
Základní škola Ořech a její KFOŠ

     V sobotu 20. října se rodiče s dětmi vydali na Podzimní ořešské putování. 
Letos je připravili p. Štětková, p. Verdis a p. Čapka. Cesta do Malé Chuchle byla 
provázena zajímavými soutěžemi a hrami, takže si všichni užili spoustu legrace. 
Jedině počasí se moc nevyvedlo, ale koho by to zajímalo, když se dobře baví. 

     24. října nás navštívil sokolník p. Dobeš. Tentokrát s sebou přivezl sýčka. 
Čert ví, kde tahle malá sovička přišla ke své špatné pověsti nositele neštěstí. Ta 
„naše“ byla rozkošná.
     12. listopadu jsme vyhlašovali výsledky Kaštaniády, soutěže o nejkrásnější 
a nejoriginálnější výrobek z kaštanů. Soutěžilo se hned v několika kategoriích. 
Výtvory hodnotily všechny děti ze školy. Dále pak byla kategorie, ve které ceny 
udělovali dospělí. Poslední bodovaly dětí z mateřské školy, které se přišly 
na výstavu podívat, a udělily také svou cenu. 
     Dětem s mateřské školy se nejvíce líbilo „Auto“ Honzíka Königa, 
„Kaštanostroj“ kluků ze 4. třídy a „Indiánská vesnice“ Áji a Báry. 



 
     Dospělí nejvíce obdivovali „Divadlo“ Martina Škrabánka, druhá byla 
Angelina Berisha – „Chaloupka se zahradou“, třetí Natálka Mináriková – 
„Ruské kolo“.



¨
     A jak bodovaly děti ze školy? Vyhrála Nella Otrubová se svým „Hnízdem“. 
Druhé místo patří Míšovi Forejtovi, Péťovi Pavlínovi a Míšovi Brodskému a 
jejich společnému „Kaštanostroji“. A na třetím místě je práce Áji Loukotové a 
Báry Zíkové –„ Indiánská vesnice“.  



     Veřejná výstava byla přístupná všem až do pátku 16. listopadu.
     8. listopadu byly děti z první, druhé a třetí třídy v divadle Gong 
na inscenaci Petr Pan. Děti zaujalo především zajímavé technické provedení 
představení. 
     15. listopadu se konalo školní kolo soutěže v Sudoku – logické matematické 
hře. Kategorií bylo opět několik. První třída soutěžila zvlášť a zvítězila Helenka 
Spoustová, druhý byl Jiřík Ohnoutek a třetí Anička Čížková. V kategorii druhá a 
třetí třída byl nejlepší Honza Budinka, druhý Pepík Nový a třetí Filip Hrůza. Ve 
čtvrté a páté třídě pak byla nejlepší Bára Budinková,  za ní skončila Ája 
Loukotová a třetí byl Míša Forejt. Absolutně nejlepší čas měla Bára Budinková. 
      Školní družina vyráží 20. 11. odpoledne na výstavu minerálů v Ruzyni. 
Děti uvidí drahé kameny, krápníkovou jeskyni i obří křišťálovou kouli.  Jedná se 
o největší výstavu minerálů a drahých kamenů v Evropě.     
     V pátek 23. listopadu divadlo přijede k nám s programem Pohádková 
minishow.  Jedná se o interaktivní představení. 
     KFOŠ na 27. listopadu opět připravuje vánoční výrobní odpoledne. Začátek 
je od 16.30, kdy budou vyrábět hlavně děti. Od 18.00 si pak budou moci i rodiče 
a další zájemci vyrobit vlastní originální adventní věnec. 
     29. listopadu se k nám do školy chystá policie. Ne ale proto, že bychom něco 
provedli. Budeme si povídat o bezpečnosti na silnici z pohledu chodců i 
cyklistů, ale i o bezpečnosti obecně, také o šikaně nebo kyberšikaně. 



    Od 3. prosince se děti mohou opět těšit na školní adventní kalendář 
s překvapením na každý den. 
     5. prosince si užijeme svou školní Mikulášskou. Přijde samozřejmě Mikuláš, 
anděl i čert. A pochopitelně se opět utkají čerti a andělé. 
     Na vánoční koncert se vypravíme 11. prosince do Národního domu 
na Vinohradech. Vystoupí dětský pěvecký sbor Coro Piccolo a sbor Cantarina. 
Předvedou staročeské adventní, vánoční i novoroční písně a koledy.   
     I letos budeme vyrábět svůj originální školní betlém. Podívat se na něj 
můžete od 14. 12. v pensionu U barona Prášila, kde bude součástí výstavy 
betlémů. Děti z našeho hudebního kroužku vystoupí i na slavnostním zahájení 
výstavy 14. 12. v 18.00.
     Vánoční výlet – cíl je zatím tajný – je naplánován na 17. prosince. 
     19. prosince od 18 hodin začne ve škole vánoční besídka a po ní vánoční 
burza, na které se budou prodávat výrobky našich dětí. Výtěžek bude opět 
použit na školné pro naši indickou adoptivní „dceru“, kterou již několik let 
podporujeme na studiích.
     21. prosince si ve škole rozdáme menší i větší dárečky na oblíbené školní 
nadílce.             
     23. prosince pak budou děti z našeho školního sboru zpívat spolu se sborem 
Hukot na náměstí v Karlštejně. 
     A ještě důležitá data z ledna.
     12. ledna Školní bál.
     8. ledna  se můžete podívat do výuky i kroužků v naší škole. Na tento den 
totiž plánujeme Den otevřených dveří. 
     16. ledna od 15.00 – 18.00 pak můžete se svým budoucím prvňáčkem přijít 
k zápisu do první třídy. 

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


