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Milí čtenáři,
Poprvé!?
Víte, jaké to je psát úvodník bez
správně fungující klávesy „K“? je
to pro mě poprvé. Musím si dát
pozor, aby z kočky nevznikla očka,
abychom z krysy neměli rysa,
z kroupy roupy, z kuličky uličky,
kněžna by byla něžná a křeč by se
změnila v řeč. Takže pokud se
stane, že nějaké „K“ bude chybět,
omlouvám se, uteklo mi…
Poprvé za historii rosníka jsem se
dopustila cenzury – rozhodla jsem
se neotisknout jeden rozhovor –
z etických důvodů. I když zrovna
rubrika rozhovory je osvěžením
tohoto čísla.
Dalším osvěžením je ještě jedno
poprvé – poprvé na stránkách
rosníka máme nefalšovanou
reportáž, a že je to reportáž
povedená, se můžete přesvědčit
sami uprostřed čísla. Je o školním
bufetu a doprovází ji originální
kresba.
Pokud právě čtěte rosníka poprvé,
doufám, že se vám bude líbit a že
se z poprvé nestane naposled. Snad
se bude líbit i pravidelným
čtenářům.
Mih

foto JŠ
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Den otevřených dveří v chemii
Dne 9. 12. 2011 mohli návštěvníci
nahlédnou do odborných učeben naší
školy. Zvláště v chemii se jako každý rok
pořádala ukázka různých pokusů, která
měla nejen dětem, ale i rodičům přiblížit
chemii. Pokusy se všechny velmi dobře
podařily a i někteří zvědavci si mohli
vyzkoušet např. foukání obrovský bublin.
Všem se tento den líbil a návštěvníci si
odnesli krásné hliněné placičky na
památku Roku chemie 2011.

Tereza wagnerová, 9.A
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Předvánoční čas ve školní družině
Vánoce ve školní družině – to už bylo
Předvánoční období představuje pro vyvrcholení našich předvánočních aktivit.
mnohé z nás těšení se na rodinu, dárky, Děti si připravily vánoční výzdobu, vyrobily
cukroví. Pro jiné, zvláště pro ženy, je to dárky

pro

rodiče,

upravily

stoly

plné

naopak shon, úklid, vaření. A jak tomu cukroví. U vánočního stromečku jsme si
zazpívali

bylo u nás ve školní družině?

vánoční

koledy

a

ti,

kteří

Už v listopadu jsme zahájili zkoušky navštěvují hudební školu, nám i zahráli na
na vánoční vystoupení. Připravili jsme různé

hudební

dramatizaci dvou pohádek: Křemílek třešničkou

na

nástroje.
dortu

pro

Pomyslnou
děti

bylo

a Vochomůrka a Perníková chaloupka. samozřejmě předávání dárků.
Premiéru jsme měli 9. 12. ve školní aule
pro

rodinné

vystoupení
veřejnost

příslušníky.

se
na

konalo
zámku.

Druhé

10. 12.
Žákům

pro
byla

ponechána určitá volnost při úpravě
textů. Pokud se vám představení líbila
a s nimi i někteří z malých protagonistů,
je možné, že právě z nich vyrůstají nové
herecké talenty.
Jako každý rok se školní družina
zúčastnila

školní

prodejní

výstavky

rukodělných prací.
Mikuláši, který nás ve školní družině
navštívil a přinesl dobroty, každý žák
předvedl svůj vlastní nebo kolektivní
výstup na téma: Ukaž, co umíš.
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Památník Bible kralické
Dne 8. 12. 2011 jsme se vypravili do
Kralic na exkurzi o Bibli kralické. Ráno
jsme se sešli na vlakovém nádraží,
z něhož jsme odjeli do Kralic. Po
příjezdu jsme se vydali dlouhou cestou
(asi 1 kilometr) do muzea Bible kralické.
Po příchodu nás rozdělili do 2 skupinek:
na třídu 8.A a 8.B. Ujaly se nás dvě milé
průvodkyně a dále jsme pokračovali jako
samostatné části.
Všichni jsme byli zvědaví, jak to bude
všechno vypadat. Ukázalo se, jak
ohromně to dokáže na člověka
zapůsobit. Dostali jsme se totiž na
„živou" prohlídku knihovny Jednoty
bratrské. Jedním z nejzajímavějších
exponátů byl tiskařský stroj, který
Jednota používala ke knihtisku.
Kolem nás byla vystavena i spousta
dalších věcí, k nimž patřily např.: literky
= malá písmenka z kovu, kterými se
tisklo do knih. Pokračovali jsme do
obrazové galerie. Zde byly vystaveny
portréty významných osobností (Jan
Amos Komenský). O něco později jsme
prošli katakombami, kde jsme mohli
vidět pozůstatky obalu rakve a zbylých
kamenů zříceniny.
Ve velkém mrazu jsme se vraceli na
vlakové nádraží a úspěšně jsme se
dostali na 4. vyučovací hodinu.

