
Základní škola Ořech a její KFOŠ

     Po prosincovém frmolu jsme se těšili na snad trochu klidnější leden. I v lednu jsme ale byli 
v jednom kole. 

     Po Dni otevřených dveří a „divadelním představení“ Budulínek, které sehráli naši prvňáci a 
druháci pro děti ze školky také v lednu,  jsme 19. ledna mohli znovu u nás uvítat předškoláčky 
z Mateřské školy Ořech. Konal se totiž tradiční Den školky ve škole. Nad jeho přípravou si 
letos vzali patronát naši páťáci. Pomáhali přichystat program pro malé kamarády,  a také se 
jim stali průvodci ve chvílích jejich pobytu u nás. Pomáhali jim při soutěžích, vyrábění i tanci, 
zpěvu a hře na nástroje i práci na počítačích.  Předškoláčci byli moc šikovní a musíme 
pochválit i naše páťáky, starali se o malé vzorně.

     V sobotu 21. ledna jsme měli opět vyrazit společně na zimní zájezd na Klínovec. Bohužel, 
ačkoli bylo pěkné počasí a dostatek sněhu, nesešlo se letos tolik přihlášek, aby se dal autobus 
zaplatit, proto jsme museli (poprvé po mnoha letech) tuto akci zrušit. 

     Ve středu 25. ledna se konal zápis do první třídy. Byl velmi úspěšný. Zapsali jsme krásných 
20 dětí. Na školu naší velikosti je to opravdu hodně. Někteří rodiče budou žádat o odklad 



školní docházky pro své dítě, takže výsledný počet prvňáčků bude o něco nižší. Jsme rádi, že 
jsme nemuseli nikoho odmítnout, a že se sem v září všichni (i když tak tak) vejdeme. Kromě 
dětí z Ořecha jsme zapsali i budoucí školáčky ze Zbuzan, Chýnic, Chotče a Prahy. Trend 
dovážení pražských dětí do naší školičky v poslední době sílí. Jedná se o rodiče, kteří pro své 
dítě hledají něco jiného, než anonymní městskou školu. Několik dětí k nám také doporučila 
společnost pro lidi s vysokým IQ Mensa. Právě proto, že škola našeho typu může takovémuto 
dítěti zajistit lepší podmínky pro jeho další růst.  Překvapil nás také letošní poměr zapsaných 
kluků a holčiček -  na 5 chlapečků 15 děvčat! To se budou kluci mít dobře, budou vzácní. 
Podle toho, co jsme viděli u zápisu, budou všichni naši prvňáčci šikovní a už se na ně moc 
těšíme.     

     V úterý 31. ledna přišel „den zúčtování“. Rozdávala se totiž pololetní vysvědčení. Naštěstí 
u nás nikdo nepropadl a dvojky z chování taky žádné, takže to snad doma nebylo až tak zlé. 
Jednodenní pololetní prázdniny stanovilo ministerstvo letos na pátek 3. února.

     Protože v posledních dnech mrzlo, až praštělo, oživili jsme si trochu hodiny tělocviku a 
vydali se na nádrž pod kostelem bruslit nebo třeba jen klouzat.  Poprvé jsme vyrazili 
7. února, znovu pak 16. února. Bylo to moc fajn, trénovali jsme slalom i jízdu na obratnost. 
Samozřejmě nechyběly ani tance na ledě – ať už bruslařů nebo jen „klouzačů“. 



     9. února jsme autobusem odjeli do Muzea hl. m.  Prahy. Přilákala nás nejen výstava 
výtvorů ze stavebnice Merkur,  kde jsme si mohli také sami leccos sestavit, ale také 
interaktivní pořad o středověkých řemeslech. Upoutal i Langweilův model Prahy a možnost 
virtuálního „proletu“ modelem ve formě 3D.

     Ve středu 15. února k nám znovu přišel kouzelník se svou asistentkou. Jedno jeho 
představení jsme viděli už na podzim. Protože se nám moc líbilo, objednali jsme si i další 
nabízený program. I tentokrát kouzelník děti pobavil a zaujal.

     Plavecký výcvik byl zahájen 17. února. Letos plavou povinně děti z první a druhé třídy. 
Jezdíme opět na bazén Gymnázia J. Heyrovského, kde máme s výcvikem dobré zkušenosti.  

     Jarní prázdniny mají školy našeho okresu v termínu 20. – 24. února.

     Hned po prázdninách nás navštíví sokolník p. Dobeš. Chodívá k nám jednou za rok a 
možná víte, že u nás letos byl už na podzim. Tentokrát se ale naskytla vzácná příležitost vidět 
dravce, kterého má pan sokolník jen zapůjčeného (jedná se o rarocha velkého) Proto přijde p. 
Dobeš  mimořádně ještě 27. února.

     Na neděli 4. března zve KFOŠ všechny děti a jejich rodiče do ořešské sokolovny. Od 14.30 
tu bude k vidění divadelní představení Tajemství ořechového knížectví v podání školního 
divadelního kroužku. Následovat bude tradiční Dětský maškarní bál s tancem a soutěžemi. 
Děti, které přijdou v doprovodu rodiče v masce, dostanou odměnu. 

    Plánujeme také třídní a školní kolo turnaje ve strategické logické hře Lodě. Velká námořní 
bitva se strhne 7. března.    

  Na 14. března počítáme pro děti z 1. – 3. třídy s koncertem Musica festiva di Praga 
v Národním domě na Vinohradech. Tento koncert by měl dětem ukázat, že hudba z filmů, 
pohádek nebo muzikálů se dá krásně zahrát i na klasické nástroje.   

     Kurz dopravní výchovy pro  děti z 3., 4. a 5. třídy děláme také ve spolupráci z lektorkou 
BESIP  každoročně. V první části budou děti poučeny o pravidlech chování chodce, cyklisty i 
motoristy. Ve druhé části tak vypracují test, který prokáže, kolik si z předchozí besedy 
odnesly. Chybět nebudou samozřejmě ani odměny pro nejlepší. První část kurzu je 
připravena na 23. března.

          Na závěr ještě příjemná zpráva. V prvním pololetí nám s výukou angličtiny pomáhala 
(samozřejmě kromě naší paní učitelky a pana učitele Crawley, Angličana, který stále vede 
hodiny konverzace pro 3., 4. a 5. třídu) také studentka z Ameriky, která v Česku studovala a 
toto „dobrovolnictví“ bylo  součástí jejího studijního plánu. Měli jsme velké štěstí, protože 
studentka Aleandra byla velmi milá a šikovná. Jsme moc rádi, že na druhé pololetí se nám 
podařilo zajistit za ni náhradu ze stejných „zdrojů“. Dobrovolničit u nás v úterý 14. února začal 
v hodinách angličtiny student Sean Huntley. Měl by u nás zůstat jeden semestr, pak se vrací 
do slunné Kalifornie.



                                     Za KFOŠ a „jeho“ školu Alena Forejtová a Lenka Kociánová


