Na začátku června slavily děti svůj svátek. Oslava Dne dětí na 1. stupni proběhla
3. června. Děti si zasoutěžily a za své výkony si mohly „koupit“ odměny podle
svého výběru.
Na druhém stupni se o den později konal sportovní den. Dlouho připravovaná akce
se měla konat venku, ale extrémně deštivé počasí začátkem června způsobilo, že
akce musela být přesunuta do budovy školy.

DEN DĚTÍ NA 2. STUPNI
Dne 4. 6. si již potřetí připravil školní parlament pro žáky II. stupně Den dětí. Protože nám
nepřálo počasí, proběhla celá akce v budově naší školy, což nám ale nakonec vůbec nikomu
nevadilo. Tématem letošního Dne dětí byla „Cesta kolem světa“ – žáci symbolicky navštívili
všechny kontinenty, kde jim zástupci parlamentu připravili dvě soutěžní disciplíny –
vědomostní a činnostní. Ve vědomostní části žáci řešili kvíz složený z otázek, které byly
vybrány z oblasti historie, umění, vědy, filmu, hudby, apod., činnostní aktivita se také týkala
daného světadílu. V Africe žáci čistili vodu, v Severní Americe rýžovali zlato, v Austrálii si
zkusili, jaký je život klokanů, v Jižní Americe vyráběli indiánský oděv, v Asii podnikli
himalájský výšlap s batohem na zádech a v Evropě se účastnili starověkých olympijských her.
Cílem celého soutěžního dne bylo obejít postupně všechny světové kontinenty, splnit úkoly a
získat co nejvíce stavebních prvků (mostů, tunelů, železnic), které pak využili v cíli při
zaznamenání své cesty do předem připravené mapy. Zvítězilo to družstvo, které podniklo na
mapě jako první cestu kolem světa. Ještě jsem zapomněla říct, že po celou dobu žáci soutěžili
v družstvech, která byla vytvořená ze žáků z různých ročníků, a každé družstvo vedl jeden
vyučující.
Myslím si, že si tento den všichni užili, protože byla legrace. ☺Už se těším na příští rok...
Marcela Karásková, 8. B
Školní časopis Rosník

Ve dnech 9. – 15. června se uskutečnil studijně poznávací pobyt v Londýně. Tento
pobyt byl určen pro žáky 8. a 9. ročníku. Žáci mohli zúročit své znalosti
angličtiny, poznat nejvýznamnější památky v Londýně a okolí a seznámit se
s životem v anglických rodinách. Žáci se dopoledne učili angličtinu v jazykové
škole a odpoledne vyráželi poznávat zajímavá místa. Navštívili např. Big Ben,
Tower of London, Tower Bridge, Trafalgar Square, Britské muzeum,
Přírodovědné muzeum v Londýně, Hyde Park atd. Pro žáky byl tento pobyt velkou
zkušeností.

Konec školního roku se nezadržitelně blížil. Klasifikace za 2. pololetí byla
uzavřena. Přišel čas na již tradiční sportovní akci Běh do rosických schodů. Tento
běh se uskutečnil 24. června. Během tohoto dne si do schodů vyběhli všichni žáci
z rosické školy. Ve zbývajícím čase si žáci v jednotlivých třídách připravili vlastní
program. Také došlo ke vzájemnému poznávání tříd na 1. a 2. stupni.
V tento den také vyvrcholil projekt „Můj deváťák“. Žáci devátých tříd byli
navštívit své kamarády v prvních třídách. Bylo to velmi veselé setkání. Prvňáčci
předvedli své znalosti nabyté za celý školní rok. Pro své starší kamarády měli
připravené vlastnoručně vyrobené dárečky na památku. Následovaly hry a
soutěže. Poté už přišel čas loučení. Pro obě strany byl tento projekt velmi
užitečný – prvňáci ocenili, že měli ve škole své ochránce, rádce a pomocníky, pro
devá’táky to byla nová zkušenost, naučili se zodpovědnosti a byly odstraněny
bariéry mezi mladšími a staršími žáky.
Čas loučení se školním rokem si užili také ve školní družině. 25. června vyrazili na
hřiště Slovanu Rosice. Konec školního roku oslavili dobrým jídlem a pořádnou porcí
zmrzliny.
Mnohokrát si žáci devátých tříd přáli konečně opustit naši školu, protože jinde to
určitě bude lepší. Když ale přišel opravdový konec školního roku, měli žáci i
učitelé slzy na krajíčku. Vždyť toho společně tolik prožili.
První velké loučení proběhlo na Městském úřadě v Rosicích dne 26. června.

ABSOLVENTI 9. TŘÍD ZŠ ROSICE
Dne 26. 6. 2013 přijal starosta města Mgr. Jaroslav Světlík žákyně a žáky devátých tříd, kteří
v letech 2004 – 2013 navštěvovali základní školu v Rosicích. Slavnostní přijetí se kromě
čtyřiceti pěti absolventů zúčastnili i třídní učitelé a členové vedení základní školy.
Absolventy, třídní učitele a své zástupce nejdříve představil starostovi města ředitel školy
Mgr. Petr Řezníček. Pan starosta popřál mladým slečnám a mužům, aby se jim na středních
školách dařilo, a poděkoval třídním učitelkám Mgr.Evě Polcarové a Mgr.Květoslavě
Řezáčové za jejich práci.Všichni absolventi obdrželi od pana starosty dárek a pamětní list
města Rosice. Přejeme všem našim děvčatům a chlapcům hodně zdaru a dobré vzpomínky.
Vedení ZŠ Rosice
Zpravodaj Rosicka Rosa
Další loučení přišlo na celoškolním shromáždění dne 27. června. Žáci devátých
tříd se zde velmi dojemně loučili se svými třídními učitelkami. Na celoškolním
shromáždění proběhlo také vyhodnocení znalostních, uměleckých a sportovních
soutěží. Nejúspěšnější žáci byli odměněni.

28. červen byl posledním dnem školního roku 2012/2013. Žáci obdrželi
vysvědčení, rozloučili se se svými učiteli a mohli vyrazit na zasloužené prázdniny!