Celé Česko čte dětem

Znáte soutěž Celé Česko čte dětem? Já
jsem ji taky neznal, ale když mi o ní
kamarádka něco víc řekla, hned jsem se do
ní zapojil. Stačí si najet na jejich stránky,
podívat se, která knížka je na tento měsíc
naplánovaná.
Není těžké ji přečíst, ale sehnat. Pokud
ji nemají v zastávecké nebo rosické
knihovně, tak se pro ni musí jet třeba do
Brna. Až knížku dočtete, opět se na ty
stránky podíváte, najdete si otázky ke
knížce a do e-mailu napíšete správné
odpovědi. Zadáte e-mailovou adresu
a odešlete. Na konci měsíce vám pošlou email, jestli jste vyhráli. Když vyhrajete, tak
vám asi za týden pošlou balík s plátěnou
taškou, novou knížkou, jedním odznáčkem,
dvěma pravítky, dvěma obrázky a třemi
záložkami. Je toho docela hodně. Z celé
České republiky vylosují tři děti. Je to
docela lehké.
Moje kamarádka vyhrála v říjnu první
místo, já v listopadu taky a moje sestřička
Deniska zase první místo v prosinci.
Docela hodně úspěchů na Babice (tam
všichni výherci bydlíme), ne?
A tak zkoušejte zase vy, kteří žijete
v Rosicích. Možná příští měsícI, hodně
štěstí přeje
http://www.celeceskoctedetem.cz/

http://www.kralicenosl.cz/stranka/nova-stranka-10/

Romana břízová, Karla zelinková, 8.A

Saša Hájek, 6.A

4

zprávy

ROSNÍK 3 2011/2012

eTwinning
aneb skvělá třetí třída
Ve třetí třídě jsme prožili spoustu
skvělých
věcí,
ale
nejlepší
byl
mezinárodní projekt eTwinning.
Komunikovali jsme s 3.B z města
Humenného na Slovensku. Povídali
jsme si spolu přes skype, posílali si
přáníčka, časopisy a spoustu dalších
věcí. Ale vezmeme to celé od začátku.
Průvodcem celého projektu bylo
strašidýlko Nebojhradko. Po nějaké
době skypování nám naši kamarádi
z Humenného poslali několik návrhů, jak
mohlo
naše
strašidýlko
vypadat.
A našeho Nebojhradka jsme nakonec
vybrali. Po nějaké době získal
Nebojhradko
nového
plastického
kamaráda, černého kocourka kterého
jsme jim vyrobili a poslali. Celá naše
spolupráce skončila vystoupením na den
matek.
Celé se mi to moc líbilo.

Celoroční práce současné 4. A třídy na
projektu
byla
odměněna
českým
a evropským Certifikátem kvality a projekt
postoupil do semifinále soutěže, ve které
se udělují ceny nejlepším eTwinningovým
projektům v rámci EU. 18. ledna proběhlo
slavnostní předání certifikátů a drobných
dárků žákům a paní učitelce. Součástí
předání byla prezentace celého projektu,
kterého se zúčastnilo vedení školy
a starosta Jaroslav Světlík.

http://nebojhrad.blogspot.com/2011/02/nebojhradko-strojcasu.html

Anežka formánková, 4.A
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Návštěva brněnského planetária
Dne 26. 1. 2012 se šesté třídy vydaly
na exkurzi do brněnského planetária.
Hned ráno jsme se sešli u zámku
a počkali jsme na náš autobus. Autobus
přijel,nasedli jsme do něj a výlet mohl
začít! Cesta do Brna trvala necelou
hodinu, ale rychle uběhla, protože si
všichni našli nějakou zábavu. Po
příjezdu do Brna si nás paní učitelky
spočítaly, a protože jsme byli všichni,
mohli jsme jít dovnitř.
Planetárium nás hodně oslovilo,
prošlo
totiž
velkou
rekonstrukcí.
Pamatuji si ho z předchozích roků,
několikrát jsem jej navštívila a musím
uznat, že se jim rekonstrukce moc
podařila. Jakmile jsme si prohlédli
všechny nové prostory, šli jsme se
posadit do sálu, abychom se podívali na
film, který si pro nás připravili. Začalo to
tak, že jeden kluk si měl do školy
připravit prezentaci o Měsíci, ale vůbec
nic o něm nevěděl. Tak si našel něco,
u čeho se sám něco dozvěděl. Otevřel si
jednu webovou stránku, u které byl kviz.
Ke každé otázce bylo všechno
vysvětleno a bylo k tomu i video. Před
videem jsme měli hlasovat o tom, kdo si
myslí, že je to správná odpověď. Tímto
kvizem byl tvořen celý program.
Myslím si, že tato exkurze byla hodně
poučná a budeme si z ní hodně
pamatovatI Po skončení programu
jsme se šli obléct a pak do autobusu.
Závěrem musím napsat, že se mi to moc
líbilo a myslím, že nejsem jediná.

