Základní škola Ořech a její KFOŠ
V sobotu 21. 4. se asi dvacet dětí a rodičů vydalo na Jarní ořešské putování. Tentokrát za
vodníkem Ořešáčkem k vrbě do Tachlovic. Všichni si užili veselé hry, jarní přírodu a nádherné
počasí. Fotky z výletu (a nejen z něj) najdete na www.kfos.rajce.net.

Jak již jistě víte, není u nás zvykem dávat ředitelská volna. Ani v pondělí 30. 4. jsme
pochopitelně nedělali žádné problémy těm, kteří si chtěli prodloužit víkend a odjeli na čtyři
dny – i se svátkem 1. 5. My ostatní jsme si ve škole udělali bezva program. Projektový den se
v tento den nemohl jmenovat jinak než Čarodějnice. Pochopitelně jsme se vhodně přestrojili.
A učitelé šli samozřejmě příkladem:

Ve škole nás pak čekala řada úkolů. Psali jsme esej o slavných činech proslulých
čarodějnic a čarodějů. Zasadili jsme kouzelné býlí do truhlíků. Chovali jsme netopýry a černé
kočky. Vyráběli jsme své podobizny ze slámy a dalšího materiálu. Také jsme dostali předpis na
čarodějnou krmi. Kolem desáté jsme se vypravili do Lesíka, kde jsme hráli další hry. Také jsme
si v kotlících uvařili podle získaného receptu vlastní oběd. Samozřejmě byl skvělý, jak jinak.

Den se nám krásně vydařil.

Od 2. do 4. května byl na dvoře školy přistaven kontejner na tradiční sběr papíru – pořádá
KFOŠ ve spolupráci s Oříškem. Děkujeme všem rodičům, kteří pomáhali u kontejneru. Panu
Plesnivému za zapůjčení velké váhy. Všem, kteří přivezli nebo přinesli papír, více nebo méně,
to už asi není důležité. Každé kilo mohlo přece rozhodnout! A jaké byly výsledky? V první
třídě nasbíral nejvíce Milánek Kovářů, ve druhé třídě Matýsek Veselý, který se stal také
absolutním vítězem se svými 518 kg., ve třetí třídě byla nejlepší Šárka Plesnivá a ve čtvrté
David Plesnivý. O svých celkových 936 kg se bratrsko – sestersky podělili. V páté třídě pak byl
nejlepší Petr Stránský. Dohromady děti ze školy nasbíraly krásných 4 914 kg. Vítězná třetí
třída vyhrála opět překrásný dort. Moc pěkné bylo to, že v třetí třídě přinesl nějaký papír
úplně každý žáček. Výtěžek sběru bude samozřejmě použit pro financování aktivit dětí.
7. 5. jsme opět pracovali na projektu. Tentokrát jsme byli v Zoo Praha. Pochopitelně jsme
si nejen prohlédli zvířátka, ale zpracovali jsme také pracovní listy. Domů jsme jeli kus cesty i
lodí. Bylo to fajn.

Již několik let připravuje naše škola pro okolní „málotřídky“ anglickou olympiádu. Nejinak
to bylo i letos. 10. května se u nás sešli nejlepší angličtináři z Tachlovic, Chrášťan, Jinočan a
samozřejmě od nás. V kategorii 5. třídy vyhrála holčička z Jinočany. Náš Míša Daneš byl na
třetím místě. Ze čtvrtých tříd byla nejlepší holčička z Chrášťan (ta mluvila opravdu skvěle,
tatínek je Američan). Hned za ní skončil náš Honzík Skorčík a na třetím místě je opět náš žák –
teprve třeťák Míša Forejt.
Téhož dne jsme se loučili se Seanem, našim americkým lektorem, který se tento týden
vrací do Ameriky. Za jeho pomoc v hodinách moc děkujeme. Určitě byla pro děti obrovským
přínosem.
Žáci našich pátých tříd tradičně jezdí na exkurze do škol s druhým stupněm tak, aby se
podívali, jak která škola vypadá a později se lépe adaptovali na její prostředí.
Letos se budoucí šesťáci vypravili 14. 5. na ZŠ Kuncovu, kam někteří míří. Většina se chystá
do výběrových tříd ZŠ Brdičkovy, tady jsme byli na návštěvě jen o den později 15. 5.

