
Základní škola a Mateřská škola Rohle, příspěvková organizace  
Časopis ROHLÍK 2. číslo / VIII. ročník, prosinec 2017  
První čtvrtletí školního roku jsme se stihli ve škole nejen učit, ale zvládli 

jsme i mnohé akce, na kterých jsme se mohli společně potkat. Děti a žáci si je užívali plnými doušky. 
Přesvědčit se můžete v textu níže. Tradiční Vánoční besídku jsme z důvodu opravy topení v kulturním 
domě odložili na měsíc leden či únor. Děti mají nacvičeno, byla by škoda, abyste si to neužili. Včas dáme 
na plakátech vědět. Budeme se těšit! 
 

➢ Co hezkého jsme už zažili ve škole (s žáky připravila p. uč. E. Vachutková) 
 Ve škole máme spoustu akcí. První, která se mi zalíbila, byla cesta do kina na film Psí poslání. Byl to 
smutný a zároveň veselý příběh. Hlavní hrdina je pes Beili a jeho páníček Ithn. Letos bych vybrala den 
Dýňobraní. Ten byl velice zábavný. V naší škole jsme plnili úkoly potmě a ve strašidelné atmosféře. 
Strašidelných úkolů bylo osm a já je všechny splnila. (A. Hauková) 
 
Nejvíc se mi letos líbily vánoční dílny. Každý si vyrobil podle své fantazie různé vánoční výrobky. 
Vyráběly se adventní věnce, svícny, ozdoby. Taky jsme si mohli nazdobit voňavé perníčky. Pro radost a 
štěstí se vázalo jmelí do malých kytiček. (J. Mauler) 
 
Letos mě nejvíc zaujalo, že ve škole byli čerti. Skoro každý se bál, ale i přesto nikdo kvůli čertům 
nebrečel. Když přišli do třídy, brali děti do pytle a dávali čertovské pozdravy. Potom andělé rozdali 
dětem bonbony. Zavolali nás do družiny, kde jsme hráli různé hry. Nakonec jsme si udělali fotku a 
dostali jsme nadílku. (M. Soural) 
 
Ve škole mě moc zaujala nová učebna, říkáme jí „Bílá učebna“. Je nově dokončena a vybavena, k její 
výbavě patří i interaktivní tabule. Je připojena k internetu a umí spoustu jiných věcí. Teď posloucháme 
příběh o chlapci Jáchymovi a adventním kalendáři. (P. Chytil) 
 

➢ Skupinová literární dílka (s žáky připravila p. uč. Jana Dokoupilová) 
Čert a Mikuláš 
 V úterý 5. prosince se u nás ve škole ocitl Mikuláš s čerty a anděly. Všichni se moc báli. Mikuláš 
se svou družinou nejdřív navštívil školku, kde viděl samé hodné děti, ale byly tam i zlobivé výjimky. 
Všechny děti ve školce slíbily Mikuláši, že se polepší, takže Mikuláš odcházel velmi spokojený. 
Poté navštívil Mikuláš i školní jídelnu a místní obchod. Po návratu do školy šel ihned do 2., 4. a 5. třídy, 
kde byly samé zlobivé děti. Čerti je za zlobení potrestali, po odříkání básničky však dostaly od andělů 
odměnu. Následovala návštěva 1. a 3. třídy. Tam už byly děti hodnější. Paní učitelka je velmi bránila. 
Nakonec se však objevili i zlobivci. Všechny děti slíbily, že budou hodné a Mikuláš posvětil prvňáčkům 
i slabikáře. 
 Nevšední dopoledne pokračovalo ve třídě naproti družině, kde se hrály různé hry. Většina dětí 
se bavila a bylo to dobře strávené dopoledne. 
Autoři: Jiřina Chytilová, Simona Koppová, Pavel Spáčil, Daniel Zacpálek, Ondřej Jedelský, David Sova 

 

Lesní pedagogika 
 Krásného mlhavého dne jsme se vydali se školou do lesíka mezi Rohlí a Janoslavicemi. Tam nás 
přivítali tři lesníci: Honza, Michal a Šárka. Připravili pro nás zábavný a zároveň naučný program.  
 Hráli jsme mnoho her například Sovy a vrány, nebo jsme šli podél provázku a počítali ukryté 
kolíčky na prádlo a mnoho dalších her. Také jsme se dozvěděli spoustu zajímavých faktů o lese a 
zvířatech v něm, jak dlouho se rozkládají různé materiály v přírodě např. sklo, lahve, cigarety, slupky 
z ovoce a papír. 
 Následovala nejlepší část dne, malá svačinka a vyrábění obrázku z přírodnin. Potom jsme 
dostali malé dárečky v podobě sešitu, propisky a bonbónu. Pak byl bohužel konec a šli jsme zpátky do 
školy. Tenhle výlet jsme si moc užili. 
Autoři: Lenka Prachařová, Valerie Linetová, Mariana Schmidlová, Václav Kudlička, Martina Králová 
 



