
Základní škola Ořech a její KFOŠ 

     Školní rok už je zase v plném proudu. Učení dost a dost. Kroužky jedou (zrušen byl jen kroužek 
vlastivědný a judo, o které letos nebyl dostatečný zájem). Ostatní kroužky jsou dětí plné a výběr je 
opravdu veliký.  Akce střídá akci. Prostě takový normální uhoněný školní rok, na jaký vlastně jsme 
všichni zvyklí.

     24. září nás opět navštívil kouzelník se svým vystoupením. Jeho čáry se nám zase moc líbily. 

     Ve čtvrtek 4. října se uskutečnil  8. ročník Ořešského běhu. Tentokrát se na soutěžících živly 
doslova vyřádily. To, co počasí předvedlo, nebyl déšť, to byl přímo slejvák. O to víc se cení, že 
soutěžící to nevzdali a všichni doběhli. Proto také kromě běžných medailí a sladkých i nesladkých cen 
dostaly druhý den ve škole ještě i zvláštní medaili za statečnost – Cenu ořešské kapky. 

     A výsledky letošních závodů? Z nejstarších dětí byla  nejlepší Šárka Koudelková, druhý Matyáš 
Roznětinský a třetí Michal Brodský. Z mladších žáků vyhrál Filip Hájek, druhá Violka Šedová a třetí 
Lukáš Červenka. Zapojily se i nejmladší děti a s úspěchem všechny (tj. Klárka Hájková, Agátka 
Koudelková, Lada Spoustová, Adélka Ondrejková a dokonce i dvouletá Gábinka Loukotová) 
absolvovaly opičí dráhu.  No a ocenění si jistě zaslouží i pořadatelé – rodiče z KFOŠ (hlavním 
organizátorem byla opět paní Pavlínová). Obdiv zasluhují i rodiče, kteří se svými dětmi i přes děsivé 
počasí vytrvali a neutekli. 



     9. října večer se konalo výroční shromáždění KFOŠ, Byly zde zhodnoceny akce v loňském školním 
roce, přednesena zpráva o hospodaření a zvolena Rada KFOŠ pro tento školní rok.   

      Rodiče si také zvolili svého nového zástupce do rady školy. Pan Stránský, který v této funkci 
pracoval poslední dva roky, z funkce odchází ( jeho syn Petr je totiž už v šesté třídě). Za jeho práci 
v radě panu Stránskému moc děkujeme. Nově byl jako zástupce rodičů zvolen jednomyslně  pan 
Kovář. 

    9. října večer pak proběhly třídní schůzky. 

     11. října se deset žáků 3. – 5. třídy – vydalo na ZŠ Klausovu v Praze. Vždy se zde na podzim 
účastníme sportovního utkání několika škol. Letos se sešly školy čtyři. Klausova, Mohylova, Chrášťany 
a Ořech.  Naši reprezentanti skončili na nádherném druhém místě. Pochopitelně nás to moc těší,  
polovina soupeřů byla z velkých škol, kde se samozřejmě ve větším počtu dětí hledá sportovní talenty 
lépe. Máme z našich sportovců radost. 

    Téhož dne odpoledne se konal další ročník Ořešské drakiády.  O tom, že pochopitelně zase skoro 
nezafoukalo, je už snad i zbytečné psát. I tak to bylo moc fajn. Soutěž o nejkrásnějšího doma 
vyrobeného draka vyhrála Ája Loukotová, druzí byli Tomáš a Emma Zamouřilovi, třetí Anička 
Melcherová, Lukáš Křížek a Bára Zíková. Zvláštní cenu pak dostala Natálka Blechová, za svého 
krásného doma vyrobeného a ještě i létajícího draka.  Nejdéle se ve vzduchu udržel v  kategorii 
mladších dětí drak Janičky Zlochové, druhá byla Natálka Nová. U starších dětí zvítězil Filip Zíka, druhá 
Baruška Bulínová a třetí Anička Čížková.



     15. října byla vyhlášena další tradiční podzimní soutěž – Kaštaniáda. Jedná se o rodinnou soutěž, 
zapojit se mohou i dospělí. Cílem je vyrobit co nejkrásnější a nejoriginálnější výrobek z kaštanů. 
Několik pěkných soutěžních exponátů už se ve škole sešlo. Děti mohou své výrobky přinášet až 
do  29. 10. Výstavka všech výrobků bude poté opět přístupná i veřejnosti.

