
Základní škola Ořech a její KFOŠ

Pomalu se blíží konec školního roku, ale ve škole je to právě teď pořádný 
„mazec“. Uzavírá se klasifikace, akce střídá akci.

Adaptační kurz pro budoucí prvňáčky začal 17. 5. Děti se se svými budoucími 
spolužáky a s učiteli ze školy scházely pětkrát po sobě vždy ve středu na celé 
dopoledne. Každý den byl zasvěcen jedné pohádce. Hrálo se, malovalo, 
tancovalo, soutěžilo….  Mnoho ze sedmnácti přihlášených pak u nás zůstávalo i 
na oběd, někteří i déle ve školní družině. Poslední půldenní setkání proběhlo 
ve středu 13. 6. S dětmi jsme se ale ještě nerozloučili úplně. Sejdeme se ještě 
jednou – ve středu 27. června. To máme v plánu poslední tentokrát jen 
hodinku, na kterou jsou srdečně zváni i rodiče, prarodiče, paní učitelky 
ze školky…  Začínáme v 8.00 a konec je naplánován na 9 hodin.  Samozřejmě se 
pak se svými prvňáčky moc rádi uvidíme na slavnostním zahájení nového 
školního roku po prázdninách.

V sobotu 19. 5. vyrazil plný autobus dětí a rodičů do Plzně. Nejprve jsme 
v Techmanii objevovali a zkoumali různé fyzikální jevy. U van der Graaafova 
generátoru mnohým vstávaly vlasy (hrůzou) – viz foto.

Testovali jsme své myšlení na různých hlavolamech a šifrovacích strojích. 
Slunečné odpoledne jsme pak strávili v Airparku u Plzně prolézáním a 
prohlížením ohromujícího množství letadel a bojové techniky. 



 V pátek 1. 6. slavily ořešské děti svůj svátek. Dětský den již tradičně 
spolupořádal KFOŠ a Oříšek. Veselé odpoledne začalo pohádkovým 
představením dětí ze školního divadelního kroužku. Mělo velký úspěch. 
Po divadle děti soutěžily o penízky, za které si mohly v obchůdku koupit 
nějakou drobnost nebo sladkou odměnu. Všechny se moc snažily a vůbec 
nevadilo, že jsme kvůli nepříznivému počasí musely zůstat v sokolovně. Buřty a 
klobásky se opekly na grilu před sokolovnou i za deště. 



Na 3. června jsme naplánovali druhý ročník školního sjezdu Sázavy. Po loňském 
úspěchu se letos počet přihlášených skoro zdvojnásobil. Přihlásilo se celkem 46 
vodáků. Zdálo se, že udělali chybu. Předpovědi na neděli hovořily o přízemních 
mrazících a teplotách ve dne kolem 10 stupňů. Naštěstí jsme zůstali neochvějně 
stateční (vzdaly jen dvě posádky – kvůli nemoci). Odměnou nám bylo modré 
nebe, sluníčko, teplo, prostě ideální počastí.

 Na základě přání většiny účastníků jsme nakonec sjížděli stejný úsek, jako vloni 
– tedy Český Šternberk – Sázava, celkem 21km. Loňští vodáčtí začátečníci už 
letos byli zkušenými „mazáky“. Spousta dětí si vyzkoušela práci „zadáka“ – 
kormidlování lodi. Byla to moc pěkná neděle.



 

4. června odjeli čtvrťáci a páťáci do Klubu Lávka na představení Škola malého 
stromu. Zajímavé divadlo se dětem líbilo.

6. června se konaly konzultace o prospěchu a chování žáků. Protože jsme 
samozřejmě  chytří a hodní, nebyl to až takový problém.  

 Když už jsme u té šikovnosti, pan Fořtík z Centra nadání nám poslal výsledky 
testů IQ z pohledu školy. Samozřejmě nezjišťujeme, jaké hodnoty dosáhli 
jednotliví žáci, tato informace je posílána jen jim. Zajímavé jsou ale celkové 
výsledky. Z 29 dětí, které měly o testování zájem, dosáhlo  IQ 9 dětí hodnoty 
nad 130 – tedy 31 % z testovaných a cca 16  % ze všech žáků školy. Asi máme 
opravdu šikovné děti, protože se uvádí, že v běžné populaci má IQ nad 130 asi 
2 – 3 %.        



15. června končil kurz plavání pro naše prvňáky a druháky. Došlo i na plavecké 
závody. V první třídě je nejlepším plavcem Milánek Kovář, druhé místo patří 
Lucince Koudelkové  třetí  byla Lenička Folkmanová. Druháci soutěžili spolu se 
třemi třeťáky, kteří na plavání chodili také. A výsledky jsou následující. O první 
místo se dělí Violka Šedová s Radkem Žemličkou. Druhé místo Pepík Nový a 
Nella Otrubová. A na třetím místě se shodně umístili hned tři plavci – Terezka 
Nová, Šárka Plesnivá a Filip Ondrejka. 

11. června nás a děti z mateřské školky pozval na  své divadelní představení 
školní divadelní kroužek. Vystoupení, které děti nacvičily pod vedením paní 
Šavlové  a paní Nové se jim moc povedlo. 

Dál už se žilo přípravami na školu v přírodě. Na tu jsme odjížděli v neděli 17. 6. 
ráno. Letošní téma školy v přírodě bylo Piráti. 

