Předvánoční atmosféra byla v prosinci na naší škole patrná na každém kroku.
Během celého měsíce proběhla celá řada akcí, od velkých vánočních vystoupení,
které se připravovaly a nacvičovaly dlouhé týdny, až po komorní vánoční besídky
v jednotlivých třídách.
Vše začalo hned 4. prosince, kdy do školy dorazil Mikuláš s anděly a čerty.

Mikuláš ve škole
Dne 4. 12. 2015 jsem se se skupinou deváťáků vydala dělat čerta, Mikuláše a anděla. Ráno
jsme se sešli v kabinetu paní učitelky a šli jsme se připravit. Převlékli jsme se do kostýmu a
vydali jsme se strašit i rozdávat radost dětem do prvních, druhých a třetích tříd. Dětem jsme
rozdali nadílku a zlobivé děti jsme pomalovali černou barvou na obličeji. Až jsme prošli
všechny třídy, tak jsme se nachystali a šli jsme do mateřské školky na Smetanovu. Tam jsme
také obdarovávali, ale i pokárali a rozdali dětem nadílku. Poté jsme se vrátili do školy. Tam
jsme se zpátky převlékli do svého oblečení a šli na další vyučovací hodinu. Tento den se mi
velice líbil, protože mě bavilo dělat radost dětem.
Nikola Führlingerová, 9.B

Také v letošním školním roce se skupinka deváťáků proměnila ve dva anděly, jednoho
Mikuláše a dva čerty a vydali se strašit a rozdávat radost dětem, jak po škole, tak i do školky.
Děti se smály, ale i plakaly. Čerti byli nemilosrdní a v mžiku vtrhli do tříd a strašili děti. Ale
pak nastoupili andělé a rozdávali úsměvy a radost. Mikuláš jako každý rok se zeptal, kdo byl
hodný a kdo zlobil. Zlobivým dětem čerti načmárali na tvář černé čáry, aby se poznalo, kdo
zlobil. Ovšem v mateřské školce, kterou jsme také navštívili, tam se děti bály o něco více.
Mikuláš měl seznam dětí, které zlobily, maličko je pokáral a ony musely slíbit, že už budou
hodné a nebudou zlobit. Řekly nám taky moc krásné básničky, které mi udělaly velikou
radost. S dětmi jsme se rozloučili a šli zpátky do školy, kde se z nás stali opět lidé a kostýmy
anděla, Mikuláše a čerta, ty na rok zase odložíme.
Tento den byl velice vydařený, bylo krásné dětem dělat radost. Paní učitelka nám se vším
pomohla a snažila se ve všem vyhovět.
Monika Holešovská, 9. B
Školní časopis Rosník
Další velkou akcí, která se již tradičně těší velkému zájmu rodičů a rosické
veřejnosti, byla vánoční výstavka a prohlídka školy. Tyto akce proběhly v pátek
11. prosince. Na prodejní vánoční výstavku se žáci i učitelé dlouho připravovali a
ve všech třídách vyráběli krásné vánoční dekorace a další výrobky. Prohlídka
školy byla na prvním stupni zaměřena na kmenové třídy, kde žáci předváděli
výsledky své práce a rodiče obdivovali písanky i výkresy. Na druhém stupni byly
pro veřejnost otevřeny odborné učebny, kde se prováděly různé pokusy. Jedna
třída byla také připravena pro naše absolventy. Sešla se jich tam celá řada a měli
možnost si navzájem popovídat, setkat se s bývalými pedagogy a občerstvit se
cukrovím.

Vánoční výstava
Na naší škole se uskutečnila tradiční vánoční výstava.
Výstava probíhala v přízemí ve třídě 4. B, kde si mohli žáci i návštěvníci zakoupit nějaký
vánoční výrobek. Naše třída vyráběla svícínky ubrouskovou techniku s vánočním motivem.
Na výstavě byly také různé vánoční dekorace, keramické výrobky nebo třeba také ptačí
budky.
V ostatních třídách na prvním stupni byly k vidění práce, sešity a výkresy, které žáci dělají ve
vyučování. Zaujaly například čtenářské deníky ve 3. B, které žáci vytvářejí v rámci čtenářských
dílen. U paní učitelky Žákové byly dílny, kde si mohli rodiče s dětmi vyrobit svícínek zdobený
fimo hmotou. V jídelně bylo ovoce a vánoční pečivo, takže takové malé občerstvení. V
učebnách fyziky a chemie bylo možné vidět různé pokusy, které byly velice zajímavé a
povedené. Navíc si je mohli všichni vyzkoušet. V učebně literatury probíhaly čtenářské dílny.
V aule zase divadelní kroužek PŠT-ROSICE hrál divadelní představení Potrhlá Andula. Veselá
pohádka zaujala žáčky z družiny i další malé diváky, kteří na představení přišli. Celá výstava
společně s dalšími akcemi ve škole se velmi povedla.
Natálie Horáková, 6. B
Školní časopis Rosník

