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Začátek školního roku je nenávratně za námi. Přichází čas na nové 
číslo našeho školního časopisu, které Vám přináší aktuální informace 
o škole z prvního čtvrtletí. 

 
Co se událo v září: 

 15. 9. 2011  Dopravní výchova hrou 
   Žáci z prvního stupně se 15. září vydali na školní hřiště v Mohelnici, aby si zde 

v praxi vyzkoušeli svoje znalosti z dopravní výchovy a 
doplnili si vědomosti novými poznatky. Procvičili si 
poznávání dopravních značek a dodržování pravidel chování 
při provozu na silnici. 
 Nejvíce se dětem líbily praktické jízdy na cvičném hřišti, kde 
se nejvíce vyřádily na kolech, čtyřkolkách a největší zájem 
byl o jízdu na trojkolkách řízených nohama. Jízda na nich 
vyžadovala opravdové soustředění a notnou dávku 
šikovnosti. Dodržování dopravních předpisů bylo 
samozřejmostí. Pobyt na dopravním hřišti se žákům velice 
líbil a už se těší, že si výlet do Mohelnice zase někdy 
zopakují. Poděkování patří pracovníkům DDM Mohelnice, 
kteří se dětem celé dopoledne věnovali.                                                  

(E. Vachutková) 
 
                                               

 16. 9. 2011 Cvičný požární poplach s hasiči   
  V pátek 16. 9. proběhl v naší škole 
cvičný požární poplach s rohelskými hasiči. 
Po vyhlášení poplachu ve školním rozhlase 
se překvapení žáci přesunuli (během dvou 
minut) na hřiště před školou. Zde čekali 
místní hasiči, kteří prezentovali svou 
činnost. Žáci si prohlédli hasičské auto, 
vyslechli zajímavé příběhy, prohlédli 
kroniky. Největším zážitkem bylo však 
svezení za zvuku sirén. Děkujeme hasičům. 
O důležitosti cvičného poplachu proběhla v 
následujících dnech i diskuse ve třídách.   
 

 

V říjnu: 
 5. 10. 2011 Noc s dinosaury 

Další seznamovací noc ve ŠD proběhla 5. 
října, tentokrát to bylo spinkání s dinosaury. Děti se 
seznámily formou her a soutěží s různými 
prehistorickými tvory. Už ví, jak dinosauři žili, čím 
se živili a kde bydleli.  
Ráno na děti čekala bohatá snídaně: čerstvé 
koblížky a rohlíky od Vaškovy maminky, bábovka 
od Simonky, jablkový závin od Kuby a pekáč buchet 
od kuchařek. Moc jsme si pochutnali a za dobroty 
děkujeme. Už se těšíme na stanování.                                                           

                                                    (B. Gřundělová) 
                                 

 9. 10. 2011 Podzimní koncert 
Je neděle 9. října 2011. Stojím před kostelem sv. Martina v Rohli a pozoruji, 

jak lidi přicházejí do kostela, aby strávili 
hodinku poslechem písní známých a 
méně známých autorů.  S posledními 
návštěvníky vcházím do kostela a řadím 
se mezi holky do školního sboru. 
Podzimní koncert pořádala Kulturní 
komise obce Rohle společně se Základní 
školou v Rohli. Na koncertu vystoupily 
Rohleské Radušky pod vedením paní 
Radky Němcové a jako host ženský 
pěvecký sbor Slavice ze Zábřeha, který 
vede paní Jaroslava Štěpánková. Střídání 
sborů vyplnili žáci naší školy hrou na 

klávesy a kytaru. Rohelské Radušky zpívaly písničky současných skladatelů, 
zábřežské Slavice písně vážné. Závěr koncertu patřil společnému zpívání 
Rohelských Radušek, Slavic a žákyň základní školy. Pořadem provázela ředitelka 
školy Marie Rychlá. Závěrečnou píseň Ta naše písnička česká si společně se sbory 
zazpívali i mnozí posluchači.  Obecenstvo odměnilo všechny zpívající dlouhým 
potleskem. Každý návštěvník si v programu našel určitě písničku, která se mu líbila. 
                  (Gabriela Jiříčková, 8. ročník) 
 

 13. 10. 2011 Návštěva Ekoškoly v Litovli   
13. října vyjely zástupkyně školního parlamentu FAST-TEAMU na návštěvu 

do základní školy Jungmanka do Litovle. Tato škola obdržela v pražském senátu titul 
Ekoškola. Naše děvčata získala mnoho námětů pro práci, kterou bychom u nás ve 
škole mohly také rozvíjet. Velmi zajímavé a úspěšné byly výtvarné dílny. Výrobky 
jsme přivezli do Rohle pro inspiraci. Chutné bylo i občerstvení U mrtvolky. Děvčata si 
přála uspořádat takovou akci i u nás, tak uvidíme, zda se nám to podaří.  