Vánoční dílny 
Naše dílny ty jsou fajn, každý je má velmi rád. 
Děláme tam spoustu věcí, pracují tam malí, velcí, 
koledy nám všude hrají, děti si je zazpívají. 
Jehličí nás zase píchá, poleva se rychle míchá. 
Věnce zase zdobíme, v kostele se modlíme. 
Stromečky jsme donesli a zas rychle odnesli. 
Nákupy jsou velmi drahé, peněženky vysypané. 
Světýlka jsme rozsvítili, abychom si posvítili. 
Perníčky tu zdobíme, a přitom se bavíme.  
Pomáháme malým dětem, sněhuláky stavíme, 
utíkáme za andělem, a přitom se bavíme. 
Děti u stromečku zpívají a rodiče tleskají. 
Učení nás nebavilo, vyrábění pobavilo. 
Děti skáčou radostí, Mikuláš je pohostí.  
Vánoční čas začíná a rychle nám ubíhá. 
Vánoce jsou super svátek, babička má nový šátek. 
Štědrý den je zase tady, mnoho lidí kapra smaží,  
mnoho dárků pod stromečkem, děti jásají: „Hurá večer!“ 
To je naše básnička, ve které je popsaná celá naše vesnička. 
Užijte si Vánoce, potkáme se po roce. 
 Autoři: Ema Drlíková, Marie Maulerová, Eliška Poislová, Jakub Lass, Nela Maulerová 
 

➢ Další informace: 

Projekty:  
EU - Moderní ZŠ a MŠ Rohle 
Rodiče a děti jistě zaregistrovali, že jsme od září ve škole hodně renovovali. 
Z peněz EU, tzv. „šablony“ se vybavila a v prosinci otevřela ve škole nová 
učebna, pracovně jí říkáme „bílá“, protože je vybavena bílým nábytkem. Děti do 
ní moc rády chodí. Nakoupili jsme dvě keramické tabule a spoustu pomůcek. 
V MŠ jsme nakoupili dva nové stolečky a k nim židličky, knihovnu, pomůcky a 
potřebné hračky. 
Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol  
Pravidelně dostávají žáci základní školy balíček s ovocem, zeleninou a krabičky mléka. Projekt je 
podpořen i pracovními listy a aktivitami, které jej doplňují.  
Projekt PPUČ (pedagogická podpora učitelů) 
Od září proběhly na škole již dvě návštěvy odborníků z Prahy, kteří jsou podporou pro náš pedagogický 
sbor v oblasti gramotností. Zaměřili jsme se hlavně na čtenářskou, matematickou a informační 
gramotnost. V tomto projektu je zapojeno pouze 16 škol z republiky, a pro nás je velkou ctí, že patříme 
mezi ně. Máme tak možnost získávat aktuální informace o novinkách ve školství, v metodice výuky, 
přístupech k dětem a žákům apod. Jsme velice pyšní na to, jaký jsme udělali na odborníky dojem. 
Potvrdili nám, že máme kolektiv, který nám mohou ostatní závidět, tzn. odborníky, kteří pracují 
srdcem.  
Zažádali jsme o tyto projekty: Zelené oázy (venkovní přírodní zahrady apod.) – částka 150 000 Kč, 
Infrastruktura škol – zřízení odborných učeben, učebna keramiky a kuchyňky 2 300 000Kč  
Zda budeme úspěšní, se dozvíme až v roce 2018. Držte nám pěsti! 
Kroužky a volnočasové aktivity: 
Aktuálně nabízíme tyto kroužky: Klub matematiky a zábavné logiky, Klub čtenářů, Sportovní kroužek, 
Angličtiny – (2x pro žáky, 1x pro dospělé), Doučování, Výtvarný kroužek, Hra se slovíčky (logopedie 
v MŠ).  
Závěr: 
Sami vidíte, že toho, co děláme, není málo. Díky všichni pracovníci – pedagogové i pracovníci provozu! 
Poděkování za spolupráci patří i ostatním. Velmi důležitou stránkou je podpora obce, která má letitou 



tradici. Velký dík patří našim sponzorům, rodičům a přátelům. Pokud byste se chtěli stát naším 
partnerem, navštivte nás. Vážíme si jakékoli nabídky, námětu, ale i připomínky. 
V dalším pololetí se pokusíme zaměřit na to, abychom informace o tom, jak jsme dobří, dostali do 
širokého okolí. Pokusíme se dokázat, že jsme kvalitní škola, do které stojí za to i dojíždět. Pojďte s námi 
do toho. 
Poslední odstavec věnuji příhodě, kterou jsem si vyslechla. Rodiče mojí kolegyně projížděli Rohlí. 
Zastavili u školy, prohlíželi zahrádku. Potkali žáky, kteří k nám chodí do školy. Nedalo jim, aby se 
nezeptali:“ Děcka, co, jaké to tady je… a co učitelé? … jde to?“ Odpověď zněla: „Jo, my sem chodíme 
rádi, a učitelé jsou fajn.“  
Touto příhodou jsem byla mile překvapena. Je to nejlepší vizitka, jakou škola může mít. Spokojený žák, 
rovná se spokojený rodič, následuje zpět spokojený učitel...  
V době předvánoční i vánoční vám přeji hodně spokojenosti, štěstí, zdraví, lásky. Buďme k sobě 
pozitivní, tolerantní, usměvaví. Vychovávejme tak naše děti, ony nám to v budoucnu vrátí! 

Za celý kolektiv ZŠ a MŠ přeji v novém roce 2018 jen vše dobré.  Marie Effenberger Rychlá 
 
 

 
 

 
 
 



 
  

 
 



 
 



 


