
Základní škola Ořech a její KFOŠ

     A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás 
dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

     Nejdřív ale, co jsme stihli ještě v listopadu.

    Největší evropskou výstavu minerálů si v Ruzyni s chutí prohlédly děti ze školní družiny 
20. listopadu.  A k tomu krápníková jeskyně, obří křišťálová koule, různé drahé kameny … Není divu, 
že si tenhle výlet nenechala ujít polovina dětí z družiny.

     Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.  

     Jaké by to bylo těšení na vánoce, kdyby chybělo tradiční výrobní odpoledne, které pro děti i 
rodiče pořádá KFOŠ už opravdu řadu let. I teď se27. listopadu sešla pěkná řádka malých i velkých 
kutilů. Výsledkem byly nejen krásné vánoční výrobky, ale i pěkné společné odpoledne. Hlavní 
organizátorkou byla opět paní Skorčíková, které patří velký dík. Od 18 hodin pak všichni mohli 
pod vedením paní  Szöcsové vyrábět adventní věnce. 



     Snažíme se dělat co nejvíce pro bezpečnost našich dětí. Proto pravidelně organizujeme i besedy 
s policisty. Tentokrát  k nám policistka přišla 29. listopadu. Na zajímavé besedě si s dětmi povídala 
o tom, jak se chovat na silnici, ale i o tom, jak předejít různým dalším nebezpečím – od kyberšikany až 
po setkání s nebezpečnými lidmi. Děti beseda zaujala a byly velmi pozornými posluchači.

     Bez školního adventního kalendáře by to před vánoci docela určitě nešlo. Letos jsme se u něj 
poprvé sešli 3. prosince. A pak každý další pracovní den. Vždy nás tady čeká nějaké překvapení, 
soutěž, výlet… Co třeba?  Soutěž o nejkrásnější vánoční ozdobu, vánoční výlet, oblíbená soutěž Kdo je 
kdo (poznáváme podle fotografií – učitelů i dětí – ve věku 0 – 3 roky, kdo je na snímku) a spousta 
dalších.  

     Datum školní Mikulášské asi moc nepřekvapí  - 5. 12.  V deset hodin přišli čert, Mikuláš a anděl. 
Rozdělili nám dárečky od OÚ Ořech.  A pak už se utkali naši školní čertíci a andělé. Pod vedením 
hlavního čerta – p. uč. Šefránkové – letos vyhráli čerti. Ale i andělé - vedení p. uč. Brůnovou - bojovali  
velice,  velice statečně. Odměnu dostaly obě skupiny.   



 

     8. prosince jsme dopoledne zasvětili výrobě. I když se na dobročinnou burzu chystáme už od září, 
bylo i tak nutné ještě mnoho věcí dokončit, dodělat, vyrobit, sešít, vyzdobit… Děti práce pro dobrou 
věc opravdu bavila.  

     11. prosince jsme se všichni vydali na vánoční koncert v Národním domě na Vinohradech.  Vánoční 
atmosféru nám navodil dětský pěvecký sbor Coro Piccolo a sbor Cantarina. Z domova jsme si přinesli 
vlastní zvonečky a k některým skladbám se připojili jako doprovod.

     Každý rok vyrábíme svůj  originální školní vánoční betlém. Letos to nebylo jinak. Vyráběli jsme ve 
čtvrtek 13. prosince. V pátek 14. jsme pak betlém společně odnesli do pensionu U Barona Prášila, kde 
je součástí výstavy betlémů.  Téhož dne v šest hodin večer také náš hudební kroužek posílí svými 
hlasy sbor HUKOT při slavnostním zahájení výstavy.

     13. prosince jsme se rozloučili s naší milou  americkou lektorkou Molly, která u nás jeden semestr 
vypomáhala ve výuce. Za dva dny se vrací do USA. Byla moc fajn a přejeme jí hodně štěstí. Náš 
anglický lektor pan Crawley samozřejmě zůstává dále. 



     Tradiční vánoční výlet v pondělí  17.prosince  jsme letos nasměrovali do Prahy. A co nás čeká? 
Výstava betlémů v Muzeu Karlova mostu, projížďka lodí po zimní Čertovce, krmení ptáků u Vltavy a 
posezení v kavárně u dobrého občerstvení. Určitě to bude moc fajn.  

    Na 19. prosince je už připravena vánoční školní besídka spojená s dobročinnou burzou. 
Nacvičovali a vyráběli jsme pilně, tak se vám snad to, co jsme přichystali, bude líbit. Výtěžek burzy 
půjde pochopitelně opět na školné naší adoptivní indické dcery Padmavati, kterou máme již léta 
„adoptovanou na dálku“. 

     V pátek 21. prosince si pod školním vánočním stromečkem budeme rozdělovat dárečky, které pro 
své kamarády připravily děti. Také ty, které jsme my, dospělí, přichystali pro naše děti.  

     Vánoční prázdniny začínají 22. 12. a končí 2. 1. Ve škole se opět uvidíme ve čtvrtek 3. ledna 2013.

     I začátek dalšího roku bude pestrý. 

     8. ledna jste zváni na Den otevřených dveří. Od 7.30 – 16.30 se  
může kdokoli přijít podívat, jak naše škola vypadá a funguje. 

    9. ledna půjde 1. – 3. třída do Národního domu na Vinohradech na koncert Jaroslava Svěceného.

    Na 12. ledna připravili rodiče z KFOŠ další z krásných Školních bálů. Bližší informace v tomto Listu. 



  K zápisu do první třídy vás pak zveme na 16. ledna 2013 od 15.00  
do 18.00. Moc se na vás těšíme!     

     17. ledna potěší  4. a 5. třídu ukázky rockové hudby v podání  jednoho z našich nejlepších kytaristů 
Radima Hladíka a skupiny Blue Efekt.

     23. ledna se budete moci pobavit na soutěži Ukaž, co umíš. 

    Vysvědčení za první pololetí si pak rozdáme 31. ledna, pololetní prázdniny jsou  1. února.

    Tak to už je z dění ve škole protentokrát vše.

     Závěrem chceme za nás všechny „ze školy i kolem ní“ popřát všem  
dobrým lidem z Ořecha (a nejen z Ořecha) krásné vánoce a co  
nejhezčí rok 2013.

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


