V pátek 1. března se uskutečnila dlouho připravovaná velkolepá akce – absolventský
ples ZŠ Rosice. Na ples se dlouho připravovali žáci 9. ročníku, pilně pracovali také
pracovníci školy a sponzorskými dary přispěli rodiče a také další podniky a firmy.
Na této akci se také podílí Město Rosice, a to nejen finančním darem, ale zejména
se účastní slavnostního dekorování absolventů. Tentokrát se toho ujal pan
místostarosta Lukáš Volánek, DiS. K tanci hrála skupina Fantazie a občerstvení
zajišťoval Sport Bar Cristal.

Absolventský ples 2019

Ples oficiálně začal 1. března o půl osmé, ale pro nás, žáky 9. tříd, odstartoval už v říjnu. Začali
jsme totiž nacvičovat polonézu a valčík, kterou jsme pak zatancovali na plese. Nejprve jsme
museli najít písničku vhodnou pro náš tanec. Dalo nám to práci, ale nakonec jsme ji objevili. Je
z filmu High school musical a jmenuje se Can I have this dance. Začátky byly těžké, pořád jsme
si šlapali po nohách a nikdo z nás moc nevěděl, co po nás paní učitelky Richterová a Dočkalová
chtějí. Ale nakonec jsme to pochopili.
Hned v říjnu s námi začala ples řešit i paní učitelka Folvarčíková. Říkali jsme si proč tak brzo,
když ještě máme čas. Ale týden před plesem jsme to pochopili. Bylo toho tolik k zařizování.

Většina holek si šla vybrat šaty, které budou mít na plese, kupovat boty a šperky. Kluci to měli
jednodušší a moc to neřešili. Když jsme měli dát dohromady taneční dvojice, tak to byl
problém, někteří kluci odmítali jít, ostatní se báli pozvat holky. Tak jsme to udělali naopak,
holky si vybraly kluky a vyšlo to!
V lednu nám přišly objednané stužky a nám se moc líbily. Začali jsme pomalu psát naše
proslovy. Věděli jsme, že se ples blíží, a měli jsme ještě spoustu práce a ani naše polonéza ještě
nevypadala nijak skvěle.
V únoru jsme začali nacvičovat naše vystoupení obou tříd. My, 9. B, jsme si vybrali taneční
vystoupení, sestříhali jsme největší hity za poslední dobu a vymysleli sestavu. 9. A nezůstala
pozadu a zazpívali písničku od skupiny Queen – We will rock you.
Dva dny před plesem jsme začali s výzdobou KD Cristal, všechno jsme sladili do modra.
Myslím, že se nám to docela povedlo, teda aspoň mně se to líbilo.
A v pátek 1. března už nastal den D. Dopoledne jsme chvíli nacvičovali polonézu a dodělali
jsme výzdobu a sál byl nachystaný. Už zbývaly jenom učesat vlasy a obléct se a mohlo to začít.

Sešli jsme se hodinu před zahájením, abychom si naposledy zkusili polonézu. V tu chvíli jsme
zjistili, že s dlouhými šaty a obleky je to úplně jiné, takže nervozita byla čím dál větší. Za chvíli
se zaplnil Cristal a my mohli zahájit ples polonézou. Sice jsme byli ve stresu, ale zvládli jsme to
na jedničku. Pokračovali jsme valčíkem, na tom nebylo nic těžkého, takže jsme ho také zvládli.

Poté se ujal slova pan místostarosta a pan ředitel. Po krátkém proslovu, jsme byli slavnostně
ostužkovaní. Pak jsme se ujali slova zástupci ze tříd, abychom řekli naše společné zážitky za
devět let a trochu pobavili společnost. To se nám také povedlo. Po proslovu jsme si udělali
třídní fotku a už zbýval jenom tanec s rodiči. No, a potom už následovala volná zábava a na to
jsme se moc těšili.
V první přestávce nám zatancovali dva malí tanečníci a šlo jim to výborně. V druhé přestávce
zazpívaly sestry Šoltésovy a ve třetí přišla řada na třídní vystoupení. Začal můj spolužák Ondra
Vyhnalík hraním na bubny a šlo mu to neskutečně dobře. Potom zazpívali spolužáci z áčka a
nakonec jsme přišli na řadu my s naším tanečním vystoupením. Všechno mělo obrovský
úspěch a my jsme byli strašně moc šťastní. Už jsme si jenom všichni zatancovali a večer byl u
konce.
Byl to nezapomenutelný zážitek a moc jsme si náš absolventský ples užili. Děkujeme všem,
kteří se na plese jakkoliv podíleli, protože všechno bylo prostě nejlepší! Mladší spolužáci se
mají na co těšit.
Eliška Poláčková, 9. B, školní časopis Rosník

