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„Únor bílý, pole sílí“ ... a děti školou povinné mají neskutečnou radost, že zima 

konečně přišla i do Rohle. My starší už se snad víc těšíme na březen, kdy „za kamna 

vlezem“. Třeba Vám ty dlouhé zimní večery zkrátí čtení našeho školního časopisu.  

Připomeneme si akce, které se staly již v tom novém roce 2012 a pokusíme se 
sdělit, co nás čeká a na co se můžeme těšit do konce školního roku. Jedna z nejvíce 
kladně hodnocených akcí je lyžařský pobyt ve Filipovicích. Do časopisu jsme vybrali 
tuto vzpomínku: 

 Lyžařský pobyt „Po stopách Yettiho“ – Filipovice 23. – 27. 1. 2012 
„Do Filipovic, kde byl sjednaný náš pobyt, jsme přijeli v pondělí kolem poledne. 
Všude byly velké hromady nahrnutého sněhu a krásně bílé lesy. Hned po obědě 
jsme se vydali na sjezdovku, která ležela hned naproti hotelu, v kterém jsme byli 
ubytovaní. Lyžovali jsme celé odpoledne, až do 16:30 hod. Po lyžování jsme měli 
chvíli na to se převléct, a hned jsme šli na večeři. 
Takhle se to táhlo další dva dny, jen s tím rozdílem, že jsme měli snídani a oběd. 
Jinak jsme pořád lyžovali, nebo dělali blbosti. 
Až ve čtvrtek jsme si všichni mohli vybrat, jestli půjdeme do bazénu, nebo na noční 
lyžování. Já jsem šel na noční lyžování, kde byla perfektně upravená sjezdovka, po 
které se skvěle jezdilo.  
Po tomto programu jsme se všichni museli převléct za sněžné muže, a se svou 
skupinou, ke které jsme byli přiřazeni v pondělí, jsme předvedli scénku na nějakou 
písničku. 
V pátek jsme si vyklidili pokoje, naše věci jsme si snesli do suterénu a šli naposledy 
lyžovat. Oběd jsme měli o hodinu a půl později, takže jsme měli čas na yettí hru, kde 
jsme museli jít po stopách yettiho. 
Na konci této hry jsme původně měli najít yettiho, ale nakonec jsme zjistili, že ho 
samozřejmě nelze najít. Nečekaně.  
Pak jsme vyhodnocovali naše lyžování a každý dostal diplom s nějakým vtipným 
titulem. Potom přijel řidič našeho autobusu, my jsme naložili věci a vyrazili zpátky 
domů. 
Mně se lyžák celkem líbil, ale obtěžovali mě tam jistí bezohlední lyžaři, kteří mě 
mimochodem dvakrát srazili. 
   Ale jinak to bylo opravdu fajn.            Kuba Svačina (7. ročník) 

 Ještě se vrátím k lyžařskému výcviku. Za pedagogický doprovod musím všem 

lyžníkům i snowborďákům udělit velkou pochvalu. Všichni jsme se vzájemně 

respektovali, nikdo neprudil, nezlobil; takže jsme si to opravdu mohli užít. Až na ty 

neukázněné lyžaře na sjezdovce. Domče držíme pěsti a přejeme štěstí k uzdravování 

úrazu. Rodiče, nezapomeňte si u svých zdravotních pojišťoven vyzvednout tiskopis o 

účasti. Některé alespoň nějakou částkou přispívají. Účastníci yettí výpravy ještě 

v těchto dnech obdrželi DVD se všemi fotkami a video nahrávkami, a tím jsme 

vyčerpali veškeré vybrané finanční prostředky. Z důvodu nákladnější dopravy jsme 

se museli „krotit“ v nakupování cen, ale jsem přesvědčena, že to nikomu nevadilo, a 

že zážitky z pobytu jsou nezapomenutelné. Děkujeme všem, kteří nám s důvěrou 

svěřili své ratolesti. Manželům Královým a paní Katce Svačinové děkujeme za 

pomoc při organizaci. 

 I týden ve škole – v době lyžáku nebyl obyčejný, více o něm v příspěvku od Jirky 

Petříka (7. ročník): 

 Dvě děti z naší třídy jely na lyžařský výcvik, ve škole jsme celý týden měli volnější 

hodiny. Například: v přírodovědě jsme byli na interaktivní tabuli, dělali Kvíz na 

otázky, za které jsme dostávali body. V informatice jsme dělali prezentace, já měl 

psát o oceli, z čeho je. Z čeho se vyrábí, jakou má pružnost atd. V zeměpise jsme 

dvě hodiny psali slepou mapu, já jsem dostal jedničku, kterou si paní učitelka 

zapsala k sobě, protože jsem vypsal i to, co jsem nemusel. Minulý týden v pondělí 

jsme místo osmi hodin měli jen šest, v úterý jsme měli také jen šest hodin, ve 

čtvrtek a v pátek jen pět hodin. Minulý týden byl zkrátka nejlepší. Jirka Petřík 

 Dne 31. 1. 2012 se rozdávalo vysvědčení. Děti na 1. stupni měly celý den pohádkový 

a v pohádkové atmosféře se nesla i 

nálada odpoledne, kdy se konal 

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. 

Pohádkový zápis připravila a 

zhodnotila paní učitelka 

Vachutková, za což jí i všem 

pomocníkům patří velký dík. 

