
 

Časopis ROHLÍK 4. číslo / VII. Ročník, březen 2017 

Základní škola a Mateřská škola Rohle 
Vážení rodiče, žáci, spoluobčané, 
v následujících řádcích nabízíme formou školního časopisu jarní informace  
ze školy a školky. Příjemné čtení a ještě příjemnější jarní náladu přeji za celý kolektiv.
       Marie Effenberger Rychlá 

Co se nám povedlo: 
Maškarní karneval – 26. 2.  
Byli jsme mile překvapeni, kolik se nás sešlo na maškarní merendě v době, kdy bylo hodně dětí ve školce i škole 
nemocných. Na sále řádilo s šaškem Vikim kolem sedmdesáti masek. Rozdalo se přes 230 cen v tombole. Velký dík 
patří všem sponzorům a hlavně hasičům, za bezproblémovou spolupráci. Výtěžek z akce bude použit na zakoupení 
výtvarného materiálu do hodin pracovní a výtvarné výchovy a na Velikonoční dílny. 
Rodičovská akademie – 3. a 4. února v Zábřehu v Kino Retro 

Většina pedagogických pracovníků a někteří rodiče využili možnosti zúčastnit se přednášky. Dr. Lidmila Pekařová se 

snaží po celé republice vtipnou formou předávat praktické návody k výchově v rodině. V rámci rodičovské akademie 

nás čekají další akce, sledujte na webu, na plakátcích v MŠ, ZŠ a ve vitrínách. 

Jarní sběr papíru s sebou přinesl mnohá nej…, např. největší účast sběračů ve škole – 36 žáků. Ocenili jsme 10 

nejlepších sběračů (medaile si zaslouží hlavně rodiče).  Všem aktivním mnohokrát děkujeme! Za utržené peníze 

nakoupíme hračky do MŠ a do družiny šlapací auto. 

Noc s Andersenem (z 31. 3. na 1. 4.) Organizace se ujali žáci z Čtenářského klubu z II. stupně. Letos se nocovalo 
s hrdiny Čtyřlístku, navštívili nás i Lichožrouti. 
Plánujeme: 
- Velikonoční dílničky a konzultační třídní schůzky – 11. 4. (úterý) od 13,30 hod. 
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, Velikonoční výstavu a dílničky spojené s konzultačními třídními 
schůzkami. Spojili jsme tyto akce do jedné, abyste nemuseli během jednoho týdne chodit do školy vícekrát. Rodiče, 
domluvte si s třídními učiteli čas, kdy můžete společně se svými dětmi přijít na konzultační třídní schůzky – rodič – 
dítě - učitel. Na tuto formu setkání jsme získali kladné ohlasy, proto v ní pokračujeme. Společně si potom můžete 
projít školu a vyrobit nějaké velikonoční potěšení. Materiál na výrobky bude zakoupen z výtěžku maškarního 
karnevalu. 
- V rámci oslav Dne Země uspořádáme v pátek 21. dubna akci Ukliďme svět, uklidíme si naši vesnici. Prosím, 
přizpůsobte oblečení této akci. Uvítáme, když se k nám přidáte. 
- Divadlo Velryba Lízinka v Zábřehu MŠ i 1. stupeň v úterý 25. 4., pojedeme objednaným autobusem. 
- Plavání zahájíme 28. dubna a potom každý pátek až do konce školního roku (pro MŠ i ZŠ), na začátku dubna zájemci 

o plavání obdrží bližší informace. Žádná změna není plánována, hlásit se mohou děti z MŠ, I. i II. stupně. 

- Škola v přírodě od 5. do 8. června na Bozéňově bude laděna sportovně, žáci si mohou vzít kola, brusle, skateboardy 

aj. …. Snad nám bude přát počasí. Plánovaný lyžařský pobyt jsme z důvodu „rychlého“ oteplení museli zrušit, tudíž se 

sportovně společně můžeme „vyřádit“ koncem školního roku. 

- Sbírka Ligy proti rakovině Květinový den – 10. května, žáci v žlutých tričkách vám v tento den budou nabízet 

k zakoupení kytičku. Výtěžek sbírky slouží k boji se zákeřnou nemocí. Děkujeme za spolupráci. 

- Výlet MŠ a 1. stupeň – Pradědovo muzeum v Bludově, těšit se můžeme na pondělí 19. 6.  

- II. stupeň si přál výlet do Olomouce a laser game, snad se jim přání do konce školního roku vyplní. 

Mohlo by Vás zajímat: 

Rozpočet naší organizace: Mnoho se hovoří o organizaci školy, kolik stojí provoz a podobně. Od příštího roku 

budeme zveřejňovat rozpočet dle zákona povinně, přesto jsme se rozhodli jej zveřejnit i v roce letošním. 

