Měsíc prosinec přináší ve škole celou řadu předvánočních akcí. Svou dlouholetou
tradici má Mikulášská nadílka. 5. prosince se někteří deváťáci proměnili
v Mikuláše, anděly a čerty a obcházeli školu. Pro nejmenší děti měly samozřejmě
malé sladké dárečky. Tentokrát je Mikuláš překvapil i novými Slabikáři.

Žáci 9. ročníku navštívili Úřad práce Brno–venkov, kde pro ně byl připraven
program zaměřený na volbu povolání. V rámci exkurze žáci zjistili, jaký typ školy
by jim vyhovoval a jak mají postupovat při výběru dalšího vzdělávání. Třída 9. B
byla na této exkurzi 5. prosince a třída 9. A pak 12. prosince.

Po návratu z exkurzí byl pro žáky 9. tříd připraven projekt Holocaust v literatuře.
Ve dvou částech se žáci seznámili s autory, kteří byli postiženi holocaustem kvůli
svému židovskému původu a o dílech české literatury, která se touto otázkou
zabývají. Žáci pak samostatně zpracovávali vlastní projekty.
Žáci 7. ročníku navštívili postupně knihovnu. Jelikož se v literatuře věnovali poezii,
byl pro ně připraven program Recitace a mluvený projev. Třída 7. A byla na exkurzi
v knihovně 9. 12., třídy 7. B a C pak 11. 12.
Další akcí z českého jazyka byla exkurze do Památníku Bible kralické v Kralicích
nad Oslavou. Zde se žáci blíže seznamují s problematikou tisku starých knih,
s politickou situací v době pobělohorské, která měla velký vliv na literaturu této
doby. Žáci 8. ročníku absolvovali exkurzi 11. prosince.
V pátek 13. prosince proběhly tradiční školní vánoční akce – prodejní výstavka
výrobků žáků a vánoční vystoupení. V letošním roce došlo k několika změnám
v organizaci. Vánoční výstavka proběhla v nově zrekonstruovaném 4. podlaží školy.
Rodiče a další zájemci si tak nejen nakoupili krásné dárečky, ale také měli možnost
si prohlédnout nové učebny. Vánoční vystoupení proběhlo letos také v budově
školy, a to v aule. Je to velmi pěkný prostor, ale má omezenou kapacitu pro diváky,
proto jsme přistoupili ke změně organizace a program jsme rozdělili do tří bloků,
ve kterých se prolínala hudební, taneční i divadelní vystoupení žáků 1. i 2. stupně.
Diváci si tak měli možnost vybrat, na kterou část se přijdou podívat. V programu
vystupovali žáci 2. ؘtříd, děti ze školní družiny, divadelní kroužek a další. Velký
úspěch sklidila pohádka O dvanácti měsíčkách třídy 2. C.
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Prosinec – je vánoční pohádka
Tato věta je jednou z mnoha, která v našem divadelním vystoupení zazněla. Každý rok mají
naši druháci tu čest připravit podvečerní vánoční program pro rodiče. Je na třídním učiteli, aby
vymyslel toto vystoupení poutavé, zábavné, aby na v něm vystupovaly všechny děti. Tady se
děti setkají s trémou před početným publikem, některé si dokáží zvednout své sebevědomí,
všichni pracují se svým hlasem, pracují v týmu, orientují se na pódiu.
Naši druháci i já s paní asistentkou máme to štěstí, že máme mezi námi maminku žáka Ivoše,
která dětem ušila pohádku O dvanácti měsíčkách na míru. S hotovým scénářem paní
Makovská přišla do školy a spolu jsme vybíraly budoucí pohádkové herce. Potom následovalo
seznámení dětí s novou pohádkou a výběrem herců, čtení v daných rolích a nakonec naučení
všeho zpaměti.
Rodiče dětí jsme ale také neobešly. Museli dětem pomoci se naučit jejich řeč a stali se
kreativními pohádkovými kostyméry. Při prvním představení ve třídě v kostýmech jsme s paní
asistentkou žasly, jaké spolupracující rodiče máme. Takto vybaveni se malí herci necelý měsíc
zdokonalovali. Některé zkušební hodiny s námi také už prožívala naše autorka, která líbivě
a nenásilně zajistila k pohádce hudební doprovod.
Blížila se páteční premiéra a my jsme ještě měli ve čtvrtek generálku, která proběhla v nově
upravených prostorách auly. A kdo byli naši první diváci? Kluci a holky z MŠ, kterým se
vystoupení líbilo. Naši herci poprvé uslyšeli potlesk od někoho jiného než od nás.
Strach a tréma sílily před skutečným vystoupením. Vše proběhlo podle plánu a musíme
pochválit všechny, protože svou práci odvedli svědomitě a jak nejlépe uměli. Rodiče a ostatní
hosté tleskali, někteří fotili a natáčeli. Vynaložené úsilí se určitě vyplatilo.
Mgr. Adéla Koblížková za třídu 2. C
Rosický zpravodaj Rosa

V čase před Vánocemi se ve škole věnujeme také charitativní činnosti. Ve třídách
jsme opět sbírali dárečky, které jsme zabalili do krabic od bot a věnovali je
znevýhodněným dětem v našem regionu. Zapojili jsme se do vánočního projektu
Diakonie. Další hromada dárečků se ve třídách sešla pro seniory. Zástupci
žákovského parlamentu je 16. prosince předali v domově důchodců v Zastávce.

Poslední předvánoční týden byl plný nejrůznějších akcí, aby čas čekání na Ježíška
byl alespoň trochu kratší. Žáci všech tříd postupně navštívili kino, nejmenší děti
z 1. – 3. tříd zhlédli film Ovečka Shaun, žáci 4. – 7. tříd film Hodinářův učeň
a osmáci a deváťáci film Bohemian Rhapsody. 19. prosince byly pro žáky
zorganizovány vánoční dílny, kde si vyrobili vánoční dekorace a dárečky a povídali
si o vánočních zvycích.

20. prosinec byl posledním školním dnem roku 2019. Všude vládla vánoční
atmosféra. Pokračoval také projekt Můj deváťák. Žáci 9. tříd si připravili pro
prvňáčky soutěžní program a předali jim malé dárečky. Ve třídách probíhaly
vánoční besídky, zpívaly se koledy a všichni se radovali z dárků.