 
 



 17. 10. – 21. 10. 2011 Škola v přírodě „Sluňákov“ 
V polovině října jsme přemístili výuku naší školy do centra ekologických 

aktivit města Olomouce  „Sluňákov“ v Horce nad Moravou. Polovina dětí se ubytovala 
a zůstala celý týden ve škole v přírodě. Děti, které se vracely ještě týž den zpátky do 
Rohle, měly také připravený program na pozemcích Sluňákova a v odpoledních 
hodinách obdivovaly krásy města Olomouce.  

Program školy v přírodě nazvaný Sedm barev duhy byl založený nejen na 
poznávání přírodních ekosystémů a krajiny v okolí, ale i poznávání sebe samých, 

spolužáků a budování vzájemných vztahů. 
Žáci si mimo jiné osvojili způsoby třídění 
odpadů. Užili si celodenní výlet po okolí 
Sluňákova, dovádění na hřišti, noční 
dobrodružství i vycházku po Olomouci na 
zpáteční cestě. Celý týden jsme si užívali 
krásného slunečného podzimního počasí. 
Pobyt se vydařil a děti odjížděly 
spokojené, plné zážitků a nových 
zkušeností.                         

                        (J. Balcárková) 
 

 
 

 24. 10. 2011   Dýňobraní aneb Halloween po Rohelsku   
V pondělí 24. 10. se uskutečnil ve škole pravý projektový den. My, vyučující 

jsme byli velice překvapeni, jak naši žáci úžasně pracovali ve svých týmech. Během 
dopoledne všichni splnili úkoly, které si zadali. Při závěrečné prezentaci nám svou 
dopolední činnost přiblížili. Celé dopoledne 
vládla pracovní a přátelská atmosféra, učitelé 
byli v roli konzultantů. Moc nás to všechny 
bavilo. Odpoledne se konala pedagogická 
rada, po které následovaly třídní schůzky. 
Rodiče se zúčastnili v hojném počtu, za což 
jim tímto moc děkuji. Po 18 hod. začal 
venkovní program s prezentací projektu, 
zpíváním, ochutnávkou dýňových buchet a 
bábovky. Akce byla ukončena světluškovým 
průvodem. Doufám, že se Vám také líbila.                   

                       (M. Rychlá)                                                                                                      
 

 

 Etická výchova příběhem: Možná jste zaregistrovali, že nás navštívil 
panfarář Mgr. Jan Hudec. Není to žádná náborová akce, ale výuka etické výchovy 
příběhem, který vede k zamyšlení. Protože žáky příběh zaujal, domluvili jsme 
pokračování. Žáci, kteří budou mít zájem, mohou navštěvovat etiku v pondělí od 
13 hod.   

 

Co by Vás mohlo zajímat: 
Všichni žáci 2. stupně se zúčastnili literární a komiksové soutěže pořádané agenturou 
Člověk v tísni na téma Bohouš a Dáša mění svět. Nebuď Guma a zapoj se taky! 
Všechny vzniklé příspěvky jsme poslali a porota vybrala do užšího výběru příběh 
Markéty Gintherové, žákyně 7. ročníku.  
 
Recyklace 
,,Pojď se mnou vyhodit ty odpadky.“ Řekla Dáša Bohoušovi. Bohouš se zavrtěl na 
gauči a dál sledoval televizi.  
,,Tak pojď. Dáme je do kontejnerů na tříděný odpad, bude to zábava. Televizi můžeš 
sledovat jindy.“ Přemlouvala ho Dáša dál.  
,,Hm, třeba potom. Nebo to může vytřídit máma.“ Odpověděl Bohouš a zesílil zvuk 
televize. Dáša mu chtěla ještě něco říct, ale někdo u dveří zazvonil, tak spěchala 
otevřít. Byl to jejich kamarád Guma.  
,,Ahoj Dášo, už jste dnes vytřídili odpadky?“ Zeptal se. 
,,Ne, Bohouš je se mnou nechce jít vyhodit.“ Zazoufala Dáša.  
,,Ale proč ne? Vždyť to může být taková 
legrace. A navíc musíme odpadky třídit. Kdyby 
byl každý lhostejný ke třídění, jako ty, Bohouši, 
Země by za chvíli vypadala jako jedno 
obrovské smetiště. Proto musíme třídit 
odpadky, abychom chránili Zemi.“ Povídal 
Guma. Bohouše to zaujalo, a tak seskočil 
z gauče a pravil: ,,Jestli je to opravdu tak, tak 
na co čekáme? A tak se Bohouš naučil, že i on 
může pomoct Zemi.   

Markéta Gintherová, 12 let 
 
Mohli jste si přečíst příběh Markéty a tady máte 
ukázku komiksu, který se vztahuje ke stejnému 
tématu. Tento komiks nakreslila Nikola 
Schreierová, žákyně 8. ročníku. 

                              (J. Neumannová) 
 
 

 Vybíráme 100,- Kč – příspěvek na 
rodičovské sdružení. (Pokud máte ve škole 2 a více dětí = 90,- Kč za každé dítě.) 

 

Co nás čeká v listopadu: 
 V sobotu 26. 11. s námi dospěláci mohou jet na zájezd! 
  Vánoční dílny a zpívání u stromečku 25. 11. 2011  

Přijďte si s vašimi dětmi na Vánoční dílny něco pěkného vyrobit. Nabídka 
výrobků je na 1. stupni na chodbě.  

