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Blíží se konec školního roku a s ním přichází i závěrečné číslo školního časopisu. 
Mnoho informací jste se o škole dověděli v posledním Rohelském zpravodaji, proto se 
budu snažit, abyste dostali pouze nové informace. 
 
Co se nám v jarních měsících podařilo: 

 Mažoretky „Včelky“ získaly v Zábřehu bronzovou medaili a postup na mistrovství 
ČR v mažoretkovém sportu. 

 V předvelikonočním období jste mohli navštívit naši Velikonoční výstavu, zároveň 
se v tento den otevřely dveře do všech učeben. Měli jsme velkou radost z vašeho 
zájmu. Vy, kdo jste přišli, určitě jste nelitovali, bylo nač se dívat.  
Mnohokrát děkujeme paní Kamile Janků z Janoslavic, která přinesla vyřezávané 
ptáčky a pomlázky. Dokonce se někteří žáci od paní Kamily naučili plést pomlázky.  
Na dobrovolném vstupném jsme utržili částku 500,- Kč, kterou použijeme na 
výtvarný materiál. 

 1. duben Noc s Andersenem – spaní ve škole s literárně – zábavným programem. 
 Originální a nezapomenutelnou noc prožilo 26 nocležníků na prvního apríla. Noc 
jsme zahájili v 17,30 hod. zajímavou deskovou hrou Ekopolis (je i na webu!). Vytvořili 
jsme skupinky měst složené z žáků různých věkových skupin. Důležité bylo, abychom 
se všichni respektovali, což se stoprocentně povedlo. Dozvěděli jsme se zajímavé 
informace o pohádkáři Andersenovi. Provázeli nás Pejsek s Kočičkou. S nimi jsme 
"pekli" buchtu na snídani. Nechyběla ani stezka odvahy. Největší úspěch však sklidily 
objednané pizzy na večeři. Tečkou bylo půlnoční vypuštění lampionu štěstí a 
pohádka O pyšné noční košilce. Ne všichni usnuli hned po půlnoci, ale o tom zde psát 
nebudeme. :-)   

 Lesní pedagogika  

Na začátku dubna se žáci prvního stupně přesunuli na celé 
dopoledne do lesa blízko Janoslavic, kde se pod vedením 
odborníků z Lesů ČR hravou formou učili o krásách, 
nástrahách a různých zajímavostech týkajících se lesa. Vše 
probíhalo zábavnou zážitkovou formou, čímž si informace snadněji zapamatovali.  

Procvičili si všechny svoje smysly při zajímavých hrách jako např. Na jelena, Netopýr, 
Vlčí smečka, Jestřáb, Bekyně mniška, Jelen a rys a odnesli si užitečné dárky. I když 
pěší turistika není velkým koníčkem našich žáků, všichni cestu tam i zpět zvládli bez 
problémů a oběd jim tentokrát chutnal o to víc .(Mgr. Eva Němcová) 

 Recyklohraní 
Po loňské výhře v recyklohraní, kdy jsme 
vyhráli stolní fotbal, jsme se letos opět 
pustili do sbírání vysloužilého 
elektroodpadu a plnění úkolů souvisejících 
s recyklohraním. Již na jaře se nám podařilo 
vyhrát dětské kolo. Všichni jsme z něj měli 
velkou radost. 

Máme k Vám všem velkou prosbu, přineste nám už dosloužilé elektrospotřebiče, 
baterky, zářivky, úsporné žárovky, mobily a my je opět zašleme k další recyklaci. 
Ukliďme si tak kolem nás a pomozte nám zase něco pěkného vyhrát! Děkujeme! (B.G.) 

 Sběr papíru 
V měsíci dubnu proběhla na naší škole tradiční soutěž ve sběru starého papíru. I 
když některé děti sbíraly a shromažďovaly papír přes celou zimu s vidinou nějaké té 
vydělané korunky, přijaly nakonec nová pravidla soutěže a penízky ze sběru 
nakonec zůstaly škole na zakoupení plastových nádob na tříděný odpad a další 
pomůcky. 

