V měsíci

říjnu

byla

již

výuka

v plném

proudu.

Vyučování

v jednotlivých

předmětech bylo často zpestřeno exkurzí nebo kulturním představením. Žáci
pátého, šestého a osmého ročníku navštívili místní knihovnu. Program pro 5. třídy
s názvem Knihožrout se konal 1. října. 8. a 15. 10.se šesťáci učili vyhledávat knihy
v katalozích knihovny a pracovat s různými rejstříky. Program měl název
Knihovnická lekce. Žáci 8. ročníku se zase učili pracovat s informacemi o knihách
a autorech. Program Jak na referát se uskutečnil 22. října.
Žáci 1. a 2. tříd navštívili dne 13. 10. divadlo Radost v Brně a zhlédli divadelní hru
Baba Jaga. U pohádky se výborně pobavili a zároveň se učili se správně chovat
v divadle.
Poslední říjnový výlet za kulturou vedl žáky 4. až 9. ročníku do rosického kina. Na
programu ale nebyl film, ale muzikál Ať žijí rebelové, který nacvičili žáci a
pedagogové ze ZUŠ v Ivančicích.
Již tradičně navštěvují v říjnu žáci 8. a 9. tříd v rámci chemie SPŠ chemickou
v Brně. Žáci zde poznají chemii trochu jinak a může je to motivovat k tomu, aby
si tuto školu vybrali pro své budoucí studium. Náplň exkurze a zážitky shrnuje
článek ve zpravodaji Rosa.
Chemická exkurze do SPŠ chemické v Brně
Dne 13. 10. 2015 se pořádala exkurze do Brna na Střední průmyslovou školu chemickou.
Exkurze se zúčastnily třídy 8. A a 8. B. Sraz tříd byl u Cristalu. Odjížděli jsme 8.30 hodin a
cesta trvala zhruba 45 minut. Nejdříve jsme ve škole navštívili sborovnu, kam za malou chvíli
za námi přišli učitelé, kteří nám sdělili informace, na co je škola zaměřena a jak se snaží, aby
průmyslová škola byla pro žáky středních škol velice zajímavá. Po tomto prvním seznámení
se školou jsme se rozdělili do dvou skupin po třídách. Naše první zastávka byla v chemické
laboratoři, kde pro nás byly přichystány různé experimenty neboli pokusy. Některé pokusy
jsme si mohli vyzkoušet např. sliz z herkulesu. Po všech zajímavých experimentech jsme
prošli další laboratoře. Na závěr exkurze jsme se shromáždili v jídelně školy, kde nám učitelé

sdělili poslední informace a rozloučili se s námi. Výlet se mi velice líbil a už se těším na další
zajímavé exkurze.
Monika Richterová, 8. A
Již ode dne, kdy nám paní učitelka Karin Schildová oznámila, že se něco chystá, se celá naše
třída těšila, jak malé dítě před Vánocemi. A pak, když nadešel ten osudný den, úterý 20. října
2015, jsme se celá třída 9. B a 9. A v 7:25 sešli na autobusové zastávce, kam pro nás přijel
autobus. Ten nás zavezl až na místo, takže jsme prakticky nemuseli udělat ani krok.
Ve škole nás nejprve rozdělili na dvě skupiny, A a B. My B jsme nejprve vyrazili do
mikrobiologické laboratoře, kde jsme se dozvěděli, jak se zkoumají potraviny, jestli nejsou
závadné a jestli jsou na přebalu uvedeny správné hodnoty. Já jsem se ale o moc víc těšil do
laboratoře chemické, kde na nás čekala fůra pokusů. Od zjištění, jestli je člověk kuřák pomocí
slin, přes výrobu slizu z herkulesu, až po výbuch tak silný, že jsme museli otevřít pusy kvůli
tlaku na ušní bubínky. Nakonec jeden z tamějších studentů zapálil svoji učitelku a tímto
kouskem se s námi v chemické laboratoři rozloučili. Pokračovali jsme do učebny fyziky. Tam
jsme si hráli na oční lékaře a nechávali sebou procházet proud. A na závěr pro nás byla
připravena laboratoř biologická, kde jsme se mohli podívat pod mikroskopem na slupku
cibule, dužinu jablka, nebo třeba mrtvého švába.
Po skončení prohlídky na nás před školou čekal autobus a ten musel splnit svůj nehezký úkol.
Odvézt nás zpátky do vyučování.
Exkurzi jsem si náramně užil jednak díky skvělému programu, přátelským studentům a
učitelům, ale i díky skvělé atmosféře školy, která je moc hezky zařízená a taky skvěle
vybavená. Jediné, co mi tam chybělo, byl Leoš Sáblík (bývalý žák ZŠ Rosice), na kterého jsem
se těšil já i ostatní.
Jáchym Heroudek, 9. B
Rosický zpravodaj Rosa

Ve dnech 15. a 16. října proběhl na 1., 2. stupni školy a ve školní družině Den
zdraví. Tento projektový den má ve škole již dlouhou tradici. Program byl velmi
pestrý a střídaly se aktivity zaměřené na fyzické zdraví s aktivitami zaměřenými
na psychickou pohodu. Na prvním stupni se zdravě vařilo a diskutovalo
o receptech, hrály se kuželky nebo se povídalo o psychohygieně. Žáci si den velmi
užili, pobavili se a zároveň se něčemu přiučili. Možná některé zásady zdravého
životního stylu budou používat i ve svém životě.

