Měsíc duben přinesl celou řadu akcí. Hned na začátku měsíce dne 4. 4. vyrazili
žáci devátých tříd na exkurzi do Jaderné elektrárny v Dukovanech. Tuto exkurzi
každoročně organizuje komise fyziky. V informačním centru jaderné elektrárny
se žáci seznámili s historií jaderné elektrárny, byl jim názorně vysvětlen princip
fungování, způsoby zajištění bezpečného provozu nebo výhody a nevýhody
jaderných elektráren.
Dne 11. dubna byli prvňáčci pasováni v knihovně na opravdové čtenáře. Po
měsících snažení zvládli všechna písmenka a mohli se pustit do čtení knížek. Tato
slavnostní akce by měla přivést děti pravidelně do knihovny a vést je k četbě
knížek. Atmosféru v knihovně popsaly paní učitelky z prvních tříd – Mgr. Dagmar
Raveánová a Mgr. Hana Švarcová.

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
Žáci prvního ročníku navštívili 18.dubna místní knihovnu,kde je uvítala včelka
Mája,medvědice Máša a pan starosta Jaroslav Světlík.Pohádkové postavy provedly žáky
knihovnou a dávaly jim různé úkoly.Nejprve se žáci seřadili podle abecedy a představili se
svým jménem.Prvním úkolem bylo poznávání pohádek podle úryvku z knih,ale medvědice se
je snažila pěkně zmást.Potom si u plakátu Josefa Lady vyprávěli,jak se nemá zacházet
s knížkami.Dalším úkolem bylo přečtení pohádkových postav a seřazení dvojic,které k sobě
patří.V jiném koutku knihovny děti počítaly slabiky ve svých jménech.Nakonec si všichni
zazpívali písničku.Protože žáci byli moc šikovní,pan starosta je nakonec pasoval mečem do
čtenářsko – rytířského řádu.Obdrželi také malou odměnu.Společně pak žáci přečetli čtenářský
slib o svém budoucím vztahu ke knížkám, a jak o ně budou pečovat.Byla to velmi vydařená
akce místní knihovny.Chceme touto cestou poděkovat paní Monice Rovné a paní Jaroslavě
Eliášové za pěkně připravený program a samozřejmě i panu starostovi,který se na této akci
také podílel.
Žáci 1. ročníku ZŠ Rosice a jejich třídní učitelky
Zpravodaj Rosicka Rosa

V týdnu od 15. do 19. 4. se uskutečnila škola v přírodě v Chaloupkách u Kněžic na
Vysočině. Této pobytové akce se zúčastnilo 21 dětí ze třídy 1. A a 23 dětí z 1. B.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Místem pobytu byly Chaloupky u Kněžic na Vysočině. Chaloupky jsou společností zabývající
se ekologickou (environmentální) výchovou a vzděláváním. Děti strávily týden v programu
Škola o přírodě zaměřeném na praktické pozorování přírody, divoké i domácí, živé i neživé v
lese, u rybníka i na louce. Týden byl rozdělen na seznamovací pondělí, lesní a pracovní úterý,
výletní středu, čtvrtek na louce a u rybníka a pátek končil výstavou.
Spousta činností byla založena na skupinové práci. Ve volných chvílích jsme posilovali
vztahy v třídním kolektivu i paralelní třídě formou hry, společným zpíváním a zážitky.
K výsledkům práce dětí na pobytu se vracíme ještě ve škole. Děti si přivezly deník, kam si
zapisovaly, co prožily a kam se podívaly. Také si vytvoříme vzpomínkový list s fotografiemi.
Celá akce proběhla s grantovým příspěvkem Města Rosice.
Děti ve škole zpracovaly svoje dojmy formou pětilístku, ale protože všichni pětilístek zvládli
výborně a nechtěla jsem ničí vynechat, tak jsem je spojila dohromady za třídu:
Chaloupky
Jaké to bylo?
Strhující, pracovité, přírodní, hezké, slunečné, zábavné, zajímavé, zvířecí, strašidelné, poučné,
dobrodružné, lesní, příjemné.
Co jsme dělali?
Sekali, káceli, hráli si, bavili se, zkoumali, lovili, hledali, kreslili, pracovali, krmili, spali,
opékali, chodili, odpalovali (ŠPAČKA☺), povídali, soutěžili, poznávali.
Zážitek
Byla jsem na farmě. Šli jsme hledat poklad. Chytali jsme lesní breberky. Hrál jsem tyčball.
Rád jsem zkoumal živočichy. Jeli jsme na povoze. Rád jsem kácel stromy.
1 slovo nakonec
Klid, les, relaxace, zábava, sranda, dobrodružství, poznávání, zážitek, příroda, super.
Pavla Šoltésová, třídní učitelka, a žáci 3. A
Školní časopis Rosník

ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Když jsme přijeli,vybalili jsme se.Pak jsme odešli do společenské místnosti a tam na nás
čekala vedoucí Ivana.Zeptala se nás,co od pobytu v přírodě očekáváme.To,co jsme ji
řekli,napsala na tabuli.Dál nás seznámila s další vedoucí jménem Vendy.Druhý den se mi
líbilo,jak jsme šli krmit zvířátka.Pak jsme šli na procházku.Třetí den jsme se seznámili
s vedoucím Michalem a s ním jsme lovili breberky v rybníku.S další vedoucí Ivou jsme zase
lovili breberky v lese a na louce.Čtvrtý den jsme řezali dřevo a byla honba za pokladem.Pátý
den jsme si povídali o přírodě.Každý pověděl nějaké své poznatky z celého týdne.Potom jsme
si balili věci a odjížděli domů.
Tomáš Vaculík,3.A
V dubnu jsme jeli se třídou na škole v přírodě.Po vybalení kufrů jsme šli na malou
procházku.Dělali jsme tu spoustu zajímavých věcí: sekali a řezali dřevo,poznávali stromy
a zvířata,hráli hry,opékali špekáčky,jeli na voze,který táhli dva koně,krmili domácí
zvířata,honbu za pokladem … Měli jsme taky stezku odvahy.Kousek od ubytovny byl
rybník,kde jsme pozorovali živočichy.Měli jsme krásné jarní počasí.Moc se nám tam líbilo
a máme hodně zážitků.
Karolína Tabáková, 3.A
Zpravodaj Rosicka Rosa

Dne 23. dubna se všichni žáci školy zúčastnili programu v rámci Dne Země. Každý
ročník se věnoval svému ekologickému tématu.

DEN ZEMĚ
Program prvních tříd
Hned ráno absolvuje 1. A soutěž ve třídění odpadu pod dohledem p. Ondráčkové. Hned poté
si žáci vytvořili pohlednice z přírodnin. Následovala výroba zdravé svačinky a oběd.
Program druhých tříd
První hodinu si 2. A povídala a četla básničky na téma voda. Druhou hodinu se vypravili do
okolí Bobravy pozorovat život ve vodě. Po návratu započala výtvarná skupinová práce.
Program třetích tříd
Žáci 3. A se hned ráno vypravili na SVČ, kde měli přichystaný program na téma doprava.
Poté se vydali na náměstí, kde pozorovali provoz a počítali, kolik aut po hlavní silnici
projede. Následně se pustili do výtvarného ztvárnění dopravy.
Program čtvrtých tříd
Čtvrtá třída započala den stříháním keřů před tělocvičnou. Hned poté se vydali na statek
Kývalka, kde si mohli prohlídnout a nakrmit koně. Nakonec se každý mohl i svést.
Program pátých tříd
Páté třídy se ráno vypravili na statek, kde si mohli prohlédnout volný chov a ustájení dobytka.
Program šestých tříd
Na Den Země měli žáci 6. tříd připravený program pro žáky mateřských škol. Celý program
probíhal na školní zahradě. Žáci zde měli připraveny soutěže a stanoviště, na kterých si děti
mohly vyzkoušet své dovednosti. Stanoviště byly: skok v pytli, hádanky, tajemství v pytlíku,
trakař. Poté byla volná zábava děti hráli různé hry. Jedna z her byla i třídění odpadu z
hromady do různých košů.

Program sedmých tříd
Dne 23. 4. 2013 jsme se vydali do papírny Huhtamaki. Je to papírna v Přibyslavicích a firma
pochází ze Švédska. Mají kolem 33 poboček. Provedl nás velmi ochotný pán. Celou dobu
jsme museli mít bílý sterilní plášť a dezinfikované ruce, abychom nepřenesli bacily na papír.
Vyrábí nasávanou kartonáž, která slouží jako obal na ovoce a zeleninu nebo na vajíčka. Ve
skladu měli minimálně 2 miliony kartonů. Myslím si, že se tento výlet všem líbil.
Program osmých tříd
Žáci pomáhali při sázení proutí na chýši na hřišti pro malé děti.
Program devátých tříd
Žáci se zúčastnili přednášky a exkurze do fotovoltaické elektrárny. Pan Pouchlý žáky
seznámil s fungováním elektrárny a po návratu žáci zpracovali získané informace.
Školní časopis Rosník

30. dubna se vydaly děti ze školní družiny na návštěvu do Penzionu pro důchodce
v Rosicích. Děti si užily krásné a veselé odpoledne staršími občany.

ŠKOLNÍ DRUŽINA OPĚT V PENZIONU PRO DŮCHODCE V ROSICÍCH
Po úspěšném vánočním vystoupení v penzionu jsme si tentokrát připravili pro naše seniory
společenskou hru „Kufr“.Počasí nám přálo,proto jsme mohli uskutečnit akci v překrásné
zahradě.Senioři se usadili na lavičkách a v altánku,děti se uvelebily na louce plné žlutých
pampelišek.Střídavě žáci a obyvatelé penzionu předváděli pantomimu a ti druzí se snažili
uhodnout,o co v „hereckém vystoupení“ šlo.Ve druhé části se slovně popisovala činnost nebo
předmět.Akci navštívil i ředitel školy Mgr.Petr Řezníček.Vše bylo zakončeno opékáním
špekáčků, které pro nás připravila sama ředitelka penzionu Bc.Jana Tomšíková
s kolektivem.Paní ředitelce patří především dík za její vstřícnost a nadšení udělat pro své
svěřence maximum.Nejkrásnější ovšem bylo,když se při společné svačině promíchali
důchodci s našimi dětmi a spontánně si vyprávěli prostě o všem možném.Celé odpoledne bylo
silným emocionálním zážitkem pro všechny.Nezapomínejme na naše starší občany.I my
jednou dovršíme jejich věku a budeme vděčni za každé vlídné slovo.
Helena Jurová,vedoucí školní družiny
Zpravodaj Rosicka Rosa