Připravovali jsme se pečlivě. Již několik týdnů před odjezdem byl a k tématu 
připravena nástěnka i školní soutěž. Na školu v přírodě jsme odjeli do Borku 
u Miletína. Cestou tam jsme se stavili v pevnosti Josefov a také na Kuksu. Výlety 
jsme podnikali i z našeho stanoviště v Borku. Navštívili jsme koupaliště 



v Miletíně i nádherné koupaliště v Hořicích. Podívali jsme se na hrad Pecka. 
Také jsme byli na exkurzi ve výrobně Hořických trubiček. Bylo to moc zajímavé. 

Nevynechali jsme ZOO ve Dvoře Králové, kde jsme si mohli při speciálním 
programu pohladit třeba hady. Víte, že vůbec nejsou slizcí? Protože jsme měli 
krásné počasí, mohli jsme být prakticky pořád venku a bylo to moc fajn. 
Odehráli jsme i obrovskou námořní bitvu. Taky v noční hře o záchranu 
papouška Kapitána Flinta, kterého jednoho večera ukradl zlý cizí pirát, jsme 
museli osvědčit svou odvahu, důvtip i soudržnost soutěžících pirátských tlup. 
Bohužel tuto hru odehrály jen tři pirátské tlupy. Pak začala strašlivá bouřka, 
která trvala několik hodin, takže dvě skupinky o noční hru přišly. Bylo jim to líto. 
Bohužel, živlům neporučíš! Škola v přírodě byla bezva. Všechny děti byly moc 
šikovné a samostatné, nikdo se nezranil ani neonemocněl. Na nějaký pláč vůbec 
nebyl čas. Co víc si přát. A jak dopadla celotýdenní soutěž – hra o poklad 
Kapitána Flinta? Vyhrála tlupa pod vedením kapitána Filipa Zíky, která nejdříve 
našla podle tajné mapy správný ostrov s pokladem. Vrátili jsme se v pátek 22. 6. 
večer. 



A co nás čeká v posledním týdnu?

24. 6. vystoupí naše děti na Medobraní – ve 14 a 15 hodin 

27. 6. se ráno naposled sejdeme s našimi předškoláčky.

Téhož dne odjíždíme na kolech s dětmi z druhé, třetí a čtvrté třídy do Chrášťan 
a na sportovní zápolení s okolním malotřídkami. 

A ještě jednou 27. 6. tentokrát v 18.00 nás čeká závěrečný táborák v Lesíku. 

Slavnostní zakončení školního roku , předání vysvědčení a rozloučení s páťáky 
je plánováno  na 29. 6. od 8.00 do 9.30. Školní družina bude i poslední školní 
den v provozu normálně až do 16.30.

A co plánujeme na prázdniny?  Je toho víc než dost. Kromě běžných drobných 
prací, které se dělají o každých prázdninách, bychom chtěli renovovat podlahu 
první třídě a vyměnit celou podlahu v prvním patře za stejně hezkou, jakou už 
máme v přízemí. Takže 3. září, kdy se opět pro prázdninách sejdeme ve škole, 
to tu budeme mít zase o hodně hezčí.

A na závěr zase drobné „střípky“.

 Velikou radost máme z nově vzniklých školních „pozemků“ před budovou 
školní jídelně, kde si děti mohly vypěstovat a pak také sníst třeba vlastní 
ředkvičky. 

Na příští rok plánujeme kromě jiného také (ve spolupráci s Centrem nadání) 
otevření kroužku zábavné logiky na naší škole. Kroužek je určen pro kohokoli 
od 6 – 16 let, jeho náplní budou deskové hry, hádanky, kvízy, hlavolamy, které 
mají rozvíjet logické schopnosti dětí.  

Školní projekt „Dneska učí moje máma, můj táta“ nám trochu pokulhává. Že by 
si nikdo z rodičů nechtěl vyzkoušet, jaké to je stát před celou třídou? Zato se 
moc pěkně rozjel projekt „Pojďte číst s námi“. A to díky p. Nové, která do školy 
přišla na několik dnů, abychom projekt, který by měl naplno nastartovat 
od příštího roku, pořádně vyzkoušeli. Četla s dětmi řadu hodin.  A děti se 
na čtení s ní těšily. Od září bychom potřebovali další obětavce, kteří by byli 
ochotni aspoň na pár hodin do školy chodit a číst s jednotlivými dětmi z první a 
druhé třídy. Našel by se ještě někdo?        



Protože tento článek je poslední v letošním školním roce, chtěli bychom  
závěrem poděkovat všem, kteří nám i letos všemi možnými způsoby  
pomáhali. Pochopitelně zřizovateli OÚ Ořech za finanční prostředky, které  
nám naši činnost umožňují na velmi dobrých materiálních podmínek. KFOŠ  
za jeho neutuchající aktivitu i podporu. Těm, kteří vedli kroužky. Štědrým  
sponzorům. Jmenovat všechny pomocníky dost dobře nelze, to bychom museli  
vydat zvláštní číslo. Buďte si jisti, že o vaší pomoci dobře víme, moc si jí  
vážíme a je pro nás velmi důležitá!!!

Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří ve škole pracují. Pedagogům i  
nepedagogům. Nikdo z nich se neřídí pracovní dobou „od do“. Je od nich  
očekáváno, že budou pracovat mnohem více, než je třeba zvykem někde  
jinde. A oni to opravdu dělají. Díky.

Takže všem krásné léto a „uvidíme“ se zase v září. 

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


