Hned první dva červnové dny si žáci užili jako oslavy Dne dětí. Nejprve slavili žáci
1. stupně. Děti soutěžily v přírodě a vyhrávaly sladké odměny. Program připravily
vyučující na 1. stupni a při zajištění akce pomáhali zástupci ze Žákovského
parlamentu. V rámci projektu Můj deváťák doprovázeli žáci devátých tříd
prvňáky. 2. 6. byl Den dětí pro žáky 2. stupně. Tady vzal Žákovský parlament
organizaci do svých rukou. Žáci procházeli v družstvech namíchaných z různých
tříd stanoviště na vytýčené trase a plnili různé úkoly. Některé úkoly byly
sportovní, další pak se týkaly historie školy. Při přípravě otázek si žákovský
parlament vzal na pomoc staré školní kroniky.
Na 9. červen si Mikroregion Kahan připravil sportovní soutěž Olympijský rok
Mikroregionu Kahan. Soutěžilo se několika disciplínách, v běhu na 60 m, ve skoku
z místa, v hodu na cíl, ve štafetě na kbelíkových chůdách a ve skoku přes švihadlo.
Žáci byli rozděleni do dvou kategorií, mladší byli žáci 1. - 3. ročníku a starší pak
žáci 4. - 5. ročníku. Mezi dětmi z okolních škol se naši zástupci rozhodně
neztratili a celkově se mladší žáci umístili na 6. místě a starší pak byli druzí.
V pátek 10. června proběhla také v Rosicích celorepubliková akce Noc kostelů.
V rámci této akce se žáci 2. a 6. tříd zúčastnili dopoledne programu v rosickém
kostele.
14. června měli žáci 1. až 3. tříd dopoledne nabité sportem. Vyučující si pro ně
připravili různé sportovní disciplíny. Konala se sportovní miniolympiáda.
17. 6. se děti ze školní družiny společně s rodiči a vychovatelkami proměnili
v trosečníky, kteří museli přežít na pustém ostrově. Dětem i rodičům se akce
velmi líbila.

Trosečníci na ostrově
Léta Páně 17.6.2016 ztroskotala loď DRUŽINIK na zahradním ostrově SCHOOL GARDEN.
Posádce ve složení Jurová, Večeřová, Raveánová, Stejskalová, Hirčová a Nováčková se
podařilo zachránit všechny cestující. Ostrov byl už obydlen domorodci (rodinní příslušníci),
kteří byli velmi vstřícní a ochotni nám pomoci. Naučili nás stavět přístřešek odolný proti
všelijaké havěti a dravým šelmám. Nejdříve jsme se snažili postavit bambusový vor, ale odliv
nás znovu a znovu vracel na pevninu. Hlady jsme už šilhali. Museli jsme si opatřit potravu. Ta
na nás čekala ve vodě plné ryb. Začali jsme rybařit. Jak teď ale rybu opéct, uvařit,
ugrilovat? Chtělo by to oheň. Při ztroskotání jsme přišli i o zápalky. Jak to dělal Robinson?
Správná myšlenka - hodinky, slunce. Rozděláme oheň pomocí hodinek (v našem případě
lupy) a slunce. Hurá! Oheň máme, jdeme grilovat ulovené ryby. V tom, ale už přichází
domorodci a navrhují společný piknik. Přináší špekáčky. Také se zaručeně divíte, kde se na
pustém ostrově vzaly špekáčky. Jezdí tu pravidelná linka obchodní lodi a domorodci s ní mají
uzavřenou smlouvu na výměnný obchod. Lodní společnost dodává potraviny, domorodci
ryby a jižní ovoce. A tak se nám to společné bydlení na našem ostrově zalíbilo, že se nám
nechtělo ani vracet. No, ale realita je realita,tak jsme se přece jenom vrátili do naší milované
školy a domovů. Tak takto nějak probíhal náš výlet na školní zahradě. V této společné akci s
rodinnými příslušníky jsme plnili 4 úkoly.
1/ Stavba přístřešku
2/ Stavba voru
3/ Rybolov
4/ Rozdělání ohně
A co víc? Při závěrečném hodnocení ho děti označily za nejzdařilejší akci školního roku.
Helena Jurová, vedoucí ŠD
Rosický zpravodaj Rosa

Po celoroční práci a červnovém maratonu zkoušení a písemek přišlo zklidnění
v závěru měsíce. Žáci 2., 3., 6., 7., 8. a 9. ročníku zhlédli filmové představení
Kniha džunglí. Prvňáčci byli na pohádce Řachanda. Žáci 1., 2. a 4. tříd byli na
programu taneční skupiny Mighty Shake. Páťáci navštívili divadlo Radost v Brně a
zhlédli představení Bylo nás pět.
A pak už přišel poslední týden školní roku spojený s loučením se žáky, kteří naši
školu opouštějí. 28. června se v ZKC slavnostně rozloučil s absolventy starosta
města pan Mgr. Jaroslav Světlík. Přítomno bylo také vedení školy a třídní učitelé
9. tříd. Kulturní program si na tuto akci připravili žáci 1. tříd. Bylo to velmi milé
poděkování deváťákům za celoroční péči a ukončení projektu Můj deváťák.

29. června proběhlo v tělocvičně školy slavnostní shromáždění. První část byla
věnována hodnocení 1. stupně. Byli oceněni vítězové v různých vědomostních,
uměleckých i sportovních soutěžích.

Následovalo hodnocení žáků 2. stupně. V závěru shromáždění se žáci 9. tříd
rozloučili se svými spolužáky, učiteli a vedením školy.

Čtvrtek 30. června byl posledním dnem školního roku 2015/2016.