Další velkou a dlouho připravovanou akcí pro rodiče a veřejnost bylo vánoční
vystoupení žáků v Zámeckém kulturním centru v Rosicích. Program probíhal od
16:00 do večerních hodin. Nejprve vystupovali žáci 1. stupně a po krátké
přestávce předvedli svá vystoupení žáci 2. stupně. Program byl velmi pestrý a na
tvářích rodičů vykouzlil úsměv i slzy dojetí.

Vánoční vystoupení ZŠ Rosice
Každý rok naše škola pořádá vánoční vystoupení, na kterém žáci prvního i druhého stupně
předvedou, co doposud pilně cvičili. A tak jsme ani letos nezaháleli… Vystoupení se konalo
v Zámeckém kulturním centru15.12.2015 v časovém rozmezí 16:00-18:30. Ona ta akce totiž byla ještě
rozdělená na části. Od 16:00 začínal s besídkou první stupeň a po krátké přestávce následovalo
pásmo stupně druhého.
Děti z 1. stupně zde předvedly opravdu krásná a milá představení, která jistě musela jejich rodiče
zahřát u srdce. Jako první vystupovala školní družina s trochu zmodernizovanou pohádkou Jak šel
Honza do světa. Pohádka byla vtipná a moc pěkně provedená. Ovšem lehké to rozhodně neměli ani
žáci 2. C, zejména Jakub Hoffmann a Lucinka Veverková, kteří sólově zahráli koledy na své hudební
nástroje. Kubík zapískal na flétnu Pásli ovce Valaši a Lucinka nám na klavír zahrála koledu Nesem vám
noviny. Třída 2. C musela jistě celé pololetí doslova dřít, protože vystoupení měli opravdu požehnaně.
Po krásně zahraných koledách nám ještě celá třída zazpívala písně nesoucí názvy Vánoce a Ženich pro
paní Zimu. Svoje pásmo pak děti ukončily tanečkem na píseň Zima, zima, zima. A v druhých třídách
jsme pokračovali dál. Čekala na nás třída 2. B, která si připravila písničky a básničky hodící se
k zimnímu času. Dokonce i tady Natálka Ježková doprovázela své spolužáky hraním na zobcovou
flétnu. Po krásném vystoupení si třída 4. A připravila opravdu něco speciálního, tzv. BAG DANCE.
Tento BAG DANCE spočíval v „tanci“ ve spacácích. K tomu si žáci sami dokonce složili i básničku!
Jejich vystoupení bylo opravdu humorné, záživné, především originální a moc pěkné. Po spacácích
následovala třída 2. A, která nastudovala hudební pohádku Ať žijí duchové! a hravě nám ji předvedla.
Všechny děti byly moc šikovné a hlavně odvážné… Dokonce možná odvážnější, než jejich starší
spolužáci.

