
ZŠ KŘELOVÁČEK Č.4. ZÁŘÍ/ŘÍJEN 

 

I když školní rok začal trochu netradičně a u slavnostního přivítání prvňáčků 

mohl být jen jeden rodič, jsme rády, že si děti tento den užily. Paní učitelky 

přivítaly děti v nově vymalovaných a vyzdobených třídách a plné energie se 

pustily hned od začátku školního roku do výuky. Učivo předešlého pololetí 

důkladně zopakovaly a otevřely nová témata. 

 Dokud to situace dovolovala, dopřály paní učitelky našim školákům 

zpestření výuky, ať už exkurzí do místního zemědělského družstva, 

výukovým programem Za humny je les, nebo týdenní návštěvou anglicky 

mluvícího lektora. Děti také navštívily knihovnu v Olomouci a zapojily se 

do projektu pomoci zvířátkům krásnými obrázky na prodejní výstavu. 

 Naše škola po rekonstrukci září čistotou a svěžestí a díky iniciativě pana 

Dokoupila a finanční podpoře některých členů obecního zastupitelstva 

vznikl v prostorách chodby krásný čtenářský koutek s knihovnou. Děkujeme 

všem, kteří jste škole darovali knihy anebo to máte v plánu. Žáci tak budou 

moci využít přestávek na posezení u knih a také si mohou knihy půjčovat a 

mít tak pro účely čtenářských deníků výběr různorodé literatury. 

Během září a října probíhaly semináře pro učitele, které budou určitě 

přínosem k obohacení a zkvalitnění výuky dětí. Tento čas byl také využit k 

přípravě na distanční výuku, škola byla technicky dovybavena a konkrétní 

realizace byla zvolena na základě vyhodnocení vámi vyplněných dotazníků. 

Ač nás mrzí, že k  on-line výuce došlo velmi brzy, žáci byli předem 

proškoleni a na rozdíl od nás se na tuto netradiční formu výuky těšili. Po 

prvním distančním týdnu můžeme říct, že se zodpovědně do výuky zapojují 

a plní si své úkoly. Dokonce se zapojili i prvňáčci, kterým paní učitelka s 

paní asistentkou připravují úžasné hodiny. Samozřejmě se to ale neobejde 

bez pomoci rodičů a tak chceme touto formou poděkovat za vaši spolupráci 

a budeme se těšit i na vaše podněty nejen ohledně distanční výuky. 

 

                        Mgr. Jana Foksová, ředitelka 

 



ŠKOLA 

Pomáháme tvořením 

Žáci 4. a 5. třídy se zapojili do akce „Tvořením zdarma na pomoc sdružení 

Mourek z.s. Prostějov“. Jejich obrázky budou vystaveny na dobročinné výstavě, 

která má za cíl vybrat finanční prostředky pro sdružení Mourek z.s.. Jsme rádi, že 

naši žáci mají pozitivní vztah ke zvířatům a byli ochotni věnovat své obrázky pro 

dobrou věc. Vytvořili pomocí svých oblíbených technik velmi povedené obrázky. 

 

Rodilý mluvčí 

Ve dnech 29. 9. – 2. 10. byl na naší škole přítomen lektor anglického jazyka – 

rodilý mluvčí Navot Laufer. Výuka s ním probíhala napříč všemi předměty. 

Věnoval se zejména žákům 4. - 5. třídy, ale také třeťákům. Navot výuku zpestřil 

o různé pohybově-výukové hry. 

Veškerá komunikace mezi ním a žáky probíhala pouze v anglickém jazyce. 

Skvělé bylo pro děti zjištění, že mu (i díky jeho gestikulování a mimice) dokážou 

rozumět. 

Těšíme se na setkání s ním ještě před Vánocemi. 

 

 

Beseda v knihovně 
5. října jsme se vydali s žáky 2. a 3. ročníku do knihovny. Tam pro nás měli 

připravenou besedu na téma – Pravěk. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí o 

přírodě v pravěku i o pralidech a jejich životě. Shlédly zajímavá videa a ukázky. 

Je třeba také zmínit, že byly pochváleny, protože se aktivně zapojovaly, 

prokázaly, že je toto období zajímá. Až budeme v Čajsu probírat učivo o pravěku, 

budeme už mít spoustu vědomostí.    

 

 

 



Výukový program – Za humny je les 
8. října za dětmi 1. – 3. třídy přijela lektorka s výukovým programem plným 

zajímavostí z lesa. Děti měly možnost vidět různé přírodniny, poslouchaly zvuky 

ptáků i lesní zvěře. Dozvěděly se, jak je to se stromy v lese, čím se zvířata živí. 

Vše bylo zpestřeno různými aktivitami, do kterých se děti nadšeně zapojovaly. 

Dvouhodinový program byl završen tvořivou částí, kdy si děti tvořily různé 

výrobky. 

 

 

  

 

 

  

  

     

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 
Školní rok jsme tradičně zahájili přivítáním všech 

dětí.  

V prvním měsíci jsme se seznámili s chodem, 

vnitřním řádem a pravidly ŠD. Tvořením, zpěvem, 

společnými hrami, pohybovými aktivitami 

přicházíme na to, jak vhodně volný čas využívat. Na 

začátku října jsme vyhlásili akci- Dýňobraní.     

            Práce dětí z ŠD1              Jednalo se o tvoření výrobků z dýní. Děti společně    

                                               s rodiči měli vytvořit umělecká díla, která následně 

měli přinést do školy na výstavu. Kvůli dané situaci, což nás velmi mrzí, akce 

nemohla být dokončena. 



A JEŠTĚ … RYCHLÉ ZPRÁVY 

 

 Projekt- OVOCE DO ŠKOL 
         Do tohoto projektu je naše škola zapojena od letošního školního   

         roku. Balíčky s ovocem žáci dostávají jednou za 14 dní.  

 

 Pedagogický sbor byl rozšířen Mgr. Kotoučovou a Mgr. Hutovou. 

Mgr. Kotoučová je třídní učitelka první třídy. Mgr. Hutová je 

asistentkou pedagoga.  

 

 1. října došlo ve školní družině k organizační změně. 

Vychovatelkou 1. oddělení se stala Mgr. Losová, vychovatelkou 

2. oddělení se stala vedoucí vychovatelka Hanáková. Celkem je 

ve školní družině zapsáno 41 dětí.  

 

 Jak jste se již dozvěděli, 

díky iniciativě pana 

Dokoupila a finanční 

podpoře některých členů 

obecního zastupitelstva 

vznikl v prostorách chodby 

krásný čtenářský koutek 

s knihovnou (viz foto).  

    

 

 

 

                                                       

                                                                          

 

                                                                            

 

 
                                                                                        Časopis zhotovila Mgr. Ivana Losová    


