
Adventní čas ve škole 

 V rohelské škole jsme předvánoční čas zahájili tradičně vánočními dílnami. Dopoledne, v pátek 30. 12., se ve 

škole pracovalo na těchto výrobcích: adventní věnce, vánoční stromečky, šiškové princezny, andílci z těstovin, 

ořechoví medvědi, přáníčka a zdobení perníčků. Výtvarný materiál na dílny byl zakoupen z výtěžku ze sběru starého 

papíru, vánoční ozdůbky a svíčky byly za mírný poplatek. V tomto roce bylo také novinkou vyrábění do stánku na 

večerní prodej při rozsvěcení vánočního stromu v Rohli. Školní parlament přišel s myšlenkou, že by bylo dobré 

v tento předvánoční čas udělat něco dobrého, nějaký dobrý skutek. Žáci přišli s nápadem, pokusit se ve stánku 

prodat výrobky, a vytěžené peníze poslat na charitu. Rozhodnutí padlo na adventní koncert České televize. Stánek si 

žáci sami domluvili, postavili, zorganizovali si prodej. K jejich velké radosti se vybralo 797,- Kč. Velmi chválím žáky, za 

tento projekt, děkuji i Vám, kteří jste je podpořili. Doufám, že aktivity parlamentu budou dále pokračovat.  

 Ve středu 5. 12. bylo ve škole Peklo! Každý rok se ve 

škole v tomto čase objeví skupinka čertů vedená Mikulášem a 

Andělem. Nejinak tomu bylo i letos. Pekelná návštěva složená z 

deváťáků zašla nejprve do mateřského centra, kde se na faře 

představili maminkám s dětmi. Potom skupinka prošla všechny 

třídy a zhodnotila chování našich žáků. Někteří byli v pytlích 

odneseni a pokáráni. V Pekle se pak všichni žáci školy sešli, 

následovaly hry a soutěže připravené čertí delegací. Myslím, že 

jsme si to všichni letos užili! 

 V pondělí 30. listopadu se ve škole konaly dvě besedy. 

Obě měly společný cíl, kterým byla motivace našich žáků ke 

studiu angličtiny. První beseda probíhala sice v češtině, ale byla 

o Skotsku, které v rámci výměnného studijního pobytu navštívila ředitelka školy. Druhá beseda již celá probíhala 

v angličtině. Děkuji manželům Michálkovým za zprostředkování besedy s jejich kamarády, rodilými mluvčími, učiteli z 

Anglie. Doufám, že žáci pochopili, že pokud se budou učit cizí jazyk, dveře do světa jsou jim otevřenější… 

 Poslední prosincovou akcí školy pro veřejnost je tradiční nedělní besídka. Děti z mateřské školy a žáci 

základní školy si připravují svá vystoupení, jako dáreček svým blízkým. 

 Ve škole o škole – tak jsme nazvali veřejnou schůzku, na kterou byli pozváni všichni, jimž není budoucnost 

školy lhostejná. Konala se v pondělí 3. 12. Děkuji všem za účast (sešlo se nás kolem čtyřicítky), velice si vážím vašich 

názorů a námětů, a že jich bylo! Dvě hodiny konstruktivní diskuse utekly jako voda. Možná jste se již doslechli, že 

jsme se všichni společně shodli, že v příštím školním roce bude organizace školy zachována a nadále zůstane i druhý 

stupeň.  Jsem velmi potěšena, že Vás již nyní mohu pozvat na další schůzku Ve škole o škole, jejíž termín bude před 

Velikonocemi, během školní Velikonoční výstavy.  

Rozloučím se s Vámi myšlenkou, která na této schůzce zazněla: Pojďme společně šířit dobré jméno školy a pokusme 

se najít způsob, jak získat do školy další žáky.  

Za celý kolektiv Vám všem přeji nádherně prožité Vánoční svátky, do nového roku 2013 přeji ze všeho nejvíce zdraví 

a rodinnou pohodu, což je v dnešní době to nejdůležitější. Za vedení školy pevně věřím a budu se snažit, aby i 

v novém roce škola v Rohli fungovala ke spokojenosti nás všech.                                Marie Rychlá, ředitelka školy 

 

 

 


