
 
Časopis „ROHLÍK“ 4. číslo / II. ročník 

Základní škola a mateřská škola Rohle 
e-mail: zsrohle@seznam.cz, web: www.zsrohle.cz 

červen 2012 
Konec školního roku se neúprosně přiblížil a s ním i poslední letošní číslo našeho 
školního časopisu Rohlík.  

 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.  

 Výsledky květnového dotazníkového šetření: 
Náměty na zakoupení pomůcek za sběr papíru: 
- zvířátko do dužiny, zvíře mazlíček, koberec do družiny, stan do školní družiny, stany 
a spacáky, učebnice nakladatelství Nová škola, příspěvek na kulturní či sportovní 
akce (kino, divadlo, exkurze, výlety apod.) 
Ve škole se mi líbí (a proč): 
- aktivity, výlety, protože se chodí ven, máme hodné paní učitelky, akce – např. dílny 
a Velikonoční výstava, webové stránky, spolupráce učitelů s rodiči, laskavý přístup 
učitelů, školní a mimoškolní aktivity, počítačová učebna, hřiště, spolužáci, mám to 
blízko do školy, individuální přístup k žákům a zpětná vazba se školou 
Ve škole se mi nelíbí (a proč): 
- informace na poslední chvíli (např. odjezd na plavání), snahy některých rodičů bojkotovat 

vše, švábi na chodbě (protože se jich štítím) :-), spojené třídy – ale s tím se bohužel nic nedá 
dělat :-( 
 Shrnutí: Mnohokrát Vám děkujeme za Vaše příspěvky, názory. My se alespoň 
ve škole můžeme zamyslet, zda někde neděláme chybu, můžeme-li něco vylepšit 
apod. Ale znáte to 100 lidí, 100 názorů a není na světě člověk ten, aby se zavděčil 
lidem všem ... Těší nás věci, které se Vám líbí, pokusíme se napravit co jde z bodů, 
které se Vám na škole nelíbí. OMLOUVÁME se za drobný nedostatek v začátcích 
ohledně doby odjezdu na bazén. Došlo k drobné reorganizaci ze strany bazénu a my 
jsme museli čekat na vyjádření všech zúčastněných škol. I v následujícím roce 
plánujeme další dotazníky. Nebojte se napsat cokoli, pokud nechcete zveřejnit svůj 
názor, napište to. Vašich myšlenek si opravdu vážíme. Jde nám přece o společné – o 
děti.  
 

 
 Informace za sběr papíru a zhodnocení celoročního Recyklohraní: 
Letošní sběr papíru byl velmi úspěšný, děti nasbíraly  5 165kg, všichni sběrači byli odměněni 

alespoň nanukem, 15 nejlepších sběračů diplomem a věcnou cenou.  A ve čtvrtek ještě 

pojedeme na výlet, na kole nebo autobusem do litovelského Pomoraví. Za získané peníze 

jsme nakoupili 2 stany a míče. 

Nejlepší sběrači:  1. Petřík Jirka  670kg, 2. Drozdová Domča 535kg, 3. Polášek Petr 503kg, 

Unzeitigová Sabinka 425kg, Prachařová Lenička 414kg, Jiříčková Gabča 354kg, Kutálková 

Terezka 297kg, Gintherová Markéta 206kg, Jedelský Ondra202kg, Horneš Honza 192kg 

 V soutěži NAKRMTE PLASTOŽROUTA jsme nasbírali 80kg plastových vršků. 

  Recyklohraní 

Úspěšně se nám podařilo zakončit další rok 

RECYKLOHRANÍ, splnili jsme všechny zadané úkoly, 

nasbírali spoustu úsporných žárovek, mobilních 

telefonů, baterek a starých vysloužilých 

elektrospotřebičů. Za tuto snahu jsme letos získali 

pěkný radiomagnetofon.  