Andrea mecerodová, 6.A

http://www.rosice.cz/www/page.php?_=10102

Návštěva rosické radnice
Dne 20. 1. 2012 jsme se s naší třídou
vypravili na radnici. Návštěva byla z toho
důvodu, že v občanské výchově probíráme
rodinné vztahy.
Paní Jarmila Kváčalová, matrikářka
Městského úřadu Rosice, nám řekla pár
věcí o tom, jak se uzavírá sňatek, jaké věci
se pro uzavření sňatku musí dodržet atd.
Řekla nám i o knize, kam se zapisují nově
narozené děti, se kterými rodiče přijdou na
radnici na tzv. „Vítání občánků do života.“
Tuto knihu nám i ukázala a musím říct, že
jsem v ní našel záznam o svém narození.
Dále nám poslala k prohlédnutí medailon
města Rosice, který nosí oddávající při
svatebním obřadu, pak nám paní
Kváčalová ukázala formuláře potřebné
k uzavření sňatku a řekla nám, kdo muže
a ženu oddává.
Myslím si, že se to všem líbilo a znalosti
se nám budou hodit.

Jan Mecerod, 6.A
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Bruslení
Třídy 2.A, 2.B, 3.A a 3.B byly

A také jsme hodně padali (než

bruslit. My jsme mezi nimi byli jsme se rozjezdili). To byla mela,
také.

Moc

se

nám

to

líbilo, když někdo zakopl, pak o něj zakopl

poněvadž jsme měli celou hodinu někdo další a dalšíI Všichni jsme
volno. Hráli jsme na honěnou, byli smutní, když jsme skončili.
závodili jsme, ale hlavně se kluci

Doporučujeme tam s rodiči zajít!

předháněli, kdo umí lépe piruetku,
kdo se víckrát otočí na jedné noze.

Dan weber a Áda hájková, 3.A
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Kaligramy 7.B

Jana vavrová, david kučera, lenka vonešová a tomáš fabiánek
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Pohádka o řepě

Štěňátko Ouško ve světě

Dědeček zasadil řepu, řepa vyrostla
veliká, převeliká. A dědeček chtěl
vytáhnout řepu – jak to v pohádce bývá.
Najednou zjistil, že má problém –
babička s vnučkou nejsou doma, jely na
výlet do Karlových Varů. Psa také nemá,
z důchodů by mu nevyšlo na granule a
na poplatek za psa. A kočka je na
veterině v karanténě. Snědla totiž pár
otrávených myší, které snědly jedovatou
návnadu. Tu tam dal totiž dědeček,
takže ani s pomocí od myšek nepočítá.
To jsem ale v zapeklité situaci, co teď?
Najednou dostal nápad – VYHODÍM JI
DO VZDUCHU! Minulý Silvestr úplně
zaspal, takže mu zbyly všechny petardy.
Nacpal je pod řepu, zapálil a najednou
BOOM!!! Řepa vylétla do vzduchu
vysoko, převysoko a se žuchnutím se
zabořila do země ještě více než byla.
Olda Tláskal 5.A

Když se ráno Franta probudil, musel si
sednout. Venku svítilo sluníčko a sousedka
věšela prádlo. Soused nadával, že
nevyhráli ve fotbale. Franta se rozbrečel.
Bylo mu smutno po Ouškovi, který mu
v noci utekl. Byl teprve malé štěně, skoro
nic neviděl. Franta ležel až do večera
v posteli. Tatínek mu vyprávěl spoustu
příběhů o pejskovi, který se zachránil. Pak
tatínek prohlásil: „Napíšeme knížku.“ Tak
začali psát, až jim došly nápady. Byl večer
a Franta šel spát. Druhý den se
probudil a Ouško mu ležel na břiše.
Miloš Matík, David Bohýl, 3.B

Zajíc Pája
Byla jednou jedna dvojčata Kája
a Mája. Šly do útulku a tam viděly
mnoho krásných zvířátek. Pak tam
uviděly zajíce a hned věděly, že je
nejkrásnější.
Hádaly se, jak se bude jmenovat. Šly
domů a zeptaly se maminky, jak by se
zajíc mohl jmenovat. Řekla, že se může
jmenovat třeba Pája. Dvojčata řekla, že
si pro něho nachystala místo, kde se mu
může líbit.
Byl večer a dvojčata šla spát. Spala
a spala, ráno se probudila a klec byla
prázdná. Dvojčata to šla říct mamince
a řekla si, že o zajíci napíší knížku.
Maminka se zasmála a řekla: „Ta
dobře.“ Maminka vymyslela, že se dostal
do ledového království.
Dvojčata vymýšlela až do večera a
pak šla spát. Ráno zjistila, že to byl jen
sen.
Deniska, Kája, Filip a Vojta, 3.B

