
 

Časopis ROHLÍK 5. číslo / VII. ročník, červen 2017 

Základní škola a Mateřská škola Rohle, příspěvková organizace 
S blížícím se koncem školního roku bilancujeme, hodnotíme. V následujících řádcích 
nabízíme k přečtení zajímavé informace.  
 

Brzy budeme rozdávat vysvědčení, i my jsme byli hodnoceni. Velmi pěkné vysvědčení jsme dostali od Jiřiny Chytilové, 
žákyně 7. ročníku: 
Vysvědčení mé škole 

 Prostředí  1 
Protože mi je ve škole dobře a ráda se tam vracím, ať už kvůli kamarádům nebo kvůli různým akcím. 

 Učení       1 
Většina učitelů látku dobře vysvětlí a proberou třeba i hravě. Když už se stane, že něco nepochopím (což se stává často), tak mi učitelé poradí a 
není problém látku znovu převysvětlit. 

 Školní akce                   1* 
Přidala jsem hvězdičku, protože výlety na které jezdíme, mě opravdu baví a hrozně si je vždycky užiju. Mám ze školních akcí mnoho dobrých 
zážitků. 

 Učitelé                            1 
Učitelé na této škole jsou strašně fajn. Občas si v hodinách popovídáme o různých věcech a učitelé i rádi poradí. Je s nimi i sranda.  

 Celkové hodnocení školy 1*** 
Rohelskou školu mám strašně ráda kvůli spolužákům i učitelům. Ve škole je mi dobře. Určitě bych našla ale i nějaké negativní věci, protože jsou 
ale učitelé většinu času s námi také pozitivní (což opravdu obdivuju, jelikož já bych s námi takové nervy neměla, ale oni jsou většinou hodní a 
šťastní a pozitivní což opravdu nechápu!), tak v tomhle vysvědčení budu taky pozitivní. Samozřejmě na naší škole je více těch pozitivních věcí než 
negativních. Školu v Rohli ráda navštěvuju a mám ji moc ráda. 

 

Co se nám povedlo: 
Škola v přírodě na Bozéňově (5. – 8. 6. 2017) 
Skola v přírodě byla absolutně nejlepší akcí školního roku dle ohlasů žáků, rodičů i pedagogů. Domnívám se, že si žáci 
ani nevšimli, že jsme se toho hodně naučili. Snažili jsme se hravou a soutěživou formou propojit všechny školní 
předměty. Nejvíce nám ale šlo o to, aby se k sobě děti chovaly ohleduplně, pomáhaly si, respektovaly se a 
spolupracovaly v týmech. Vzhledem k množství nezapomenutelných zážitků a prožitků se nám ani nechtělo věřit, že 
jsme tam strávili pouhé čtyři dny. Další neuvěřitelná situace – zeď zlobidel byla po celou dobu pobytu prázdná. Máme 
to v Rohli ale šikovné děti! Pokud nevěříte, prohlédněte si obsáhlé album na našem facebooku.  

Rohelský cross 
Ve čtvrtek 25. 5. 2017 se na hřišti před školou sešlo na tradičním závodě něco málo přes sto mladých běžců. Byli to žáci 
z Rohle, Kamenné, Úsova a Hrabišína. Podle pravidel fair play soutěžili v kategoriích dle věku. Počasí nám přálo. 
Hranolky opět sklidily úspěch. Výkony závodníků byly úžasné! Vítězům blahopřejeme, nejstarší výherci získali batohy - 
cenu ředitelky a starosty. Ale pro nás byli vítězi stejně všichni, kdo se závodu zúčastnili.  

 

 

Úspěchy našich žáků 
Potěšilo nás, že všech pět našich kluků deváťáků úspěšně splnilo povinné 
přijímací zkoušky a všichni se hned v prvních kolech dostali na své vysněné školy. 
V tomto školním roce se loučíme s deváťáky: Matija Jankovič, Matěj Jurník, 
Martin Němec, Radek Skácel a Přemysl Vašek. AŤ SE VÁM NA DALŠÍ CESTĚ 
ŽIVOTEM, KLUCI, HODNĚ DAŘÍ! 
Další úspěch, tentokrát v soutěži Matematický klokan v kategorii Cvrček, sklidily na 
prvním stupni žákyně Tereza Třísková a Rozálie Michálková, obsadily totiž   
II. místo v okresním kole. 

