Měsíc leden je ve škole spojen především s uzavřením klasifikace za 1. pololetí,
proto v tomto měsíci neprobíhá mnoho dalších akcí, jako jsou exkurze nebo
návštěvy kulturních zařízení.
V lednu už se začal více připravovat nový školní rok. 20. ledna byl v rosické škole
Den otevřených dveří. Rodiče budoucích prvňáčků a další zájemci mohli navštívit
všechny třídy, seznámit se s vybavením učeben a výukovými metodami a podívat
se na práci pedagogů a žáků přímo ve výuce.
Ve dnech 25. a 26. ledna proběhl zápis žáků do 1. tříd. Na organizaci zápisu se
podíleli všichni učitelé z 1. stupně, pomáhali jim také někteří asistenti pedagoga.
K zápisu přišlo více než 80 dětí. Budoucí žáčci předvedli své znalosti a schopnosti
na čtyřech stanovištích a poté paní učitelky diskutovaly s rodiči. Na závěr si děti
odnesly malé dárečky.

Poslední lednový týden už byl pro žáky trochu klidnější, o známkách na
vysvědčení za 1. pololetí bylo rozhodnuto. Děti si zasloužily trochu odpočinku.
Žáci 1. – 3. ročníku navštívili dne 27. 1. kino a zhlédli film Malý pán. O den později
byli v kině žáci 2. stupně na filmu Nedotknutelní. Pro žáky 4. a 5. tříd zahrál
divadelní kroužek PŠT-ROSICE dne 27. 1. představení Potrhlá Andula.
Ve čtvrtek 28. ledna bylo ukončeno 1. pololetí školního roku a žáci dostávali od
svých třídních učitelů vysvědčení. Největší událost to byla samozřejmě pro naše
nejmladší žáky. Ti se hned šli pochlubit do mateřských školek a poté svým
rodičům.
Návštěva prvňáčků v MŠ
Ve čtvrtek 28. 1. dostali naši prvňáčci první vysvědčení. Jako každý rok se s ním šli pochlubit
do svých mateřských školek. Paní učitelky nás spolu s dětmi srdečně přivítaly a připravily pro
nás pěkný program a občerstvení. Prvňáci povykládali svým mladším kamarádům o tom, jak
se jim ve škole daří, co už se všechno naučili a co se jim ve škole líbí a nelíbí. Společně si pak
zavzpomínali na školku pohráli si se svými oblíbenými hračkami. Někteří předškoláci se už
těší, že se na oplátku přijdou podívat za námi a nemohou se dočkat, až také začnou chodit do
školy.
Za žáky 1. tříd třídní učitelky Dana Křížová, Hana Švarcová a Jana Klímová
Rosický zpravodaj Rosa
Na pátek 29. ledna připadly pololetní prázdniny.

