V pondělí 2. září byl slavnostně zahájen školní rok 2019/2020. Žáci 2. až 8. ročníku
se sešli ve třídách se svými třídními učiteli a učitelkami a přivítali se
po prázdninách. Po rekonstrukci byly k dispozici nové prostory v nejvyšším patře
školy. Vznikly zde moderní učebny, kabinety vyučujících i nové sociální zázemí.
U koridoru nervózně postávali budoucí prvňáčci se svými rodiči a čekali, až si je
vyzvednou neméně nervózní žáci 9. tříd a odvedou je do auly. Aula jako zcela nový
prostor se také představila veřejnosti. Zde proběhlo slavnostní uvítání prvňáčků.
V rámci programu jim byly představeny třídní učitelky, zástupci vedení školy
a vedení Města Rosice přednesli slavnostní projevy, malí školáci dostali malé
dárečky. Děti se seznámily se svými staršími kamarády z 9. ročníku, byl tak již

po několikáté zahájen projekt Můj deváťák. Slavnostní atmosféru dokreslil krátký
kulturní program.
Svým prvňáčkům se pak deváťáci věnovali celý týden, pomáhali jim při cestě
do šatny a do třídy a povídali si s nimi o prvních školních zážitcích při obědě
v jídelně. Aby si děti ve škole lépe zvykly, připravily si třídní učitelky ve spolupráci
se školním poradenským pracovištěm pro žáky 1. tříd adaptační program. Ten
proběhl ve dnech 5. – 11. září. Pomocí a her a pohádek se děti seznámily se
základními pravidly chování ve škole.

9. září proběhl Den otevřených dveří v SVČ.

10. září se uskutečnil program Bezpečně do školy. Tento program učí ve spolupráci
s Policií ČR žáky 1. tříd, jak se mají chovat bezpečně při pohybu ve městě.

10. září si pracovníci Policie ČR připravili besedu o nástrahách v kyberprostoru
pro žáky 5. ročníku.

Ve dnech 16. až 18. září se uskutečnil adaptační pobyt v rekreačním zařízení
Tři Studny na Vysočině pro žáky 6. ročníku. Zúčastnili se žáci všech tří šestých
tříd a jejich třídní učitelé Eva Treuová, Zbyněk Minařík a Ilona Klímová.
O program se postarali členové školního poradenského pracoviště Eliška Špačková,
Vilma Richterová a Lenka Peterková. V rámci programu se žáci poznávají jinak než
ve školních lavicích, seznamují se s novými třídními učiteli a pracují tak
na budování pozitivního klimatu ve třídě.

Své zážitky z adaptačního pobytu popsala žákyně 6. A ve školním časopisu Rosník.

Adapťák
Od 16. do 18. září jsme se s třídou a novou paní učitelkou vypravily na adaptační pobyt. Hned
poté, co jsme se ubytovali, čekala nás první aktivita. Cílem této aktivity bylo vymyslet pravidla,
která máme celý pobyt dodržovat. Potom jsme se šli podívat po terénu a pak na večeři. Druhý
den jsme měli nachystané sportovní, vyráběcí a další různé aktivity a všechny se mi líbily. Večer
jsme měli diskotéku, tak jsme tancovali a moc jsme si to užili. Pak nás ještě čekala večerní hra,
která se vázala na aktivitu z odpoledne. Třetí den nás čekaly poslední aktivity a pasování
na členy třídy 6. A.
Škoda že byl můj poslední adapťák, moc jsme si ho užila. Děkuji Natálce, Elišce a Simči , našim
peeristkám z 9. třídy, že tam byly s námi.
Barbora Brunclíková, 6. A
Školní časopis Rosník

V podobném duchu proběhl ve dnech 18. – 20. září také adaptační program pro žáky
4. tříd. Program plný kouzel a pohádek připravily členky školního poradenského
pracoviště společně s třídními učiteli Pavlou Šoltésovou, Jaromírem Píše a Janou
Harestovou.

23. září vyměnili žáci 4. a 5. tříd klasické vyučování za projektový den Můj region.
Své poznávání okolí Rosic spojili s malým výletem.

Projektový den na naší škole
V rámci zářijového projektového dne vždy poznáváme město Rosice a jeho okolí. Projekt je
zařazen i v souladu s tematickým plánem vlastivědy. Žáci tak získávají poznatky o našem
mikroregionu přímo na vlastní kůži v terénu. Letos jsme navštívili Muzeum průmyslových
železnic ve Zbýšově. Svezli jsme se parním vlakem a dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí.
Mgr. Jana Urbánková
Muzeum železnic
V pondělí 23. 9. 2019 jsme jeli na celé
dopoledne do Muzea železnic do Zbýšova –
Sičky. Jeli jsme všichni ze čtvrtých a pátých
tříd společně vlakem a pak jsme přestoupili
do parního vláčku, který byl moc hezký.
Jízda byla opravdu zábava. V muzeu byly
všude staré vláčky různých barev. Mohli
jsme si vše prohlédnout a u toho nám pán
vysvětloval třeba, jak se takový vlak řídí.
Nazpět jsme zase nasedli všichni do parního
vláčku, který nás dovezl na nádraží do Zastávky, a odtud jsme se vydali společně na cestu zpět
do školy. Byl to projektový den, který se nám všem moc líbil. Také jsme se dozvěděli hodně
zajímavostí o vlacích.
Sofie Kozáková, 5. B

Výlet parní lokomotivou
V pondělí 23. 9. jsme jeli vlakem do Zastávky. Ze Zastávky jsme se přesunuli parním vláčkem
do Zbýšova. Když jsme nastoupili, tak jsme byli rádi, že sedíme. Z naší školy jely čtvrté a páté
třídy, celkem kolem sto padesáti dětí a ještě učitelé. Když jsme dorazili do muzea, tak jsme si
dali svačinu. Pak jsme se rozběhli podívat na mašiny. Já jsem na jedné lokomotivě rozsvěcoval
světla a zvonil na zvon. V obchůdku jsme si koupili turistickou známku a potom jsme cestovali
zpátky parním vláčkem do Zastávky. Ze Zastávky jsme šli pěšky do Rosic. V muzeu se mi moc
líbilo, výlet bych vám doporučil.
Kryštof Přibyl, 5. B
Zpravodaj Rosicka Rosa

25. září pořádal fotbalový klub FC Slovan Rosice fotbalový den pro žáky
1. a 2. tříd spojený s náborem nových fotbalistů.