 

Pro rodiče 
Rodiče, byli bychom rádi, kdybyste vyplnili „anketu“ o klimatu ve školách našeho regionu, která je umístěna na 
www.mapzabreh.cz  do 30. 6. 2017. Anketa je anonymní, jejím cílem zjistit převažující názor rodičovské veřejnosti, 
zorientovat se v množství aspektů, které kvalitu klimatu ovlivňují a získat tak nové impulzy pro rozvíjení spolupráce 
mezi školami a rodiči. 

 

 

  



Zprávy z družiny 

 Budování školní zahrádky 
Po podzimním nadšení z naší zahrádky jsme se pustili do jarní výsadby. Postavili jsme z vrby jurtu, týpí a  vrbou opletli 
velký plastový barel na vodu. Zasadili jsme maliny, ostružiny, jahody, hrášek, ředkvičku. Osadili jsme bylinkovou spirálu 
mátou, meduňkou, levandulí, yzopem, dobromyslem, pažitkou a heřmánkem. Bylinky už trháme a sušíme si je na čaj. 
Z cihel vyrostl vyvýšený záhonek na dýně. Už kvetou i afrikány, slaměnky a měsíček zahradní. Sklidili jsme ředkvičku, 
hrášek a ochutnáváme okurky a jahody. Pro užitečný hmyz žáci vyrobili domečky pro broučky. 
 
 

 
 

 Recyklohraní a kolo 

Úspěšné bylo naše letošní zakončení sběru starého elektra a baterií. Po splnění všech vyhlášených úkolů jsme 

vyhráli pěkné kolo pro děti. 

 

 Naplňte Plastožrouta 

Letos se nám podařilo nasbírat 80kg plastových vršků.                                               

Bohunka Gřundělová 

 

Ohlédnutí za školním rokem v mateřské škole 

Tento školní rok jsme pracovali s dětmi podle vzdělávacího programu Jaro, léto, podzim, zima, v lese je nám 

spolu prima!  

Mateřskou školu v Rohli navštěvuje celkem 25 dětí. Na svůj první školní rok na základní škole již netrpělivě 

čekají tito předškoláci: Josefína Drlíková, Justýna Ištóková, Vojtěch Jedelský, Patrik Piňos, Lota Štefková a 

Marie Tomášková.  

Dovolte nám, abychom vám ve stručnosti připomněli akce, které ve školce proběhly. 

10. 9. 2016 maňáskové představení Jak si dráček hledal kamarády 

18. – 19. 10. 2016 sběr starého papíru 

24. 10. 2016 Halloween aneb dýně maxi i mimi ve školce 

25. 10. 2016 Dýňobraní aneb ve školce straší? 

10. 11. 2016 proběhlo vánoční focení  

18. 11. 2016 byla MŠ uzavřena, protože proběhlo školení pedag. i nepedag. personálu 

24. 11. 2016 proběhly vánoční dílny v ZŠ 

25. 11. 2016 vystoupily děti na tradičním rozsvěcování vánočního stromu v Rohli  

5. 12. 2016 přišla do školky dlouho očekávaná návštěva: Mikuláš s anděly i čerty. Poděkovat bychom chtěli 

také paní Ivetě Třískové, která dětem zakoupila adventní kalendáře. 

15. 12. 2016 byly přihlášené děti vyšetřeny v rámci akce Prima Vizus (zrak) 

18. 12. 2016 proběhla vánoční besídka v KD v Rohli 

20. 12. 2016 pozvání na vánoční posezení ve školce od 15:00 do cca 17:00. Při této příležitosti zazněly 

písničky a básničky a společně s dětmi si rodiče mohli ozdobit perníky a vytvořit vánoční ozdoby 

17. 2. 2017 si děti užily maškarní den ve školce, o pár dnů později (26.2) pak další kolo maškarní v KD v 