Zapsaní žáci: Girgová Dana, 

Mokrášová Eliška, Putzich Marcel, 

Unzeitig Dušan, Zacpálek Daniel. U 



zápisu prokazovali budoucí prvňáčci základní znalosti z matematiky, prvouky, 

všeobecných znalostí, komunikace a zručnosti. Pracovali na stanovištích 

motivovaných pohádkou – plněním úkolů vysvobozovali princeznu. V matematice 

počítali soubory prvků, poznávali barvy a geometrické tvary, pracovali podle pokynů 

učitele při určování počtu nebo pojmů více x méně. 

   V úkolech z oblasti prvouky poznávali zvířátka a další pojmy z přírody, připojovali, 
co k sobě patří. Na dalších stanovištích je čekalo kreslení postavy, dokreslení 
obrázku, opis písmen a slova, cvičení postřehu, práce na interaktivní tabuli, přednes 
básničky nebo písničky. 
   Všichni nakonec princeznu vysvobodili a odnášeli si domů diplom, pracovní listy a 
jiné drobné dárečky. 

 Zprávy od paní vychovatelky Gřundělové: 

Recyklohraní jede na plné obrátky, sbírají s námi nejen děti, ale 

také rodiče. Zase se nám podařilo nashromáždit spoustu bodů a 

vyhráli jsme pěknou žíněnku, stepper a badminton set. Nejpilnější 

sběrači za prosinec, leden a únor: Sabinka 2287bodů, Gabča 207, 

Martinka 118, Honza E. 115, Matija 110, Lenička 100 bodů. 

Děkuji všem a doufám, že i nadále budeme shromažďovat vysloužilou elektroniku, 

úsporné zářivky a baterky, které nepatří do popelnice, ale k recyklaci. 

Sběr starého papíru bude v dubnu, za peníze z podzimního sběru jsme koupili sítě 

do branek na fotbal, síť na volejbal a šplhací lano. Všem, kdo nám takto pomáhají, 

moc děkujeme! 

V minulém časopise proběhla 

anketa, co bychom mohli pořídit 

do školy za utržené peníze. 

Jednoznačně vyhrálo pořízení 

nějakého domácího mazlíčka. 

Budeme zjišťovat, jestli je někdo 

alergický apod. či nevznikne – li 

jiná neřešitelná překážka. Sběrači 

budou mít největší slovo při 

rozhodování.  

 

 KARNEVAL – hoří termín, již tuto neděli!!! 

V neděli 26. února se můžete těšit na tradiční MAŠKARNÍ KARNEVAL. Začínáme v 

kulturním domě ve 14 hod. Čekají  na Vás soutěže, hry a bohatá tombola. Jeden los 

stojí letos 3,- Kč. Přijďte si s námi a hasiči pořádně zařádit, srdečně Vás zveme!!! 

 Plán dalších akcí a naší účasti: 

- 28. 2. Pod modrou oblohou – uzávěrka mezinárodní soutěže v programu Malování 

- 29. února – velká porada a schůzka Školské rady (plánování voleb) 

- březen – pěvecká a recitační školní soutěž 

- 19. března – Schůzka parlamentu – Fast teamu (návrhy na výlet + co za sběr) 

- 22. března oslavíme Den vody 

- 30. března - Noc s Andersenem 

- 3. dubna - Velikonoční výstava  a Den otevřených dveří, 3. čtvrtletí + třídní schůzky 

- 5. a 6. dubna jsou Velikonoční prázdniny – nezapomeňte! 

- 20. dubna zahájení plaveckého výcviku (10x každý pátek) 

- 23. a 24. dubna (dle počasí) sběr starého papíru – den Země 

- 28. dubna Čarodějnice na zahradě KD 

- 30. dubna – školní výlet (dle počasí) 

- 7. května – ředitelské volno 

- 8. května Pochod Leštinská třicítka – pro zájemce 

- květen – cyklovýlet pro sběrače papíru 

- květen/červen – sbírka starého ošacení Diakonie Broumov 

- 13. května - Den maminek s maminkami 

- 16. května – Zápis do MŠ 

- 16. května Květinový den, sbírka v boji proti rakovině 

- 17. května – Rohelský cross (dle počasí) 

- červen – testování znalostí 5. a 9. ročníků 

-  1. června - Dětský den – slavnostní otevření venkovní učebny 

- 16. června – Přehlídka mažoretek - Libina 

- 23. června - Školní akademie 

- 29. června Slavnostní zakončení a poslední zvonění 

  Vidíte sami, že nás toho nečeká zrovna málo. Pokud Vás napadá nějaká připomínka, 
námět, podnět, nebojte se přijít s nějakým konstruktivním a smysluplným návrhem. 
Budeme za něj vděčni. Aktuality můžete sledovat na našem kalendáři a ve fotogalerii na 
webu. Rozloučím se s Vámi tradičně citátem. Na viděnou na některé z našich akcí.  
„Největší nedorozumění vznikají z neschopnosti dostatečné komunikace...a ta pak vázne v důsledku 

vzniklých nedorozumění...“         Marie Rychlá, ředitelka školy 

 

http://www.google.cz/imgres?q=recyklohran%C3%AD&hl=cs&rlz=1R2ADSA_csCZ422&biw=1058&bih=430&tbm=isch&tbnid=a_0xbasmBBz0qM:&imgrefurl=http://www.zsg.cz/cs/recyklohrani.html&docid=9TFKzSTlFhGMCM&w=473&h=424&ei=sMNfTunYCcbE4gTv-JEQ&zoom=1

