁČEK

Č.1. ZÁŘÍ/ŘÍJEN

ZŠ Křelov-Břuchotín Vám tímto představuje časopis ZŠ Křelováček, který,
jednou za dva měsíce, přinese shrnutí všech akcí školy a družiny.
I přes to, že nejsme velcí, snažíme se hledat zajímavé vzdělávací programy,
exkurze- v podobě neokoukaných míst, výlety a pobyty v přírodě, kde žáci,
navazují přátelské vztahy, vzájemně se podporují, společně prožívají radost
a mají na tváři jen úsměv.

ŠKOLA
Vlastivědné muzeum
V rámci edukačních lektorovaných programů Vlastivědného muzea v Olomouci
se 4. a 5. třída zúčastnila koncem září programu „Dobrodružná cesta po starém
městě olomouckém“. Na procházce městem plnili žáci úkoly, luštili rébusy, šifry,
hádanky a při tom byli seznámeni s historií starých budov, domovních znamení a
s různými pověstmi. I přes nepřízeň počasí si žáci odnesli nové a zajímavé
poznatky.

Exkurze do Vídně
Další vzdělávací akcí byla 2. 10. exkurze do
Vídně, které se zúčastnili žáci naší školy spolu se
žáky ze Skrbeni. Velmi zajímavá a poučná byla
návštěva přírodovědného muzea a procházka
městem kolem sídla prezidenta. Pro děti byla
příjemným zážitkem i samotná cesta autobusem a
pozorování okolní krajiny.

„Záložka do knihy spojuje školy“.
V letošním školním roce jsme se poprvé přihlásili do česko-slovenského projektu
„Záložka do knihy spojuje školy“. Tento projekt slaví už 10. výročí své existence.
Naší škole byla přidělena partnerská škola ZŠ Lodno. S jejich žáky si navzájem
vyměníme záložky do knih. Děti vyráběly záložky na téma „List za listem“, kde
ztvárnily postavy z oblíbené knihy.
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Bramborování
24. 10. se Sokolovna, v odpoledních hodinách,
zaplnila „nadšenci“ brambor. V předsálí jsme
mohli obdivovat, jednak … výstavu kuriózních
brambor a výstavu dobrot z domova … ta
k obdivu příliš dlouho nevydržela.

Na hlavním sále probíhalo tvoření z brambor, různí panáčci, ježci všech velikostí
a další zvířata, ti všichni se mohli ukazovat na obdiv. A že bylo na co se koukat.
Byla zde i sportovní „bramborová“ aktivita, kterou všichni žáci rádi vyzkoušeli.
Kdo rád pomáhá v kuchyni, tak ten si přišel na své právě v „pekle.“ Zde se loupalo
o sto šest, krájelo a smažilo…no a co jiného než hranolky. A jak to má být, vše se
poctivě snědlo. Akce se líbila, všichni odcházeli s úsměvem a plnými rukami
výrobků. Rodičům, kteří se zúčastnili, poskytli materiál, přinesli občerstvení a
pomohli s úklidem, děkujeme.

Sběr papíru
Od 1. 10. do 25. 10. probíhal na naší škole sběr papíru.
Bude ještě možnost papír donést rovnou do kontejneru a to od 4. 11. do 7. 11. Čas
je upřesněn na plakátu vchodových dveřích školy, je možnost domluvit jiný čas
s paní školnicí. Doufáme, že účast bude tak hojná jako v minulém školním roce.
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ŠKOLNÍ DRUŽINA
DYNIÁDA
V měsíci říjnu proběhla na naší škole již tradiční výstava výrobků z dýníDýniáda. Akce se účastnilo 31 dětí, které z dýní vytvořily krásná zvířátka, skřítky,
strašidla a další neobyčejné kousky. Na tuto výstavu se, mimo rodičů, přišly
podívat i děti a paní učitelky z mateřské školy.
Všechny děti byly po zásluze za svá díla odměněny a již se těší na další kolo
Dýniády v příštím školním roce.

Halloween
31. 10. se konala v naší školní družině zábavná akce na téma Halloween.
Třída se zaplnila různými strašidly, vílami a jinými nadpozemskými bytostmi,
které plnily různé úkoly a zahrály si spoustu her. K pohodě přispělo i příjemné
občerstvení, které si děti samy přichystaly.
Akce se všem líbila.
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A JEŠTĚ … RYCHLÉ ZPRÁVY
 Informace na webových stránkách postupně aktualizujeme.
Rozvrhy již platí, fotogalerie je obohacena fotografiemi ze
zahájení prvního školního dne, dále fotografie z předmětu
angličtiny – moje vysněná práce.
 Pedagogický sbor byl rozšířen. Tělesnou, hudební a výtvarnou
výchovu učí nová paní učitelka Hrušková.
 11. 11. se budou konat schůzky. Prosíme rodiče, kteří se ještě
nezapsali na čas konzultace (tabulka se nachází na nástěnce
Informací pro rodiče u vchodových dveří), aby tak učinili.
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