
Časopis „ROHLÍK“ – 3. číslo  
Základní škola  

a mateřská škola Rohle 
leden 2011 

- informační bulletin 

Vážení a milí čtenáři Rohlíku,  
vítejte v novém roce 2011. Za celý kolektiv ZŠ a MŠ Rohle Vám v něm přeji hodně 
štěstí, zdraví, mnoho úspěchů a šťastně prožitých dnů. 

 

Co to PF vlastně znamená? Pour Féliciter – odvozené z francouzského „pro štěstí“,  

slangově pé efko - novoroční přání, novoročenka, přání do nového roku, novoroční pohlednice… 

V rámci projektu Recyklohraní žáci pod vedením p. vychovatelky B. Gřundělové vymysleli Ekokoledy.  
Pokusíte si je na známé melodie zanotovat? 

 
Odpadky       Nesem vám odpady 

Sláva už tu je, na skládce v Medlově,   Nesem vám odpady poslouchejte, 
odpadů je tu dost, už mám na to zlost.   z betlémské recyklace pozor dejte, 
V řekách na polích, v domech v ulicích,   třiďte je pilně a neomylně 
odpadů je hromada, zničí zdraví dost.   chraňte zemi. 
Odpadky, odpadky kdo vás vyhodil,   K němužto jsme přišli a netřídili, 
darebák veliký nebo pedofil.   i také zářivky jsme vyhazovali. 
Odpadky, odpadky je vás plná zem   My přírodu musíme chránit, 
Ekotým to napraví, bude nám OK.   to je správné. 
Odpad dětských let, zaneřádil svět 
kontejnery ze skladů půjdou zase zpět 
smraďte zlehýnka, stačí chvilinka 
člověk z Ekotýmu nám doma zacinká. 

Co se nám podařilo od počátku adventu: 

 26.11.2010 dopoledne: Vánoční dílny 
Tradiční oblíbená akce opět sklidila úspěch. Na jednotlivých stanovištích si zájemci 
vyráběli keramické nebo cukrové svícny, svíčky a květináče. Úspěch měla i výroba 
dárečků pro maminky z korálků, řetízky a náušnice. Největší úsilí bylo vynaloženo 
při výrobě adventních věnců.  

 26.11.2010 odpoledne: Rozsvěcení vánočního stromu  
V pátek po dílnách jsme se všichni sešli na nádherné akci OÚ Rohle při rozsvěcení 
vánočního stromu. Sbor zpíval koledy, popíjel se čaj a punč, jedly se perníčky, 
adventní období nám začalo  ...   

  3.12.2010 Čerti ve škole (připravila p. uč. Mgr. Eva Vachutková) 
V pátek 3. prosince 2010 ráno začal v naší třídě čertí den. Děti z 1., 2. a 4. třídy se i 
s paní učitelkou převlékly do "čertího" a čertí škola mohla začít. Čertí úkoly se 
dostaly do našich předmětů.  
Čertí aktivity v jednotlivých předmětech:    
Český jazyk - představení jednotlivých čertíků, povídání o tom, jak vlastně vznikl 
svátek sv. Mikuláše, proč k němu byli přidáni čerti a andělé, básničky, říkadla a rčení 
o čertech, mikulášské zvyky, vymýšlení básničky pro dnešní den. 
Naše básnička:   Čertíci, jó, ti se mají, 
      neučí se, nešprtají, 
     v čertí škole propadají. 
     My jsme lepší čertíčci, 
     chceme samé jedničky. 
Matematika - řešení zapeklitých úloh s čertími náměty, čertí žáčci procvičovali čertí 
sčítání, odčítání, násobení a dělení podle ročníků., soutěžili jsme o nejlépe 
domalovaného čerta.  
Výtvarná výchova – čerti a čertice (část práce jsme si připravili už den předtím), 
použili jsme voskovky, fixy, vodové barvy, tuš – malování čertíků podle vlastní 
fantazie, výstava nejkrásnějších čertích ilustrací.  
*Velký úspěch měla u dětí návštěva a nadílka Mikuláše, andělů a velkých čertů 
v podání žáků druhého stupně, kterým děti říkaly naučené básničky, a kteří pro ně 
připravili spoustu her a soutěží. 
(Poděkování patří paní Mánkové, která pro děti zařídila z prostředků SRPŠ balíčky 
s nadílkou.) 
Obrázky uloženy na webu naší školy: 
http://picasaweb.google.com/100834850834786762335 