Nejlepší sběrači:  

1. Sabinka Unzeitigová 3 272 body, 2. Gabča Jiříčková 1114 body, 3. Ondra Jedelský   
982body, Matěj Drlík 545 bodů, Domča Drozdová 532 body.  
Děkujeme všem sběračům a v příštím roce budeme opět pokračovat. 
 Zprávičky z 1. stupně naší školy 
Dopravní hřiště 
Žáci 1. stupně se zúčastnili 24. května dopravní výchovy v Mohelnici. Navštívili jsme dopravní 
hřiště a žáci 4. a 5. ročníku skládali zkoušky na cyklistický průkaz. Nejdříve v testech 
prokazovali znalosti dopravních předpisů, potom následovala praktická zkouška v ovládání 
kola a jízdy na hřišti. Všichni žáci byli úspěšní, zkoušky zvládli a obdrželi průkazy. 
Gratulujeme! 
Také ostatní žáci si dne stráveného na dopravním hřišti užili ke své spokojenosti. 
Výlet do Brna 
31. května jsme podnikli s dětmi výlet do Brna.  
Navštívili jsme zábavný park Bongo. Zde se děti pořádně vyřádili na různých skluzavkách, 
horolezecké stěně, bungi-jumpingu, trampolínách a dalších atrakcích. Po odpočinku a 
občerstvení jsme si také prohlédli některé pamětihodnosti města Brna. Počasí nám přálo a 
dětem se výlet velmi líbil. 
   Zprávy ze školky: 
Děkujeme všem, kdo se s námi zapojil do soutěže sběru víček z PET lahví: 
Nakrmte Plastožrouta“ 
Velmi, opravdu velmi si vážíme píle všech malých i dospělých sběračů. Pro upřesnění – sbírat 
jsme začali v listopadu 2011 a k 30. 5. 2012 jsme měli ve výkupu 60 kg.  
(Plastové květináče, truhlíky, kompostéry a další výrobky vznikají mimo jiné i díky 

speciálnímu plastovému granulátu produkovanému v Křelově u Olomouce. V tamním závodě 



zlínské firmy JELÍNEK-TRADING měsíčně zpracují zhruba tisíc tun plastového odpadu. Do 

Křelova putovaly také  naše pytle s vršky od PET lahví v rámci soutěže Nakrmte Plastožrouta 

). Výtěžek byl použit na výlet dětí (jízdné a poklad, který děti hledaly). 

Těšíme se na další spolupráci s rodiči a všem přejeme klidné, prosluněné prázdniny a 

v novém školním roce v pohádkové školce s kamarádem Večerníčkem na shledanou. Kolektiv 

MŠ Rohle. 