Následovalo pásmo druhého stupně, které začalo zhruba v 17:15 h. Toto pásmo započali žáci šestého
ročníku, kteří si pro nás připravili píseň od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka – Prosinec. V hudebním
duchu se představení neslo dál, protože na příčnou flétnu jsme já a Tereza Veverková zahrály jednu
z nejznámějších muzikálových písní vůbec – Fantom opery. Poté jsme plynule přešli, my žáci 9.
ročníku, k prezentaci, která se vázala k našemu listopadovému jazykovému pobytu v německém
Augsburgu. Prezentace nás i diváky myslím bavila, protože to bylo zase takové ozvláštnění večera a
my se mohli pochlubit svými zážitky, které jsme v Německu pochytali. Po prezentaci na scénu přišli
žáci sedmých tříd s vánočními písněmi „A od těch časů“ a „Purpura“. Dále, (abyste si představili, jak
to vypadalo v našich hodinách v Německu), si připravili členové dramatického kroužku PŠT-Rosice
scénické čtení s názvem Pan Kaplan a houby. Po zábavném vystoupení se nám chtěli i žáci 8. ročníku
pochlubit jazykovým kurzem, tentokrát v Anglii, a přišli se známou anglickou písní od skupiny The
Beatles „Let itbe“. Tato píseň je už sama o sobě moc krásná, ale osmáci ji dovedli zazpívat opravdu
skvěle. Stejně tak skvěle nám dokázaly zazpívat žákyně 9. B v čele s Míšou Dudovou, která k tomu i
jako podklad zahrála na kytaru. Zpěváků na této škole budeme mít asi opravdu hodně, protože i další
vystoupení bylo pěvecké. Tentokrát jsme se už přenesli zpět do České republiky a Lucie Šoltésová
nám zazpívala píseň „Teď královnou jsem já“ ze slavného muzikálu Kleopatra. Jenže k Vánocům patří
neodmyslitelně i pohádky, a tak divadelní soubor PŠT-Rosice opět zaperlil s pohádkou Potrhlá Andula.
Tato pohádka byla na motivy Františka Kožíka.
Také 2. stupeň to celé zvládl bravurně a myslím, že rodiče na ně mohou být opravdu pyšní !
My jen doufáme, že se vám všem celá vánoční besídka líbila a příští rok se zase těšíme!

Barbora Čechová, 9. B
Školní časopis Rosník

Velmi intenzivně prožívali vánoční čas také ve školní družině. Od začátku
prosince se tam střídala jedna akce za druhou. Malí družináři reprezentovali naši
školu na celé šňůře vánočních vystoupení.
Vánoční ohlédnutí
Ten správný adrenalin začal už v listopadu příjezdem sv. Martina na bílém koni.
U příležitosti oslav sv. Martina v našem městě jsme se pustili do výtvarného tvoření. Děti se
snažily nakreslit co nejlepšího Martina. Výkresy pak byly použity na výstavce na zámku. Práce
byly tak zdařilé, že bylo těžké mezi nimi vybrat ty nejhezčí.
Mikuláše jsme oslavili workshopem Pískohraní. Do ZŠ přijela parta z Valašského Meziříčí. Děti
si vybraly vánoční motivy a pod vedením asistentů zhotovily dárky pro své nejbližší. Tím
ovšem vánoční kumštování pouze začalo. Již tradičně naše škola pořádala prodejní vánoční
výstavku. Svými výrobky přispěla i školní družina. Tradicí se rovněž stala i šňůra vánočních
vystoupení, a to pro veřejnost na zámku, pro důchodce a dvě vystoupení pro mateřské školy.
Školní družina si připravila muzikálovou pohádku Jak šel Honza do světa. Vystoupení pro
seniory a děti ze školky byla rozšířena o další pohádku O Červené Karkulce a o pásmo koled.
Pro seniory a malé děti hrajeme obzvláště rádi. Je to totiž velice vděčné publikum. Jakou
větší odměnu bychom si mohli přát než je potlesk, radost smích a rozzářené oči.
Po tomto opravdovém maratonu jsme si zasloužili odměnu i my. A ta přišla v podobě vánoční
besídky v jednotlivých odděleních družiny. Vyzkoušeli jsme si některé vánoční tradice,
pochutnali jsme si na vánočním cukroví a děti dostaly nové hračky, které obohatily hrací
potencionál ŠD.Doufám, že jste si vánoční svátky užili i vy. My tedy rozhodně ano.
Helena Jurová, vedoucí ŠD
Školní časopis Rosník
Dne 17. 12. odjeli žáci 8. tříd do Památníku Bible kralické v Kralicích. Seznámili se
s tím, jak vypadala tiskařská dílna v 16. století a prohlédli si staré tisky knih.
Pak už následovalo několik filmových přestavení v kině. Žáci 4. a 5. tříd byli
v pátek 18. prosince v kině na filmové pohádce Sedmero krkavců. 21. 12. pak žáci
1. – 3. ročníku zhlédly film Hledání ztraceného rohu. 22. 12. uzavřeli deváťáci
projekt Holocaust filmem Colette.
22. prosinec byl také posledním školním dnem kalendářního roku 2015. Žáci si
v jednotlivých třídách organizovali program svých vánočních besídek spojených
s rozdáváním malých dárečků. Deváťáci nezapomněli na své malé kamarády
v prvních třídách a připravili si pro ně sportovní program v tělocvičně. Proběhla
tak další akce v rámci projektu Můj deváťák.