http://picasaweb.google.com/100834850834786762335


 19.12.2010 Vánoční besídka 
Poslední adventní neděli se v kulturním domě v Rohli často otvírala opona umělcům 
z různých oblastí. Mohli jsme zhlédnout dramatická vystoupení, poezii, prózu, 
mažoretky, hru na hudební nástroje. Program zpestřovaly bíle ošálované umělkyně 
– zpěvačky pod vedením paní učitelky Radky Němcové s doprovodem pana K. Krále.  
Velký dík patří nejen všem účinkujícím, ale hlavně těm, kteří pro nás jednotlivá 
vystoupení připravovali. 

 20.12.2010 Pradědova Galerie v Jiříkově 
Vánoční výlet byl odměnou za nádhernou Vánoční besídku. U Halouzků jsme se 
dozvěděli mnoho zajímavostí o dřevě a výrobcích z něj, obdivovali jsme betlémy a 
nádherné prostředí. Ve skupinách jsme plnili zajímavé úkoly děda Praděda.  

Práce žáků: 
Motto: „Z okna zimu pozoruji, něco o ní namaluji.“ (Mgr. Eva Vachutková) 
Tereza Kutálková, 4.roč.:  

Venku padá sníh, všechno je bílé. Ze 
zpěvných ptáků tady zůstali kosi, sýkorky, 
brhlíci, dlasci. Ti všichni létají do krmítka, 
kde si pochutnávají na slunečnici. 
Na Skalce jezdí děti na bobech, saních a 
na lyžích. Když bude několik dnů mrznout, 
budeme také bruslit. Před školou jsme 
stavěli sněhuláky, honili se a házeli po 
sobě sněhové koule. 

Adéla Berková, 4. roč.:  

Když je zima, ráda sedím u okna a pozoruji krajinu. Za 
oknem máme stromy a pole, kde se občas pasou a 
hledají potravu srnečky. Ty pozoruji nejraději. 
Líbí se mi, když je sněhu hodně a ptáčci přiletí k nám do 
krmítka. Dáváme jim semínka, aby ty kruté mrazy přežili. 
Je krásné, když listnaté stromy opadají a jsou na nich 
rampouchy. Naopak na jehličnatých jsou kupy sněhu. 

 
 

Informace ze školní jídelny: 
 

Upozornění - odhlášky stravování 

Odhlášky stravování nejpozději do 7 hod. odhlašovaného dne na telefonním čísle: 

739 001 743. 

První den nemoci má žák (strávník) nárok na odebrání stravy do jídlonosičů. V další dny jeho 
nepřítomnosti již žák nemá nárok na dotovanou stravu a je proto nutné obědy odhlásit!!!  
- dle zákona č. 561/2004Sb., vyhlášky č. 107/2005 Sb. 
 (Odhlašování prostřednictvím spolužáků, či jiným způsobem se neosvědčilo.) 
Neodhlásí-li žák či zákonný zástupce stravu, je POVINEN uhradit ji v plné výši (t.j.finanční 
normativ + náklady, finanční normativ je stanoven podle věku strávníka, tedy kategorie do 
které byl zařazen na začátku školního roku). Tato částka bude strávníkovi naúčtována 
zpětně, další měsíc. 
Žádáme proto rodiče, aby od druhého dne nemoci, nebo nepřítomnosti svých dětí, včas 
stravu odhlašovali. Předejde se tím možným nepříjemnostem.  
 
