Měsíc prosinec přinesl spoustu předvánočních akcí. Děti vytvářely ozdoby, přání i
další výrobky, které prezentovaly na vánoční výstavce. Připravovaly si pěvecká i
dramatická vystoupení, kterými se chtěly pochlubit svým nejbližším na vánočním
programu.
Předvánoční aktivity zahájila 4. 12. školní družina. Představila svůj program
dětem z mateřských škol. Mladší žáci zahráli Kočičí pohádku a starší žáci
kabaretní vystoupení V Praze bejvávalo blaze.
Hned následující den rosickou školu již tradičně navštívili Mikuláš, andělé a čerti.
Nejmladší děti dostaly od Mikuláše sladkou odměnu, starší žáci toužili alespoň se
s nimi setkat. Podle počtu umouněných tváří po celé škole se dá usuzovat, že
Mikuláš, andělé i čerti dělali, co mohli, aby uspokojili všechny zájemce. Tato akce
se velmi vydařila a Mikuláš se svou družinou vyrazil také na návštěvu do
mateřských škol. Mikulášský rej pokračoval odpoledne v aule, kde se sešly
v hojném počtu děti z družiny i jejich rodiče.
7. prosinec byl dnem, kdy byla škola otevřena rodičům i široké veřejnosti –
dopoledne bylo možné nahlédnout do vyučování v jednotlivých třídách, odpoledne
se otevřely dveře prodejní Vánoční výstavky. Všichni návštěvníci si mohli
prohlédnout a nakoupit drobné dárky, které vyráběli žáci 1. i 2. stupně, ve
výtvarném kroužku nebo ve školní družině. Rodiče a další hosté mohli navštívit
třídy 1. stupně či odborné učebny a prohlédnout si nejen jejich vybavení, ale také
práce žáků v jednotlivých předmětech. Celodenní program završilo vánoční
vystoupení v aule. V první části vystoupily mladší děti. Ve druhé části osmáci
předvedli svou reportáž z Prahy, představil se kroužek tvůrčího psaní a žáci 7. a
8. ročníku vystoupili s divadelním představením Jak se Vánoce zlobily.
Atmosféru celého den lépe přiblíží program a fotografie:

14. prosince se konal projektový den Vánoce pro žáky 4. a 5. ročníku. Děti si
připomněly vánoční tradice, vytvořily vánoční výzdobu na stůl nebo upekly
perníčky. Děti se po celý den snažily, aby jejich výrobky byly co nejkrásnější a
mohly si jimi vyzdobit své domovy.

V posledním týdnu před vánočními prázdninami navštívili žáci 1. stupně kino
Panorama v Rosicích. Dne 19. prosince zhlédli film Láska rohatá. Žáci 2. stupně si
filmovým představením Probudím se včera krátili předposlední školní den v roce
2012.
20. prosince proběhly také vánoční besídky v jednotlivých třídách. Žáci si
navzájem rozdali dárečky, popřáli si krásné prožití vánočních svátků a hurá na
prázdniny!
Své předvánoční setkání měli také zaměstnanci školy. Konalo se dne 6. prosince
v rosické kuželně. Setkání bylo pracovně nazváno Mikulášské koulení a každý si na
něm mohl zvolit svůj program. Někteří sportovali a brali vážně své kuželkářské
úspěchy, jiní měli příležitost si příjemně a v klidu popovídat s kolegy. Všichni
ochutnávali přinesené sladké i slané dobroty.

