Základní škola Ořech a její KFOŠ
A jsme tady - poprvé v novém roce - opět se zprávami ze školy.
Konec roku byl náročný a plný akcí.
19. prosince jsme jeli na vánoční výlet na zámek Loučeň. Výlet se
mimořádně vydařil. Počasí nádherné. Zámek byl moc hezký a prohlídka
zajímavá. Po prohlídce jsme poobědvali v zámecké restauraci. Pak jsme vyrazili
do parku. Moc nás tady zaujala hlavně přírodní bludiště a labyrinty. Samozřejmě
jste vystrojili i krásné stromky pro zvířátka.
Na 21. prosince – první den státního smutku – připadla naše vánoční
besídka. Dost jsme zvažovali, zda besídku uskutečnit. Nakonec jsme se rozhodli,
že ano. Všechno už bylo připravené, rodiče i děti se těšili. A šlo přece o dětskou
besídku spojenou s dobročinnou burzou, taková akce by jistě p. Havlovi
nevadila.
Děti ze všech tříd nejdříve předvedly, co si pro hosty připravily. Následovalo
pohoštění v první třídě. Něco chystaly samy děti, mnoho dobrot poslaly i hodné
maminky. Moc děkujeme. Dobročinná burza se také zdařila. Výrobky žáků školy
prodávali čtvrťáci a páťáci. Po ukončení burzy maminky peníze sečetly a sepsaly
protokol. Můžeme s radostí říct, že jsme opět získali dostatek peněz, a tak naše
indická „dcera“ Padmavati bude moci dále studovat. Moc děkujeme všem
štědrým kupujícím.
Ve čtvrtek 22. 12. jsme si ve škole rozdávali dárečky. Byly jich stovky. Dostali
jsme spoustu sportovních potřeb. Taky krásné hry do školní družiny nebo knížky
na čtení. Kromě velkých darů pro všechny si drobné dárečky vyměňovali také
kamarádi navzájem.
Vánoční prázdniny jsme si užívali od 23. prosince do 2. ledna.
Ve škole jsme se poprvé v tomto kalendářním roce sešli v úterý 3. ledna.
Začali jsme netradičně a zvesela. Poslechli jsme si část knížky Pavla Šruta
Lichožrouti. Jde o krásný příběh, který jistě potěší každého, kdo doma (tak jako
většina z nás) neustále hledá druhou ponožku do páru. No a lichožrout je ten
tvoreček, který se - nikým nepozorován - živí našimi ponožkami. Po poslechu
příběhu jsme se rozdělili do skupin a malovali své představy lichožroutů.

V dalších dnech jsme pak v češtině vymýšleli a psali příběhy na tohle téma.
V hudební výchově jsme otextovali další sloky k písni z CD Lichožrouti.
V pracovních činnostech a výtvarce jsme pak vyráběli ve skupinách své vlastní
lichožrouty. Moc se povedli. Některé z našich výtvorů můžou zájemci vidět
na výstavce v šatně školy.
V sobotu 7. ledna jsme se sešli na Školním plese Základní školy Ořech. I letos
byl ples velmi úspěšný. Krásně vyzdobený sál ořešské sokolovny byl vyprodaný.
Tombola bohatá. Program zajímavý. I kapela výborná. Není divu, že o ples je
takový zájem. Velký dík patří především hlavní organizátorce paní Škrabánkové,
a také všem ostatním, kteří jí s přípravou pomáhali.

V lednu do školy vždy přichází pan fotograf. Udělá nám skupinové fotky žáků
všech tříd, nafotí také portréty jednotlivých dětí nebo skupinky kamarádů. Fotili
jsme se 9. ledna.
Den otevřených dveří byl připraven na středu 11. ledna. Letos byl zájem
nebývalý. Kromě rodičů i prarodičů našich žáků přišlo i mnoho budoucích
školáků s rodiči. Ze všech hostů jsme měli velikou radost. Pokud někdo termín

propásl a chtěl by ještě přijít, stačí se domluvit telefonicky nebo mailem
na jiném datu.
Pátek 13. ledna vůbec nebyl nešťastný den. Naopak. Přišli k nám hosté
z Mateřské školy Ořech, které naši prvňáci a druháci pozvali. Chtěli jim zahrát
dětskou „operu“ O Budulínkovi. Děti ze školky byly milými hosty, chovaly se
vzorně a snad se jim (i paní učitelkám, které je doprovázely) představení líbilo.

Blíží se rychle pololetí, a tak musí dojít i na vážnější věci. Rodiče se
na prospěch a chování svých dětí mohou přijít zeptat ve středu 18. ledna
od 18.00 – 19.00, kdy se konají konzultace.
Vždy v pololetí zveme do školy předškoláčky z Mateřské školy Ořech, aby se
mohli s naší školou lépe seznámit. Den školky ve škole si letos (samozřejmě
ve spolupráci s učiteli) berou na starost naši páťáci. Děti ze školky přijdou
ve čtvrtek 19. ledna v 9 hodin. Už se na ně těšíme!

V sobotu 21. ledna s námi můžete vyrazit na Klínovec. Sněhu jsou
hromady, místa v autobuse jsou volná, stačí se jen nahlásit ve škole.
Odjíždí se v 7.00.
Jak už jste byli informováni z Listu, vývěsek i letáčku, zápis
do první třídy naší školy proběhne ve středu 25. ledna od 15.00 –
18.00. Prosíme rodiče, kterým tento termín nevyhovuje, aby nás
kontaktovali a domluvili si s námi termín jiný, abychom i s jejich
prvňáčkem mohli počítal. Moc se na naše budoucí žáčky těšíme.

Pololetní vysvědčení připadne letos na úterý 31. ledna. Jednodenní
pololetní prázdniny pak budou v pátek 3. února.
Začátkem školního roku byl u nás ve škole kouzelník. Jeho představení se nám
tak líbilo, že jsme ho pozvali (pochopitelně s jiným programem) znovu
na 15. února. Copak předvede tentokrát?
No a v únoru nás čeká ještě pravidelný kurz dopravní výchovy – přesný
termín zatím nemáme. Kurz pořádá BESIP a u nás se bude týkat žáků 3., 4.
a 5. třídy. Zakončen bude zkouškou.
Od 20. – 24. února pak budeme mít jarní prázdniny.

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