Den zdraví v 5. B
Dne 15. 10. 2015 jsme měli Den zdraví. Sešli jsme se normálně v 8 hodin ve škole. Když jsme
tu byli všichni, šli jsme do školní družiny podívat se za pejskem Šarykem na canisterapii.
S pejskem to bylo super. Dneska si totiž dělal, co chtěl. Chodil se za námi mazlit a utíkal od
paničky. A když ho jeho panička položila, kňučel, že chce za námi. Jako druhý program dne
jsme ochutnávání jídla, které děti přinesly. Šli jsme do třídy a věci nachystali.
Jako poslední programjsme šli na novou kuželnu hrát kuželky. Měli jsme 4 družstva po 6
dětech. Bylo to fajn, až na to, že můj tým prohrál, ale to nevadí, hlavní je, že jsme se bavili.
Nejlepší družstvo mělo 314 bodů, my jsme prohráli se 113 body. Pak jsme přišli do třídy,
napsali tento článek, šli na oběd a pak domů. Celý den byl úžasný a už se těším na další.
Ivo Matoušek, 5. B
Den zdraví ve druhých třídách
Jako každý rok byl pro nás připraven zajímavý program, který se skládal ze tří částí: něco se
dozvědět, něco zdravého ochutnat a trochu si zasportovat. Co se týká zdravého jídla,
připravovali jsme si jednohubky se zdravými pomazánkami a zeleninou. Děkujeme všem
rodičům a prarodičům za velké množství různých vzorků nejen pomazánek, ale i různých
tyčinek, muffinů a buchtiček. Vše bylo velmi dobré. Sportovní části se ujala paní Veronika

Živná, lektorka aerobicu, která pro děti připravila dvacetiminutové seznámení s tímto
druhem sportu. Veselé cvičení s mašličkami na známé písničky zaujalo děvčata i chlapce. Za
trochou teorie jsme se vydali k hasičům, kteří nám povídali o své práci. Ukázali nám výbavu
hasičského vozu, do kterého se všichni mohli podívat. A nakonec nám vysvětlili zásady první
pomoci. Den zdraví se nám moc líbil a chtěli bychom všem, co se na něm podíleli, moc
poděkovat.
Žáci a třídní učitelé 2. tříd
Rosický zpravodaj Rosa
Hned následující den proběhl Den zdraví také na 2. stupni. Opět se střídaly
besedy se sportem a relaxací. Přednášky byly na téma dospívání, dentální hygiena,
péče o pleť nebo o právních důsledcích užívání alkoholu a drog mladistvými. Ze
sportovních aktivit zaznamenal velký úspěch bodyzorbing nebo návštěva kuželny.

Jak jsme si v 9. A užili Den zdraví
Až teprve na konci připraveného programu při jeho hodnocení jsme si uvědomili, že jsme
Den zdraví na základní škole prožili naposledy. Během dne jsme vystřídali čtyři aktivity.
Všechny měly nějaký přínos pro naše tělesné i duševní zdraví.

Nejprve jsme absolvovali besedu s kurátorkou Městského úřadu v Rosicích. Byla to
přednáška o tom, jak bychom se měli jako mladiství chovat, a naopak, co bychom neměli
dělat. Dověděli jsme se, jaké jsou postihy za požívání alkoholických nápojů mladistvými,
kouření, šikanování apod. Nakonec jsme vyplnili několik dotazníků. Přednáška byla velmi
poučná.
Druhou hodinu nás v tělocvičně čekal bodyzorbing. Tato aktivita nás asi bavila nejvíce.
Parádně jsme si ji užili. Bojovali jsme mezi sebou v družstvech. Sice bylo pár drobných
zranění, ale přežili jsme všichni. Sice budeme mít modřiny, ale ten pocit, že se můžeme
navzájem shazovat, narážet do sebe a vůbec se vyřádit, byl k nezaplacení.
Zpocení a vyčerpaní jsme se vrátili do třídy a věnovali se mnohem klidnější činnosti.
Poslouchali jsme relaxační hudbu a vymalovávali mandaly. Téma malování bylo Já a moji
kamarádi. Podle barev se dalo rozpoznat, jaké máme pocity. Pro nás byla tato hodina až moc
klidná.
Odpočatí jsme vyrazili do rosického biliárového klubu. Tam na nás čekalo překvapení –
55tinásobný mistr republiky v kulečníku Zoltán Kováč. Vysvětloval nám pravidla hry a
zároveň vše ukazoval. Většina z nás na něj koukala s otevřenou pusou. Potom jsme si mohli
hru vyzkoušet.
Dnešní den se nám líbil a chtěli bychom do konce školního roku prožít ještě nějaké podobné
dny.
Třída 9. A
Rosický zpravodaj Rosa
Na konci října proběhla v některých třídách oslava svátku Halloween. Tento
svátek si připomínají děti zejména na 1. stupni v hodinách anglického jazyka.
V některých třídách přijdou děti v kostýmech a celé vyučování probíhá v duchu
čarodějnic a strašidel.
Halloween v 2. A
Poslední říjnový školní den jsme prožili svátkem Halloween. V naší republice sice není typické
tento svátek slavit, my se jím ale v rámci multikulturní výchovy a výuky angličtiny zabýváme.
Výuka v tento den je plná duchů a příšer. Píšeme strašidelné věty, počítáme duchařské slovní
úlohy. Vyrábíme různé příšerky a zpíváme děsivé písničky. Také chodíme „na koledu“ Trick
and treat. Velkým zážitkem jsou především krásné halloweenské kostýmy. Těšíme se na další
rok.
Všichni z 2. A
Rosický zpravodaj Rosa