4. března proběhlo setkání s učitelkami z mateřských škol, řešily se organizační
pokyny k zápisu do 1. tříd a také se diskutovalo o znalostech, schopnostech a
chování předškoláků.
Komise matematiky připravila pro deváťáky přijímací zkoušky nanečisto, kde si
mohli vyzkoušet, jak jsou připraveni a doladit formu na opravdové přijímací
zkoušky. Stejnou akci připravila i komise českého jazyka a literatury, Zájem byl
velký, protože na přijímací zkoušky se chystali téměř všichni žáci.

Dne 15. března se uskutečnilo v pořadí již třetí školní fórum. Tentokrát akce
proběhla v ZKC Rosice. Témata i diskuze byly velmi zajímavé a přinesly celou řadu
podnětů.
Školní fórum 2019
Školní fórum 2019 se konalo v pátek 15. března v ZKC Rosice. Už potřetí se na něm sešli
zástupci vedení města Rosice, a to paní starostka Mgr. Andrea Trojanová, pan místostarosta
Lukáš Volánek, koordinátorka projektu Zdravé město Rosice Kateřina Súkalová, za vedení školy
pan ředitel Mgr. Petr Řezníček, paní zástupkyně ředitele PaedDr. Jaroslava Kroupová a pan
zástupce Ing. František Pokorný s vybranými žáky ZŠ Rosice. Žáci byli vybráni z řad žákovského
parlamentu, Ekokroužku a redakce školního časopisu Rosník. Tato akce je ukázkou spolupráce
ve škole. Organizačně školní fórum zajišťují žáci z žákovského parlamentu a Ekokroužku,
hodnocení a prezentaci akce mají na starosti redaktoři školního časopisu.
Žáci byli rozděleni do 5 skupin s názvy Rosické šípy, Rosické vitamíny, Ekoši, Eko tým a
MHDéčka.
Program se skládal ze dvou částí. První část se týkala zdravého životního stylu ve škole. Druhá
část byla věnována tomu, co je potřeba změnit v Rosicích, aby se nám tu žilo ještě lépe.
V prvním bloku jednotlivé členové skupin napsali na papír své názory a podněty týkající se
zdravého životního stylu našich žáků. Všichni byli překvapeni, kolik plusů a mínusů se za chvíli
objevilo na papírech. Poté skupinky seznámily ostatní se svými nápady. Každá skupinka vybrala
dva nejdůležitější plusy a dva mínusy. Poté následovala pauza na občerstvení, která se využila
i k hlasování. Každý dostal čtyři papírky, vybral návrhy, které ho nejvíce oslovily, a označil dva
klady a dva zápory. Až jsme dohlasovali, hlasy se sečetly. K bodům, které získaly nejvíce hlasů,
se vyjádřil ředitel školy. Nejvíce kladných hlasů dostal ples, ovoce do škol a školní pobyty
(adaptační pobyt, lyžařský kurz, ekopobyt, zájezdy do Anglie apod.). Vedení školy ocenilo, že
si žáci váží toho, že jsou pro ně organizovány akce nad rámec vyučování. Organizace těchto
akcí stojí totiž nemalé úsilí. Z mínusů dostala nejvíce hlasů tělocvična, šatní skříňky a způsob
výuky v některých předmětech. O tělocvičně nám bylo řečeno, že by potřebovala celkovou
rekonstrukci, která je samozřejmě velmi nákladná. V nejbližší době se zde mají obnovovat
alespoň hrací čáry, které už skoro nejsou vidět. Problém skříněk se bude v příštím školním roce
řešit alespoň tím, že skříňky budou systematičtěji rozděleny, abychom se zde nemačkali. Navíc
přibudou nové. Pan ředitel se vyjádřil také k výuce. Řekl, že je samozřejmě dobré, aby výuka
žáky bavila, ale je to také práce. Aby žáci mohli vytvářet různé projekty a diskutovat, musí mít
znalosti, které mohou pak při práci využít.
Na druhý blok si skupinky už předem připravily prezentace s fotkami škaredých míst v Rosicích.
Poté, co všechny skupinky předvedly své prezentace, se ke všem podnětům vyjádřila paní
starostka a pan místostarosta. Nejžhavějším tématem bylo určitě koupaliště. Bude zde
vybudován biotop Rosická zátoka, která po odkoupení pozemku za koupalištěm bude sloužit i

