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 časopis pro žáky, rodiče a přátele školy 

S koncem školního roku si všichni říkáme, jak ten čas strašně letí. Poslední 
letošní číslo našeho školního časopisu uvedu citátem Michaela Althsulera:   

„Špatná zpráva je ta, že čas letí. Dobrá zpráva je ta, že Vy jste pilot.“ 
Zastavte se tedy na chvíli, a začtěte se do našich příspěvků. Mimo jiné zde najdete 
i různé bilancování a ohlédnutí se za školním rokem z různých pohledů. 

Aktuality: 

 Slavnostní ukončení školního roku v ZŠ v pátek 20. června, od 23. – 27. 
června je ředitelské volno z důvodu plánované rekonstrukce školy. 

 Ukončení školního roku v MŠ proběhne 27. června. 

 Uzavření pracovišť – čerpání dovolené: 
- ZŠ (rekonstrukce) provoz uzavřen po celý měsíc červenec i srpen, 
slavnostně zahájíme 1. září 2014 v 9 hodin 
- MŠ provoz uzavřen celý měsíc červenec, školka bude opět otevřena 18. 8.  
- ŠJ vaří do 18. 7., poté provoz uzavřen od 21. 7. do 8. 8., vařit se opět 
začne od 11. srpna  
 V novém školním roce nás čekají personální změny, které ještě dořešíme 
během prázdnin. V zářijovém čísle se je všichni dozvíte.  
Za školní kolektiv vám všem přeji příjemnou dovolenou naplněnou ojedinělými 
okamžiky a splněnými očekáváními, dětem přeji prázdniny plné sluníčka a 
nezapomenutelných zážitků.             Marie Rychlá, ředitelka školy 

 Také kolektiv kuchařek přeje všem dětem krásné a pohodové prázdniny, 
učitelům zasloužený odpočinek a ostatním strávníkům příjemnou 
dovolenou. My máme dovolenou od 21.7 do 8. 8., což ještě připomeneme 
lístečky rozdávanými strávníkům. Nově se budete setkávat u jídelníčků se 
seznamem alergenů, tento program ještě není nainstalován, musí 
nejpozději do prosince fungovat. Rodiče i děti tak budou mít možnost 
sledovat každý den obsah alergenů v jednotlivých jídlech. Jistě už jste si na 
nástěnkách všimli potravinové pyramidy, jde o doporučení výživových 
poradců, protože až 40% onemocnění vzniká nevhodnou stravou. My se 
jejich pokyny musíme řídit a zařazovat do jídelníčků také pokrmy, které 
jsou méně oblíbené, ale pro vývoj dětí nezbytné. 
Přejeme všem hodně sluníčka a vitamínů.                                       Kuchařky ŠJ 

 Příspěvky připravila Mgr. J. Neumannová 

Zhodnocení školního roku (Autor: Šimon Michálek, 8. ročník) 
 Tento školní rok byl podle mě úplně normální jako každý rok, takže 
nevím, co po mně každý rok chcete. Bylo to blbé, protože jsem musel 
vstávat brzo, takže jsem ve škole nebyl úplně bystrý a kvůli tomu mám 
takové známky, jaké mám. Propadli k nám dva spolužáci a ti mě vysoce 
rozptylují. Doma jsem se nemohl učit, protože mám mladší sourozence, 
kteří mě vyrušují, takže se nedivte. Škola v přírodě byla povedená až na 
požární hlásič. Takže školní rok byl stejný jako každý, akorát horší. Zdar.  
Zhodnocení školního roku (Autor: Michal Brestovanský, 8. ročník) 
 Jako každý jiný rok i tento utekl jako voda. Byly v něm úspěchy, ale také 
neúspěchy. Učitelé se nás snažili něco naučit, ale ne všichni to pochopili. 
Proto teď někteří propadají, i když opakují stejný ročník podruhé. Druzí asi 
nepochopili, že by měli dospět.  
Pro mě osobně tento rok celkem šel. Snad i učitelé to přežili ve zdraví a 
nemají z nás nějakou újmu. Některé předměty mě bavily a jiné zase ne, 
každého baví něco jiného. Neříkám, že jsem se učil pořád, ale na něco 
určitě. Snad mi to dalo něco do života. 
Skoro všechny výlety se mi líbily. Největší blbosti se děli asi na škole 
v přírodě. Jelikož se tam spustil požární hlásič, máme na Švagrově svou 
„Rohelskou“ vizitku. Jako skoro všude, kde jsme byli. Snad příští rok bude 
ještě lepší. 

 Příspěvky připravila B. Gřundělová 
Recyklohraní 

Díky Recyklohraní ušetřila 
naše škola životnímu 
prostředí řadu surovin. Žáci 
odevzdali k recyklaci 31 
televizí, 12 monitorů, 387 kg 
drobného elektra a 125 kg 
baterek. Díky sběru a splnění 
všech zadaných úkolů jsme 
letos vyhráli AIR HOCKEY. 
Nejlepšími sběrači byli 
Martinka Králová, Pavel 
Spáčil, Kuba Lass, Simonka Koppová, Terezka Tomášková a Ema Drlíková. 
 
