
     Základní škola Ořech a její KFOŠ

     Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. 

     V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc 
dobře. Pršelo. Vyjeli jsme proto o jeden autobus později. Nakonec jsme měli veliké štěstí, 
nezmokli jsme a celý den se nám moc vydařil. Všechno bylo fajn. Od výstavy betlémů 
v Muzeu Karlova mostu přes projížďku lodí po Čertovce až po oběd v restauraci. I na krmení 
labutí nám zbyl čas. 

 

     I vánoční besídka se ve středu 19. prosince snad povedla. Děti svým hostům – rodičům, 
prarodičům, sourozencům i kamarádům - předvedly, co si připravily. Potlesk byl veliký. Milé 
bylo i následné povídání u občerstvení, které v první třídě připravily děti. Moc potěšily 
dobroty, které „na přilepšení“ poslalo mnoho maminek. Věřte, že žádná z nich se nezkazila. 
Hosté měli také možnost si od prodávajících čtvrťáků a páťáků koupit na burze v chodbě školy 
některý z krásných výrobků dětí. Výtěžek z burzy jde (jako ostatně každý rok) na školné naší 
adoptivní dcery Padmavati z Indie. Všem děkujeme za štědrost. 



     V pátek 21. prosince jsme si ještě u vánočního stromu rozdělili dárečky. Malé  si vyměňují 
děti mezi sebou. Větší dárky nakupují učitelé z prostředků od obce Ořech, KFOŠ a případných 
sponzorů. I letos byla nadílka bohatá. 

     A pak už hurá na vánoční prázdniny domů. 

     V tomto kalendářním roce jsme se ve škole poprvé sešli ve čtvrtek 3. ledna.

     Hosty se škola opět zaplnila 8. ledna, kdy se k nám přicházeli postupně podívat rodiče 
stávajících žáků, ale také mnoho budoucích žáků se svými rodiči. Konal se totiž Den 
otevřených dveří. Zájem byl letos opravdu velký. Nejvíce návštěv přišlo pochopitelně k 
prvňáčkům, ale ani ostatní třídy si nemohly stěžovat na nezájem. 

     První, druhá a třetí třída těšila na koncert Jaroslava Svěceného – 9. ledna. Ten byl bohužel 
kvůli nemoci houslisty zrušen. 

     12. ledna bylo důležité datum spíše pro rodiče než pro děti. Další ročník Školního bálu 
vypukl od 20 hodin v krásně upravené ořešské sokolovně. Bál má už tradičně výbornou 
úroveň, je o něj opravdu velký zájem a určitě si jej všichni přítomní hezky užijí. Nepochybně je 
to díky pečlivým přípravným pracím, na kterých se podílí řada rodičů. Dík patří všem, největší 
paní Škrabánkové, která je hlavním organizátorem. Poděkování samozřejmě patří i 
sponzorům.      



     První a druhá třída si pozvala na 15. ledna hosty. Přišly děti z Mateřské školy Ořech a 
z Mateřské školy Zbuzany. Ve školní jídelně jim naši žáčci předvedli zpívanou pohádku 

O dvanácti měsíčcích. Našim hostům se (doufejme) líbila. Rozhodně byli moc hodní a 
poslouchali pozorně. 



 

     Hlavní lednovou akcí byl asi 16. ledna zápis do budoucí první třídy. Věděli jsme o tom, že 
přijde mnoho dětí. Proto jsme hodně přemýšleli o tom, jak situaci řešit, jak umožnit co 
největšímu počtu dětí, aby mohl nastoupit na školu, kterou si vybral. Máme totiž opravdu 
upřímnou radost z každého dítěte, kterému se u nás líbí a chtělo by k nám do školy chodit. 
Trochu nám nahrálo i to, že budoucí první třída se později bude spojovat s neobvykle malou 
letošní druhou třídou. Proto jsme se rozhodli přijmout rekordních 20 dětí (kritéria pro přijetí 
byla zveřejněna na našem webu). Ani to ale úplně nepomohlo. O přijetí projevilo zájem 
celkem 29 dětí z Ořecha, Zbuzan, Chýnice, Chýně a z Prahy. Zatím u dvou dětí požádali rodiče 
o odklad školní docházky. Sedm dětí budeme muset odmítnout. Je nám to upřímně líto, ale 
jiné řešení prostě není. Více děti už z kapacitních důvodů přijmout nemůžeme. Děti s trvalým 
bydlištěm v obci Ořech byly přijaty všechny. 

     Zajímavý koncert byl připraven pro starší žáky 17. ledna v Národním domě na 
Vinohradech. Blue Effect s Radimem Hladíkem provedl děti počátky rockové hudby 
v Čechách.  

     22. ledna proběhne ve škole tradiční fotografování všech tříd a také jednotlivých žáků.

      Na 23. ledna plánujeme oblíbenou soutěž Ukaž, co umíš. Jde o talentovou soutěž, ve 
které děti (nebo dítě s rodičem) mohou předvést ostatním, jaké talenty v nich dřímou. 



Soutěží se obvykle ve zpěvu, tanci, kouzlení, předváděna jsou pohybová čísla i hra na 
nástroje. Možností  je řada. Soutěž je veřejná a začínáme v 18 hodin. 

     Vysvědčení za první pololetí dostanou děti 31. ledna, následovat budou jednodenní 
pololetní prázdniny – 1. února. 

      V únoru nás pak čeká divadlo Gong. 4. a 5. třída se vydá 6. února na představení Tom 
Sawyer.

     8. února by pak měl začít půlroční plavecký výcvik – povinný bude pro druhou a třetí třídu. 

     11. února k nám přijde sokolník. Povídat se bude hlavně o ochraně přírody a péči 
o ohrožené druhy.  

     V únoru by také měla probíhat dopravní výchova pro 3., 4. a 5. třídu, přesné datum ale 
ještě nevíme.  

     Jarní prázdniny budou 25. února až 5. března.    

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