 Vánoční besídka se koná v neděli 18. 12. od 14 hod. v kulturním domě.  
SRDEČNĚVÁS na obě tyto akce ZVEME!!! 



 

Nabídka akcí: 
 

Lyžařský výcvik – Filipovice  od 23. do 27. 1. 2012 
aneb Po stopách Filipiho-YETTIHO  

Abychom více utužili svoje těla a naučili se lépe 
zvládat lyže a snowboard plánujeme opět lyžařský 
výcvik v areálu SKIPARK FILIPOVICE. 
 
Loni jsme poprvé prověřovali společně toto místo. 
Celý areál zaručuje optimální podmínky 
pro individuální i rodinné lyžování, a to hlavně díky 

rozmanitosti terénu, který uspokojí požadavky jak vyznavačů 
nenáročného lyžování, sportovního lyžování, tak milovníky 
snowboardingu, kteří mohou využít sedačkovou lanovku s rozjezdovým 
nástupním pásem, dvou lanových vleků, tří sjezdovek střední obtížnosti 
s celkovou délkou 2 600 m a s přepravní kapacitou 2 700 os. /hod.,  
Ubytování bude zajištěno v Hotelu Stará Pošta. Cena s plnou penzí by 
neměla přesáhnout 2500,- Kč. Záloha 500,- se musí zaplatit do 21. 12. 
2011, zbytek částky do odjezdu.  
Na výcvik se těší: J. Balcárková, J. Kaplanová, M. Pospíšil a M. Rychlá 

 
Plavecký výcvik 
     V letošním školním roce plánuje naše škola 
plavecký výcvik v nově zrekonstruovaném 
plaveckém bazénu v Zábřehu. Plavání mají 
možnost se zúčastnit všichni žáci 1. stupně a děti 
MŠ. Žáci budou hradit plnou cenu výcviku – 10 
lekcí (500,-Kč) i cestovné (dle kalkulace 
přihlášených). Plavecký výcvik bude probíhat vždy 
v pátek, od 20. dubna do 22. června 2012. Odjezd 
po velké přestávce (9.30 hod.), příjezd na oběd (12.30 hod.)  
     Přesnější informace obdrží přihlášení v jarních měsících. Prosíme 
rodiče, aby se informovali u svých pojišťoven o možnosti příspěvku na 
plavecký výcvik pro své děti. 
 

 

 
Slovo ředitelky závěrem: 
Je za námi první čtvrtletí školního roku. Dokončuje se klasifikace za čtvrtletní práce, 
pevně věřím, že čtvrtletní výsledky žáků jsou přímo úměrné jejich snažení a domácí 
přípravě. Uplynulé období, a s ním spojené akce, uspořádala do tohoto čísla 
časopisu Rohlík p. uč. Jana Neumannová. Ohlédnu-li se za uplynulým obdobím, 
největší radost mi udělala hojná účast rodičů na třídních schůzkách a současně na 
„našem“ dýňobraní. Velice si, rodiče, Vašeho zájmu o školu vážím. Vážím si i vašich 
doporučení, námětů, přestože mi z některých názorů a výpadů vůči škole nebylo moc 
do smíchu. Věřte, že vše co ve škole děláme, snažíme se dělat s čistým vědomím a 
svědomím, že to děláme pro naše žáky – Vaše děti.  
Za nedlouho tady budou Vánoce. Přeji Vám, abyste si tento čas společně s dětmi 
užili v klidu, bez stresů. A pevně věřím, že se opět v hojném počtu sejdeme na 
třídních schůzkách v lednu. Pokud Vás napadá cokoli, co zlepšit, jak něco udělat lépe 
apod., jsem Vám k dispozici. Piště, telefonujte, SMSkujte, mailujte.  

"Povídá se, že na každém konci duhy najdeš cenný poklad.  

Pod naší duhou se skrývá poklad nejcennější - naše děti!" 

Na další spolupráci s Vámi se těší Marie Rychlá 

 

NÁVRATKA 

 – prosíme, vyplňte a podepsané vraťte do konce listopadu do školy. 
(Nehodící se škrtněte, hodící se zakroužkujte) 
 

Jméno žáka/žákyně: ..................................................................... 

 
Můj syn/dcera se  
zúčastní      -  nezúčastní   lyžařského výcviku. 
 
Můj syn/dcera se  
zúčastní      -  nezúčastní   plaveckého výcviku. 
 
Školní parlament rozhodl: 
*podzimní finanční částka za sběrstarého papíru 5.052,- Kč bude použita na 
zakoupení sítí – branky hřiště (zodpovídá p. vych. B. Gřundělová) 
*jarní sběr – máte možnost výběru, co si za peníze do školy koupíme: 
(zakroužkujte pouze jednu věc návrhů školního parlamentu nebo navrhněte): 
 
FOTBÁLEK KULEČNÍK ŽIVÉ ZVÍŘE STOLNÍ HOKEJ  
tvůj návrh:............................................................ 
 
(S výsledky anket Vás seznámíme v zimním čísle Rohlíku.) 


