Na 6. listopad měla družina naplánovaný program na školní zahradě v rámci
Světového dne Ekoškol.

Zúčastnit se měli možnost také rodiče. Počasí ale

neumožnilo připravený program uskutečnit, proto se celá akce musela přesunout
do budovy školy. Přes všechny překážky se program vydařil ke spokojenosti všech.
Průběh akce byl zachycen v časopisu Rosník.
Školní družina a Světový den Ekoškol
Víte, co je program Ekoškola? Je to mezinárodní vzdělávací program, který má žáky
vést k zodpovědnému jednání vůči životnímu prostředí. Naše škola je do tohoto programu
zapojena již od roku 2005 a jen o rok později jsme poprvé získali titul Ekoškola. V nejbližší
době nás čeká již třetí obhajoba tohoto titulu. Při příležitosti Světového dne Ekoškol, který
připadl na 7. listopad, se konaly různé akce s ekologickou tematikou. Naše školní družina
nezůstala pozadu. Všichni jsme se těšili na společné odpoledne s rodiči, které jsme chtěli
strávit na školní zahradě. Účast nám přislíbil i zástupce pana ředitele Ing. František Pokorný.
Bohužel počasí se projevilo nočním vydatným deštěm, a proto se program přesunul do
náhradních prostor školní auly, kde se sešlo i několik ochotných maminek. Celou akci zahájil
pan zástupce, jehož vystoupení bylo nezapomenutelným nejen odborným, ale i
hereckým zážitkem. Pro děti připravil velice zajímavé povídání o zahradě na podzim a o tom,
jak ji připravit na zimu. Formou otázek a odpovědí jsme se dozvěděli spoustu poznatků o
zazimování zahrad. Proč sekáme na podzim trávu a shrabujeme listí? Proč vlastně ryjeme
záhonky a proč z nich musíme vybírat plevel už na podzim? A věděli jste, že je třeba zalévat
zahradu ještě před zimou? Žáčci 1. - 4. tříd nadšeně odpovídali a navzájem se doplňovali.
Aula byla plná malých zahradníků.
Druhou částí programu byla výroba školního betlému, samozřejmě ze samých
recyklovaných, odpadových a přírodních materiálů. Pod rukama dětí, maminek a nás
vychovatelek vznikali Marie, Josef, jesličky, stáj. Povedla se i ovečka. Vše se vyrábělo ze
starého a skartovaného papíru, krabic a látek. Děti pracovaly s velkou radostí a zaujetím.
Výsledek stál opravdu za to. Kdo v prosinci navštívil školu kvůli naší tradiční prodejní
vánoční výstavce, uviděl družinový betlém na vlastní oči.
Tímto pro nás ovšem Světový den Ekoškol nekončil. Následující den jsme se
vypravili na školní zahradu a poznatky, o které se s námi podělil pan zástupce, jsme uvedli do

praxe. Školní zahradu jsme začali připravovat na zimu. Děti roznášely v kbelíčcích kůru ke
stromům a plotu, aby mohly stromky v klidu a teple přestát zimu a aby nám lesní zvěř
nevnikla na školní pozemek a nezpůsobila tak škodu. Oba dva dny jsme si náramně užili a
rodičům patří dík za jejich pomoc.
Helena Jurová a Mgr. Eva Hájková
Školní časopis Rosník

7. listopadu vyrazily 6. A a 6. B do Anthroposu do Brna. Na exkurzi si žáci mohli
prohlédnout nálezy z období pravěku a blíže se seznámit se životem pravěkých
lidí na Moravě.
Na listopad byl naplánován také již tradiční Veletrh středních škol. Tato akce se
konala dne 19. 11. Pracovníci školního poradenského pracoviště opět oslovili školy
z nejbližšího a okolí a řadu brněnských středních škol. Zúčastněné střední školy
prezentovaly své studijní obory, možnosti uplatnění po absolvování školy či
mimoškolní aktivity. Tato akce je určena především pro žáky devátého ročníku,
aby jim pomohla při výběru střední školy. Zúčastnili se jí i mladší žáci a jejich

rodiče, kteří chtějí získat přehled o možnostech studia nebo uvažují o studiu na
víceletých gymnáziích.
Veletrh SŠ na naší škole
Veletrh středních škol je na naší škole již tradiční akcí. Letos se ho zúčastnil rekordní počet
(32) škol z blízkého i vzdálenějšího okolí. Jak viděli akci ti, kterým je určena, si můžete
přečíst níže. Jako perličku přidávám také pohled pomocníků, bez nichž by byla organizace
náročnější. Tímto děkuji dobrovolníkům, žákům své třídy 7. B. Za pomoc s organizací
Veletrhu SŠ moc děkuji především svým kolegům Mgr. Lence Ondráčkové, Ing. Františku
Pokornému a Mgr. Elišce Špačkové.
Mgr. Michaela Hantková
Dne 19. 11. 2013 se na naší škole uskutečnil Veletrh SŠ. Byla to dlouho očekávaná akce, na
kterou se chystali téměř všichni žáci devátých, ale i osmých ročníků. Všichni jsme doufali, že
se něco dozvíme o škole, o kterou máme zájem, anebo si ještě školu vybereme. Nejprve jsme
se všichni shromáždili v aule na společné části, která začala v půl páté. Pan učitel Pokorný
měl krátký proslov, paní učitelka Hantková řekla něco k přijímacím zkouškám a také se nám
představili jednotliví zástupci škol. Potom byla druhá část, ta začala asi kolem 17. hodiny, a to
jsme mohli s rodiči různě chodit po třídách, kde byli zástupci ze škol, a ptát se na to, co nás
zajímalo. A i když jsme třeba nenašli školu, o kterou jsme měli zájem, tak na chodbě na
lavicích byly informační letáčky a materiály. Všem jistě pomohly cedulky s názvy škol,
umístěné na dveřích každé třídy, jinak bychom se tam ve školách asi nevyznali, protože
zástupců dorazilo celkem hodně.Mně se veletrh líbil, určitě mi pomohl s volbou střední školy
a doufám, že se bude pro budoucí deváťáky pořádat i v příštích letech.
Eliška Nekudová, 9. A
Dne 19. 11. 2013 jsem se zúčastnil Veletrhu středních škol jakožto pomocník a „uvaděč“.
O půl čtvrté jsme se spolu s ostatními uvaděči dostavili ke koridoru školy. Paní učitelka
Hantková nám ukázala, co a jak, kde má která škola stanoviště, kam se mají zástupci podepsat
atd. Asi ve čtyři se začali scházet první zástupci a my je začali odvádět na stanoviště. Po páté
hodině zástupci chodit přestali, v aule začala informační část paní učitelky Hantkové a my
měli volno. Mohli jsme jít domů, ale my jsme tam ještě chvíli zůstali, povídali si a někteří
z nás se šli i podívat do auly a na stanoviště středních škol. Byl to příjemný způsob, jak trávit
čas s kamarády, a to, že z toho koukala i pochvala do žákovské knížky, to ještě zlepšilo .
Jáchym Heroudek, dobrovolný uvaděč, 7. B
Zpravodaj Rosicka Rosa
Další akcí, která měla pomoci devátákům při volbě budoucího povolání, byly
exkurze na Úřad práce Brno–venkov. 9.A se této exkurze zúčastnila 26. 11. a
třída 9.B 28. 11.

Dne 29. listopadu proběhl projektový den Holocaust. Žáci 9. ročníku shrnuli své
poznatky z dějepisu, přiblížili si nelehký život Židů v tomto období a shlédli filmy
k tomuto tématu.