     Krásně se rozjel projekt Pojďte s námi číst. Pět maminek – p. Kapková, p. Nová, p. Mináriková, 
p. Štětková a paní Verdis  - čtou s dětmi každá dvě hodiny. Patří jim velký dík. Děti se na čtení 
s maminkou vždy moc těší. 

     I letos jsme se zapojili do Logické olympiády, soutěže, kterou každoročně pořádá MENSA ČR. 
Soutěžily opět všechny děti – od první do páté třídy. I když zapojení menších dětí je někdy 
organizačně trochu složité, chceme ale, aby se soutěže mohli  zúčastnit opravdu všichni naši žáci. 
Výsledky školního kola jsou následující. Na prvním místě se umístila Terezka Veselá z druhé třídy. 
Druhý je Matěj Čapka také z druhé třídy. Třetí místo obsadil Míša Forejt ze čtvrté třídy. 
Blahopřejeme. 

       Na sobotu 20. 10. má KFOŠ připraven další ročník Podzimního ořešského putování. Cíl je lesní 
ZOO v Malé Chuchli. Sraz u sokolovny v 9.00. Program vypadá opět úžasně a počasí má být krásné, 
takže co více si přát.



     24. října by k nám opět měl přijít sokolník p. Dobeš, na kterého se moc těšíme. Vždy zajímavě 
vypráví nejen o jednotlivých dravcích, ale i o ochraně přírody a nutnosti se o vzácné ptačí dravce 
starat. 

     25. a 26. 10. budou mít děti podzimní prázdniny. 

     8. listopadu se děti z 1. – 3. třídy vydají do divadla Gong na představení Petr Pan a 23. 11. pak 
k nám do školy přijede Pohádková minishow.

     V běhu je (otázky si můžete přečíst na nástěnce u šaten) celoroční soutěž o Ořechu a jeho okolí. 
Připomínáme, že tato soutěž  bude propojena s letošní školou v přírodě. Bude velkou výhodou, když 
bude mít  skupina na škole v přírodě ve svých řadách úspěšné řešitele. 

     Školní družina ukončila soutěž ve skládání tangramů ( logická hra). První místo obsadily dvě 
skupiny. V jedné byla Míša Terelya, Šárka Plesnivá, Iva Žemličková a Tereza Nová, ve druhé pak Lukáš 
Grund, Honza Skorčík a Marek Folkman. 

     Řeší se česko – německá výměna s naší družební školou v Ragewitz u Drážďan. Letos se z naší 
strany přihlásilo osm dětí. Zvykem bylo sice deset dětí z obou stran, ale protože na německé straně 
jsou na tom letos podobně, mohla by se možná akce uskutečnit i v tomto počtu. Uvidíme. Rozhodně 
by byla veliká škoda o tuto možnost přijít. Pro děti je to obrovská zkušenost. V cizí rodině jsou 
prakticky tři dny (a to je ještě většinu času mají společný program), tři dny je pak německé dítě u nás. 
Děti doprovází dvě dospělé osoby české strany – jedna učitelka školy a jedna obětavá maminka. 
Dnes už je běžné, že děti (samozřejmě starší)  odjíždějí na čas studovat do ciziny právě třeba v rámci 
výměn. A toto je ojedinělá příležitost, jak se na něco takového připravit, jak si posílit sebevědomí a 
ujistit se, že jsem schopen něco takového zvládnout. Začít trénovat samostatnost v patnácti je holt už 
trochu pozdě. Takže doufejme, že výměna přece jen vyjde. Přihlášené děti se moc těší. 

     A ještě několik dat. Jde sice o akce, na které si ještě chvíli budeme muset počkat, zato je dobře si 
jejich data zapsat už teď :

27. 11. bude ve školní jídelně zase tradiční vánoční vyrábění pro děti i rodiče. Pro děti začínáme 
od 16.30. Vánoční adventní věnce si pak můžete přijít vyrobit od 18.00.

Na 17. 12. chystáme vánoční výlet.

Vánoční besídka a dobročinná burza proběhnou 19. 12. 

A už teď můžete sbírat a shromažďovat starý papír. Sběr papíru plánuje KFOŠ na jaro. Uschované 
balíčky se pak pochopitelně budou moc  hodit.   

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


