V měsíci říjnu komise zeměpisu a dějepisu zorganizovala několik exkurzí. Dne 3.
10. vyrazili žáci 6. tříd do planetária v Brně. Prohloubili si tam své znalosti o
vesmíru, kterému se věnovali v hodinách zeměpisu.
Větší příprava předcházela zeměpisno-dějepisné exkurzi do Prahy. Žáci si
rozdělili jednotlivé památky v Praze, získali o nich informace a zpracovali je do
referátů. Dne 11. října v časných ranních hodinách vyrazili žáci 8. ročníku za
dobrodružstvím do našeho hlavního města. V Praze si prohlédli nejvýznamnější
památky a prezentovali své připravené referáty. Pojali to jako velkou reportáž,
kterou natáčeli na kameru. Tento den si osmáci nejen báječně užili, ale výsledek
svého natáčení také předvedli na vánočním vystoupení v rámci vánoční výstavky
na ZŠ Rosice.
K měsíci říjnu už několik let patří projektový Den zdraví. V letošním školním roce
proběhl Den zdraví 18. 10. na 1. stupni a 19. 10. na 2. stupni. Děti si měly možnost
vyzkoušet přípravu zdravého a zároveň chutného pokrmu, věnovaly se také
sportovním aktivitám a relaxaci. Oblíbené byly např. bodyzorbing, stepmánie,
kuželky, karate nebo aerobic. Dověděly se také mnoho nového na besedách
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DEN ZDRAVÍ
Den zdraví se odehrál 18.10. Moc se mi líbil, protože ten den byl strašně pohodový.
Samozřejmě tím ale nemyslím, že se mi ten den vylilo pití v tašce. Ráno jsme normálně přišli
do školy. Srazili jsme lavice a všichni začali připravovat různé lahůdky. Zatímco jsme vařili,
paní učitelka vyzdobila dvě lavice krásnými ubrousky. Naše skupina – Denča, Terka a já taky
jsme připravovali muchomůrku. Divíte se, že byste se otrávili? Ale vůbec ne, ta muchomůrka
byla z vydlabaného rajčete, z vajíčka a plátkového eidamu. Kolem toho byl ledový salát a
v ledovém salátu kukuřice. Znamenalo to muchomůrku v trávě a v ní žluté kytičky. Až
všichni dodělali lahůdky, dali to na ten krásně vyzdobený stůl. Bylo to jako na Vánoce. Až
paní učitelka řekla: “Můžete!“, pustili jsme se do lahůdek. Mňam, mňam, ještě teď
vzpomínám, jak byly dobré. Potom zazvonilo jako na přestávku a my museli všechno
spolykat, uklidit a připravit se na body zorb. Ptáte se, co to je? Já vám to povím. Jsou to
takové koule, do kterých si vlezete a narážíte do ostatních. No můžu vám jenom říct,že to bylo
skvělé. A potom byla beseda s panem Maršálkem. Pan Maršálek je nevidomý pán a měl
s sebou i vodícího pejska. Myslela jsem si,že to bude nuda, ale nebyla. Potom nám totiž půjčil
své pomůcky. A tak skončil ten báječný den.
Denisa Růžičková, 4. B
Zpravodaj Rosicka Rosa

Měsíc plný aktivit prožili také ve školní družině. Hodně se věnovali přírodě.
1. října vyrazili sledovat brouky pod lupou. Dne 18. 10. strávili Den zdraví na školní
zahradě. Děti se také zabývaly historií. Největším zážitkem bylo historické
odpoledne ve středověké vesnici. Tam děti vyrazily společně s rodiči 8. října.

HISTORICKÉ ODPOLEDNE NA ZÁMKU
Pro naše město se stala již tradicí rytířská klání. Ovšem pouze školní družina měla možnost
nejen akci přihlížet. Jedno pondělní odpoledne jsme se všichni přenesli na několik hodin do
minulosti. Po příchodu do zámeckého příkopu jsme se ocitli ve středověké vesnici. To víte, že
jsme si chýše nejen prohlédli zvenku, ale důkladně jsme je prosmejčili i zevnitř. Zvláště
přitažlivé pro nás bylo podkroví, kam jsme museli vylézt po žebříku. Pod střechou byl seník
plný slámy. To se to do ní pěkně skákalo. Po obhlédnutí areálu na nás čekaly úkoly. Jako
praví rytíři jsme museli prokázat svoji sílu, znalosti a odvahu. Soutěžila pětičlenná družstva.
Prvním úkolem bylo přenášení klády. U svého krámku se usídlila babka kořenářka. Té jsme
museli přinést pět bylin. A pak už následovala stezka odvahy, která vedla do zámeckého
podzemí. Museli jsme ho projít ve tmě pouze za slabého světla svíček. Naše představivost
spojená s trochou té bázně viděla v každém zákoutí nějaké to strašidlo. Za splnění úkolu jsme
nasbírali kartičky se symboly soutěže. Kdo měl všechny, ten si mohl na společném ohništi
opéct špekáček. Vždyť nám při plnění úkolů pořádně vyhládlo. Toto odpoledne s návratem do
minulosti bylo o to hezčí a zábavnější, že proběhlo společně s rodinnými příslušníky, kteří se
také aktivně zapojili. A to nebylo všechno! Další den nás čekala v tělocvičně středověká
papírová bitva s vlastnoručně vyrobenými štíty. To by pánové Bohuš a Heřman z Rosic –
majitelé tamější tvrze koukali, co se dnes v jejich sídle dělo.
Helena jurová, vedoucí ŠD
Zpravodaj Rosicka Rosa

