
Základní škola Ořech a její KFOŠ 
    Prázdniny (mimochodem, taky se vám zdají pořád kratší a kratší?) jsou za námi a začal 
zase nový školní rok. 
     Ani o prázdninách se ale ve škole nezahálelo. Kromě běžných drobných oprav, stěhování 
kabinetu, stěhování obsahu skříní v prvním patře… jsme svépomocí vymalovali 
nejpotřebnější místa (tady patří poděkování paní Kalejové, která se už za chvíli touhle prací 
snad bude moci i živit). Malování je drahé, není možné malovat každý rok celou školu, a 
vracet se do školy špinavé, to by se nám asi nelíbilo. Částečné opravy se dočkala podlaha 
v první třídě. V plánu byla oprava důkladnější, při jejím zahájení se ale ukázalo, že poškození 
podlahy je mnohem větší, než jsme počítali. Proto jsme se pro dohodě s obecním úřadem 
rozhodli provést jen nejnutnější práce a do rozpočtu na příští rok zařadit rozsáhlou výměnu 
podlahy.  Natřít jsme nechali (ujal se toho pan Jindříšek - díky) budovu školní kuchyně, která 
už delší dobu hyzdila školní dvůr. Nutný ale bude ještě jeden nebo dva nátěry. Učitelé školy o 
prázdninách vyhotovili a odevzdali prvních 216 ( z více než  500) výukových šablon, které 
byly podmínkou pro obdržení dotace EU. Z této dotace byla pořízena krásná nová počítačová 
učebna, kterou děti už rok využívají.  

Naší asi největší letošní radostí je nová podlaha v prvním patře školy, kterou 
jsme mohli pořídit díky štědrému sponzorskému daru manželů Miťkových.  
Z podlahy máme velikánskou radost, vypadá moc krásně a ještě jednou za  
tuhle podporu děkujeme. Na podlahu měl přijít nový vzdušný a lehký nábytek  
vyrobený na zakázku. Zatím jsme sem ale umístili krásné dřevěné lavice, které  
byly zakoupeny ze sponzorského daru Kruhu fandů ořešské školy. Vypadají tu  
ale tak skvěle, že začínáme váhat, jestli by tu nakonec neměly zůstat. 



     No a pak už po nezbytných úpravách v pondělí 3. září ve vyzdobené škole začal nový 
školní rok. Nejdříve slavnostním zahájením ve školní jídelně, kde jsme se za přítomnosti 
rodičů, prarodičů, tetiček, babiček, a také pana starosty přivítali. Pak jsme si jednu hodinu ve 
třídách povídali o tom, co pěkného jsme zažili o prázdninách. Do školy letos nastoupilo 61 
dětí,  z toho 14 prvňáčků.



 

 První školní týden byl rozjezdový. Ve čtvrtek 6. září jsme byli všichni společně v kině 
na českém filmu  Tady hlídám já. Moc pěkný film  o hyperaktivní  holčičce a jejím 
upovídaném jezevčíkovi Hugovi  byl opravdu šťastnou volbou. 
     Ve středu 12. září se odpoledne školní družina vypravila na exkurzi na Pražský hrad. Pro 
18 přihlášených dětí byl připraven program Hra na Hrad. Děti plnily úkoly, po jejich 
úspěšném splnění získaly určitou funkci „ve službách králi“. Tato pěkně připravená hra má 
ještě dvě etapy, na které se určitě vydáme někdy jindy.
     V pondělí 17. 9. se v Klubu za školou sešel na svém jednání Kruh fandů ořešské školy. 
Plánovaly se pochopitelně akce na další školní rok. Výborné je, že byl tentokrát k dispozici i 
přehled akcí jiných sdružení a klubů, takže by se neměly jednotlivé akce překrývat, jak se to 
bohužel v předešlých letech občas stalo. A to by byla určitě škoda, je přece moc fajn, že se 
v obci něco děje, a že si děti i rodiče mohou vybrat z co nejširší nabídky. Moc vítanými hosty 
bylo i několik maminek prvňáčků. 
     19. října bylo dopoledne ve znamení počítačů. Náš pan učitel výpočetní techniky si 
pro děti od  1. do 4. třídy připravil počítačové dopoledne,  děti si mohly vyzkoušet nejrůznější 
činnosti.       
       Ve čtvrtek 19. září školní družina uspořádala cyklistické závody. Utkali jsme se v 
„časovce“, dále pak v jízdě zručnosti (písek, kladina a slalom). Dále jsme osvědčili svou 
šikovnosti při házení míčků (pochopitelně za jízdy) do kyblíků a „sestřelování“ nafouknutých 
míčků. Počasí bylo všelijaké, ale nakonec k nám milosrdné, závody jsme dokončili. V mladší 
kategorii (1. a 2. třída) vyhrála Angelina Berisha, druhá byla Anička Čížková a třetí Natálka 
Mináriková. Mezi staršími dětmi byla nejlepší Johanka Roznětinská, druhý Míša Brodský a 
třetí Lukáš Grund.    



