Měsíc listopad byl velmi důležitý pro žáky devátých tříd. Konalo se několik akcí,
které měly deváťákům pomoci při rozhodování, která střední škola by byla pro ně
nejvhodnější a pro jaké povolání se mají rozhodnout.
Ve dnech 5. a 6. 11. proběhlo testování Scio testy, ve kterých si žáci mohli
zjistit, jaké jsou jejich komplexní znalosti z českého jazyka, matematiky,
anglického jazyka a všeobecného přehledu, a své znalosti porovnat se žáky
s jiných škol.
15. listopadu proběhl na naší škole již tradiční Veletrh středních škol. Tato akce
byla určena pro žáky 8. a 9. ročníku a jejich rodiče. První část proběhla v aule
školy. Rodiče zde byli seznámeni s možnostmi studia po splnění povinné školní
docházky, s aktuální situací na trhu práce a s postupem při podávání přihlášek na
střední školy. Ve druhé části měli návštěvníci možnost zhlédnout nabídku oborů
jednotlivých středních škol a informovat se přímo u zástupců ze středních škol o
všem, co je zajímalo.
Další akcí usnadňující žákům volbu povolání byla exkurze na Úřad práce okresu
Brno – venkov v Brně. Zde si žáci mohli otestovat, jaké jsou jejich schopnosti, a
pracovnice jim poradily, pro které obory by se měli rozhodnout. Žáci 9. A se této
exkurze zúčastnili 26. a žáci 9. B 27. listopadu.
Projektový den Holocaust, který se konal dne 29. 11., přenesl žáky devátého
ročníku do 30. a 40. let 20. století. Paní učitelka Polcarová neseznamovala žáky
pouze s fakty o této době, ale učila žáky poznávat příčiny a důsledky, vcítit se do
osudů lidí, kteří se neprovinili ničím, „jen“ byli židovského původu. Tomuto tématu
se žáci věnovali také v hodinách literatury, seznamovali se s životy spisovatelů a
básníků židovského původu a s díly popisující tuto tématiku. Své poznatky pak
zpracovávali do projektů. Takto vedená výuka byla pro žáky silným zážitkem.

V měsíci listopadu dosáhl velkého úspěch kroužek tvůrčího psaní pod vedením
paní učitelky Hantkové. Kroužek se velmi úspěšně zapojil do soutěže literárních
sborníků „Nadílka našich dílek“ vyhlášené Občanským sdružením abeceda. Jejich
cestu do Prahy na slavnostní předávání cen popisuje reportáž

S TVŮRČÍM PSANÍM V PRAZE
Když jsem na konci minulého školního roku psala o čtení ze sborníku kroužku tvůrčího
psaní na nádvoří rosického zámku, myslela jsem, že je to vrchol naší dosavadní činnosti. V
tomto školním roce jsme však byli pozváni na slavnostní předávání cen soutěže literárních
sborníků „Nadílka našich dílek 2012“ do Prahy. Soutěž vyhlásilo Občanské sdružení abeceda.
S nadějí jsme 20. listopadu vyrazili ku Praze. Nemám v článcích ráda popis cesty, vždyť jde
přece o akci samotnou, ne o nástup do dopravního prostředku, ale naše cesta byla výrazná. Při
přestupech šlo o minuty, stačilo malé zpoždění a vše se mohlo zhroutit. Naštěstí vše klaplo.
Myslím, že si děti hodně užily cestu žlutým autobusem – měkká sedadla, občerstvení zdarma
a hlavně dotykový monitor se postaraly o to, že jízda nebyla zdlouhavá. Průvan v metru nás
vyfoukl skoro u ZŠ Táborská, kde slavnost probíhala. Škola nás zaujala svými velkými
prostorami k odpočinku i k hrám a obrazy s kolážemi u každé třídy. Program před samotným
vyhlášením byl bohatý. Děti, rozdělené do skupin, absolvovaly různé workshopy. Zkoušely
překládat literární text z angličtiny, asociovaly, vytvářely živé obrazy a hrály hru se slovy na
kartičkách. Po občerstvení bagetou následovala prezentace školy a sborníku a čtení ráfkách
ukázek. Za nás se toho chopila Lea. Velmi emotivní bylo vystoupení slepého chlapce, který
představil sborník psaný i Braillovým písmem. A pak už nastala kýžená chvíle – vyhlášení
vítězů. První na řadě byla čestná uznání – za nejlepší zpracování projektu, za zapojení celé
třídy, za zajímavé fotografie, za inspiraci autorem … ZŠ Rosice stále nezazněla. Třetí místo
také nepatřilo nám. Druhé místo – opět název jiné školy. Tak teď buď odejdeme s prázdnou,
nebo jako vítězové. Naděje a napětí, to se dalo číst z našich tváří. Pořadatele překvapili třetí
možností.“Druhé 2. místo získává ZŠ Rosice!“ A jdeme si pro cenu – pro knihu o psaní a pro
záložky do knížek. Také první místa byla dvě. Zbývá jen koupit si něco teplého do žaludku a
cesta domů, které se nikdo neobává. Filmy, hudba a hry už na nás čekají zabudované
v opěradle před námi. Musím říct, že jsem na své psavce pyšná. První sborník, a hned takový
úspěch. Všechny nás motivuje do další práce. Už máme v merku soutěž Po stopách malého
prince. Tak nám držte pěsti.
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