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Blíží se konec pololetí a s ním i bilancování, co 
všechno jsme v uplynulé době zvládli. Žáci dostanou svá vysvědčení, která svědčí 
o jejich píli za celý půlrok docházky. Čekají nás prázdniny. Páteční – 31. 1. 
pololetní a navazující „jarní“ až do 9. února. Odpočívejte aktivně a při dlouhých 
zimních večerech vezměte raději knihu než počítač. Nebo si přečtěte vydání 
tohoto časopisu. V následujících řádcích se dočtete, co se nám podařilo, ale i to, 
co nás v nejbližší době čeká. Na úvod se s Vámi podělím o velmi pozitivní zprávu. 
 Chlubíme se… 
Náš žák, Jakub Svačina, 
získal od společnosti 
SCIO ocenění za nejlepší 
výsledek v Olomouckém 
kraji v testování českého 
jazyka pro deváté třídy mezi žáky základních škol.  
Kubovi za celý pedagogický sbor moc blahopřeji! Jen tak dál!  
 
 JEN POČKEJ ZAJÍCI! = Hynčice pod Sušinou, chata Obchodka 
Zatím máme na lyžařský pobyt rezervovaný termín na poslední 
týden v únoru. Jeli bychom v pondělí odpoledne nebo v úterý 
ráno (24., 25. 2.) do pátku 28. 2. 2014. Snad sníh vydrží! Více 
informací obdrží všichni přihlášení po prázdninách. 
 
 Zápis do 1. ročníku základní školy proběhne v úterý 11. února ve 13 hod. 
Všichni budoucí prvňáčci budou s klauny na stanovištích plnit úkoly. Více na 
plakátech.  
 
 Schůzka s vedením obce ohledně organizace školy a zachování II. stupně 
proběhne 11. února v 16 hod. v budově školy. Čas bude upřesněn, schůzka 
bude vyhlášena i místním rozhlasem. Prosím o hojnou účast k vyjádření vašich 
názorů. 

 
 Plánujeme Maškarní karneval, uskuteční se v neděli 23. února, tradičně ve 
spolupráci s rohelskými hasiči. Bližší informace najdete na plakátech. Moc vás 
prosíme, zda máte možnost přispět sponzorským darem. Tombola bývá vždy 
bohatá! Moc děkujeme, uvítáme i nápad! 

 

 Zprávy z jídelny 
Možná jste zaregistrovali změny v jídelně, které se týkají nejen nové vedoucí 
stravovny paní Marie Suralové. Ačkoli vždy v září sdělujeme pravidla, mnohdy se 
míjí účinkem, proto připomínám! Termíny pro placení obědů jsou vždy!!! na 
začátku měsíce. Chápu, že vám někdy nezbydou peníze, ale my se držíme platných 
předpisů. Z důvodu přechodu stravného na elektronický systém se od měsíce 
února budou platit obědy v kanceláři školní jídelny. Termíny budou vyvěšeny 
včas, vždy od 7 – 8 hod. a od 11,30 – 14 hod. V měsíci únoru se za obědy vybírá 
v pondělí a úterý – 10. a 11. února, v březnu pak pondělí a úterý3. a 4. března. 
Inkasní platby zůstávají nezměněny. V době nemoci dítěte nebo žáka nemáte 
nárok na dotovaný oběd. První den si můžete stravu odnést v jídlonosiči, ostatní 
dny musíte stravu odhlásit. V opačném případě vám bude účtováno plné stravné, 
což je 51,- Kč/oběd. Děkujeme vám za respektování a dodržování těchto pravidel. 
 
 Zprávy o Recyklohraní od paní vychovatelky Bohunky Gřundělové 
Stále se snažíme mít uklizeno nejen kolem sebe, ale také na celém světě.  Proto 
sbíráme a dále předáváme k recyklaci úsporné žárovky, vysloužilé 
elektrospotřebiče, baterky, mobilní telefony, tonery, plastové vršky. 
Za první pololetí se v soutěži Recyklohraní  nejvíce snažila Martinka Králová, které 
se podařilo nasbírat 2185 bodů. Druhé místo obsadil Kuba Lass s 388 body, třetí 
místo patří Simonce Koppové za 125 bodů. Další úspěšní sběrači: Honza H., 
Lenička, Kuba O., Vašek, Jiříček, Ondra, Mariánka, Míša, Ema, Terezka T., Martin. 
Všichni sběrači dostanou malou odměnu. Děkujeme. 
Ve sběru pokračujeme i nadále, takže sbírejte!!! 
 Co je to Recyklohraní? 
Recyklohraní je školní recyklační 
program pod záštitou MŠMT České 
republiky, jehož cílem je prohloubit 
znalosti žáků v oblasti třídění a 
recyklace odpadů a umožnit jim 
osobní zkušenost se zpětným 
odběrem baterií a použitých 
drobných elektrozařízení. 
 