Andulka Anička
Byla jedna andulka, která se jmenovala
Anička. Jednou šla na procházku a potkala
ježka. Ten jí řekl, že ji má moc rád. Andulka
řekla, že ho má také moc ráda, ale tatínek
jí nedovolí s ním kamarádit, protože ježek
neumí létat, zobat zrní a neumí sedět na
bidýlku. A také nemá barevné peří. Ježek
se jmenoval Ferda. Nenechal se odradit
a šel k tatínkovi Aničky požádat jej
o andulku. Tatínek ale namítal, že je ježek
chudý a andulka bohatá. Anička tatínka
přemluvila, že se mají moc rádi a že by bez
něj nemohla žít. Tatínek se nakonec nechal
přemluvit. Druhý den měli svatbu. To bylo
slávy! Novomanželé si slíbili, že spolu
budou žít až do smrti.
Kája a Kristýna, 3.B

Kočka
Byla jednou jedna očka Lucka a ta byla
hodně toulavá. Jendou se ztratila. Mamina
z toho byla smutná a plakala. Jednoho rána
přišla Lucka domů a maminka ji objevila.
Byla veselá a šla to všem oznámit. Všichni
byli veselí a zazvonil zvonec a pohádky je
konec.
Terezka a Tom, 3.B
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Z olympiády z českého jazyka
Za dveřmi je...
Staré kyvadlové hodiny tikají, jejich
zvuk se tiše nese celou místností.
V krbu dohasínají poslední uhlíky, ze
svíček starodávného skleněného lustru
kapá na podlahu vosk. Ruka starého
muže visí z opěradla mohutného
dubového křesla, svírá šachovou
figurku. Za okny zuří bouře každou chvíli
pokoj prosvítí světlo blesků a rozezní
zvuk hromů.
„Prásk,“ velké mohutné dveře se
rozletěly. Záblesk nespoutaného živlu
osvítil vysokou štíhlou postavu s kápí.
Mohutnými kroky došel až ke křeslu
popadl muže za ruku a spolu s ním se
jakoby vypařil beze stopy bez jediné
známky existence.
„VítejI, Charlesi Tachere“
Hrůza jímala Charlese, když pohlédl do
očí smrti, viděl před sebou šachovou
figurku krále velikosti člověka, ale
s prázdným pohledem a kostěným
obličejem. „Hahaha,“ smrtka propukla
v smích, „na člověka, co si ve svém
životě počínal tak chladně, vypadáš
rozrušeně. Ano, vím, co jsi udělal,
pozoruju tě celý tvůj život, pamatuju si
každý slovo, co jsi kdy řekl.“
Charles se pousmál: „Smrtka, že ano.
Těšil jsme se, až tě poznám. Mé jméno
je Charles Tatcher, ale to už jistě víš,
nemám pravdu. Ha, překvapený? Čekal
jsi, že se tě budu bát? Omyl, vím, že tu
každý den vídáš stovky a tisíce
slabomyslných ubožáků.“
„Těší mě, mé jméno není jen smrtka,
jsem to, co se skrývá v tvé mysli, mám
jen tolik, na co máš ty, vím to, co víš ty,
bojím se toho, čeho ty, ale přesto – tohle
je jen obraz osoby, která se stará
o přechod na druhou stranu. Musím se
přiznat, opravdu jsi mě překvapil, možná
mě tu i trochu pobavíš,“ zajiskřily smrtce
oči.

„Možná je to opravdu tak, každopádně to
bude férový obchod, pane, já pobavím tebe
a ty zase mě. Jen jsem se chtěl zeptat, jak
mě chceš převést na druhou stranu?“ nic,
co smrtka řekla, nevyvedlo Charlese
z míry, jeho chladný pohled zůstal
nedotčený.
„Budeme bojovat.“
„Bojovat?“
„Samozřejmě, že znám odpověď, ale ze
slušnosti se zeptám, v čem jsi nejlepší,
v čem chceš zápasit se smrtí?“
„Rozlož figurky. Ujasněme si pravidla, dám
ti šach, žiju dál, v druhém případě zemřu
a dostanu se do pekla nebo do nebe?“
„Reinkarnace nepřichází v úvahu a nebe či
peklo neexistuje, je jen posmrtný život.
Nevím, co tam je, na druhé straně. Můžeš
se stát mnou, smrtkou, budeš nesmrtelný.
Jediný způsob, jak tě zabít, bude to, že tě
nějaká z duší ze světa lidí porazí a nahradí
tě na mém místě. To se však nestane,
protože mě nikdy neporazíš.“
„Započněme
hru,“ zašeptal Charles
Tatcher.
Svět se zatočil a potemněl. Charles sedí
na stejném dubovém křesle, jako bylo to
jeho. Proti němu za starodávným
šachovým stolkem ozdobeným zlatem
a kostmi sedí mladý muž s dlouhými
černými vlasy a ostrými rysy. Jeho vlasy
schovávaly přesto viditelnou ránu od kulky
v místech spánku. „Takhle jsem vypadal
jako člověk, nyní můžeš začít.“
„Pěšec na E4.“
Boj o život je potřeba každého člověka
jménem pud sebezáchovy. Tichý hlas
v našich hlavách, který říká žij, bojuj,
dýchej, jez. I když věříme, že se
dostaneme do posmrtného života, chceme
si udržet naše vědomí.