Příspěvek od obce činí na letošní rok 1 650 000,- Kč (v tom je částka na provoz všech zařízení a výjimku, což jsou platy 

a odvody, které dokryjí chybějící částku z ministerstva). Normativní rozpočet z MŠMT přeposlaný přes kraj činí 

4 195 080,- Kč. Tato částka se odvíjí od počtu žáků, je určena na platy zaměstnanců, odvody, pomůcky, žáky 

vyžadující speciální péči apod. Dále využíváme mimorozpočtového financování formou dotací – aktuálně čerpáme 

z Úřadu práce na pracovní místo „chůvy“ v mateřské škole a také čerpáme dotaci z evropských fondů, tzv, šablony, o 

kterých jsem se zmiňovala v minulém čísle.  

Důležité: 



Zápis do 1. ročníku proběhne 25. dubna odpoledne ve škole. Více informací najdete na letácích, akce proběhne opět 

formou pohádkových zastavení, na kterých předškoláčky budou provádět kamarádi ze školy. Nebojte se, nejde o 

žádné zkoušení! Pokud uvažujete o odkladu, domluvíme se individuálně. 

Zápis do mateřské školy proběhne 15. května ve školce. Ráda bych poprosila maminky na mateřské dovolené, které 

uvažují, že by jejich děti mohly školku navštěvovat až někdy během školního roku, aby k zápisu přišly. Také zřízení 

místa chůvy se odvíjí od počtu přihlášených dvouleťáčků. Pokud vaše dítko dosáhne ve školním roce  2017/2018 

dvou let, přijďte k zápisu v květnu! Před zápisem plánujeme setkání pro rodiče a děti, abychom si sdělili informace a 

malé děti si mohly školku prohlédnout a pohrát si. 

Obracím se na rodiče, kteří se rozhodli vozit své děti do školních zařízení mimo vesnici, pokuste se zhodnotit 

důvody, které vás k tomu vedou či vedly. Ráda se s vámi potkám a třeba nalezneme společné řešení.  

Nabídka pracovního místa: 

- Učitel II. stupně – aprobace matematika, chemie, fyzika, přírodopis, anglický jazyk  - informace u vedení školy 

Již v prosinci jsme vyhlásili dvě soutěže: 

 Fotografická soutěž Naše vesnice  

Do konce měsíce září 2017 můžete fotit z různých pohledů naši vesnici. Každý může přispět maximálně třemi 

fotografiemi. Nejzdařilejší fotografie budou vystaveny na webu, facebooku a na výstavě ve vstupním prostoru školy. 

Fotografie musí mít minimální rozlišení 4Mpx a musí být označeny názvem, datem pořízení, jménem a věkem autora. 

Musí být ve formátu JPG (JPEG). Fotografie můžete zasílat na mail školy již nyní, do předmětu napište „Fotosoutěž“. 

Původně jsme vyhlásili, že musí být dílka vytištěná, ale spokojíme se s elektronickou formou, výherní práce 

vytiskneme. O vítězích rozhodne komise. Soutěžící prohlašuje, že je autorem zaslané fotografie, dále prohlašuje, že 

neporušil práva osob, které jsou na fotografii zachycené. Věřím, že se vítězné fotografie objeví v kalendáři naší 

vesnice. Slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů proběhne na Dýňobraní.  

Nyní tedy foťte, ukládejte, archivujte, a hlavně se dívejte, kolik je kolem nás krás.  Užívejte si je!   

 Výtvarná soutěž Logo ZŠ a MŠ Rohle  

Úkolem je vytvořit návrh na logo školy. Logo musí obsahovat název školy ZŠ A MŠ Rohle. Součástí loga bývá i nějaký 

velice jednoduchý, stylizovaný obrázek, výstižný motiv nebo alespoň písmo použité na logo je zajímavě zpracováno. 

Zásadou však je, aby byl text čitelný.  

Návrhy na logo můžete odevzdávat ve škole – na formátu A4 nebo můžete zasílat elektronicky na školní mail do 

konce měsíce dubna. Do předmětu napište „Logosoutěž“. Vítězné logo plánuje škola používat a bude-li to možné, 

umístíme je i na fasádu budovy. Vyhlášení a ocenění vítěze proběhne na veřejné akci koncem školního roku. 

Ve škole se to talenty jen hemží: 
(Práce ve vyučování: texty o jaru - p. uč. Lenka Hrabalová, básničky – p. uč. Jana Dokoupilová, křížovka – M. Eff. Rychlá) 