 Tonda obal je výukový program, který se zaměřuje na zvýšení povědomí o 
správném třídění a recyklaci odpadu. Třídění odpadu je dobrý návyk, který by 
měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku.  
Do naší školy dorazí Tonda 11. února. Navštíví 1. i 2. stupeň, akce je pro žáky 
zdarma. 
 
 



 Zprávy z 1. stupně přináší paní učitelka Jana Balcárková 

Co nás ještě v tomto pololetí čeká? Ve čtvrtek 30. 1. jedeme na výlet do 
Šumperka, kde navštívíme místní Vlastivědné muzeum. V muzeu si prohlédneme 
výstavu hodin ze sbírek muzeí okresu Šumperk z období 18. až 20. století Čas 
nejde zastavit… a výstavu Jak se rodí Večerníčci, která dětem přiblíží výrobu jejich 
oblíbeného televizního pořadu. Dále máme na programu návštěvu solné jeskyně v 
Šumperku. Žáci prvního stupně se do Šumperka svezou autobusem zdarma 
v rámci projektu SOŠ Šumperk – viz níže. Po návratu do Rohle děti dostanou 
pololetní vysvědčení. Po zasloužených pololetních a jarních prázdninách se 
budeme těšit na budoucí prvňáčky, kteří se k nám přijdou představit v úterý 11. 
2., kdy se koná zápis do 1. ročníku.  
 Projekt SOŠ a SOU Šumperk - praktické dílny  

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Šumperk je garantem projektu 

"Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji". Naše 

škola se stala partnerem tohoto finančně podpořeného projektu. Žáci tak mohou 

zdarma jezdit do Šumperka a sdílet dílny. Získají tak ponětí i praktickou zkušenost 

či motivaci, kam se hlásit po základní škole. První dílna byla motivačně vánoční 

pro děvčata, chlapci zase poznávali jednotlivá pracoviště. Na druhé dílně si všichni 

žáci vyráběli kovovou krabičku. Všichni ocenili zajímavou zkušenost při 

opravdovém tvoření dle návodu v dílně. Ve čtvrtek 30. ledna nás čeká výroba 

plechové lopatky – středisko DOLS a stahovák řetězu středisko Uničovská.  

Žáci druhého stupně v tento den přijdou vhodně oblečeni do dílen!!! 

Pro celou školu platí odjezd 30. 1. od školy v 7, 15 hod., příjezd ve 13 hod. 

 Práce žáků:  

Tereza Dokoupilová, křížovka pro mladší žáky, vyluštíte tajenku? 

 
 

Co nás čeká v měsících březnu a dubnu: 
 Výlet do Olomouce a výstava Šangri-la 
28. března (na Den učitelů) jsme naplánovali 
zajímavou výstavu v Olomouci. Máme 
objednaného i průvodce, myslím, že se máme 
na co těšit. Vybírat budeme 100,- Kč (cena a 
doprava), zbývající částku doplatíme z OS 
Rohlík. Před výstavou ještě určitě stihneme i 
prohlídku města. 
 Noc s Andersenem 
Plánujeme na pátek 4. 4. Možná dorazí i malí 
Anderseni z Leštiny. Čeká nás zábavný program, 
jehož patronem je letos komisař Vrťapka. 
Potom večeře – pizza a spaní ve škole. Ráno po 
vydatné snídani se pokusíme zdolat Bradlo a 
kolem poledne bychom se rozcházeli. Z důvodu 
organizace je nutné se dopředu přihlásit. Během 
měsíce března budeme rozdávat pro zájemce 
přihlášky. 
 Další akce najdete na našem webovém 
kalendáři. Děkujeme vám všem za přízeň a důvěru, děláme vše pro to, abychom ji 
nezklamali. Vážíme si vašich připomínek a námětů, pomáhají nám, abychom 
neustrnuli. 
  Přeji vám všem mnoho zážitků v přicházejícím zimním období. Na závěr jsem si 
dovolila upravit dotazník, který připravila Markéta – viz níže.  
Prosím o jeho odevzdání třídním učitelům. Děkuji za upřímnost.   
                               Marie Rychlá, ředitelka 
 Práce žáků: Markéta Ginthnerová 

 