Nejlepší sběrači dostali diplom a medaili. Jsou to tyto děti: Terezka Kutálkouvá, Domča 
Drozdová, Petr Polášek, Sabinka Unzeitigová, Radek Skácel, Honza Horneš, Gabča 
Jiříčková, Jiřinka Chytilová, Hanka Obrusníková, Martin Němec a Jana Mikulková. 
Celkem sbíralo 26 dětí a nasbíraly 4 300kg. Všem sběračům děkujeme.  
Žáci, kteří sbírali papír, jeli v pátek 6. 5. za odměnu na sběrový výlet do Úsova na 
zámek a zmrzlinu. Celkem jelo na výlet 22 sběračů. 11 jelo na kolech a 11 autobusem. 
Moc děkujeme paní učitelce Janě Neumannové za zajištění návštěvy zámku a za 
průvodcování.  (p. vychovatelka Bohuslava Gřundělová) 

 5. 5. Clean up the world – Ukliďme svět 
Akci jsme uspořádali v rámci oslav Dne Země. Předcházela jí beseda Tonda obal na 
cestách (30.3.), žákům se moc líbila! Poté jsme zakoupili z části utržených peněz za 
sběr papíru kontejnery na třídění odpadu a zhlédli prezentaci o významu sběru a 
třídění odpadu. Dne 5. 5. jsme vyrazili do terénu v okolí obce, vybaveni pytli na 



tříděný odpad. Celkem jsme nasbírali 23 kg odpadu. Vyznamenal se 8. a 9. ročník, 
který se vydal směrem k Vydře a Nedvězí. Nasbírali zde 14 kg odpadků. 
Doufejme, že tato akce přinese zamyšlení nejen našim žákům! 

 

 Morena - ženem zimu ze dvora ! 
Je již pravidlem, že každé jaro vítáme tradičním lidovým zvykem - pálením 
Moreny. Při ranních 
činnostech jsme s dětmi 
vytvořili Morenu čili Smrtku z 
oblečení - košile a šatů, hlavu 
z papíru, dřevěného kůlu, 
březových větviček a nakonec 
jí děti na krk pověsily korále z 
vyfouklých vajec. Její osud byl 
zpečetěn 11.4.2011, kdy jsme 
se vydali na průvod vesnicí. 
Děti se nazdobily barevnými 
fáborky a s pořádným 
rámusem a muzikou s 
Orffovými nástrojky zpívaly jarní písničky a hlavně: Smrt nesem ze vsi... Na školní 
zahrádce jsme se s ní rozloučili, zamávali jí a spálili, aby se paní Zima hned zase 
nevrátila. (p.uč. Miroslava Suralová) 
 

 Sbírka Květinový den – Český den proti rakovině 
V letošním roce jsme se poprve zapojili do této celostátní sbírky. Jejím cílem je 
preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáku s informacemi a 
za nabízené kvítky měsíčku lékařského záskat prostředky na boj proti rakovině, na 
nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů. Ve středu 11. 
5. 2011 se nám podařilo získat pro nadaci 1 141,- Kč. 
Děkujeme všem zúčastněným za podporu a vstřícnost. 

 Fotografování  
Ve čtvrtek 12. 5. jsme se fotili. Cena 1 ks fotografie činí 25,- Kč. 

 

 více na našem webu: www.zsrohle.cz, e-mail: zsrohle@seznam.cz 
telefon: 583 254 019, 731 757 888 

 

 

Do konce školního roku nás ještě čeká: 

 24. 5. 2011 Školní výlet – Hurá na safari!!!  

odjezd od školy v 6.30 hod., s sebou: pláštěnku, 

kšiltovku, jídlo a pití na celý den, kapesné dle uvážení (na drobnosti, zmrzlinu);  

cena: 300,- Kč /vstupné a doprava/; předpokládaný příjezd cca v 19 hod.  

 Plán mažoretek: 19.5. Akademie DDM Mohelnice, 18.6. Přehlídka mažoretek Libina, 

9.7. Setkání sousedů Rohle 

 28. 5. Mikroregion ŠTÍTY – Pojeďte s námi povzbudit vystupující, zájemci se hlaste u 

řed. školy. Odjezd v 8 hod. od školy, návrat po 12 hod.  

Děkujeme paním kuchařkám za napečené ROHELSKÉ ROHLÍKY, které budou spolu 

s pěveckým sborem, divadelním vystoupením Polednice a Mažoretkami 

reprezentovat naši obec. 

 31. 5. nepůjde elektřina = ŘEDITELSKÉ VOLNO 

 3. 6. přehrávka ZUŠ paní učitelky Radky Němcové 

 Zaberte! Blíží se třídní schůzky v úterý 7. 6. v 15 hod. SPOLEČNÉ SETKÁNÍ,  

(+ individuální konzultace s vyučujícími) 

 16. a 17. 6. Sbírka použitého ošacení – viz letáky a hlášení v místním rozhlase 

 26. 5. Školní akademie – před KD – blížší info plakáty 

 Překvapení na závěr – podařilo se nám získat zájezd do Brna, kde bychom mohli mít 

proplacenou i cestu s programem. Akce je ještě v jednání, tak bych ji nerada zakřikla. 

Pokud se povede, včas se dozvíte, jeli bychom 28.6. (2. st. i  29.6.) 