„ Tatínkovská sekce“ KFOŠ připravila letos pro děti úplně novou akci – Tátahry. Proběhly
v sobotu 12. 4. Pro nepřízeň počasí se malí i velcí řidiče autí
ek a piloti helikoptér uchýlili do sokolovny, kde se báječně vyřádili. Děti určitě už teď doufají,
že nešlo o poslední ročník.
Slavná akce začala 17. května, kdy k nám poprvé přišli na náš adaptační kurz – přípravnou
třídu – naši budoucí prvňáčci. Zájem byl opravdu obrovský, přihlášeno je 17 děti. Své budoucí
kamarády si na pět středečních dopolední pozvali naši prvňáčci. Samozřejmě za pomoci další
paní učitelky zde děti zdolávají nejrůznější úkoly, hrají si, soutěží, zpívají a vytvářejí. Cílem je
pochopitelně to, aby se děti na svou budoucí školu co nejlépe aklimatizovali a v září sem už
přišly jako domů. První den se vyvedl, dětem i dospělým bylo spolu dobře. Další setkání
proběhnou 23. 5., 30. 5. , 6. 6. a závěrečná přípravka pak 13. 6.

V sobotu 19. 5. ráno vyráží plný autobus dětí a rodičů na výlet do plzeňské Techmánie a
Airparku. Autobus je vyprodán.
V pátek 25. 5. budou naši plavci z 1., 2. a části třetí třídy mít dvouhodinovku plavání.
Půjde o náhradí hodinu za školu v přírodě.
Na 1.
ervna připravuje KFOŠ s Oříškem pochopitelně Dětský den u sokolovny. Vypukne v 16 hodin
vystoupením divadelního kroužku. Pak už budou následovat tradiční i netradiční soutěže.
Večer v 18.30 pak probíhá táborák v Lesíku.
Po loňském úspěchu sjezdu naší školní flotily po Sázavě jsme se rozhodli tento počin
zopakovat. Letos pojedeme v neděli 3.
ervna. Jde o akci pro rodiče s dětmi (prarodiče, dospělí sourozenci, sousedi a dědečci s
babičkami jsou samozřejmě také vítáni). Těšíme se i na naše případné bývalé žáky, kteří
s námi jeli již vloni a letos by pro zjevnou „přestárlost“ už nemohli. Jsou vítáni. Bližší
informace sledujte na webu www.zsorech.cz.
V současné době se stále dohrává školní turnaj se stolním tenise.
Pátá třída již pilně pracuje na svém tablu.

Upozorňujeme také, že je stále v běhu dlouhodobý projekt Dnes učí moje máma, můj
táta. Učitelé jsou samozřejmě nadále plně připraveni odvážnému rodiči pomoci a poradit.
Samozřejmostí je také pomoc učitele přímo v hodině při realizaci. V nejnutnějších případech i
první pomoc pro případ zhroucení. Nebojte, máte hodné děti, nebude tak zle. Těšíme se na
vás a děti taky.
Pro další projekt, který bychom rádi realizovali, bychom nazvali třeba Pojďte číst s námi.
Moc by nás potěšila vaše pomoc. Jsou děti, které mají potíže se čtením a běžný čas, který jim
lze věnovat ve škole či doma jim prostě nestačí. Napadlo nás, že by se třeba našlo pár
dobrovolníků – mladé maminky, ale třeba i babičky a dědečci v důchodu, kteří by rádi přišli
v domluvený den do školy a s těmito dětmi individuálně, samozřejmě podle instrukcí učitele
a pod jeho dohledem, někde ve třídě četli. Našel by se někdo šikovný? Pokud ano, budeme
rádi. Ozývat se můžete na zsorech.reditelna@seznam.cz. nebo na našem telefonu
257960069.

Na závěr ještě poslední tajnost. Děti ji z nás už mámí dobu! Takže téma letošní školy
v přírodě (17. – 22. 6. – Borek u Miletína) bude „Piráti“.

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

