Základní škola Ořech a její KFOŠ
Prázdniny utekly jako voda.
Ještě poslední kraťoučké ohlédnutí za koncem roku minulého, to už jsme v červnu nestihli.
Nebudeme se vracet ke všem červnových akcím, byly jich spousty. Z těch nejdůležitějších asi
škola v přírodě – téma Škola v době J. Š. Baara. Bydleli jsme v trhanovském zámku (ano, v
tom, kde zemřel zlý Lomikar), viděli jsme Kozinův statek i rodný dům Jinřicha Šimona Baara.
Samozřejmě jsme si prohlédli Klenčí, slyšeli jsme dudáky, dívali jsme se, jak se vyrábí a zdobí
třeba tradiční keramika nebo krajky… K tomu jsme stihli bezvadnou celotýdenní hru, spousty
výletů, koupání i stezku odvahy v trhanovském strašidelném sklepě. Když jsme se po návratu
ptali, nejvíc se dětem líbila právě asi noční strašidelná hra, celodenní bojová hra, trhanovské
olympijské hry s netradičními disciplínami, ale taky to, jak jsme si sami museli na chléb
vydělat a také si ho upéct. Paní učitelky byly pochopitelně nejšťastnější z toho, že se všechny
děti vrátily domů živé, zdravé a v pořádku.

Další velmi významná skutečnost byla nutnost rozloučit se s našimi milými páťáky. Pouštěli
jsme je neradi. Kromě jiných dárků dostali opět tradiční krásná absolventská trička.

A už tu byly prázdniny. Ještě zbylo poděkovat všem, kteří nám v minulém školním roce
pomáhali. A nebylo jich málo. Od zřizovatele, bez jehož pomoci a podpory prostě školu vést
nejde. Přes Kruh fandů ořešské školy, občanské sdružení, které před mnoha a mnoho lety
založila (a pak leta skvěle vedla) paní Hanka Fuková. Po ní přebrala otěže na dlouhou dobu
paní Alena Forejtová. I za ní KFOŠ jen kvetl. A protože i mladší syn paní Forejtové je už v páté
třídě, bude třeba se poohlížet po novém velení. Určitě to bude zase někdo moc šikovný,
protože KFOŠ je plný šikovných maminek a tatínků. Pomáhali, a ne málo, i další rodiče,
finanční podporou, radou, materiálem, ale třeba i časem, který věnovaly maminky zapojené
do projektu Pojďte s námi číst (celý rok každý týden četly 1 – 2 hodiny ve škole jako
dobrovolnice s dětmi). Prostě soupis těch, kterým by bylo třeba poděkovat, by byl dlouhý a
dlouhý. Moc doufáme, že nám zachovají přízeň i letos, i když třeba na slavné děkování a
velké „plácání na rameno“ občas ani nebyl čas. Věřte, že o vaší pomoci víme, a že si moc
vážíme všeho, co pro nás děláte.
Letošní prázdniny byly opět, jak jinak, pracovní. V první třídě se vybourávala celá podlaha,
pokládal se nový základ a na něj parkety. V celé škole se malovalo (to taky stojí za to, před i
po malování). Ve dvou třídách máme nové koberce. Ve školní jídelně jsme odstranili poslední

zbytky podivných hnědých obkladů, které byly původě ve škole snad všude. Jídelna tak moc
prokoukla (jen je teď ještě více vidět, že přímo křičí po nové podlaze, ta stará je tam už 30
let). U všech topení jsme umístili nové odvzdušňovací a termoregulační ventily, všechna
topení jsou krásně nově natřena.

S úklidem jsme museli opravdu finišovat a už tu byl nový školní rok
Slavnostní zahájení se opět odehrálo ve školní jídelně. Pozdravit nás a popřát nám hezký
nový rok přišel pan starosta. Pak byly děti se svými třídními učiteli jednu hodinu ve třídách,
kde si povídali, co nového. Největší tlačenice byla samozřejmě v první třídě. Kromě dvaceti
nových prvňáčků se sem muselo vejít i několik desítek rodičů, prarodičů a sourozenců, které
si malí žáčci přivedli jako doprovod.

Třídní schůzka rodičů prvňáčků s třídní učitelkou, ředitelku školy a vedoucí školní jídelny
proběhla hned téhož dne od 9.00.
Na 6. 9. si mohou děti přijít zazávodit na kolech – cyklistické Zákody okolo kolotoče
začínají už v 17.30 hodin.
Snažíme se rozvíjet i logické myšlení našich dětí. Letos jsme se naučili novou strategickologickou hru – Koně. Třídní kola proběhla, před námi je kolo školní.
Na 9. září jsou do Klubu za školou srdečně zváni všichni, kteří by se chtěli více zapojit do
práce KFOŠ. Bude se zde odehrávat schůzka, na které budou přítomní plánovat, co pěkného
pro děti v tomhle roce přiravit. Sraz je ve 20.00.
Je už takovým zvykem, že se na začátku roku spolu vydáme do kina. Pojedeme na Zličín a
uvidíme film Čtyřlístek ve službách krále.
17. září nepůjde elektrický proud. Školní jídelna tedy nebude ani vařit. Proto jsme si
naplánovali výlet do mlýna u Veselých. Pojedeme částečně na kolech, špatní cyklisté to
zvládnou pěšky. Obědvat budeme vlastnoručně „ulovený“ špekáček na místě. A samozřejmě
plánujeme důkladný průzkum celého mlýna. Co kdyby tam měli nějaké pěkné strašidlo.
Součástí výletu budou i cyklistické závody a jízdy zručnosti.

Ačkoli u nás dále pracuje p. učitel Crawley, rodilý mluvčí v angličtině, zůstaneme věrni
tradici a 18. září půjdeme zjistit, jak to letos vypadá s dalšími (americkými) dobrovolníky na
vysokých školách. Zatím jsme měli vždy štěstí a angličtiny s rodilým mluvčím není nikdy dost.
Školní družina jde ve čtvrtek 19. 9. Vyzkoušet do botanické zahrady do skleníku Fata
Morgana, jak moc jsou masožravé rostlinky, které zde budou vystavovány. Doufejme, že
budou kytky nakrmené a děti se nám v pořádku vrátí.
No a na 24. září máme naplánováno kouzelnické vystoupení.
To jsou jen v rychlosti plány na nejbližší období.
Škola má letos 66 žáků, 7 učitelů (z toho 2 muže) ajednoho technicko – hopsodářského
pracovníka. V personální oblasti nedošlo k žádným změnám.
Všem Vám přejeme krásné „babí léto“.

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