Vítěz školního kola Jan smutný, 8.A 10
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Procházím školou a pozoruji, co se
děje kolem mě. Zastavím se a říkám si,
co se si honí hlavou ostatních. Další
přestávku se vydávám na výzvědy. Jako
první potkám celkem známou Mácu
Karáskovou. Dáváme se spolu do řeči
a já se jí zeptám na několik věcí:
Líbí se ti u nás ve škole? A jestli ne
tak proč?
Nelíbí, protože jsou tady drby škaredý a
pomlouvají se tady děcka což se mi
nelíbí!
Jaký je tvůj oblíbený učitel(ka)?
Paní učitelka Dočkalová a pan učitel
Minařík!
Rozlišuješ
chování mezi holkou
a klukem?
NE?!
Myslíš, že jsou z tebe někdy učitelé
na nervy?
protože
mám
hodně
velkej
Jo
humor!!!!!! (smích)
Dokážeš si sama sebe představit jako
lady (na plese apod.)?
Ano, ale vypadalo by to hrozně!!!!!!
(smích)
Pro ty co tě neznají: jak bys sama
sebe třemi větami charakterizovala?
Takže za prvé: bláznivá holka, za druhé
snílek a za třetí věrná kamarádka.
Který učitel ti dal nejvíce poznámek?
Asi paní učitelka Hantková?
Co si představuješ podpojmem
ETIKETA VE ŠKOLE? (etiketa –
zásady slušného chování pozn.)
Nějakou prostě reklamu na to že
dodávají do školy mléko.
Díky za rozhovor!
Taky děkuju.

Pak
jdeme s Mácou ☺ do bufetu
a napadá nás – proč jen rozhovor s žáky?
Vyzkoušíme i učitele ať je sranda ☺I
Líbí se vám ve škole? Jestli ne tak
proč?
Ano, líbí, ale teď
jsem momentálně
unavená po práciI (smích ☺)
Jaký je váš oblíbený žák?
Moji oblíbení žáci jsou všichni šikovní
a snaživí.
Myslíte, že jsou z vás žáci na nervy?
No samozřejmě I (smích ☺)
Rozlišujete chování k žačce a žákovi?
Nerozlišuji, je mi to jedno hlavně, když je
hodnej a šikovnej!!
Dokážete si sama sebe představit jako
lady (na šk. plese, atd.)?
Jako já? Já nejsem lady, tak nevím, je to
dost těžká otázka, asi jo I(smích☺)
Pro ty, co vás neznají: jak byste sama
sebe charakterizovala třemi větami?
Unavená, kudrnatá, sympatická..
A na závěr: co si představujete pod
pojmem etiketa ve škole?
Etiketa je taková, no prostě slušnost ve
škole I kluci by měli pomáhat dívkám
(smích☺)
Děkuji za rozhovor!
Také děkuji!
Vyučující (ANONYM)

Lenka vonešová a marcela karásková, 7.B 11

reportáž
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ŠKOLNÍ BUFET: STÁLE JE CO ZLEPŠOVAT
Ráda bych se s vámi podělila
o několik postřehů a dojmů z bufetu,
který se nachází v přízemí naší školy. Já
sama jeho nabídku moc často
nevyužívám, protože dobrou svačinku si
nosím z domu a někdy se o ni podělím
ise spolužáky. Většinou do bufetu
zavítám, pokud mě přepadne chuť na
něco dobrého nebo zrovna potřebuji
nový sešit nebo výkresy do výtvarné
výchovy. Oceňuji, že máme přímo ve
škole možnost si koupit něco k jídlu
nebo doplnit chybějící pomůcky.
Udělala jsem malý průzkum mezi
spolužáky, abych zjistila, jak jsou
spokojeni se sortimentem, cenami
a vůbec fungováním bufetu.

Zde jsou výsledky:
Vadí nám, že paní prodavačka se na
nás často mračí a nemá dobrou náladu.
Není výjimkou, že jí schází drobné peníze
a potom je problém vrátit nám zpět za naše
malé nákupy. O přestávkách chodí
nakupovat do bufetu hodně dětí a právě
kvůli zdlouhavému vracení peněz vznikají
fronty. Mnozí si nemohou například pití
koupit vůbec, protože už zase zvoní na
vyučování. S manipulací s penězi souvisí
nepříjemnost, která se nám nelíbí opravdu
hodně:
vrácené
peníze
pokládá
prodavačka na malý pultík, kam dává
i nebalené pečivo. Stává se, že stejnou
rukou bere pečivo i peníze. Nevím, jak by
takový
prodej
hodnotila
hygienická
kontrola. Také si myslíme, že ceny ve
školním bufetu by mohly být nižší. Možná
by pak jeho služby využívalo více dětí, ale
to by zřejmě znamenalo ještě delší fronty
a čekání.
Co se týká sortimentu, moc nám chutná
čerstvé pečivo. Mlsné jazýčky by uvítaly
rozšířit prodej například o sladké pečivo,
pro naše zdravější stravování by mohla
paní prodavačka prodávat jablka po
kusech.
Co na závěr? Jsme rádi, že ve škole
bufet funguje, ale stále je co zlepšovat!

