
Červnové zprávy z rohelské školy  

Ani jsme se nenadáli a už je tu konec školního roku a s ním tak 
toužebně očekávané prázdniny. Sami jste se možná dočetli 
v regionálním tisku, že konec školního roku nebyl zrovna pro školu 
bezstarostným obdobím. Ale abych nepřeskakovala, vrátíme se 
postupně k jaru, kdy vyšlo poslední číslo Rohelského zpravodaje. 

V jarním období jsme ve škole nezaháleli. Kromě tradiční výuky jsme ještě stihli 
zorganizovat nebo se zúčastnit mnoha zajímavých akcí: 

 Po deset pátků jsme od dubna s dětmi jezdili na plavecký výcvik do Zábřeha. Všem plaváčkům se výuka moc líbila 
a již se těší na bazén v příštím roce. 

 Při sběru starého papíru jsme „strhli“ všechny dosavadní rekordy. Děti nasbíraly neuvěřitelných 5 165kg. Všichni 
sběrači byli odměněni alespoň nanukem, 15 nejlepších sběračů diplomem a věcnou cenou.  A ve čtvrtek 28. 6. ještě 
všichni jeli na výlet, na kole nebo autobusem do litovelského Pomoraví. Za získané peníze jsme nakoupili zatím 2 
stany a míče.  

 Nádherná akce byl Den maminek, který 13. května uspořádala paní Schmidlová. Na své si přišli nejen Ti nejmenší 
při divadelním představení Honzy Krejčíka, ale i maminky, které se zde mohly nechat zkrášlit. Pokochat se také mohly 
při představení historického šermu. Hasiči připravili občerstvení. Závěr odpoledne patřil vystoupení dětí z mateřské i 
základní školy. Bylo pro maminky - od srdíčka. Nevadilo ani chladné počasí, naštěstí nepršelo. Podle ohlasů se akce 
všem zúčastněným moc líbila a paní Schmidlové patří velké poděkování. 

 16. května se konaly dvě akce:  
- První z nich byl Zápis do mateřské školy. V příštím školním roce přibude do školky jedenáct školkáčků. To se ani 
nechce věřit! Paní učitelka Miroslava Suralová se již moc těší. Letošní indiánskou tématiku vystřídá Večerníček. 
- Druhá akce nesla název: Květinový den. Jednalo se o sbírku v boji proti rakovině. Žáci ve žlutých tričkách nabízeli 
tradiční žluté kytičky Měsíčku lékařského. V Rohli bylo vybráno překrásných 1540,- Kč, které byly odeslány do Ligy 
proti Rakovině Praha. Děkujeme Vám a věříme, že se společně účastníme sbírky i v příštím roce.            

 O dalších akcích, jako je např. Rohelský cross nebo letošní vydařené výlety do Prahy a do Brna, se můžete blíže 
dočíst na našem webu. Za zmínku stojí i poutavá beseda nad kronikou obce Rohle, kterou připravila pro žáky paní 
kronikářka Petrášová. Žáci pozorně poslouchali zajímavosti, jak se kronika píše a jaké činnosti jsou s tím spojené. Po 
prohlídce kronik jsme se vydali do kostela, kde nás čekal pan Siegel. Velice zajímavé informace o budově kostela i 
jeho interiéru ocenili všichni přítomní.Děkujeme mnohokrát za návrat časem. 

 Možná jste zaregistrovali na vlastní oči, možná jste si přečetli v tisku o naší nové venkovní učebně. Je financována 
z projektu Škola pro udržitelný život Nadace Partnerství. Za finanční částku 50 tisíc jsme pořídili kromě učebny i 
drobný materiál a fotoaparát. Slavnostní otevření venkovní učebny bylo vyvrcholením projektu Přírody volání je 
nejlépe slyšet ve venkovní učebně poznání. V prvním termínu nám bohužel nepřálo počasí, druhý termín se však 
podařil. Po velké přestávce jsme se vypravili ven, kde jsme nejprve přestřihli pásku a pěkně dětským šampaňským 
učebnu pokřtili. Následovalo "učení se venku" na stanovištích. Stanoviště se jmenovala podle stromů, které jsme 
zasadili. Žáci si překreslovali listy stromů, prakticky zkoušeli kosou kosit naši louku, poznávali rostliny, stromy, 
věnovali se však i matematice a angličtině. U budek poznávali potenciální ptačí návštěvníky. Odměnou byly nejen 
nevšední zážitky z učení, ale i výrobky ze stromu - tužka a vlastnoručně vyrobená medaile. Nechyběly však ani 
oblíbené sladkosti. Teď snad už jenom budeme doufat, že nám učebnu vandalové přes prázdniny nezničí.   

 Aktuální informace ohledně organizace školního roku 2012/2013: 
V pondělí 18. června proběhlo neveřejné setkání zastupitelů obce. Na programu byla organizace školy na příští školní 
rok. My Vám s potěšením můžeme sdělit stanovisko vedení obce, že od září se škola otevře pro první i druhý stupeň. 
Tudíž zatím pro příští školní rok zůstává organizace beze změny. O případných změnách budete informováni 
nejpozději v lednu 2013, abyste se mohli zařídit na školní rok 2013/2014. Pokud máte nějaký nápad či námět, 
abychom do školy přilákali více dětí, budeme za něj vděčni.  

 Závěr patří mistrům aneb Bylo nás pět –tak to je heslo letošních deváťáků, jak je zřejmé i z jejich tabla, které 
najdete vedle vstupu do školy. Tablo je velmi originální, ostatně stejně jako každý z deváťáků. Závěr školního roku byl 
na naší škole co se týče povinné školní docházky jejich dnem posledním. Snad si užili i to pro ně opravdové rohelské 
poslední zvonění. Za celý kolektiv základní a mateřské školy jim přeji, aby se jim na další vzdělávací životní pouti 
dařilo dobře, a aby plavali vždy tím správným směrem...poněvadž, jak zní jedno čínské přísloví:  
“Učení je jako plavání proti proudu - ustaneš na chvíli a vrátíš se o míli.“ 

 Důležité upozornění - prázdninový provoz: 
Mateřská škola bude uzavřená celý červenec až do 17. srpna.  
Posledních 14 dní o prázdninách od 20. do 31. srpna bude MŠ otevřena. (Tel. p. uč. Suralová 733124082) 



Školní jídelna vaří v době od 9. do 20. července a od 13. do 31. srpna. Obědy si můžete přihlásit na uvedeném 
telefonu, cena oběda je 51,- Kč, výdej od 11 – 11,30hod.(Tel. p. Drozdová 739001743) 
Základní škola bude přes prázdniny uzavřená. Pokud byste něco potřebovali, pište na email zsrohle@seznam.cz 
nebo tel. 731657888). 

 Dovolte mi, abych Vám v tomto prázdninovém čase popřála mnoho slunečních a pohodových dnů.  
Sejdeme se 3. září v 9 hod. na Slavnostním zahájení školního roku. (Ale to opravdu už moc předbíhám.)          
               Marie Rychlá                             

 

 