     V pondělí 24. září přijde se svými kouzly a čáry do školy kouzelník. 
     Tradiční Ořešský běh plánuje KFOŠ na čtvrtek 4. 10. Opět pod „velením“ paní Pavlínové. 
     V úterý 9. října se v 18 hodin sejdeme nejprve ve školní jídelně na výroční schůzi KFOŠ. 
Poté proběhnou v jednotlivých třídách třídní schůzky. 
     Ve čtvrtek 11. října se opět účastníme sportovního zápolení na ZŠ Klausově. A 
odpoledne téhož dne od 16.30 se sejdeme na plácku za sokolovnou. Drakiáda, která 
proběhne, bude mít opět dvě soutěžní kategorie: 1) O nejkrásnějšího draka (nemusí létat) a 2) 
O nejlépe létajícího draka. Těšíme se na budoucí i bývalé žáky, všichni jsou srdečně zváni a 
vítáni. 
    Jako každý rok bude fajn, když si uděláte pořádné zásoby kaštanů. Kaštaniáda – soutěž 
o nejoriginálnější výrobek vyrobený z kaštánků – bude oficiálně vyhlášena 15. října a 
ukončena po podzimních prázdninách 29. října. Následovat bude jako vždy veřejná výstava 
ve škole. 
      Volno si nechejte i na sobotu 20. října, kdy vypukne oblíbené Podzimní ořešské 
putování, pořádané Kruhem fandů ořešské školy. 
     A co je ještě ve škole zajímavého? 
       Pokračovat bude projekt Pojďte s námi číst. Podstatou projektu je to, že dobrovolníci – 
zatím jsou to čtyři maminky – docházejí do školy na několik hodin, kdy čtou s jednotlivými 
žáky. Projekt by měl dětem pomoci, aby si našly cestu ke čtení. To, že mají svou dospělou 
osobu jen pro sebe a mohou s ní číst, vnímají děti velmi kladně a na „své“ dospělé se těší. 
Zatím se do projektu přihlásily čtyři maminky: paní Nová, paní Verdis, paní Mináriková a 
paní Štětková. Moc jim děkujeme a rádi přivítáme i další dobrovolníky. 
      Celá škola se znovu zapojí do projektu Čtení pomáhá. Letos jsme pojali jako soutěž mezi 
jednotlivci i třídami. Jde o celostátní projekt, kdy děti přečtou knihu s nabízeného seznamu, 
poté na internetových stránkách odpoví na čtyři soutěžní otázky. Pokud na ně odpoví správně, 



mohou své „peníze“ (body, které dostaly za správné řešení) investovat 
do některého z nabízených charitativních projektů. 
     Trochu se nám letos protáhla příprava stabilního rozvrhu. Ne snad proto, že by se nám 
nechtělo. Jistě jste si všimli, že již v předešlých letech jsme kromě stálého pana učitele – 
rodilého mluvčího Angličana p. Crawley, ve škole měli vždy i amerického dobrovolníka, 
který pomáhal (zdarma a ve svém volném čase) ve výuce angličtiny. I letos jsme se 
pochopitelně snažili dobrovolníka získat. Bylo to trochu složitější (proto jsme také s pevným 
rozvrhem čekali, abychom jej nemuseli hned zase měnit). Ale povedlo se, takže i letos bude 
každé úterý ve škole vypomáhat slečna Molly Plunkett. Pro děti bude jistě velkým 
přínosem. 
Na závěr ještě nabídka letošních kroužků: 
Pondělí:  flétna začátečníci, flétna mírně pokročilí, sportovní a míčové hry
Úterý: psaní na počítači, němčina mírně pokročilí, divadelní kroužek, výtvarný kroužek
Středa: němčina začátečníci, kroužek zábavné logiky, přírodovědný kroužek
Čtvrtek: psaní na počítači, němčina mírně pokročilí, vlastivědný kroužek, kuchařský kroužek
Pátek: hudební kroužek, judo. 

A to je pro tento List všechno. Všem přejeme krásný školní rok 2012/2013 v naší 
škole.  
                              Za KFOŠ a“ jeho“ školu Alena Forejtová a Lenka Kociánová 
          


