Měsíc květen přinesl spoustu zejména sportovních aktivit. 7. května se poprvé
konal Fotbalový den pro ZŠ Rosice. Tuto akci zorganizoval FC Slovan Rosice.
Sportovní dopoledne pro žáky prvního stupně bylo plné pohybu, ukázek
fotbalového umění i napětí při fotbalovém turnaji mezi jednotlivými třídami.

V družině se v květnu také hodně sportovalo. 5. května se konala Jarní olympiáda
s diplomy. Děti soutěžily v běhu, skoku dalekém, hodu a dalších disciplínách.
Ti nejlepší byli odměněni diplomy. Nejdůležitější bylo ale si pořádně zasportovat.

14. 5. se děti z družiny vydaly do penzionu pro důchodce. Navštěvují jej
pravidelně a přináší seniorům radost a nevšední zážitky. Tentokrát proběhla akce
Sportujeme s důchodci. Atmosféru odpoledne nejlépe vystihuje článek ze
školního časopisu a fotografie.

ŠKOLNÍ DRUŽINA OPĚT MEZI SENIORY
V květnu zavítala školní družina již tradičně do Penzionu pro důchodce v Rosicích. Tentokrát
na téma ,,SPORTUJEME S DŮCHODCI“.
V penzionu nás vřele uvítali. Vždyť jsme také už staří známí. Sportovní klání odstartovala
písnička speciálně vytvořená právě pro tuto příležitost.

My sportujeme rádi
ať je to doma nebo v dáli.
My se jenom tak nevzdáme
a všechno, všechno vyhráme.
Vy sportujte dnes s námi
i senioři válí.
Vždyť sport je zdraví půl,
je nutný jako sůl.

Každé dítě si našlo jednu babičku či dědečka a odešlo s ním ve dvojici soutěžit postupně na
5 stanovišť.
Své síly porovnávali v těchto sportovních disciplínách
Shazování plechovek míčky
Hula hop /otáčení kruhem v pase/
Přenášení míčku na pálce
Vhazování kamínků do kroužků umístěných na zemi
Vhazování kroužků na tyče
Bylo úžasné sledovat komunikaci dětí s důchodci: ,,Já jsem Pepík. Chodím do 2. třídy. Baví
mě fotbal. Jak se jmenujete Vy a co Vás baví? Líbí se Vám tady? Dělejte to po mně. Opatrně,
dejte pozor, ať nespadnete. Tady je schodek.“ Byla to prostě jedna úžasná situace za druhou,
ale také plno emocí, když jste viděli šťastné a rozzářené oči dětí i seniorů. Navíc nám velmi
přálo počasí. Když jsme vycházeli ze školy, foukal vítr, bylo zamračeno, ale sotva jsme přišli
na Kamínky, jakoby mávnutím proutku se vše zalilo sluncem a vítr ustal. Vyhráli všichni.
Proto byli také po zásluze oceněni pamětními diplomy, které osobně vytvořily děti.

Po úspěšném absolvování všech sportovních disciplín pro nás paní ředitelka Bc. Jana
Tomšíková připravila občerstvení. Bylo vidět, že obyvatelé penzionu mají svoji paní ředitelku
rádi. Vždy s nadšením uvítá každou příležitost, která může jejím svěřencům zpestřit život.
A za to jí patří dík. Tato práce není jenom povolání, ale především poslání.
Milí důchodci, těšíme se na další brzké shledání.

MY PŘIJDEM!
Helena Jurová, vedoucí ŠD

14. května se naše škola zapojila do kytičkového dne Ligy proti rakovině. Žáci
i pracovníci školy podpořili tuto charitativní organizaci zakoupením kytičky.

V sobotu 17. května byl pro zaměstnance školy a jejich rodinné příslušníky
zorganizován zájezd do Vídně. Hlavním cílem zájezdu byla prohlídka zámku
Schönbrunn a okolních zahrad.

21. května bylo ve škole opět velmi veselo. Školní parlament zorganizoval další
Den s parlamentem. Tentokrát byli v hlavní roli plyšáci. Téměř všichni žáci
si donesli svého oblíbeného malého či obřího plyšáka.

30. května pořádala školní družina akci pro děti a jejich rodiče. Všichni se vydali
na školní zahradu, kde si společně opekli špekáčky, zazpívali si a užili si pěkné
odpoledne.

