Den dětí se letos na ZŠ Rosice slavil 31. května a 3. června. V prvním termínu se
sešli žáci 2. stupně na nádvoří rosického zámku a užili si jarmark se soutěžemi. Pro
děti 1. stupně byla připravena cesta kolem světa plná úkolů a překvapení.
Den dětí na ZŠ Rosice očima třeťáků
Den dětí byl 3. 6. na téma Cesta kolem světa. Odehrával se na školní zahradě a v parku. Ve
škole jsme si povídali o Asii a ochutnávali čaj. Potom jsme šli na zahradu. Plnili jsme různé
úkoly. Náš tým poznal australská zvířata rychle, jen za 59 sekund. Dozvěděl jsem se, že Mount
Everest měří 8848 m. Líbilo se mi vše, o čem jsem psal i nepsal.
Víťa Mikeš, 3. C

3. 6. jsme měli Den dětí na téma Cesta kolem světa. Prvně jsme byli ve škole a dostali jsme
lístečky, na které jsme podle otázek měli psát o určité zemi. Dozvěděla jsem se, že existuje i
sladkovodní tuleň – tuleň bajkalský. Potom jsme šli na kolbiště a tam jsme podle fáborků
chodili po parku. Potkávali jsme různá stanoviště, např. asijský tanec, klokaní skok apod.
Nakonec jsme dostali odměnu. Moc jsem si to užila.
Aneta Tihlaříková, 3. C
Plnili jsme různé úkoly a vyplňovali lístek. Běhali jsme po parku a školní zahradě. Bylo strašné
teplo. Byli jsme rozdělení na skupiny a v těch skupinách jsme běhali slalom s míčem, tančili,

nosili na hlavě košík s kostkami, podlézali tyč, přiřazovali živočichy a museli podle čichu poznat
jídla. Po té dlouhé cestě jsme dostali za odměnu tatranku. Dozvěděli jsme se hodně zajímavostí
a potom jsme na školní zahradě hráli různé hry. A ještě jsme ve škole ochutnali japonský koláč
a čaj ze Srí lanky. Den dětí se mi líbil a taky se mi líbilo, že jsme mohli běhat v paku a na zahradě.
Natali Richterová, 3. C, zpravodaj Rosa
10. června byla třída 1. B na výletě a exkurzi v ZOO Brno. Byla to odměna za to,
že ve třídě vybrali nejvyšší částku na adopci zvířat.
12. 6. se vybraní družinám zúčastnili výletu na Baťův kanál a do Strážnice.
Společnost jim dělali jejich známí z Penzionu Rosice.
Výlet do Strážnice a na Baťův kanál
Cílem našeho výletu byla Strážnice a čekalo nás tady nejedno překvapení.
Nejdříve jsme navštívili Zámek Strážnice s přilehlou zahradou, kde jsme společně udělali
několik fotek. Při výkladu nás nejvíce zaujal obraz zlé majitelky panství, která prý dodnes v noci
chodí strašit obyvatele Strážnice v podobě bílé paní. Na stěnách visela spoustu obrazů a
zajímavé byly také pozlacené hodiny, které se podobaly Pražskému orloji.
Při plavbě lodí Baťovým kanálem byl největším zážitkem společný zpěv písně pro vodníka,
který se na nás díval ze břehu kanálu. Na březích jsme viděli spoustu bobřích pelíšků a jejich
skluzavky do vody, avšak bobra jsme žádného nespatřili. Celou cestou nás provázela příjemná
paní kapitánka, která nám řekla spoustu zajímavostí nejen o tomto kanále.
Poznávání Strážnice jsme zakončili návštěvou skanzenu. Připadali jsme si zde, jako bychom se
přesunuli v čase. Viděli jsme spoustu starých domečků postavených z vepřovic a slámy. V jedné
místnosti bydlelo až jedenáct osob. Všichni jsme od paní průvodkyně slyšeli, jak se v té době
žilo, jak těžce lidé pracovali. Ve skanzenu se také natáčela řada českých pohádek, které všichni
dobře znají.
Pak už následoval návrat zpět do Rosic. Obdrželi jsme pochvalu od seniorů, že jsme velmi hodní
a pozorní. Udělalo nám to radost, ve společnosti babiček a dědečků jsme se cítili moc příjemně.
Slíbili jsme si, že se nevidíme naposledy a v příštím školním roce budeme určitě v naší
spolupráci pokračovat.
Jana Nekužová, vychovatelka ŠD, zpravodaj Rosa
V rámci festivalu Rozsvícená Trojice 15. června vystoupli žáci s pěveckými čísly a
s hrou Případ s dítětem od Karla Čapka.
19. června si žáci 4. a 5. ročníku užili turistické dopoledne a 21. června změřili žáci
1. až 3. tříd své síly v Miniolympiádě.

Školní rok se pomalu chýlil ke konci, zbývalo již jen odevzdat učebnice a dostat
nové, užít si poslední okamžiky se spolužáky při Běhu do schodů, v kině nebo třeba
na zmrzlině. Pak už jen následovalo slavnostní zakončení roku 2018/19. Deváťáci
se setkali 25. června s vedením školy a představiteli Města Rosice v ZKC.
Rozloučili se zde se svými malými kamarády z 1. tříd.

27. června proběhlo celoškolní shromáždění, na kterém byli odměněni ti nejlepší
ve vědomostních, sportovních i uměleckých soutěžích. Pak následovalo dojemné
loučení deváťáků s vyučujícími i mladšími spolužáky.

Definitivní tečkou za školním rokem 2018/19 bylo rozdávání vysvědčení v pátek
28. června.

