
Jarní zprávy ze Základní školy a mateřské školy Rohle 
Tak jako s jarem přichází do stromů proudící míza, tak i u nás ve škole začíná 
přibývat žákům energie a „táhne“ je to ven. Před námi je poslední čtvrtletí 
tohoto školního roku a nás čeká ještě spoustu práce. Ráda bych Vám však 
připomněla akce, které se udály v době Velikonoc. Tentokrát jsem však využila 
pohledu našich žáků, aby sami své akce zhodnotili a podělili se s Vámi o zážitky: 
 
Exkurze do Osvětimi – napsala Markéta Gintherová (8. ročník) 
V úterý, 2. dubna, se několik žáků z naší školy vypravilo na exkurzi do polské 
Osvětimi. Nejeli jsme ale sami, připojilo se k nám i pár lidí ze základních škol 
Sudkov a Úsov. V pět hodin ráno jsme všichni čekali před školou, ke které dorazil 
autobus s žáky ze Sudkova. Dobře naladění jsme nastoupili a pokračovali v cestě, 
kde jsme ještě vyzvedli žáky z Úsova a konečně byli všichni. Za necelé čtyři hodiny 
cesty jsme se stihli najíst, pobavit, ale i dozvědět nějaké informace o Osvětimi, 
autobusem kolovaly zajímavé knížky i letáčky. Když jsme dorazili na místo, všichni 
už byli zvědaví, natěšení, někteří možná i nervózní a po chvilce čekání naše 
exkurze začala. Byli jsme rozděleni do skupin a zrovna naše skupina dostala vážně 
skvělého průvodce. Bylo zajímavé poslouchat všechny ty informace hlasem, který 
mluvil polsko-česky s poutavým přízvukem. Prohlídka začala samozřejmě bránou s 
německým nápisem „Arbeit macht frei“ a pokračovali jsme do domů, které se 
zdály všechny stejné. V každém jsme ale viděli něco jiného – mapy koncentračních 
táborů, zvětšené fotky vyhublých těl, šaty a boty vězňů, kartáče a nádobí, nejhorší 
pohled však byl třeba na lidské vlasy nebo podepsané kufry, ke kterým se nikdy 
nevrátili. I venku byla zajímavá podívaná, mohli jsme si prohlédnout velké rozlehlé 
nádvoří, kde často končily životy vězňů. Pohled na všechny ty domy vedle sebe a 
plot z ostnatého drátu nebyl moc hezký. Tady ale naše exkurze nekončila, 
autobusem jsme se přemístili do blízké Březinky, která byla mnohem větší. Z velké 
části nás tam čekalo chození, ale vyplatilo se, viděli jsme ještě domy, ve kterých 
vězni spali a spoustu dalších budov, k tomu jsme se dozvěděli i mnoho dalších 
informací. Pak už v plánu nebylo nic jiného, než se vrátit k autobusu a spokojení 
vyrazit domů. Myslím, že všem se to moc líbilo a dozvěděli se nějaké nové věci, 
dobré to bylo taky na zamyšlení, stát na místech, kde umíraly miliony lidí a jak to 
tam vlastně chodilo… Snad tohle zůstane důraznou výstrahou, aby se to už nikdy 
nemuselo opakovat.  
Neobvyklý den ve škole - napsala Marie Polášková (9. ročník) 
Ráno jsme začali ve škole jako každý den o půl osmé. Bylo nás ve škole opravdu 
málo, protože někteří žáci druhého stupně jeli na exkurzi do Osvětimi. Takže paní 
učitelka rozhodla, že budeme dělat projekt o různých elektrárnách. Rozdělili jsme 
se do trojic a každý dostal jednu elektrárnu. Měli jsme na výběr tepelnou 
elektrárnu, jadernou, sluneční a větrnou. Šli jsme na počítače a měli jsme za úkol 
najít si o své elektrárně informace a obrázek, jak vypadá. Když jsme si vše našli, šli 
jsme vyrábět maketu své elektrárny z krabiček od čaje. Všichni jsme si dali záležet 



a krabičky od čaje jsme ještě obalili barevným papírem nebo obarvili. Dále jsme 
měli udělat plakát, kde popíšeme svoji elektrárnu a napíšeme její výhody, 
abychom dokázali, že ta naše je nejlepší. Když nám zbyl čas, šli jsme ještě udělat 
prezentaci na počítače, kde jsme do detailu popsali vybranou elektrárnu. Protože 
jsme byli moc šikovní a hodní, tak jsme končili po páté hodině. 
 
