Základní škola Ořech a její KFOŠ
I letos se všechny třídy zapojily do mezinárodní matematické soutěže Matematický
Klokan. Soutěž je určena pro děti od druhé třídy. U nás ji ale vždy mohou vyzkoušet i
prvňáčci. A mnozí jsou opravdu moc šikovní. Letos v kategorii Cvrček vyhrála Viola Šedová,
druhý byl Tomáš Zamouřil a třetí Pepík Nový. Šlo o kategorii pro žáky 2. a 3. tříd. Starší děti –
4. a 5. třída – mají svou kategorii Klokánek. Tady byl nejlepší Marek Folkman, druhý Lukáš
Grund s Petrem Pavlínem, třetí Michal Forejt.

Náš letošní jarní projekt – Vítání jara – trval od 19. – 26. 3. Celá soutěž byla tentokrát
zaměřená na ptactvo. Ve škole byly všude vyvěšeny obrázky se jmény ptáků. V počítačích
byly nainstalovány programy, ve kterých se děti mohly seznamovat s tím, jak zvíře vypadá,
ale i jaké zvuky vydává. Sbíraly se také vzácné kartičky s ptáčky do soutěže. Celý projekt
vyvrcholil 26. března soutěží mezi skupinami. Samozřejmě, kartičky získané za uplynulý
týden, hodně pomohly. Po vyhlášení výsledků jsme si vyrobili krásnou jarní výzdobu nad
vchodové dveře. Když jsme ji vyvěšovali, vál zcela nejarní vítr, takže jsme byli docela zvědaví,
kolik ozdob najdeme na škole, až se vrátíme z velikonočních prázdnin. Ale nebylo to až tak
zlé. Několik ptáčků sice odletělo, zbytek byl ale statečný.
Velikonoční prázdniny jsme měli, jako všechny děti v českých školách, od 28.
do 1. 4. 2013.
V pátek 5. dubna jsme se od půl sedmé večer začali scházet ve škole. Před námi další
ročník tolik oblíbeného Spaní v škole. Dnes už je tahle kratochvíle možná i v hodně jiných
školách. Naše škola však je zaručeně jednou z prvních (ne-li první, žádné přesné statistiky asi
neexistují), kde jsme s touhle akcí začínali. A proč o tom píšeme právě letos? Protože letos
jsme na spaní uvítali jako prvňačku dceru tatínka, který se dávno, dávno, jako třeťák, účastnil
prvního ročníku. To to teda utíká!

A jaké bylo spaní? Skvělé. Jen bychom ho asi měli přejmenovat. Se spaním tenhle večer
má společného opravdu jen málo. Sešlo se nás i letos požehnaně. Ze školních dětí chyběly
jen čtyři. Přišlo i skoro třicet bývalých žáků. Nejdříve jsme soutěžili ve skupinách o zlaťáky,
které budeme potřebovat ke vstupu na půdu. Disciplíny byly různé. Třeba strašidelný
kosmetický salon, poznávání tajemných zvuků a podivných předmětů, úprava strašidelného
pařátku a spousta dalších. Když jsme si cestu na půdu vykoupili, vyslechli jsme, jak velí
tradice, při světle svíček příběh o strašidlech v ořešské škole, který nám vždy vypráví paní
ředitelka. A pak už se chodilo po jednom na půdu. Čekání nám zpříjemňovali muzikanti – naši
bývalí žáci Honza Macalík, Markéta Forejtová, Tomáš a Lukáš Melcherovi. Oporou jim byl pan
Macalík se svou kytarou.

Na půdu se chodilo po jednom (pochopitelně kromě prvňáčků, ti mohli s doprovodem).
Absolvovat strašidelnou trasu, podepsat se na arch a otisknout palec se podařilo skoro všem.
Na dobrou noc nám pak muzikanti zahráli ještě ukolébavku. Ráno se snídalo, uklízelo, balilo a
také se rozdávaly strašidelné diplomy. Velké poděkování za pomoc s organizací patří ještě
také manželům Glaserovým, p. Křížkovi, p. Forejtovi, Ondrovi Šefránkovi a Ondrovi
Kociánovi. Také všem rodičům, kteří pro nás napekli a připravili tolik dobrot, že jsme je
dojídali ještě ke svačině a jako zákusek po obědě v pondělí.
11. 4. nás svým pěkným představením o Malém princi potěšil školní divadelní kroužek.
Zdařilé vystoupení s dětmi připravila jejich vedoucí p. Šavlová.
Na neděli 21. 4. si přejme pěkné počasí. KFOŠ totiž připravil Další ročník Jarního
ořešského putování – s podtitulem Návrat z hvězd. Jede se vlakem ze Zbuzan, cílem je
sklárna Nenačovicích a blízké lesy. Tentokrát bychom se asi mohli potkat i se zástupci
mimozemských civilizací.
První ročník Běhu kolem školy se uskuteční 22. – 26. 4. Z téhle akce máme obrovskou
radost, protože ji prakticky sami organizují žáci naší čtvrté a páté třídy. Děti si tak vyzkoušejí,
co všechno je potřeba při organizování takovéto akci zařídit. Moc děkujeme za pomoc všem
sponzorům, kteří děti podpořili, a také OÚ Ořech, který dětem v jejich snažení vycházel
maximálně vstříc. Bližší údaje o akci by měly být na letáčku uvnitř tohoto Listu. Moc
doufáme, že vás přijde hodně a že se tak dětem jejich velká samostatná akce povede.

Ve stejném týdnu se někteří naši páťáci budou pokoušet o přijetí na osmiletá gymnázia.
Držme jim palce.
Vítězové naší talentové soutěže Ukaž, co umíš, se 23. 4. dočkají své výhry. Pojedou se
podívat do dabingové studia na to, jak se dabuje animovaná pohádka. Krásná cena, my
ostatní docela závidíme.
Ve čtvrtek 25. 4. odpoledne odjede skoro třicet dětí ze školní družiny do skleníků
na setkání s tropickými motýly. O výlet byl takový zájem, že jsme, bohužel, z důvodu
omezení ze strany organizátora, nemohli vzít všechny děti, a tak jedou ti, kteří se přihlásili
nejdříve.
Na sobotu 11. května KFOŠ připravil celodenní autobusový výlet pro rodiče s dětmi. Jede
se do přírodního park Mirákulum. Děti i jejich doprovod tady čekají skvělé atrakce a spousta
zábavy. Pokud se ještě chcete přihlásit, spěchejte, autobus je skoro vyprodán.
Sběr papíru chystá KFOŠ společně se spolkem Oříšek. 14. – 16. května můžete od 7 – 8
hodin ráno odevzdat připraveným rodičům do kontejneru na školním dvoře, co se vám
podařilo nasbírat.
A dále už jen co nejrychleji. 31. 5. nás čeká Dětský den a táborák. Stále probíhá soutěž
ke škole v přírodě – nejlépe si v ní zatím vedou Pepík Nový, Míša Forejt, Filip Ondrejka,
Matěj Čapka, David Plesnivý a Angelina Berisha. Probíhají také přípravy na další ročník
anglické olympiády, kterou naše škola každoročně pořádá pro malotřídní školy z blízkého
okolí. Školní družina se chystá do kina na oblíbený Čtyrlístek a také na další část putování po
Pražském hradě – Hra na hrad. Stále sbíráme (už plníme druhý velký pytel) víčka od PET
lahví, pokud vám doma přebývají, u nás budou vítána.
Krásné jaro vám přeje

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