 Plánujeme prodat vyřazené počítače z bývalé PC učebny. Odborníky nám byla 

doporučena prodejní cena 1 000,- Kč za sestavu (tzn. monitor, PC, klávesnice). Máte-

li zájem, můžete si PC odkoupit. Za utržené peníze budou nakoupeny samozřejmě 

opět školní pomůcky.   

 30. 6. Slavnostní ukončení školního roku ... a pak hurá prázdniny! 

Slovo závěrem: 

Rohelští vrabci občas cvrlikají a ne vše přecvrlikají správně. Ráda bych touto cestou 

poprosila žáky, rodiče i veřejnost, mají-li nějaký dotaz, problém nebo připomínku, 

aby se nebáli přijít zeptat nebo zavolat přímo do školy. Předejdeme tak společně 

mnohým nedorozuměním. Těm z Vás, co tak činíte, mnohokrát děkuji za vaši 

důvěru.  

Mnoho krásně prožitých jarně-letních dní přeje Marie Rychlá 

http://www.zsrohle.cz/
mailto:zsrohle@seznam.cz


Pojďte s námi plánovat nový školní rok 2011/2012: (přijďte na třídní schůzky) 

 Od září plánujeme našim žákům nabídnout tyto vyučovací nepovinné předměty: 
Německý jazyk 
Konverzace AJ 
Ekologicko-přírodovědný seminář 

Jejich otevření bude samozřejmě záviset na počtu zapsaných žáků. Máte-li další 
námět, určitě jej sdělte prostřednictvím svých dětí nebo na třídních schůzkách. 

 Od měsíce října přemýšlíme o těchto zájmových kroužcích: 
Sportovní hry  
Výtvarný kroužek  
Keramika 
Angličtina pro 1. stupeň 
Přírodovědně-turistický 
Kroužek šití 
Mažoretky 
Sborový zpěv 

 V měsíci říjnu nás čeká škola v přírodě (17. 10. - 21. 10.) Jedná se o týdenní pobyt 
s místním výukovým vysoce kvalitním programem v Horce nad Moravou. Cena 
s plnou penzí, ubytováním a celodenním programem se pohybuje do 2 tisíc Kč. 
Rádi bychom se od Vás do konce června dozvěděli, máte-li o pobyt zájem. 

 Abych zabránila šíření nepravdivých informací, sděluji Vám již nyní následující 
informace. Plavání jsme pro následující školní rok přesunuli do zábřežského 
plaveckého areálu. Hlavním důvodem pro toto rozhodnutí byl letní termín = 
květen a červen 2012. Při porovnání interiérů také vede Zábřeh, cena za výcvik je 
shodná. Ohledně dopravy jednáme, bude záležet na počtu přihlášených. Budou 
jezdit děti z MŠ a 1. stupně. Prozatím je to ale opravdu předčasné. :-) 

 
Návratka: 
Jméno dítěte:....................................................................................... 
 
Mám zájem o tento nepovinný předmět, zájmový kroužek: 
 
............................................................................................................... 
 
Na školu v přírodě mé dítě pojede / nepojede. 
Ostatní: (náměty, připomínky, pochvaly, výtky aj.) 
.........................................................................................................................................................
.......................................................................................podpis zák. zástupce: 

Světový den vody 
V úterý 22. 3. se konal Světový den vody. Oslavila ho i ZŠ a MŠ 

Rohle. Ţačky 6. a 7. ročníku se převlékly za vodníky, kontrolovaly a 

vybíraly od dětí přání vodě . V 7:30 se všichni sešli v jedné třídě a 

paní ředitelka přečetla pohádku O kapce vody, která tento den 

všechny provázela. Potom jsme se rozdělili do skupinek a začali 

jsme plnit úkoly. Dětem se nejvíce líbilo hraní venku, kde paní 

učitelka Neumannová připravila běţeckou soutěţ, kde se děti snaţily 

donést v brčkách co nejvíce vody do sklenice. Zajímavé bylo taky 

tvarování podmořského světa – tam děti vyráběly chobotnice, ryby a 

jiné vodní ţivočichy. Aţ byly splněny všechny úkoly, začaly 

skupiny vyrábět prezentační 

plakáty. Ţáci nakreslili spoustu 

obrázků, napsali básničky a 

nakonec některé skupiny svůj 

plakát před tabulí hezky předvedly. 

Po ukončení projektu paní ředitelka 

všechny děti odměnila a vyhlásila 

vítěznou skupinu, která získala 

nejvíce bodů. Všem se to líbilo, 

nám taky.  

 

Markéta Gintherová, Gabriela Jiříčková 

- hodina informatiky 


