Na začátku října se po všech výjezdových akcích konečně sešli všichni žáci i
učitelé ve škole. Stále nebyly všechny prostory v pořádku, schválené hygienou,
proto pokračovalo vysoušení a opravy v zasažených třídách. Postupně se uváděly
učebny do provozu, přesto podmínky pro žáky a pedagogy nebyly ideální a vyučování
a zvláště dělené hodiny probíhaly v provizorních prostorech.
Přesto už v říjnu proběhly první tradiční školní akce. Druhé třídy zahájily kurz
plavání. Žáci 9. ročníku absolvovali 1. října chemickou exkurzi do brněnského
pivovaru.
4. října proběhla akce Bezpečně do školy pro prvňáčky. Tuto akci již tradičně
připravuje Policie ČR a pomáhá malým školákům se orientovat v běžném provozu při
cestě po Rosicích.
12. října se členové Ekotýmu zúčastnili festivalu Ekofilm v Brně na náměstí
Svobody.
Ekotým opět na Ekofilmu

Dne 12. 10. 2018 jsme se s Ekokroužkem vydali do Brna na festival Ekofilm 2018. Před
začátkem programu jsme měli čas si zajít pro svačinu. Před samotným promítáním filmu byly
nejrůznější pokusy z VIDA parku, týkající se ohně a vody. Měli jsme možnost si různé pokusy
vyzkoušet, např. hořící pěnu, prskavky hořící i ve vodě, prasknutí nafouknutého balonku
zapalovačem, apod. Skončilo to tím, že se zapálilo i pódium.

A pak už následoval padesátiminutový film, který byl o záchraně močálů. Nakonec jsme se
rozešli a jeli domů. Moc nás to bavilo. 
Za všechny účastníky - holky z 8. A (Viktorie Nechvátalová, Simona Hubatková, Sára
Hamadová, Barbora Žáková), zpravodaj Rosa
Již tradičně věnují žáci v polovině října den svému zdraví, zdravému životnímu
stylu a správné výživě. Den zdraví pro první stupeň připadl na 15. října.

Žáci 1. a 2. tříd se věnovali sportovním aktivitám na hřišti FC Slovan Rosice. Členové
klubu pro ně připravili program spojený s náborem malých fotbalistů. Třeťáci si
společně uvařili zdravé jídlo a krásně si ho naservírovali v programu Zdravé vaření
a stolování. Pak si šli zasportovat do tělocvičny a věnovali se bodyzorbingu.
Následoval odpočinek v knihovně, kde pro ně byl připraven program Psychohygiena
s knihou. Žáci 4. tříd se dozvěděli něco nového o výcviku vodících psů a pak si dívky

vyzkoušely kruhový trénink a chlapci základy sebeobrany. Také žáci 5. ročníku měli
nabitý program. Také si vyzkoušeli vaření v rámci programu Zdravé vaření a
stolování, zahráli si kuželky v místní kuželně a zúčastnili se besedy o kyberšikaně
s Policií ČR.

Den Zdraví na 2. stupni proběl 16. října. Dívky z 6. tříd měly besedu Proměny života
a chlapci se zúčastnili besedy Na prahu mužnosti. Dále se zabývali artifiletikou,
dentální hygienou a také pro byla připravena beseda o kyberšikaně. Sedmáci se
vyřádili v tělocvičně na bodyzorbingu, pak vařili se Zdravou pětkou, dívky
besedovaly o kosmetice a poruchách příjmu potravy, chlapci si zase vyzkoušeli svou
fyzickou kondici při testech zdatnosti. Žáci 8. tříd si vyzkoušeli sebeobranu,
kuželky i kulečník. Dívky pak ještě besedovaly s gynekologem. Deváťáci se věnovali
bodyzorbingu a sebeobraně. Pak se zúčastnili besedy o drogách, kterou si pro ně
připravila organizace Podané ruce.

Reakce žáků i pedagogů na projektový den byly velmi pozitivní, žáci oceňují hlavně
to, že je to úplně jiný den než ty klasické školní, získají nové zajímavé informace
a leccos si vyzkouší.
Den Zdraví
Patnáctého října jsme v naší škole prožili den plný zajímavých aktivit. Byl totiž „Den zdraví“.
My, čtvrťáci, jsme se učili stolovat, připravovat zdravé a zároveň dobré pochutiny. Dozvěděli
jsme se něco o výcviku vodicích psů a s jedním jsme se seznámili. Vyzkoušeli jsme si hmaty a
chvaty související se sebeobranou. A v neposlední řadě jsme absolvovali kruhový trénink.
Žáci ze 4. B se potom zamýšleli nad samotným pojmem „Zdraví“ a nad tím, co pro ně „Zdraví“
znamená. Některé výsledné výtvory – tzv. pětilístky se velmi vydařily.
Mgr. Jana Urbánková, zpravodaj Rosa

Na naší škole probíhají během roku různé aktivity, které nám umožní zažít školní den jinak.
V úterý 16. 10. to byl Den zdraví.
Ráno jsme přišli do naší třídy, kde už bylo nachystáno několik žíněnek. Čekala nás totiž
přednáška s praktickými ukázkami sebeobrany. Místní policista s sebou přinesl jeho PPH – plný
pytlík hraček. Měl v něm na ukázku přesnou maketu zbraně, nějaké ty nože a pepřový sprej,
ve které byla ovšem pouze voda. Mluvil dlouho o zbraních a o práci u policie. Ukázal nám i
pouta.
Následovaly ukázky ze sebeobrany. Byly tam mnohé techniky při napadení nebo ohrožení.
Ukazoval to na našich spolužácích, kteří vždy skončili na zemi. Sebeobrana mně moc bavila a
každopádně jsem se dozvěděla mnoho zajímavých informací.
Další aktivitou byla v jiné třídě přednáška o škodlivosti tabákových výrobků. Hlavně poučné
byly příběhy mladých kuřáků, kteří končí na onkologii. Po skončení přednášky jsme se
přesunuli do školní tělocvičny na bodyzorbing.
Tento den jsem si velmi užila a získala mnoho nových informací.
Kristýna Dluhošová, 9. B, školní časopis Rosník