 Závěrečná slohová práce – Dominiky Drozdové, 9. ročník, vypravování Jitčina patálie 
„Jitko, co to přede mnou schováváš?“ ptá se Jitčin tatínek, kterému neušlo, jak sebou jeho dcera škubla. 
Jitka až nápadně ustrašeně odpoví: „Nic.“ A honem honem dodává: „Jdeš, tati, jako duch, chceš něco?“ 
S Jitkou není něco v pořádku, konstatuje v duchu Jitčin tatínek. Něco se s ní v poslední době děje. Na 
čele se mu objevily starostlivé vrásky.  
 Od té doby, co jsme se přestěhovali, není věčně doma, skoro vůbec se mnou nemluví, neříká, 
kam jde, vrací se pozdě. Co když se chytla nějaké zlé party? Všechny příznaky by na to pasovaly. Jitčin 
otec, pan Spytihněv přemýšlel, ale nic kloudného nevymyslel. Kdybych jí dal domácí vězení, nebude se 
mnou komunikovat už vůbec.  
 Po týdnu se vše ještě víc zhoršilo. Jitka začala být nevrlá, cokoliv jí otec řekl, odsekla a šla pryč. 
Skoro vůbec už nechodila domů a to bylo na pana Spytihněva moc. Až přijde Jitka domů, půjde si s ní 
promluvit. Tušil, že přijde zase v ranních hodinách a proto si šel udělat silnou kávu, aby nezaspal, jelikož 
tato situace pro něj byla velice vyčerpávající. Ve dne v noci přemýšlel, co se s jeho hodnou dceruškou 
mohlo stát. Nikdy na nic nepřišel a zeptat se někoho mu bylo trapné, v duchu pořád doufal, že se tato 
situace brzo změní a vše bude jako dřív. Čekal hodinu, dvě, tři, čtyři a Jitka pořád nikde, začal mít veliký 
strach.  
 Jitka přišla až druhý den kolem poledne. Ani otce nepozdravila, zmizela ve své pokoji. Pan 
Spytihněv ji následoval, po chodbě se linul zápach alkoholu, který vycházel z Jitky. Pan Spytihněv slušně 
zaklepal, ale Jitka se na něj osočila: „Jdi pryč, nemám na tebe náladu.“ To jejího otce velice rozzlobilo, 
vyrazil dveře. Začal po Jitce křičet: „ Takhle se mluví s vlastním otcem? Nemyslíš, že to přeháníš, není ti 
ještě ani 16 a už smrdíš cigaretovým kouřem a chlastem? Co to má k čertu znamenat? Chodíš domů až 
ráno, nechceš se mnou mluvit. Jestli mi okamžitě neřekneš co se s tebou děje, budeš mít domácí 
vězení!“ Čekal, ale Jitka nic. „Myslel jsem to s tebou dobře, dal jsem ti vše, co jsem ti na očích viděl, tak 
proč si se takhle změnila?“ Jitka stále mlčela. „Měla si možnost vyjádřit se, tím že mlčíš, mi nedáváš 
jinačí možnost. Máš domácí vězení do té doby, než mi neřekneš co se s tebou děje.“  Celý rozčílený 
zabouchl dveře a odešel do kuchyně vařit.  
 Zavolal na Jitku, ať jde jíst. Nešla, pan Spytihněv se šel podívat do Jitčina pokoje. Zaklepal, 
nikdo ho nevyzval. Zaklepal podruhé a pomaloučku otevřel dveře. Co viděl, ho šokovalo. Jitka vyskočila 
oknem, jen na stolku zanechala papírek, kde stálo: Nehledej mě, je-li ti život milý. Mám tě ráda. 
 Pan Spytihněv neváhal a zavolal na policii. Sepsali spolu protokol a Jitčinu otci nezbylo nic 
jiného než čekat. Nemohl se na nic soustředit. 
 Po měsíci dostal pan Spytihněv předvolání na policejní stanici. Nějací houbaři našli v lese 
ostatky mladé dívenky. Pan Spytihněv je musel identifikovat. Když vcházel na pitvu, úplně ho zamrazilo, 
děvčátko ležící na stole byla jeho Jituška. Vypadala tak nevinně. Pan Spytihněv se rozbrečel, jenže to 
ještě nebylo vše. Pitva prokázala, že dívku někdo surově mučil, podával ji omamné látky, znásilnil jí a 
nakonec zabil. Dále se pan Spytihněv dozvěděl, že se Jitka dostala do party, kterou policie už dlouho 
hledá, avšak marně. Tato parta si vyhlídne vždy nějakou oběť, většinou to jsou dívky od 14 do 17 let. 
Baví se s nimi, kupují jim alkohol, cigarety a drogy pod podmínkou, že budou doma mlčet. Většinou po 
půl roce začnou dívky sexuálně napadat a vydírat. Jenže závislost dívek na drogách je nutí za nimi pořád 
chodit. Potom je zatáhnou do sklepa a mučí je. Víc pan Spytihněv nepotřeboval vědět. 
 Druhý den byl ve zprávách šokující případ o oběšeném muži, který v dlani skrýval dopis, 
v němž stálo: Byla to poslední, na čem mi v životě záleželo. 

 Sbírka ligy proti rakovině  
16. května jsme uspořádali v Rohli sbírku Český den proti rakovině. Žáci ve žlutých 
tričkách nabízeli tradiční žluté kytičky Měsíčku lékařského. V naší obci 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.             

 Naše škola aktuálně řeší tyto projekty: 
EU peníze školám, za získanou finanční částku byla pořízena počítačová učebna a 
vyučující tvořili a v hodinách nabízeli žákům tzv. DUM (Digitální učební materiály, 
které jsou výstupem projektu „Moderní škola Rohle“ 
Škola pro udržitelný život: Vyvrcholením projektu Přírody volání je nejlépe slyšet ve 
venkovní učebně poznání bylo slavnostní otevření naší nově zbudované učebny. 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.   

 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) 

 Poslední dny nás ještě čekají tyto akce: 

- pátek (22. 6.) – poslední plavání, koncert ZUŠ Zábřeh, Šikovní pejsci v Rohli 

- úterý (26. 6.) – odevzdávání učebnic – prosíme o VYGUMOVÁNÍ A OPRAVU 

- středa (27. 6.) - Hasiči SDH – beseda, čtvrtek (28. 6.) výlet za sběr 

- pátek 29. června Slavnostní zakončení a poslední zvonění 

 Závěrem Vám všem přeji klidně prožitou a prosluněnou dovolenou a dětem 

hlavně nádherné nezapomenutelné zážitky o prázdninách. Sejdeme se 3. září  

v 9 hod. na Slavnostním zahájení školního roku. (Ale to opravdu už moc předbíhám.)                                      

        Marie Rychlá, ředitelka školy 

 