Jak k nám přišlo Jaro 
Skončila zima a po ní má nastat Jaro. Všichni na něj čekají. Kupují si nové oblečení, uklízí domy a zahrady a připravují 
se na změny teplot a počasí. Jaro k nám přilétá z východu jako nový den. Přichází pomalu a za sebou nechává květiny, 
zelenou trávu a zpívající ptáky. Občas udělá krok zpět, protože Zima ze svého místa odejít nechce, ale nakonec se 
stejně musí s Jarem vystřídat. Prochází přes různé domy, lidi, krajiny a země. Občas zpomalí a někdy i zrychlí. Vždy 
pozdraví živočichy, kteří jeho příchod oslavují. Všude potkává své nadšené příznivce, kteří jej milují a obdivují. 
Nakonec se Jaro zastaví, otočí se a podívá se na své dílo. Zůstane a dívá se tři měsíce, po těch třech krásných 
měsících se musí vystřídat s Létem.                                                   Mariana Schmidlová, 8. ročník   
Jaro 
Jaro je krásná hnědovlasá víla s průsvitnými šaty. Přichází vždy se zpěvem ptáků a s vůní květin. Přichází bosa na 
zelené trávě. Její oči jsou jako dvě studánky, ve kterých se utopíte. Její dotyk je hřejivý a uklidňující. Když se na vás 
dívá, cítíte štěstí a sílu. Jak přichází, doprovází ji ptáci a zvěř. Vypráví se, že celé tři měsíce sedí pod starým stromem a 
plete si za poslechu zpěvu ptáků věnec z květin. Každý věnec nějak pojmenuje. První je březen, druhý duben a třetí je 
květen. Sedí a plete tak dlouho, dokud ji nepřijde vystřídat její sestra Léto.          Matija Jankovič, 9. ročník 
Jak k nám přijelo Jaro 
Jaro k nám přijelo metrem. Obsadilo se svými květinami všechny vagony. Než sem přijelo, trvalo mu to devět měsíců. 
Mělo na sobě krásné květované šaty a ve svých dlouhých blond vlasech nosilo krásnou stříbrnou korunku. V ruce 
drželo žezlo. V kufru si přineslo květiny, hlavně sněženky, bledule, narcisy a tulipány. Když bylo konečně tady, 
přiletěli jej z teplých krajin přivítat všichni ptáci. Hned jak přijelo, dalo se do práce a začalo po celém kraji rozhazovat 
květiny. Ptáčci a ostatní zvířátka mu hned začali pomáhat. Když byly všechny květiny na svých místech, šlo na nejvyšší 
kopec v kraji, sedlo si na dřevěný trůn a začalo vládnout.                         Lenka Prachařová, 6. ročník 



 
 
Naše škola v zimě (a vlastně po celý rok) 

 

Zima byla veliká, 

učitelka pospíchá, 

na ledu se děti kloužou, 

mrazy je do tváří koušou,  

běží rychle do školy, 

napsat ještě úkoly. 

 

Najednou začalo venku sněžit, 

děti se budou muset snažit, 

aby na ty prázdniny, 

aspoň něco uměly, 

na prázdniny poučení byli, 

aby prý moc nezlobili. 

 

Učitelka běží 

a najednou leží,  

uklouzla nám na ledu, 

zkazila si náladu, 

byla zase naštvaná, 

písemky nám rozdala. 

 

Prázdniny jsou za dveřmi, 

užijeme si, věř mi! 

Prázdniny jsou tady, hurá! 

Zima letos bude tuhá. 

 

Prázdniny jsme si užili, 

na hory jsme odjeli, 

smutní se vracíme do školy, 

že nám zas rozdá úkoly. 

Gintherovou už to nebaví, 

na mateřskou se připraví, 

Dokoupilová zase křičí, 

že nás podmět nenaučí. 

 

Zima už nás nebaví, 

pojedem na Bahamy, 

ředitelka nám to zatrhla, 

do lavic nás zpátky uvrhla, 

abychom se učili 

a nemocní nebyli. 

 

Vracíme se domů smutní,  

že už zima odchází. 

Prázdniny už nebudou 

a písemky nabudou. 

 

Žákyně se malují, 

kluci z toho šílejí 

a další rok s touhle bandou, 

učitelé nepřežijou. 

 

A tohle je naše skvělá básnička, 

kterou složila Ema, Jiřka, Eliška.  

 

  Ema Drlíková 

  Jiřina Chytilová 

  Eliška Poislová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Zima kolem nás 
 
Zima všude kolem nás,  
už se krátí zimní čas. 
Mráz je všude okolo, 
nesmím sednout na kolo. 
Brzy bude příslib jara, 
už se těším na ta kola. 
 
Děti všude na kopci, 
Sáňkují až do noci. 
Ráda bruslím na ledu, 
Bojím se, že upadnu. 
Do školy se vůbec netěším, 
Radši pojedu s tetou na Těšín. 
 
  Valerie Linetová 
  Lenka Prachařová 

 
Zima  
 
Zima, zima, sněží, 
děti do sněhu běží, 
koulují se, křičí, 
že tu pěkně fičí, 
sněhuláka stavějí,  
ve sněhu se válejí. 
 
Silničáři silnici sypají, 
kontrolky jim blikají, 
chtěli zajet do servisu, 
špatně odbočili, skončili v Hervisu, 
v Hervisu jim nabili, 
zimu tím zabili. 
 
Sníh a mráz, 
velký sráz, 
bouračka je zaručená, 
učitelka nabručená,  
na silnici byla mezera, 
najela do jezera. 
 
Nakonec vše venku roztává, 
do rozpaků nás to dostává, 
a když odchází mráz,  
nebuď smutný, 
zima tu bude zas! 
 
  Matěj Jurník 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Křížovku vytvořil Radek Skácel, 9. ročník a spol. 
 

 