 



Třešničkové stanování 
Trošku jako umění je vybrat 

vhodný termín pro spinkání pod 
stanem. Ale tentokrát se nám to 
podařilo a déšť ani bouřka se 
nekonala. Sraz byl ve středu 4. 
6., postavení stanů, soutěže, 
sbírání podpisů, krmení, luštění, 
opékání, hledání pokladu a 
nakonec dobrou noc! 
Za buchtičku k snídani 
děkujeme maminkám Terezky, 
Martinky a Martina. 

 Příspěvek z velmi úspěšné akce – školy v přírodě ze Švagrova, připravily 
paní učitelky Bc. Jiřina Gallasová a Jana Balcárková 
      Letošní škola v přírodě proběhla v ekologickém centru na Švagrově. 
Naše děti byly hosty krásného nového dřevěného domu. V areálu nás 
přivítali ochránci lesa, luk a vody. Celý týden byl rozdělen do zkoumání 
tajemství těchto ekosystémů. V areálu jsme mohli obdivovat také malé 
jezírko, kde žily všechny ty „potvory“, které děti pozorovaly a dokonce 
pojmenovávaly.      
      Děti vyráběly deníky, ruční papír, panenky z trávy, masky (duchy) 
stromů, květiny, které rozkvétaly na vodní hladině, lovily pulce a hrály na 
pstruhy a vranky, sekaly trávu kosou, poznávaly bylinky a to není zdaleka 
všechno. Každý den nám svítilo sluníčko, tak děti mohly vyzkoušet na 
vlastní kůži koupání v místním potoce, kterému se nadarmo neříká Studený 
potok.  
       Poslední večer byl tajemný a ne všichni se na něj těšili. Čekala je 
zkouška odvahy a překonání sebe samých. Téměř všichni složili slib do 
rukou velké Gáje, že budou přírodu chránit a opatrovat. Na důkaz šli stezku 
odvahy a všichni ji zvládli na jedničku.  

Celý týden nám výborně 
vařila paní kuchařka, která 
„naučila“ jíst mnohé žáky 
dokonce i polévky. Všem 
se nám tam velmi líbilo a 

doufám, že se tam třeba s dětmi vydáte na prázdninový výlet. 

 Příspěvky připravila Mgr. E. Vachutková 
Vysvědčení mé škole (Petra Bláhová, 4. ročník) 
   Škola v Rohli je pěkná. Líbí se mi tu. V této škole jsem musela dohnat 
učivo. V minulé škole jsme to měli lehčí. Jako kdyby v Rohli byli napřed. Ale 
zvládla jsem to. Se školou jsme byli na různých výletech: Bradlo, Noc 
s Andersenem, Plavání, Divadlo... 
    Bradlo bylo super namáhavé, Noc s Andersenem byla bezva strašidelná, 
plavání supr únavné a Divadlo bylo takové- prostě k tomu nemám slov- 
moc šikovní herci.  
    Jsem s tou školou moc spokojená. Paní učitelky jsou na nás hodné, ale 
někdy je prý zlobíme, ale mě to nepřijde. I když…Možná…Někdy…. Ale co, 
to jsme prostě my žáci a asi už se nezměníme. Ale cajk, tak je to supr!!! 
    Jsem dobrá ve výtvarce a pracáku. Baví mě: ČJ, VL, PŘ a AJ…VL: dějiny 
(pověsti), Př: kreslení (rostliny zvířata)a opisování Pamatuj, ČJ: (čtení), AJ: 
slovíčka 
    A hlavně mě baví čtení. Nejsem v tom moc dobrá, ale čtu ráda. Když se 
to máme naučit, to čtení, tak si to nezkouším, abych se naučila číst cizí 
příběhy. Ale když se mi chce, tak to i jde. Jsem ráda, když mě paní učitelka 
pochválí, že mi to šlo, a že čtu pěkně……Paní učitelka je na nás hodná a 
snaží se nás toho hodně naučit. Druhá paní učitelka to samé… Je tu hodně 
kamarádů. A já si s nimi vždy ráda povídám. Mám ráda dobré známky- 
hlavně 1,2,3. To jsou ony. To je to, co se mi líbí.       
   To co se mi nelíbí: Že lítají kluci a holky po chodbě. A když jsou v klidu 
v hodině a ve třídě tak je zas nuda. Ale cajk, zvykej si…Jasně, chápu: Fb je až 
od 15 let, ale co, já bych šla na mamčin, ne na svůj. :D: D A tak nechápu, 
proč to paní učitelka nechce dovolit. Tohle je vše, co mi vadí a co se mi 
nelíbí…    
Vysvědčení mé škole (Jiřina Chytilová, 4. ročník) 
Tohle se mi líbilo……..LIKE :D 
-Noc s Andersenem     - Divadlo 
-Informatika                  -Vlastivěda DĚJINY 
-Dopravka                      -Cross 
-Koncerty                       -Družina 
-Čeština                          -Plavák 
-Halloween                    -Bradlo 
-Dílny                              -Angličtina 
-Výlety                           -Počítače     

-Hudebka                      -Kamarádi   Tahle škola u mě má 1*!!! 


