
Základní škola Ořech a její KFOŠ

     Konec února byl ve škole ve znamení jarních prázdnin. Trvaly týden od 20. – 
24. února.

     Hned po prázdninách nás navštívil sokolník p. Dobeš. Jak jsme už avizovali, 
přišel tento školní rok výjimečně podruhé, protože nám měl příležitost ukázat 
poměrně vzácného raroha velkého. Beseda byla opět moc zajímavá a zvířátko 
krásné. 

     Na neděli 4. března připravil KFOŠ další ročník oblíbeného karnevalu pro děti 
v ořešské sokolovně. Veselé odpoledne začalo vystoupením školního 
divadelního kroužku, který pod vedením paní Šavlové a paní Nové připravil 
pro tuto příležitost pohádku Tajemství ořechového knížectví. Hra se moc líbila, 
děti si zaslouženě užívaly potlesk i kytičky od diváků.

 

 

Pak už začal taneční rej masek. Děti si mohly i ozdobit perníčky, namalovat 



obrázky a pobavit se při hrách a soutěžích, které moderoval  Olda Burda. Zájem 
o karneval byl opět velký, přišlo více než 50 dětí, pochopitelně v doprovodu řady 
dospělých. Velké poděkování patří všem rodičům, tatínkům i maminkám, kteří 
pomáhali s výzdobou a přípravou sálu.             

      Školní turnaj ve strategické logické hře Lodě proběhl ve středu 7. března. 
Soutěžilo se o vítězství v jednotlivých třídách. V první třídě byla nejlepší Lenička 
Folkmanová.  Ve druhé třídě zvítězil Filip Hrůza. Nejlepší „lodivod“ ve třetí třídě 
je Míša Forejt, ve čtvrté třídě si nejlépe vedla Bára Budinková  a v páté třídě 
zvítězila Klára Škrabánková.      

    První, druhá a třetí třída ve středu 14. března v Národním domě 
na Vinohradech vyslechla koncert Musica Festiva di Praga. Představení Světem 
hudby vážně i nevážně ukázalo dětem průřez hudbou od středověku až 
po současnost.



     V pondělí 19. března se (jako každý rok) zapojíme do mezinárodní 
matematické soutěže Matematický Klokan. Děti z druhé a třetí třídy soutěží 
v kategorii Cvrček, čtvrťáci a páťáci v kategorii Klokánek. Jde o soutěž, která je 
zaměřena na logické myšlení. V předešlých letech už v ní některé z našich dětí 
dosáhly velmi pěkných výsledků na okresní úrovni. 

     21. března jsme byli pozváni na návštěvu do včelína. Podíváme se, jak 
takovéhle zařízení vypadá, a jistě se dozvíme mnoho zajímavého.

     22. března se budou děti z 3. – 5. třídy vzdělávat v oblasti bezpečnosti a 
dopravní výchovy. Tuto akci ve spolupráci s BESIP pořádáme také každoročně. 
Prevence dopravních nehod není opravdu nikdy dost. Ve čtvrtek proběhne 
přednáška a beseda. Školitelka se pak k nám vypraví ještě jednou. To budou děti 
psát test z toho, co se naučily. 

     Na koncert se mohou těšit i starší žáci. Ti 28. března pojedou také 
do Národního domu na Vinohradech.  Tentokrát vystoupí Jana Koubková 
Quartet. Program bude věnován jazzu, blues a swingu.   

     Na čtvrtek 28. března připravuje KFOŠ a  sdružení Oříšek Velikonoční výrobní 
odpoledne pro děti ze školy, školky i širokého okolí. Sraz je v 16.30      ve školní 
jídelně. Jste srdečně zváni. 

     Pátek 30. března mají jistě ve svých diářích označený jako 
významný den nejen současní, ale i bývalí žáci školy. V     18.30 totiž   
začíná tolik oblíbené Spaní ve škole se zaháněním půdních strašidel. 
Konec akce je v     sobotu v     9.00 ráno. Pochopitelně jsou i naši bývalí   
žáci srdečně zváni  !  

A další plány?  

 4. dubna se 4. a 5. třída vydá do Národního muzea na výstavu Vynálezci a 
vynálezy.  

    5. – 9. 4. budou mít děti velikonoční prázdniny. 

     Na 18. 4. jsme opět pozváni na vědomostní klání M.U.Z.O.R.  na pražskou 
ZŠ Klausovu. Budeme v těžké pozici obhájců loňského prvního místa. 



    18. 4. zahraje školním dětem divadelní kroužek své představení Tajemství 
ořechového knížectví. 

   Na 21. 4. chystá KFOŠ další ročník Jarního putování do okolí Ořecha. 

     V dubnu proběhne také sběr papíru, takže už nyní můžete dělat zásoby. 
Sbíérí se noviny, letáky, časopisy.  (ne kartony, krabičky, lepenku). Kontejner 
bude přistaven na dvoře školy a výtěžek opět bude použit pro financování 
aktivit dětí ze školky a školy.

     V pracovních činnostech jsme začali na našem školním minipozemečku 
připravovat vše pro jarní práce.  

     Školní družina chystá další kolo vyrábění (a pochopitelně následné 
konzumace) studeného občerstvení. 

     Přírodovědný kroužek plánuje výlet s ornitologem k Hostivickým rybníkům, 
kde budou sledovat hnízdění ptáků. 

     KFOŠ chystá sobotní dopoledne s tatínky – Festival ořešských tatínků. 

     Plánů je hodně. O termínech a podrobnostech budeme včas informovat. 

    Snad ještě jeden termín na konec. Letošní škola v přírodě proběhne 
17. – 22. června 2012.

Za KFOŠ a „jeho“ školu Alena Forejtová 

a Lenka Kociánová (www.zsorech.cz)


