
Základní škola Ořech a její KFOŠ

 A máme tady březen, před námi je krásné období začínajícího jara. 

Ve škole je ale veselo bez ohledu na roční doby. 

Stále dohráváme školní turnaj ve stolním tenise.

Druhá část besedy o dopravní výchově se konala 7. 3. „Školení“ bylo ukončeno testem. Ve 
třetí třídě dopadl nejlépe Pepík Nový. Získal 16 bodů (z možných 20). Mezi čtvrťáky byla 
nejlepší Šárka Koudelková (17 bodů). A v páté třídě zvítězil Matyáš Roznětinský – 18 bodů. 

     Jarní prázdniny si naše děti užívaly od 25. února do 3. března.

     Každé úterý od 13.15 – do 15.30 už pěkně funguje anglický klub. Přihlášené děti – a 
přihlásit se děti mohly i jen na část této doby – tráví čas s americkou studentkou Allison. Hrají 
různé zábavné hry a zároveň si takto příjemnou formou procvičují anglickou konverzaci.

   Na schůzce  KFOŠ se maminky a tatínci sešli v úterý 5. 3. Dolaďovaly a plánovaly se akce   do 
konce školního roku. Stále platí, že vítána je každá další maminka, babička, tatínek…, kteří by 
chtěli ve KFOŠ pomoci. Stačí se s nabídkou spolupráce obrátit na předsedkyni KFOŠ            p. 
Forejtovou.

     13. března všechny děti od první do páté třídy odjely do Národního domu na Vinohradech 
na bubenickou show Tam Tam orchestru. Děti se seznámily s různými hudebními styly a 
žánry z různých konců světa.  

Od 6. 3. se do výuky angličtiny zapojila jako dobrovolná asistentka další Američanka, 
studentka Jaclyn.



      17. března ožila sokolovna. Maminky z Kruhu Fandů ořešské školy přichystaly Maškarní 
bál. Zahájen byl vystoupením školního dramatického kroužku. Děti pod vedením paní Šavlové 
předvedly krásně ztvárněný příběh Malého prince. Naši herci podali úžasné výkony. A pak už 
následoval tradiční Maškarní bál. Přišlo přes 70 dětí z širokého okolí, a také mnoho rodičů. 
Mnozí z rodičů to vzali opravdu s humorem, a přišli také v maskách. Tanec a soutěže 
moderoval Olda Burda.  Zdobily se perníčky, kreslily obrázky. Poděkování patří paní Nové a 
paní Hrůzové za organizaci celého odpoledne, a všem rodičům, kteří pomáhali s výzdobou 
sálu a úklidem.



  

 

      Každoročně se vybraní žáci z naší 4. a 5. třídy rozjedou na jaře na pražskou ZŠ Klausovu. 
Letos zde probíhal již 4. ročník vědomostní soutěže Prokopský M.U.Z.O.R. Deset našich dětí 
(vybráni byli – Andrea Loukotová, Bára Zíková, Bára Budinková, Míša Terelya, Štěpán Kovář, 
Honza Skorčík, Lukáš Grund, Marek Folkman, Petr Pavlín, Míša Forejt) se zapojilo do řešení 
úkolů z oblasti angličtiny, matematiky a logiky, literatury a kulturního přehledu. Jeden z úkolů 
byl výtvarného charakteru.  Moc nás těší, že se naše malá školička v konkurenci šesti škol 
umístila na druhém místě. 

          Velikonoční výrobní odpoledne připravil KFOŠ spolu s Oříškem pro děti ze školy i školky. 
Jen ze školy dorazilo skoro 20 dětí, další děti přišly ze školky. Vyrábělo se velikonoční 
dekorace, zdobila se vajíčka i perníky. Několik maminek si dalo tu práci a napeklo pro nás 
dobroty, takže to bylo opravdu moc fajn odpoledne. Poděkování patří všem, kdo s jeho 
přípravou pomáhali, především „hlavnímu veliteli“ paní Skorčíkové. 



Jaké jsou další plány? 

    Blíží se také dětmi milované Spaní ve škole. Sejdeme se v pátek 5. 4. v 18.30. Prožijeme 
spolu příjemný večer a noc. Ráno akce končí v 9.00. Moc se těšíme i na své bývalé žáky – 
absolventy. 

     Na neděli 21. 4. přichystal KFOŠ další z oblíbených jarních pěších výletů – Jarní ořešské 
putování. Děti se opět vydají do okolí Ořecha, těšit se můžou na řadu krásných her a soutěží. 
Srdečně jsou zváni všichni rodiče (ale třeba i prarodiče, tetičky…), kteří si se svými potomky a 
s námi chtějí udělat pěkný výlet do bezprostředního okolí místa, kde žijí. 

     Ani letos nepřijdeme o  celodenní sobotní výlet pro rodiče s dětmi. 11. května se 
autobusem vypravíme do přírodního parku Mirákulum. Jde o obrovský areál plný atrakcí 
pro děti, takže je opravdu na co se těšit. Hlídejte si termín, aby se na vás dostalo místo 
v autobuse. 



     Pokud sbíráte doma starý papír, děláte dobře. 14. – 16. května od 7 do 8 ráno budou opět 
rodiče z KFOŠ a Oříšku na dvoře školy papír vážit, ukládat do kontejneru a zapisovat výsledky 
do archů. Ohodnoceni budou nejlepší jednotlivci sběratelé, ale i nejlepší třídy. Pokud máte 
kdokoli doma starý papír (noviny, časopisy, katalogy…), a rádi byste nám ve sběru pomohli, 
stačí, když v uvedeném termínu přivezete papír do školy. Uvítáme pomoc kohokoli (dítě      ve 
škole není podmínkou). Po telefonické dohodě můžete papír dovézt i v jiném termínu, zvláště 
pokud se bude jednat o větší množství. 

     Dětský den bude letos v pátek 31. května. Děti čeká divadlo, soutěže i táborák.

     KFOŠ přichystal i sbírku víček z PET lahví. Sbíráme do velkého sudu v přízemí školy. Sbírka 
by měla pomoci 11leté Kristýnce, která je postižena mozkovou obrnou. Prosíme, můžete-li, 
pomozte také. Víčka si od vás velmi ochotně převezmou družinářky školní družiny v době 
7.00 – 8.00 nebo odpoledne mezi 15.30 – 16.30. 

     Závěrem odtajnění tématu školy v přírodě. Už se ví, že jedeme 16. – 21. 6. Po pěti letech se 
znovu chystáme do Trhanova u Klenčí. Budeme bydlet v trhanovském  zámečku. Tématem je 
letos „ Škola v době J. Š. Baara“. K tématu je zaměřena i dlouhodobá soutěž pro všechny 
školní děti. Výsledky i další otázky najdete v prvním patře na nástěnce.  

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