Rohli 

10. 3. 2017 proběhlo jarní focení Photodienst Brno 

15. 3. 2017 proběhlo vyšetření školní zralosti odborníky z PPP Mohelnice 



20. – 21. 3. 2017 proběhl sběr starého papíru 

31. 3. 2017 přibyly do školky nové hračky 

11. 4. 2017 proběhla velikonoční výstava ve škole  

21. 4. 2017 nás ve školce navštívila výživová poradkyně, která zábavným způsobem představila zdravé a 

prospěšné suroviny, ze kterých si poté děti vytvořily chutnou svačinku    

25. 4. 2017 proběhl zápis do 1. třídy, předškoláci si se staršími školáky užili hodně legrace při plnění úkolů 

15. 5. 2017 proběhl zápis do MŠ, nově bylo zapsáno 6 dětí 

23. 5. 2017 znovu složena trampolína na školní zahradě  

24. 5. 2017 Besídka pro maminky: povedené odpoledne pro rodiče a přátele MŠ. A reakce rodičů?  Velmi 

vydařená akce. Velká pochvala paním učitelkám… Bylo to moc moc krásné, děkujeme… Děkuji za krásné 

odpoledne, všem, co se podíleli na přípravě vystoupení i občerstvení… dětem za nádherné a vtipné 

vystoupení… milým dospělým za společnost… moc jsem si svoji "poslední" návštěvu školičkové zahrádky 

užila… Skvělá atmosféra, více takových posezení! 

29. 5. 2017 proběhlo společné focení u školy 

1. 6. 2017 děti si v MŠ užily Den dětí, venku na zahradě proběhly soutěže, děti byly odměněny medailemi, ze 

kterých měli největší radost 

2. 6. 2017 návštěva u rohelských hasičů a oslava Dne dětí v MŠ 

19. 6. 2017 výlet do Pradědova muzea v Bludově 

 

Mimo jiné jsme s dětmi slavili jejich narozeniny a podnikali spoustu zajímavých výletů do okolí. Na podzim 

jsme objevovali krásu přírodnin, také jsme zkoumali nejen ve školce, ale i v terénu. V září jsme navštívili 

místního včelaře pana Kouřila. V říjnu se pak děti nejvíce těšily z Halloweenu. V listopadu bylo naším velkým 

tématem lidské tělo. Na začátku prosince jsme si s dětmi ozdobili vánoční stromeček, pod kterým se nakonec 

objevily dárky úplně pro všechny. A začalo vánoční tvoření, kdy si např. z vyrobeného slaného těsta děti 

vytvořily vánoční ozdoby. Paní Jana Tomášková darovala školce perníky, které si děti podle vlastní fantazie 

ozdobily a hned nato snědly.  V zimě jsme nezapomněli na ptáčky a společně s dětmi jsme jim vyrobili 

krmítka, která jsme pak zavěsili na větve stromů na školní zahradě.  Letos se zima opravdu vydařila, děti si 

tak užily bobování do sytosti a v teploučkou ve školce jsme pak tvořily Grónskou zem. Na jaře jsme se s dětmi 

vrhli do pozorování koloběhu vody a chvíli na to jsme již tvořili jarní a velikonoční výrobky.  

V průběhu celého školního roku jsme jezdili do Zábřeha na dětská divadelní představení (1x měsíčně). Od 

dubna také probíhá plavecký kurz v Zábřeze.  

Přejeme vám pohodové letní dny!  Za celý kolektiv MŠ p. uč. Lenka Kotrlová 

 

 

 

 
 

  



Závěrem: 

Sami vidíte, že ve škole i školce se pořád něco děje. Děkuji celému kolektivu, pedagogickým i 

nepedagogickým pracovníkům, školské radě a všem partnerům za poctivou práci v tomto školním roce. Přeji 

plnohodnotný odpočinek, abychom ve zdraví a v plném počtu zahájili nový školní rok. Bude to v pondělí 4. 

září 2017 v 9 hod.  

Současně Vás zvu do školy na akci paní kronikářky Evy Petrášové, výstavu „O škole a lidech“ od pátku 1. 9. 

do neděle 3. 9. 2017. Nahlédnout můžete nejen na výstavu, ale prohlédnout si můžete všechny veřejné školní 

prostory. Více informací na plakátech.  

 

Za celý kolektiv Vám přeji léto plné odpočinku, příjemných setkání a nezapomenutelných zážitků.  

Marie Effenberger Rychlá, ředitelka školy 

 


