
Základní škola  Ořech a její KFOŠ

    Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten 
je ale plný zábavy i práce. 

     Nejdříve se vraťme k výsledkům sběru papíru. V posledním vydání  Listu jsme Vám slíbili 
podrobnější  informace. Takže: na prvním místě skončila 4. třída – v průměru nasbírala na žáka 
162,3 kg papíru. Druhé místo obsadili prvňáci – průměr 159,6 kg na žáka. Vidíte tedy, že rozdíl mezi 
prvním a druhým místem byl opravdu malý a vítězství uteklo našim nejmenším jen o „chlup“. Třetí 
místo obsadila 2. třída – průměr 99,3 kg na dítě. A kdo z jednotlivců nasbíral nejvíce? Byl to prvňáček 
– Pepíček Pokorný – který nashromáždil 1 408 kg.  Oceněni byli všichni, kteří přinesli aspoň něco. 
Nejlepší sběrači pak dostali od Kruhu fandů Ořešské školy pěkné ceny. No a nejlepší třída dostala i 
letos krásný dort, který připomínal vzhledem balík se sběrem, rozhodně tak ale nechutnal. 
Dohromady nasbíraly školní děti 6 968 kg. Poděkování samozřejmě patří nejen všem sběračům, ale 
také všem rodičům, kteří při organizaci obětavě pomáhali. 

 



     22. května jsme měli konzultace o prospěchu a chování dětí, takže se každý rodič mohl přijít 
informovat na svého potomka. 

     23. května zahájila „přípravka“. Předškoláčci, kteří se k nám chystají nastoupit do první třídy, se se 
svými kamarády ze současné první třídy sejdou celkem pěktrát.  První setkání bylo celé ve znamení 
pohádky O Koblížkovi. Tančilo se, malovalo i zpívalo. Děti si dokonce samy vyrobily těsto na koblížky a 
ochotné paní kuchařky jim tuhle voňavou pochoutku ve školní kuchyni upekly. Děti z hudebního 
kroužku zase pro předškoláčky nazpívaly písničku O Koblížkovi, který se ztratil v lese. Další setkání 
proběhla 30. 5., 6. 6., 13. 6. Připraveno je ještě závěrečné setkání 27. června, na které byli pozvání i 
rodiče a další příbuzní dětí. A které pohádka je na programu? Popletená pohádka 
O Karkulkosmolíčkovi. Těšíme se, že s dětmi přijde i hodně milých hostů.   

   

     Pátek 31. 5. se zrovna krásným počasím nevyznačoval. A tak se KFOŠ, Oříšek  a ÚAMK Ořech, 
letošní pořadatelé Dětského dne, museli „ukrýt“ do sokolovny. Zábavné odpoledne začalo 
divadelním představení školního divadelního kroužku. Tentokrát děti předvedly pohádku O 
Popelce. A opět se jim moc povedla. Pak už následovaly tradiční i netradiční soutěže, zdobení 
perníčků, nakupovalo se    v obchdůdku s odměnami za vysoutěžené penízky. Nafukovaly se 
balónky a před sokolovnou si děti mohly vyzkoušet jízdu v minikárách. Špatné počasí sice 
nedovolilo uskutečnit plánovaný táýborák, ale o buřtíky nikdo nepřišel, opékaly se alespoň na 
grilu u sokolovny. Děti i dospělí vypadali spokojení. Poděkování  patří všem, kteří  pomáhali 
s organizací.    

   



     Na 2. června jsme připravovali třetí ročník splutí Sázavy. Letoší ročník mohl být rekordní, 
přihlášeno totiž bylo 72 vodáků! Bohužel,  termínem jsme se trefili  do období povodní. V sobotu 1. 6. 
se ještě  zdálo, že bude možné vodu sjet alespoň na bezpečnějších ráftech, které jsme zajistili, Sázava 
ještě povodně nehlásila. V neděli ráno už bylo všechno jinak, a tak jsme měli po sjezdu.      

14. června skončil letošní plavecký výcvik v bazénu Gymnázia J. Heyrovského.

 



     V neděli 16. června odjiždí prakticky všechny děti ze školy na školu v přírodě. Vždy jednou za pět 
let opakujeme školu v přírodě na téma Škola v době J. Š. Baara. Chceme, aby děti o této osobnosti, 
která v Ořechu leta žila, děti něco věděly. Bydlet budeme v Trhanově, v zámečku, kde žil i zemřel 
známý Lomikar. A jaké máme plány? No bohaté. Vypravíme se na výlety na hrady a zámky. Chybět 
nemůže velká noční strašidelná hra i návštěva Klenčí, kde se kromě jiného setkáme  (jako i v 
předešlých letech) s místním starostnou.  Plánujeme i pěkné počasí, sousty her, nějaké to koupání. 
Držte nám palce, ať se vše vydaří. Vracet se budeme v pátek 21. 6. 

     Se školou v přírodě byla spojena i dlouhodobá hra o J. Š. Baarovi, Chodech, Lomikarovi,, Kozinovi a 
dalších zajímavostech místa, kam jedeme. Body, které si děti v této soutěži za více než půl roku 
konání vysloužily, se jim budou moc hodit při zahájení velké  celotýdenní hry, která se bude na škole 
v přírodě hrát. Takže kdo bude vítaným členem družstva, protože přinese mnoho bodů ze soutěže? 
Z první třídy to bude třeba Betynka Štětková nebo Helenka Spoustová. Ve druhé třídě si skvěle vedl 
Matěj Čapka, ve třetí Pepík Nový. Žádaným čtvrťákem bude třeeba Míša Forejt nebo Filip Ondrejka. A 
v pětce vynikl David Plesnivý, Lukáš Grund a Bára Budinková. 

      No a po škole v přírodě už nám mnoho času nezbude. Přesně týden. 

     Hned 22. 6. budeme pomáhat na Medobraní, kde se zapojíme do výtvarné soutěže o nejkrásnější 
Včelí královnu. Děti z naší školy už mají své výtvory přichystány. Jde o výtvarná dílka zpracovaná 
různou technikou, včetně koláží i prostorových výtvorů. 

26. 6. se vydáme na sportovní utkání malotřídních škol do Chrášťan. 



    

     27. června je připravena poslední slavnostní „přípravka“. Večer nás pak čeká školní táborák 
od 18.00.

     Poslední školní den je letos pátek 28. června. Pochopitelně si rozdáme vysvědčení, připraveno 
bude ale i slavnostní rozloučení s odcházejícími páťáky. 

     Takže program je ještě bohatý. Držte nám palce, ať se nám především škola v přírodě vydaří. 

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