Katka Gregrová, 9.B 1 2

kultura
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Je tu další číslo Rosníka a další
přehlídka filmů v našich kinech.
První film, který si představíme, je
americký film Ocelová pěst. V tomto
akčním filmu se nám v hlavních rolích
představí Hugh Jackman, Dakota Goyo,
Evangeline Lilly, Kevin Durand a další.
Režie filmu se ujal Shawn Levy.
Popis: Film je o bývalém boxerovi, jehož
milovaný sport ovládli dva a půl metru
vysocí oceloví roboti a lidé jako Charlie
už do něj nadále nijak nezapadají.
Protože nemá s kým zápasit a nemá
žádné vyhlídky na lepší budoucnost, je
nucen přivydělávat si jako promotér
robotických zápasů. Daří se mu jakž
takž protloukat tím, že dává dohromady
mizerné a vysloužilé roboty a cestuje od
jednoho turnaje k druhému, kamkoliv,
kde je schopen si nějak přivydělat. Když
už se zdá, že situace nemůže být
zoufalejší a komplikovanější, vpadne mu
znenadání a proti jeho vůli do života
jeho syn Max. Oba společně spojí síly,
aby postavili a vytrénovali nového robota
a proměnili ho v boxerského šampiona.
Tak se Charlie vrací ke své boxerské
kariéře.

Dalším novým filmem je Kocour v botách,
kterého
známe
z oblíbených
filmů
o Shrekovi. Tento film můžete zhlédnout
i ve 3D. Film režíroval Chris Miller.
Ve filmu zastihnete Kocoura v době,
která časově předchází setkání se zeleným
zlobrem. Je to psanec a zločinec, na jehož
hlavu vypsali bohatou odměnu, ale copak
by ty obrovské černé oči dokázaly
podvádět a krást? Všechno určitě musí být
úplně jinak, což se taky vzápětí potvrdí,
když se kocour v honbě za třemi
kouzelnými fazolkami ocitne tváří v tvář
Valdovi, nejlepšímu kamarádovi z dětství,
který ho jednoho nepěkného dne podrazil
tak, že se z kocoura stala štvaná zvěř.
A z Valdy nepřítel. Navzdory intuici se
společně s ním a mazanou kočičí zlodějkou
Čiči tlapičkou vydává vstříc dobrodružství,
během něhož se utká s nebezpečnými
zločinci jménem Jack a Jill, navštíví
vzdušné zámky, zachrání rodné město
a možná i očistí své jméno. Pokud ho
ovšem Valda Cvalda znovu nepodrazí.
Přeji příjemnou podívanou.

Tereza wagnerová, 9.A 1 3

hudba
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Beck
V tomto díle mé rubriky o hudbě

První

dvě

alba

nebyla

příliš

se budeme věnovat americkému úspěšná, zato alba Mellow Gold
a Odelay měla značný úspěch nejen
interpretovi jménem Beck.
Beck je zpěvák, který svoji v Americe. Časopisy Rolling Stone
hudbu
charakterizuje
jako a MNE vyhlásily album Odelay albem
folku, roku a dostalo nominaci na Grammy.
psychedelie, hip hopu, country, Mezi jeho největší hity patří například
blues, R&B, funku, indie rocku, Loser, Where is at a Sexx Laws.
noise rocku,experimental rocku, Nebojí se používání abstraktních
alternativní

pop

s prvky

jazzu, lounge a Brazilian music. nástrojů a hlasových technik.
Tento člověk překračuje zavedené V roce 2010 vytvořil soundtrack
žánry a zároveň vytváří nové.

k filmu

čoty Pilgrim proti zbytku

světa

Honza Smutný, 8.A 1 4

Minuta z přírody
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MÝVAL SEVERNÍ
Patří

Procyon lotor

mezi

všežravce

a obvykle

je

aktivní v noci; jeho strava je ze 40 %
Lidově také medvídek mýval, je tvořena

bezobratlovci,

středně velký savec obývající původně rostlinná

složka

a

33 %
zbývajících

zaujímá
27 %

Severní Ameriku. Člověkem byl však obratlovci.
zavlečen

i

do

jiných

částí

světa,

V

minulosti

byl

mýval

severní

například do Evropy, Japonska nebo na považován za samostatně žijící šelmu,
Kavkaz. Jeho přirozeným biotopem jsou dnes je však známo, že žije ve skupinách.
listnaté a smíšené lesy, ale díky své Po přibližně 65 dnech březosti samice rodí
přizpůsobivosti dnes zcela běžně obývá 2 – 5 mláďat, o které pečuje až do konce
i města, kde je často považován za podzimu. Ačkoli se v zajetí může dožít
vážného škůdce. Mýval často vyhledává i více jak 20 let, ve volné přírodě činí jeho
skrýše v podobě nory nebo v oblasti průměrná délka života 1,8 – 3,1 let (podle
zastavěné komíny. Obzvlášť v komíně místních podmínek, jako např. klima nebo
se

stává

problémovým

domácím i intenzita dopravy).

mazlíčkem, kde si dělá pelech a utváří si
velice rozmanitý příbytek.
S velikostí 41 – 72 cm a hmotností
mezi 3,6 – 9 kg je mýval největším
zástupcem čeledi medvídkovití. Celý je
porostlý hustou, šedou srstí, mezi jeho
charakteristické
černá

znaky patří

obličejová

maska

výrazná
a

tmavě

pruhovaný ocas.