 

Kalkulace stravování od 1. 1. 2011 
 
A. MŠ, I. kategorie (od 3-6 let):    C. Základní škola: 

přesnídávka:  7,-Kč    I. kategorie (od 7- 10 let) 
normativ 0,5 oběd: 14,-Kč   normativ 0,7 oběd:  20,- Kč 
svačina:   7,- Kč    II. kategorie (od 11 - 15 let) 
celkem:   28,- Kč    normativ 0,8 oběd:  22,- Kč 

B. MŠ, II. kategorie (nad 6 roků):    III. kategorie (nad 15 let) 
přesnídávka:  7,- Kč    normativ 0,9 oběd:  25,- Kč 
normativ 0,7 oběd: 20,- Kč 
svačina:   7,- Kč     
celkem:   34,- Kč 

 
Cizí strávníci: normativ 1 oběd: 49,- Kč  Pro stravování jsou platné vyhlášky: 
Kalkulace pro cizí strávníky:               Vyhláška č. 107/2005Sb. o šk. stravování 
potraviny.............................28,- Kč Vyhláška č. 84/2005Sb. o nákladech  stravovánÍ 
věcné náklady a režie.........21,- Kč 
----------------------------------------------- 
celkem................................49,- Kč  Věra Drozdová, vedoucí školní jídelny 
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Povánoční minianketa žáků 6. – 9. ročníku ZŠ Rohle  
- připravily p. uč. Mgr. Jana Neumannová a Mgr. Zdeňka Černá 

Na který z předmětů se vůbec netěšíš? Co děláš nejčastěji po škole? 

  

Koho bys chtěl(a) jako poradce při učení? 

 
 
 
 
 

 

Na co se můžeme těšit v následujícím období: 
 26.1. zahájení plaveckého výcviku 

 31.1. Vysvědčení 

 31.1. Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ – viz plakát 

 1.2. přehrávka ZUŠ – p. uč. Radka Němcová 

 7.2. – 11.2. lyžařský výcvik Filipovice – náhradní termín 

 27.2. Maškarní karneval  - blíže viz plakát 

 únor - třídní a školní kola soutěží pěveckých a recitačních 

 22.2. – OLOMOUC – II. stupeň, exkurze Brány baroka 

 19.4. Velikonoční výstava v ZŠ  

 1. dubna Noc s Andersenem – spaní ve škole 

„Nikdy nepochybujte o tom, že malá 

skupina občanů oddaných věci může 

změnit svět. Je to v podstatě jediný 

způsob, jakým se toho kdy dosáhlo.“ 

M. Medová 

Pro dnešek se loučím a uzavírám 

lednové číslo školního časopisu Rohlík 

tímto povzbuzujícím optimistickým 

mottem. 

Marie Rychlá, ředitelka ZŠ a MŠ  

  

Chcete-li sdělit něco ostatním, ozvěte se! Své příspěvky můžete posílat e-mailem do konce března,  

kdy plánujeme jarní číslo časopisu.  Všechny akce i důležité informace najdete na webu naší školy. 

Kontakt: Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk,  

Rohle 145, 78974 Rohle, web: www.zsrohle.cz, e-mail: zsrohle@seznam.cz, 

tel.: ZŠ: 583254019, 731657888, MŠ: 733 124 082, ŠJ: 739 001 743 

……………………………………………………………………………………………………………..       
Přemýšlíte kam v létě? Možná vás zaujme tato nabídka prázdninových pobytů – táborů u moře: 

- Duháček to zařídí, Chorvatsko – Ruskamen, termín: 8. 7. - 17. 7.2011 

 ( info: www.duhatour.cz) 

- Hurá do Mirabilandie, Itálie – Lido Adriano, termín: 29. 7. – 7. 8. 2011  

(info: www.autobusyfrolo.cz)  

* bližší info a program – Marie Rychlá, hlavní vedoucí táborů 
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