Školní časopis

ZŠ Věrovany

školní rok 2020/2021

Zamyšlení na úvod
Je opět začátek nového školního roku.
Po velmi zvláštním školním roce 2019-2020 jsme se v průběhu léta konečně
mohli trochu nadechnout a pokračovat ve zvelebování naší školy. Pilně se
pracovalo, jak už jsem Vás informovala na webu školy a mnozí z Vás viděli
nástěnku s aktuálními fotografiemi u obecního úřadu. Škola dostala novou fasádu,
došlo k plánovanému rozšíření školní družiny o další nový prostor a k úpravě
plochy na místě betonové žumpy na školním dvoře, která se jednou stane krásným
„hřišťátkem“ pro míčové sporty, badbinton, přehazovanou apod.
Děti si mezitím užily prázdnin, odpočinuly si a načerpaly nové zážitky, o tom
všem se dočtete na straně 3.
Přišly do krásné čisté školy a ihned zčerstva jsme se ptali našich prváčků na vše,
co nás zajímalo. Jejich odpovědi Vás jistě pobaví na str. 5 a 6.
V rámci prvního týdne jsme vyrazili na procházku a vypadalo to, že vše pojede
jako po másle (viz str. 4).
Ale ouha, už se tento nový školní rok opět začíná sukovat a komplikovat. Ve
škole naštěstí máme zřízenou jednotnou platformu „třídní stránky“ pro předávání
informací, domácích úkolů a aktualit. Žáci, učitelé i rodiče jsou na ni zvyklí a umí
s ní pracovat. Výborně se osvědčila v rámci distanční výuky v minulém roce.
Budou se nám hodit i nové tablety pro případ výpůjčky našim žákům a rodičům
v případě distanční výuky, která by eventuelně hrozila v tomto školním roce.
Bohužel musím sdělit, že akce spojené s návštěvou veřejnosti ve škole musíme
v souvislosti s aktuálními vládními nařízeními tento školní rok odložit a všechny
budou realizovány jen s dětmi ve školní družině.
Časopis Věrovánkoviny vede nová redakční rada, která se Vám představuje
v úvodu našeho časopisu.
Držme jí palce, ať štafetu hrdě nese dál.
Mgr. Jana Pospíšilová – ředitelka školy
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Nová redakce se představuje
V školním roce 2020/2021 je časopis opět zpátky. Připravují ho třeťáci a čtvrťáci
v rámci kroužku Redakce školního časopisu, který se schází každé pondělí. Jsme
rádi, že nás čtete!

Naše redakční rada

Ludmila Hůlková – Lili
Melissa Chytilová – Meša
Klára Urbancová – Klariša
Tereza Bartošková – Teris
Zuzana Ligurská - Znzn
Ella Medková – Eiemi
Nela Přikrylová – Neriša
Daniela Vystrčilová – p.uč.
Jana Pospíšilová – paní ředitelka
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Vzpomínky na prázdniny
O prázdninách jsme prozkoumali různá zákoutí Čech. Byli jsme na horách,
stanovali jsme a koupali se v řekách a jezerech.
připravili LILI a Teris

Na Křížovém vrchu

Splavování Vltavy

Sní mě, nesní mě?

Kůň dětem i dospělým

Výcvik sokola

Husita z Tábora

Stanování na Orlíku
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Máme rádi přírodu
Vycházka do okolí Věrovan
Víte, co jsme zažili? Na začátku školního roku v pátek 3.9.2020 jsme šli všichni
žáci na procházku po Věrovanech. Bylo to krásné! Za obcí jsme se vybrali polní
cestou, takže jsme byli celí od bláta. Ale viděli jsme různá zvířátka, třeba srnky,
ptáčky a zajíce. Po přestávce na svačinu jsme byli na hřišti a hráli jsme si. Pak
jsme šli na oběd, který nám moc chutnal.
připravili Meša a Klariša
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Ptáme se prvňáků
1. Kdo je tvůj nejlepší kamarád? Co se ti na něm líbí?
Kuba, hrajeme si spolu.
2. Zlobíš více doma nebo ve škole?
Doma zlobím tátu, protože mě táta taky zlobí.
3. Kterou televizní pohádku máš nejraději?
Pokémoni.
4. Těšíš se až budeš velký?
Ano, protože budu vyšší.
připravila Znzn
1. Kdo je tvůj nejlepší kamarád? Co se ti na něm líbí?
Váša, protože má stejné tričko.
2. Zlobíš více doma nebo ve škole?
Doma rodiče. Nejčastěji bratr otravuje a zlobí mne.
3. Kterou televizní pohádku máš nejraději?
Nesleduji pohádky. Mně se líbí filmy v kině.
4. Těšíš se až budeš velký?
Ano. Těším se, až budu umět číst.
připravila Meša
1. Kdo je tvůj nejlepší kamarád? Co se ti na něm líbí?
Vojta. Líbí se mi na něm, že jsme skoro vždy spolu.
2. Zlobíš více doma nebo ve škole?
Doma, když trošku pošťuchuji sestru.
3. Kterou televizní pohádku máš nejraději?
Ninjago.
4. Těšíš se až budeš velký?
Ano. Budu dělat jiné věci, které teď dělat nemůžu.
připravila Klariša
1. Kdo je tvůj nejlepší kamarád? Co se ti na něm líbí?
Dan. Líbí se mi, že je hodný.
2. Zlobíš více doma nebo ve škole?
Doma, mámu a tátu. Zlobím tak, že potom křičí.
3. Kterou televizní pohádku máš nejraději?
Zlatovlásku. Proto, že má krásné dlouhé vlasy.
4. Těšíš se až budeš velká?
Těším se až budu velká a budu mít svoji rodinu a dítě.
připravila Lili
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Ptáme se prvňáků
1. Kdo je tvůj nejlepší kamarád? Co se ti na něm líbí?
Teris. Líbí se mi, že se pořád usmívá.
2. Zlobíš více doma nebo ve škole?
Doma, protože se mi chce. Nejvíc zlobím sestru
Sabinu tím, že jí pořád něco beru.
3. Kterou televizní pohádku máš nejraději?
Večerníček a Winx.
4. Těšíš se až budeš velká?
Ano. Těším se, že si budu moct dělat, co chci
a chodit sama ven.
připravila Teris

1. Kdo je tvůj nejlepší kamarád? Co se ti na něm líbí?
Vašek, protože si rozumíme.
2. Zlobíš více doma nebo ve škole?
Doma, maminku.
3. Kterou televizní pohádku máš nejraději?
Byl jsem v kině na filmu „Tajný život mazlíčků“.
To se mi líbilo.
4. Těšíš se až budeš velký?
Ne. Protože budu muset chodit do práce.
připravila Neriša

1. Kdo je tvůj nejlepší kamarád? Co se ti na něm líbí?
Pepa. Tak jako já rád staví stavebnice.
2. Zlobíš více doma nebo ve škole?
Doma. Nejčastěji zlobím mámu, když
spadnu.
3. Kterou televizní pohádku máš nejraději?
Pohádky o stromech.
4. Těšíš se až budeš velký?
Těším se, až budu velký, budu kastelánem hradu.
připravila Eiemi
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Poznáváme písmenka
Na co čekat? Jedno písmenko louskáme za druhým. Čteme jej, modelujeme,
skládáme z pet vršků, lepíme a stříháme.
Je vidět, že jsme opravdu šikovné děti z první třídy.:
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Sbíráme starý papír
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Věrovany našima očima
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Kreslíme a tvoříme
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Stavíme v školní družině
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