Vojta Formánek, 9.B 1 5

hobby
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Skauting
Lego Star Wars 7964

Skauting vznikl v roce 1906 v Anglii na

republiková fregata

základě

myšlenek

zakladatele

Roberta

V roce 2011 jsem dostal na Vánoce lego Baden-Powella, který chtěl rozšířit lásku
Star

Wars

7964

republikovou

loď a pomoc druhým. Dnes skauting existuje

fregatu. Je to loď se třemi velkými prakticky ve všech státech světa. Dělí se
tryskami a má čtyři silná blásterová děla na chlapecký a dívčí. Celkem má téměř
plus

dvě

raketová

přistávací nohy a

děla.
jeden

Má

čtyři 40 miliónů členů.

záchranný

V Tetčicích vede Aleš skaut pro kluky.

modul. K sadě patří dva klony comander Chodí

tam

sice

i

nějaké

holky,

ale

Wolf a jeho voják, dále tři rytíři Jedi, vedoucímu to zatím nevadí. Vždy v pátek
mistr Yoda, mistr Eeth Koth a mistr se
Quinlan Vos.

scházíme

v klubovně.

Ve

skautu

dostanete knížečku – pro kluky stezky

Měří 50 centimetrů a má tři bomby, které a pro holky cestičky – je na procvičování
se vypouštějí zespodu lodě. Má z boku znalostí a šikovnosti. Musela jsem se také
dva vchody a tři antény ke komunikaci naučit skautský pozdrav. Se skautem
s jinými

loděmi.

Uvnitř

je

jeden chodíme také na výpravy do přírody

holografický projektor, který umožňuje a děláme různé aktivity. Vždy si na schůzce
mluvit s osobou, která se zobrazuje celá. zahrajeme písničky s kytarou a hrajeme
různé hry.
Skauti mají svá pravidla, která vychází
z křesťanských

pravidel

a

jsou

jejich

zrcadlem. Těmito pravidly jsou skautský
zákon, slib a heslo. Existuje 10 bodů
skautského zákonu, které se mi moc líbí,
a myslím si, že by se podle nich měl řídit
každý z nás, nejenom skauti. Skauti mají
také povinnost vykonat každý den alespoň
jeden dobrý skutek, čehož si na nich moc
vážím. Jsme prostě dobrá parta dětí, která
se spolu ráda vidí, užije si spoustu zábavy
a pomáhá si navzájem i ostatním.

Mirek Benáček, 7.B

Anička prášková, 4.A 16

Čtení na pokračování
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Rosníkovi skončily prázdniny, takže:

Sice to jeho PSP stálo 3 tisíce a Nexus 15

Rosníkova škola a ostatní věci

tisíc, stejně to udělal, protože je to jeho

Dnes jde Rosník do školy. Přivítali nejoblíbenější věc. Hraje na něm NONse, řekli nějaké věci, seznámili se STOP různé hry. Tak vytvořil vir, poslal mu
s novou učitelkou a řekli si zážitky ho přes mail, a za týden si Honza ten email
z prázdnin. Rosník teď chodí do 4. třídy.

otevřel. Tu hru rovnou přetáhl do PSP

Po měsíci opakování ze třetí třídy a chtěl hrát. A najednou: Čárymáry, PSP se
přichází říjen a další opakování. Rosník rozbilo. Tak Honza hned řekl mamce, že se
dostal Samsung galaxy nexus a frajeří, rozbilo a mamka ho dala na opravu. Honza
že na něm má hru Need for speed. si řekl, že si tu hru otevře v počítači. Ten vir
Všichni žabáci-spolužáci mu závidí a byl určen na PSP, takže na počítači by jet
jednoho dne se něco stalo. Jeho kámoš neměl. Otevřel tu hru aI. začala blikat
si na počítači vytvořil vir, nazval ho obrazovka. Honza se lekl, protože bez her
Worms (taky hra), a řekl mu, že mu přes nevydrží ani hodinu (ve škole to musí těch
bluetooth pošle novou verzi Worms 40 minut přežít a pak hraje o přestávce).
(dokonce vytvořil ikonu této hry), a No hroznej „pařmen“. Zavolal mamku, že
poslal mu ji. Rosník se radoval, že má má porouchanej počítač a že ho chce
novou verzi, otevřel hru aI. teď se to nechat spravit. A mamka řekla: „Děláš si
stalo. Mobil začal vibrovat a pak se srandu? Ten počítač nebudu dávat na
vypnul. „Co se děje?“ řekl Rosník. Chtěl opravu, teď tam dám PSP. Bude to pro
mobil zapnout a nešlo to. Jeho kámoš tebe dobré. Snad budeš menší závislák.“
(ten co poslal ten virus) mu řekl: „Škoda,

