
Časopis ROHLÍK 3. číslo / III. ročník 

Základní škola a mateřská škola Rohle 
e-mail: zsrohle@seznam.cz, tel: 731657888 

                      Únor 2013 
(texty v tomto čísle p. uč. Jana Balcárková a Marie Rychlá, foto M.R.) 

Ježek v zimě  
Kam se ježek v zimě schoval? 
Neklouzal se, nesáňkoval. 
Zahrabal se do listí,  
od té chvíle spí a spí.  
 
Zahrabal se do země: 
Lidičky, vzbuďte mě, 
až zavoní fialky, 
zapískají píšťalky. 
 (Jan Čarek) 

 
     Děti si stále užívají zimního počasí a my dospělí si ještě počkáme, než 
zavoní fialky. Od našeho posledního setkání uběhlo už mnoho času a 
proběhly školní akce, které si alespoň stručně připomeneme: 
  

 Koncem listopadu k nám zavítali rodilí mluvčí 
z Anglie. Beseda se konala s dětmi z druhého stupně. 
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací a děti 
si mohly ověřit svou úroveň angličtiny. Děkujeme za 
námět paní Michálkové. 

 Již tradičně proběhly vánoční dílny a 
mikulášská nadílka. Děti z devátého ročníku si připravily hry a soutěže pro 
mladší spolužáky. 

 Vánoční besídka nám zpříjemnila adventní čas 
a vystoupení našich žáků se velmi vydařilo. Děti 
zpívaly, tančily, hrály divadlo a předváděly reklamy. 
Škola dokonce přispěla v adventní sbírce 
v televizním přenosu částkou 1200,-Kč.                 

 

 

A nyní ohlédnutí za aktuálními událostmi: 

 Lyžařský kurz v Hynčicích pod Sušinou 
Na lyžařském výcviku jsme byli v Hynčicích pod 
Sušinou. Na pokoje jsme byli rozděleni velmi 
prostě: holky a kluci. Paní ředitelka dělala 
instruktorku na lyžích a Mates na snowboardu! Plán 
dne byl jednoduchý - v 8:00 na snídani a v 9:00 na 
sjezdovku, v 11:30 byl oběd a v 14:00 opět nástup 
na sjezdovku, kde jsme končili 16:00, v 17:00 večeře 
a následoval večerní program – každý den jiné, 
zábavně – naučné téma!  
Celý lyžařský areál se jmenoval Kraličák a tvořilo ho 
12 sjezdovek a 10 vleků. To bylo velice výhodné, 
protože jsme nemuseli celý pobyt trávit na jedné 
nudné sjezdovce. Hned v úterý dopoledne jsme byli 
na „Pánské“ (černá). Bylo to super! Chata, kde jsme 

byli ubytovaní, byla taky v celku dobrá. Její obrovská výhoda byla, že byla asi 100m 
od vleku, ale nevýhoda byla velká vzdálenost pokojů v chatě od záchodů a 
koupelen. Bydleli jsme ve 2. patře a toalety, společenská místnost a jídelna byly 
v přízemí. Sklep byl přestavěn na lyžárnu, to bylo velice praktické, ale osvětlení tam 
bylo katastrofální… Na této chatě s námi byla ještě druhá škola taky v našem věku. 
Jejich ředitel vypadal jako Igor z filmu Obecná škola, proto jsme je pojmenovali: 
Igorovci…Lyžák byl absolutně úžasný, všichni se jistě těšíme na příští rok!!!
 Alice Růžičková, 8. ročník 

 Vyúčtování lyžařského pobytu: 
plná penze a ubytování  1 360,- Kč 
SKI pas        860,- Kč 
doprava minibusem      230,- Kč;   celkem: 2 500,- Kč 
Materiál, bonbony a ceny pro děti byly nakoupeny z příspěvku od rodičů.  
Děkujeme manželům Královým za pomoc s organizací. Lyžařský pobyt se opravdu 
vydařil. Jsme rádi, že na úhradu nákladů stačila vybraná finanční částka. Moc 
chválím všechny lyžníky za super kázeň!!! 

 Během lyžařského pobytu jsme se ještě 

stihli zúčastnit fotografické soutěže 
„Chceme být vidět“. Cílem soutěže je 
seznámit veřejnost s reflexními materiály 
a doplňky, jejich významem a používáním 
a ukázat, že i reflexní prvky mohou být IN. 
Myslím, že se nám to podařilo! 



