V měsíci lednu se žáci i pedagogové soustředili na uzavření 1. pololetí, proto
neproběhlo mnoho akcí. Jen v družině aktivita nepolevila a děti vyrazily na kopec
se sáňkami, soutěžily ve stavění sněhuláků, a dokonce dělaly pokusy se sněhem.
Když už bylo o známkách na vysvědčení rozhodnuto, žáci si odpočinuli na
hudebním vystoupení skupiny Réva. Toto vystoupení se konalo dne 25. ledna ve
školní tělocvičně. Atmosféru nám přiblíží reportáž ze školního časopisu Rosník.

PUTOVÁNÍ S MUZIKOU RÉVA
25. 1. školu navštívila hudební skupina Réva. Celý první stupeň se sešel v tělocvičně, ve které
nás uvítali čtyři hudebníci. Každý hrál na jiný hudební nástroj. Jeden na basu, druhý na
housle, třetí na klarinet a ten poslední dokonce na cimbál. Uměli krásně hrát spoustu stylů
hudby: vážnou hudbu, hororové písně, rokenrol, ale i veselé lidové písně. Mezi hraním dávali
dětem různé otázky a za správné odpovědi jsme dostávali žvýkačky Orbit bez cukru a jejich
vizitky. Nedávali však jen otázky, ale soutěžili jsme i ve zpěvu. Za písničku Beskyde,
Beskyde dostaly cenu duo paní učitelka Matoušková a Šoltésová. Dále jako vážnou hudbu
hráli Vltavu. Když přišel čas na hororovou hudbu, jeden z hudebníků se převlékl za příšeru. A
další otázka zněla, jak se ta příšera jmenovala. Samozřejmě jsme uhodli, že to je Jožin z
bažin. Ale prý ve škole v Ostravě jeden kluk vykřikl: „Jé to je moje ségra.“ Všichni se
zasmáli, ale ihned ztichli, protože začali hrát píseň Jožin z bažin. Když už měl být konec, ještě
nám zahráli Kabáty a my jsme všichni tancovali. Bylo to krásné představení a slíbili nám, že
jestli budeme chtít, tak příští rok přijedou zase.
Adéla Hájková, Daniel Weber, Martin Karásek, 4. A
Školní časopis Rosník

Ve dnech 28. a 29. ledna proběhl na naší škole zápis do 1. tříd pro školní rok
2013/2014. Zápis připravily paní učitelky z prvního stupně tak, aby zjistily, jaké
jsou znalosti a dovednosti dětí, ale zároveň tak, aby se děti nebály a do školy se
začaly těšit. Každé dítě muselo projít čtyřmi stanovišti – Malířovem,
Všeználkovem, Hopsálkovem a Povídálkovem a splnit na stanovištích zadané úkoly.
Za jejich splnění získaly děti razítka a malé dárečky, které pro své mladší
kamarády vyrobily děti ve školní družině.

Fotografie zachycují klidnou a pohodovou atmosféru zápisu:

Dne 31. 1. bylo vydáváno vysvědčení za 1. pololetí. Všichni cítili určité napětí,
radost nebo naopak zklamání. Největší událostí bylo ale rozdávání vysvědčení pro
žáky prvních tříd. Děti byly moc pyšné na své zasloužené jedničky.
rozdání vysvědčení se vyrazily pochlubit do mateřských škol.

Hned po

Bývalé paní

učitelky je moc pochválily, děti se setkaly se svými kamarády ze školky a
zavzpomínaly si.