jako rekreační oblast. Dalším tématem byl dům pod ZUŠ. Město tento dům už odkoupilo a
zabezpečilo a nyní se řeší, co se místo něj postaví. V plánu je také oprava fasády zámku.
Rekonstrukce se dočká i historický most přes Bobravu u školní zahrady a mostek na ulici
Nábřežní. Vzhled Nábřežní ulice se ale měnit nebude. Přetrvávají problémy s kulturním
domem Cristal . Ten se bohužel městu nedaří odkoupit, takže se opravovat nemůže. Ulice
Zbýšovská se po zakopání elektrických kabelů snad konečně také dočká opravy. Mluvilo se
také o dopravě ve městě. Zvyšující se provoz ztěžuje život chodcům i řidičům, proto se plánuje
křižovatku u Cristalu a přechod u hasičské zbrojnice opatřit semafory.
Na konci fóra jsme každý díky projektu Zdravé město Rosice dostali opakovatelně použitelnou
láhev na pití. Po poděkování všem účastníků fórum pro rok 2019 skončilo a my doufáme, že
vše, co nám bylo slíbeno, se v nejbližší době změní. Jsme rádi, že máme každý rok příležitost
jednat se zástupci školy i města a seznámit je s tím, jak to vidíme ve škole a v Rosicích my.
Hana Kudrnová, 8. B, školní časopis Rosník

V pátek 15. března večer měli zaměstnanci možnost zhlédnout představení Muž se
železnou maskou v brněnském Bobycentru.

Také v březnu navštívily některé třídy knihovnu. Např. pro 5. třídy byl připraven
program Nové a zajímavé knihy (5. A – 19. 3., 5. B – 19. 3., 5. C – 26. 3.).
20. března proběhl v celé škole Den otevřených dveří. Rodiče a další zájemci mohli
navštívit nejen prostory školy, ale mohli se zúčastnit také vyučování. I v letošním
roce byl větší zájem o návštěvu tříd na prvním stupni. Exkurze do školy a do
jednotlivých tříd také mohla pomoci rodičům předškoláků při rozhodování, kterou
školu mají zvolit pro své dítě.
20. března se uskutečnila v ZKC Rosice celoškolní pěvecká soutěž Rosický skřivan.
Nejlepší zpěváci pak reprezentují školu v dalších soutěžích. Akce byla přístupná
veřejnosti.
21. března si ve třídě 5. A vyprávěli o Downově syndromu a zapojili se do
ponožkového dne.

Na každou nožku jinou ponožku!

Ve čtvrtek 21. března 2019 se konal Světový den Downova syndromu, jinak také přezdívaný
Ponožkový den. Oblečením rozdílných ponožek žáci 5. A a mnoha dalších tříd po celém světě
vyjádřili alespoň symbolicky podporu lidem postiženým Downovým syndromem
Toto datum nebylo vybráno náhodně. Downův syndrom se totiž vyznačuje jedním
přebývajícím chromozomem 21. Někdy se také označuje tento syndrom jako trizomie 21.
chromozomu. Normálně máme každý tyto chromozomy dva, osoby s Downovým syndromem
mají tři. Symbolem pro podporu tohoto dne jsou barevné ponožky. Ty totiž svým tvarem
připomínají tvar chromozomů, a pokud jsou pruhované, pak připomínají i jejich strukturu.
Světový den Downova syndromu je letos věnovaný všem lidem, kteří jsou jiní - "Leave no one
behind" je motto tohoto dne pro rok 2019.
Mgr. Dana Konečná, školní časopis Rosník
22. března na dvě hodiny škola téměř ztichla, ve 2. až 9. třídách probíhala
mezinárodní matematická soutěž Klokan. Své matematické schopnosti a nadání
mohli žáci prokázat v několika kategoriích.
27. března se žáci 4. tříd zúčastnili programu VZP Prevence vzniku úrazů.
28. března vyrazili žáci 9. tříd na exkurzi do Jaderné elektrárny v Dukovanech.
Tato fyzikální exkurze jim přinesla celou řadu poznatků, které pak zpracovávali ve
svých projektech.
28. března měli čtvrťáci vlastivědný projektový den Pravěk. Žáci vyrazili do
Anthroposu v Brně a věnovali se dalším aktivitám k tématu.