 Zápis do prvního ročníku 
      Dne 7. 2. proběhl ve škole zápis do 1. ročníku. Byli pozváni: Petr Chytil, 
Michal Soural, Terezie Tomášková, Jiří Mauler a Dana Girgová.  Zúčastnily se 
jen čtyři děti, protože Danuška byla nemocná. Starší děti budoucím 
školáčkům dělaly průvodce v rolích večerníčkových a pohádkových postav.  
 Děti za své snažení dostaly sladké 
odměny nejen od paní ředitelky a paní 
učitelky Vachutkové, ale i od své 
budoucí spolužačky Leničky 
Prachařové. Děti prokázaly různé 
dovednosti, které budou potřebovat 
coby noví prvňáčci. Všichni byli přijati 
do prvního ročníku. Do května se však 
mohou společně s rodiči rozmyslet o 
odkladu. V MŠ je naplánována návštěva z PPP ohledně školní zralosti.  

 Maškarní karneval je tradiční akce naší organizace pořádaná společně 
s hasiči. Přestože nás v této době trošku překvapila chřipka, karneval se 
zdařil. Masky byly oceněny párkem v rohlíku a limonádou. Příjemnou 
novinkou bylo zajištění programu o.s. KLOVEL, kteří to jako hrdinové 
LazyTown pořádně rozjeli. Program byl úžasný! Děkuji všem, kteří přispěli 
s organizací. Paní Třískové a hasičům děkuji za sponzorský dar do tomboly. 
Pan Keprt (Mohelnice) věnoval párky. Tombola byla bohatá, čítala 175 cen. 
Výtěžek bude použit pro potřeby MŠ a ZŠ. 
A nyní, co bude: 

 11. – 15. března jarní prázdniny 

 20. března Velikonoční dílny s rodinným centrem Rohlíček 

 26. března Vás srdečně zveme na TŘÍDNÍ SCHŮZKY, DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ A VELIKONOČNÍ VÝSTAVU, kde budeme mimo jiné řešit Občanské 
sdružení Rohlík, Testování v ZŠ, organizaci školního roku 2013/2014 aj.  

 27. března soutěž Matematický Klokan 

 28. a 29. března Velikonoční prázdniny 

 2. 4. Zájezd Osvětim; 5. 4. Noc s Andersenem 

 Více informací najdete v našich vitrínách a na webu www.zsrohle.cz; 
děkujeme za Vaše náměty a připomínky, některé se nám postupně daří 
realizovat.        Na spolupráci se těší kolektiv ZŠ a MŠ Rohle 

 

 ZÁJEZD OSVĚTIM 
Na žádost žáků 2. stupně se nám podařilo zorganizovat zájezd do 
koncentračního tábora Osvětim. Jedná se o plynulé pokračování úspěšného 
projektu paní učitelky Zdeňky Míčové z MŠ. Zájezd se bude konat 2. 4. 2013 
(úterý po Velikonocích), cena je 550,- Kč (v ceně je autobus, vstupné a 
průvodce). Žáci musí mít PASY! Sami autobus nenaplníme. Pokud budou 
volná místa, mohou jet i rodiče. Prosím o zaplacení zájezdu třídním učitelům 
nejpozději do 15. března, abychom mohli nabídnout případná volná místa. _ 
 
 Pozvánka na Noc s Andersenem, v rohelské škole nocujeme již potřetí! 

Začátek: v pátek 5. dubna 2013 v 18.00 

Konec: v sobotu 6. dubna 2013 v 8.00 
Mobilní kontakt: 731657888 
Děti budou potřebovat: polštářek, karimatku (deku), 

spací pytel nebo deku nebo peřinu na přikrytí, pyžamo 

(nebo jiné převlečení na spaní), ručník, hygienické 

potřeby, přezůvky, PITÍ, kartu zdravotní pojišťovny 

Nedávejte, prosím, dětem zbytečně moc jídla a mobily! 

Večeři si děti mohou vzít z domu, nebo 

zajistíme tradiční PIZZU. (Pokud chcete 

pizzu domů, klidně si objednejte!) 

Uvítáme buchty (apod.) k snídani! V 

případě potřeby vám zavoláme.  

Přihlášky nejpozději odevzdejte do 2. dubna! Vstupné 20,- Kč na pomůcky. 

Přihlásit na nocování se mohou i děti, které nenavštěvují naši školu.  
-------------------------------------------------zde odstřihněte--------------------------------------

NOC S ANDERSENEM 
Přihlašuji svou dceru / svého syna.............................................................................. 

 
podpis rodičů: __________________________________________________ 

 
tel. číslo, kam se v případě potřeby dovoláme:____________________________ 
 

přikládám finanční částku ………………Kč na pizzu (dle aktuálního ceníku) 
+ 20,- Kč vstupné na zakoupení pomůcek na akci. 
 