Velikonoční výstava – napsala Terezie Schmidlová 
Dne 26. 3. 2013 od 13:30 do 16:00 ve škole proběhla Velikonoční výstava, kde bylo 
vystaveno několik kreativních a nápaditých výrobků - např.: Vozíčky s kuřátkem, 
slepičkou a vajíčky od děvčat z 2. stupně a dětí ze ŠD, včeličky z vajíček od dětí z 1. 
stupně, Velikonoční přání od dětí z 2. stupně, vajíčka ozdobená různými 
technikami, namalovaná vajíčka na látce křídou od dětí ze ŠD, věnečky z březových 
proutků se zajíčkem od děvčat v 2. stupně a dětí ze ŠD, ozdobná košťátka z 
březových proutků od děvčat v 2. stupně a dětí ze ŠD, panáčci z vajíček od dětí z 1. 
stupně, papíroví zajíčci v papírovém kornoutku s vajíčkem od dětí z 1. stupně, 
zdobené vajíčka stuhou a látkou od babičky Domči Drozdové a spousta dalších. 
Dozor a průvodce v tento den dělala 9. třída v absolvenstkém triku a zájemce 
prováděli po škole, kde probíhaly i třídní schůzky. Byly zde k prohlédnutí kroniky ZŠ 
a MŠ Rohle. Na výstavu se přišlo podívat kolem čtyřiceti návštěvníků. Tato 
Velikonoční výstava byla velice vydařená a všichni se už určitě těší na příští:)!!! 
 

  Věřím, že Vás reportáže našich žáků upoutaly a že odpustíte případné drobné 
nedostatky. Já jen dodám, že v den Velikonoční výstavy se konala i schůzka Ve 
škole o škole, kterou jsme pojali jako valnou hromadu nově vzniklého Občanského 
sdružení Rohlík. Na ustavující schůzi byl zvolen předseda pan Michálek a revizor 
paní Maulerová. První akcí, kterou by se OS Rohlík mělo prezentovat by měl být 
Dětský den, tak snad se nám bude dařit. Na společné schůzi byli rodiče ujištěni, že 
školní rok 2013/2014 bude zachován při současné organizaci. Velice si vážíme 
velké podpory, kterou věnuje obec naší škole.  

  Děkujeme maminkám v čele s paní Schmidlovou za „úžasné“ Velikonoční dílny! 

  Děkujeme paní Kamilce z Janoslavic, se kterou jsme si všichni mohli uplést 
velikonoční pomlázku!  

  A co nás ještě čeká v nejbližší době? Oslavy Dne Země. Proběhne sběr papíru – 
v pondělí a úterý 22. a 23. dubna. Děkujeme Vám za pomoc a účast; papír, staré 
noviny, kartony apod. můžete po oba dny nosit ke škole ke kontejneru do 15,30 
hod. Za utržené peníze nakoupíme jako již obvykle výtvarné potřeby do MŠ a ZŠ. 
Proběhne i tradiční soutěž o NEJ sběrače! Bližší informace podá paní vychovatelka. 
Dále plánujeme akci Clean up the world – Ukliďme svět. Jedná se o celosvětovou 
kampaň, aby si občané všímali svého okolí. Chystáme se po obci uklidit. Vyrazíme 
ve vestách s kárkami a pytli, možná nás uvidíte! 

  Další akce překračující regionální hranice je Sbírka ligy proti rakovině – 15. 
května ve středu. Vyrazíme s žáky (snad i do Kamenné) oděni do žlutých triček a 



budeme Vám nabízet květinku, při zaplacení min. částky 20,- Kč podpoříte boj 
s touto chorobou. Také moc děkuji za Vaši vstřícnost a spolupráci. 

  Další akce, na které se můžete těšit, jsou Čarodějnice – sobota 27. 4. a Den 
maminek – neděle 12. 5. Pořádá je Mateřské centrum Rohlíček ve spolupráci 
s námi a místními hasiči. Více informací se dozvíte na plakátech. 

  Poslední akcí, o které ještě přemýšlíme je Koncert ZŠ a MŠ Rohle, kde bychom se 
společně svátečně naladěni rozloučili se školním rokem. Uvidíme, jestli se nám 
podaří jej uskutečnit, ale to je ještě opravdu hodně daleko. Jak jsem již psala, do té 
doby nás čeká ještě mnoho práce. Držím pěsti našim žákům, ať se jim „finišování“ 
daří, ať mají na vysvědčení známky, které odpovídají jejich představám, 
dovednostem a znalostem. Rodičům a učitelům přeji, ať to jaro se svými dětmi 
zvládají v pohodě, hodně energie a pevné nervy! 

  Za celý kolektiv Vám všem přejí krásné jaro plné sluníčka nejen kolem nás, ale i 
v nás.         Marie Rychlá, ředitelka školy 
 


