
Zprávy z rohelské školy  

Není to tak dlouho, co jsme zahájili nový školní rok a už nám na dveře klepou 

Vánoce. Nám se ve škole zdá, že ten čas letí stále rychleji. V následujících 

řádcích se s Vámi podělíme o informace z akcí, které se u nás v podzimním 

období udály. 

 Dýňobraní  - reportáž napsal Daniel Kopp, žák 8. ročníku. 

Dýňobraní aneb Halloween po rohelsku se konal ve čtvrtek 31. října. Den začal tak, že jsme byli 

rozděleni do skupin. Potom jsme chodili po různých stanovištích a dělali jsme plakáty, lampičky, 

strašidla. Když jsme měli všechno hotové, šli jsme do tabletové učebny a ukázali jsme svoji práci všem 

a bylo to obodovaný. Jak jsme skončili, tak jsme šli domů. V 15:30 hodin se potom konaly třídní 

schůzky. V 17:00 hodin byl sraz před školou, kde proběhla vystoupení všech skupin, sboru i dětí ze 

školky. Podařilo se nám vypustit i lampion štěstí, který umocnil atmosféru. Poté jsme se vydali s 

lampičkami na návštěvu fary, kde jsme snědli dýňovou buchtu. Maminky z mateřského centra 

nádherně faru vyzdobily a připravily pro koledníky mnohá překvapení. 

 Mezinárodní projekt Záložka spojuje školy – reportáž Terezy Dokoupilové, žákyně 9. ročníku. 

 Jednou přišla paní ředitelka s tím, že budeme vyrábět záložky. Všichni jsme se na ni dívali, o co jde. 

Celkem dobře nám vysvětlila, co to má znamenat. Rozdala nám papíry a mezitím jsme si měli 

vymyslet hrdinu, kterého budeme kreslit. Bud‘ to budeme kreslit pastelkami anebo malovat barvami. 

Bylo to celkem zajímavý malovat hrdinu pro někoho, koho jsme v životě neviděli, ani o něm neslyšeli. 

Myslím si ale, že se nám to celkem povedlo. Nakonec jsme ještě Slováčkům posílali dopisy, v kterých 

jsme psali o sobě, co máme rádi, co nás baví, co škola a spoustu dalších věcí. Jednou nám přišel 

balíček ze Slovenska, v kterém jsme zjistili, že děti ze Slovenska jsou vlastně z Bardějova. Poslali nám 

taky záložky. Zaskočilo mě jen to, že všichni kreslili jen asi vybrané témata. My jsme kreslili, co nás 

napadne, ale oni ne. Měli spoustu pěkných záložek. Poslali nám fotky, jak vyrábí záložky. Mně se to 

líbilo. Bylo to zajímavé a celkem mě to bavilo. Každý ale určitě spokojený nebyl. 

 Tradiční vánoční dílny 

Letošní dílny jsme uspořádali po vyučování, v pátek 29. listopadu, aby měli všichni z vesnice možnost 

si vyrobit nějaký předvánoční výtvor, ale hlavně vyrobit na první adventní neděli věnec. Celé 

odpoledne si mohli zájemci vybrat, co budou vytvářet. Dělala se přáníčka, ozdůbky na stůl a na 

stromeček ze šišek, kostelíkové lampičky, drátkovala se svíčka. Vyrobilo se velké množství adventních 

věnců. Zájemci si korpusy mohli obalit větvičkami, letošní úspěch sklidila však nová metoda, obalení 

pleteninou. Touto cestou bych chtěla moc poděkovat vám všem, kdo jste nám s akcí pomohli. Věřím, 

že vám po dobu adventu budou výrobky zkrášlovat domácnosti. Závěr dne patřil rozsvěcení 

vánočního stromu, kde nechyběli naši žáci s krásným vystoupením. V Rohli se letos stromeček 

rozsvítil za pomoci našich tří králů.  

 Testování 

Děkujeme rodičům, kteří nám dali souhlas, a mohli jsme otestovat Socioklima tříd. Jednalo se o 

dotazník, který umožnil nejen zmapovat strukturu třídy z hlediska sledovaných projevů chování (jak 

dění ve třídě vnímají žáci), ale i včas zachytit varovné signály nezdravých vztahů ve třídě, nevhodných 

projevů chování a tím poskytnout učitelům podklady pro cílenou práci se třídou – s cílem, aby všem 

ve třídě bylo dobře. Výsledky byly žákům sděleny na čertím reji. Byly vyhodnoceny andělské a čertí 

třídy. Pedagogové budou s výsledky pracovat a na lednových třídních schůzkách (13. 1. 2014) je 

nabídneme i rodičům. 

 

  



 Školní čertí rej 

Již od rána se po škole toulali čertíci. Žáci na 1. stupni měli čertovskou školu po celý den. Družina 

čertů deváťáků, v čele s Mikulášem a Andělem začala řádit po velké přestávce. Zhodnotili chování 

žáků v jednotlivých třídách. Rozdali mnoho pochval, ale i ran koštětem. Závěrem všichni společně 

řádili a plnili čertí úkoly. Milým překvapením pro nás pedagogy bylo, že čerti z celé školy byli všichni 

jedna parta. Tancovali společně staří, mladí. A právě tímto je naše škola výjimečná. Za odměnu 

všichni dostali nadílku a plni zážitků se rozcházeli. Máme samé hodné žáky! Nikoho si čerti do pekla 

neodnesli. 

 Čerpání dovolené 

Připomínáme, že v měsíci prosinci fungují všechna pracoviště (ZŠ, MŠ, ŠJ) do pátku, 20. 12. Po dobu 

zimních prázdnin budou provozy uzavřeny. Zahajujeme v pondělí 6. ledna. 

 Závěrem 

Věnec je všeobecně spojen s něčím mocným, vítězným a oslavným. O Vánocích představuje život, 

výhru Slunce nad temnem a zrození Ježíška. Čtyři svíčky na věnci nejsou pouze symboly jednotlivých 

týdnů, ale představují i jisté vlastnosti. První svíce by nám měla přinášet mír, druhá víru, třetí lásku a 

při zapalování té poslední bychom měli cítit naději na novou lepší budoucnost.  

Za celý kolektiv ZŠ a MŠ Rohle mi dovolte, abych vám všem popřála, nechť máte naplnění těchto 

symbolů požehnaně nejen v čase předvánočním a vánočním, ale i po celý nový rok 2014. 

          Marie Rychlá, ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


