Základní škola Ořech a její KFOŠ
Leden byl plný akcí a aktivit. O některých už jsme psali v minulém Listu,
o některých se dozvíte nyní.
22. ledna přišel do školy náš „dvorní“ fotograf. I letos se mu naše fotografie
velmi povedly. Na fotkách jednotlivců i na skupinových fotkách nám to moc
slušelo.
Ukaž, co umíš se jmenuje talentová soutěž, kterou už pořádáme několik let.
Letos jsme soutěžili 23. ledna večer. Před porotou, kterou (jak už je hezkým
zvykem) opět tvořili naši bývalí žáci (děkujeme Lauře Hybské, Janě Mynaříkové,
Ondrovi Šefránkovi) vystoupili žáci naší školy s čísly tanečními, hrou na nástroj,
zpěvem, kouzlením, rapem a dalšími vystoupeními. Bylo opravdu těžké, vybrat
vítěze. A jak to nakonec dopadlo?

V kategorii jednotlivci obsadil první místo Štěpán Kovář (hra na flétnu), druhý
byl Péťa Pavlín (hra na piáno + zpěv) a třetí Lenka Folkmanová (tanec).
V kategorii skupiny byla dvě první místa – Andrea Loukotová a Barobra Zíková

(rap) a Štěpán a Milan Kovářovi (zpěv), druhé místo obsadili Matěj a Kuba
Čapkovi (povídání o vesmíru), třetí byla Míša Terelya a Šárka Plesnivá (tanec).
Zvláštní cenu poroty pak dostala paní Čapková. Letos totiž jako jediný rodič
vystoupila spolu se svými syny. Kromě krásných cen si vítězové odnesli i
poukázku ke společné návštěvě dabingového studia. Sláva vítězům! Ale úžasní
byli opravdu všichni.

31. ledna jsme si rozdali pololetní vysvědčení. Dopadlo to naštěstí dobře. Nikdo
nepropadl. Nikdo nemá sníženou známku z chování. 1. února jsme si mohli
jeden den odpočinout, protože jsme měli pololetní prázdniny.
6. února byli čtvrťáci a páťáci v divadle Gong na představení Tom Sawyer. Hra
zaujala všechny. Páťáci si všimli i toho, že dílo napsal autor, jehož knihu teď
právě čtou ve škole jako společnou četbu.
V pátek 8. února jsme začali plavat. Povinně letos plavou děti z druhé a třetí
třídy. Těm také plavání platí škola, protože je součástí osnov. Zapojily se ale i
ostatní děti. Celkem plave 35 našich žáků.

S plaváním souvisí i změna rozvrhu. Zatím jen nepatrná. Dojde ale ještě
k dalším změnám, které zatím nebylo možné provést. Zajišťovali jsme totiž
opět na další pololetí lektora – rodilého mluvčího – který bude vypomáhat
p. učitelce v hodinách angličtiny. Naši lektoři jsou američtí studenti
vysokoškoláci. V České republice (i u nás) jsou vždy jeden semestr. Poslední
čerstvá zpráva je ze včerejška. Nakonec se nám podařilo zajistit jednu studentku
do výuky na dopolední hodiny. Jednu pak na odpolední kroužek angličtiny.
Definitivně si tedy děti změny do rozvrhu zapíší po jarních prázdninách.
11. února k nám přišel náš známý sokolník, opět jsme si povídali o nutnosti
ochrany životního prostředí, o ochraně a chovu dravých ptáků. Jako bonus jsme
si mohli prohlédnout puštíka rudonohého.

Každoročně pořádáme také školní turnaj ve stolním tenise. Letos jsme souboje
zahájili 15. února v sokolovně. Děkujeme OÚ Ořech a TJ Viktorie za zapůjčení a
připravení stolů. Dohrávat budeme už ve škole. Výsledek vám samozřejmě
dáme vědět.

Značnou pozornost věnujeme i dopravní výchově. V rámci BESIP k nám každý
rok chodí lektorka, která děti ze čtvrté a páté třídy proškolí. A protože máme
děti hodné, paní lektorka k těm, pro které je školení určeno (a státem hrazeno),
přibere i naše třeťáčky. První dvouhodinovou besedu absolvovaly děti
20. února, pokračovat budeme 7. března. Celou akci zakončí test a odměny pro
nejlepší řešitele.
25. února – 3. března máme jarní prázdniny. Děti si odpočinou, učitelé dodělají,
co je potřeba v běhu běžného roku nestihli…
Ve škole se znovu sejdeme 4. března.
Práce chtivé maminky a tatínci z KFOŠ se sejdou v úterý 5.3. od 20 hodin
v Klubu za školou. Plánovat se bude práce do konce školního roku. Další
pomocníci jsou pochopitelně vítáni.
13. března půjdeme (tentokrát celá škola) na vystoupení Tam Tam orchestru
do Národního domu na Vinohradech.
17. března nás pak čeká Maškarní bál, který opět nejen pro naše děti pořádá
Kruh fandů ořešské školy. Program plný zábavy, soutěží a tance zahájí
ve
14 hodin tradičně vystoupení školního divadelního kroužku vedeného paní
Šavlovou. Připraveno je i občerstvení a odměny pro děti, jejichž rodiče přijdou
v masce.
A na závěr ještě termín pro rodiče, kteří právě plánují dovolenou. Vyhněte se
týdnu od 16. do 21.
ervna, protože právě v tomto termínu jedeme na školu v přírodě. Dětem by
určitě bylo líto, kdyby nemohly jet s námi.
Tak dětem hezké jarní prázdniny, další zprávy v březnu.

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