Prosinec je tu a taky Vánoce. Honza si

byl to suprovej mobil“. Kámoši ho chtěli přeje XBOX 360 a Rosník nové triko,
nějak rozesmát. Třeba mu řekli: „Tenhle kalhoty, mikinu, a nějaký nový mobil, aby
vtip znáš? Víš, jak se říká šnekovi bez byl od Samsungu a aby byl ze série galaxy.
ulity? Bezdomovec!!!“ Ale Rosník se Honza dostal to, co chtěl, a Rosník taky.
nerozesmál, ale rozplakal. Radši už Prosně vydařené Vánoce. Je 31. prosince
jdeme pryč od tohoto problému.

Je a bude nový rok 2012. „3, 2, 1I. JE NOVÝ

listopad a Rosník zjistil, kdo to udělal. ROK!!!!“

Všichni

oslavovali

a

někteří

Byl to jeho kámoš (no teď už bývalý pouštěli ohňostroje. Paráda. Je nový rok
kámoš) jménem Honza. Tak si řekl, že 2012 a Rosník si to strášně moc užíval.
mu udělá něco podobného. Ale s jeho
PSP.

Pokračování příštěI..
David otépka 4.A 17

Čtení pro nejmenší
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Tak, jako vždy, pro začátek blondýny,
ne?
(P.S.: jako vždy, nic proti)

Jede blondýnka v autě a narazí do
stromu. Hned vyběhne z auta a běží ke
stromu. Začne ho objímat a u toho říká:
„Stromečku, promiň, promiň mi to,
opravdu promiň, ale já jsem troubila...“

Blondýna jde ke schránce. Podívá se do
ní, zavře ji a jde zpátky do domu. Za
chvíli k ní jde zase, podívá se do ní,
zavře ji a jde zpátky. Opakuje to asi
pětkrát. Sousedovi to už nedá, a tak se jí
zeptá: „To asi čekáte nějaký dopis od
dalekého přítele, že?”
Blondýna řekne: „Ale, chodím se tam
koukat, protože na počítači mám
napsáno, že v poště mám novou
zprávu.”

Najde blondýnka zrcadlo a podívá se do
něj. „Já tu holku odněkud znám.“
Zrcadlo vezme její kámoška a říká: „Co
děláš vždyť to jsem já!!“

Povídají si dvě blondýnky:
„Kde jsi byla na dovolené?“
„Na Krétě.“
„Proč si mně potom lhala, že pojedeš do
Řecka?“
Zaklepe suchej chleba na dveře fary a
říká faráři:
„Prosil bych poslední pomazání.“

Stojí takhle chlapeček u propasti a
pláče. Přijde k němu pán a ptá se:
„Pročpak pláčeš?“
„Ale, spadl mi tam do propasti chleba.“
„S máslem viď?“
„Ne, s mámou.“

Přijede chlap z Ruska a hned se ho ptají:
„Hele vy tam prej máte až 60° mrazy?“
Odvětí: „To je blbost, máme tam tak -24°C,
v loni byl největší mráz a to bylo -26°C.“
„Ale vždyť ve zprávach furt ukazujou ty
zasněžený stromy...“
„Jo ty myslíš venku....“
Číňani ukradli Rusům tajné plány na MIG
29. Když podle nich postavili prototyp,
vyšla jim parní lokomotiva. Při detailní
kontrole plánu si všimnou poznámky pod
výkresem: „Jemně dopracovat pilníkem!”
Ok, tak už něco o Chuckovi, ne?
Chuck Norris se jednou vymočil Michaelu
Schumacherovi do nádrže, od té doby
Michael Schumacher vyhrává jeden závod
za druhým.
Chuck Norris dokáže vyhrát hru Dostihy a
sázky, aniž by vlastnil jediného koně.
Chuck Norris rád poslouchá hudbu.
Chucka Norrise poslouchají všichni.
Chuck Norris dokáže z lidí vymlátit nemoci.
Rakovina není problém.
Bermudský trojúhelník byl původně
Bermudský čtverec, to bylo předtím, než
mu Chuck Norris ukopl jeden roh.
Chuck Norris je tak drsný, že existuje
Black Metal, Death Metal a Chuck Norris
Metal.
Když Chuck Norris navštívil Vatikán, papež
se k němu přišel vyzpovídat.
Víte, co jako poslední proletělo hlavou
všem obětem Chucka Norrise? Jeho bota.
Chuck Norris žaluje NBC, protože Zákon a
Pořádek jsou jména, která dal svojí levé a
pravé noze.
Honza Ambrozek, 7.A 22
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