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Milí čtenáři,
V tomto čísle jsem se rozhodla
věnovat opravdu velkorysý prostor
redaktorům rosníka a dát jim
přednost před velikonocemi.
Jak z následujících stran a ze
školního rozhlasu poznáte, byli jsme
natáčet reklamu. A byl to zážitek
natolik povznášející, stmelující a
pozitivní, že jsme jím všichni byli
naplněni až k přetečení. Silný
dojem umocnilo i slunečné počasí,
takže všichni nakonec přežili brzké
sobotní vstávání. Muset něco říct
na mikrofon taky probere každého.
Individuální reportáže redaktorů
následují. Pro mě byl nejhezčí pocit,
že mám před sebou tým. A to tým
schopný tvořit, smát se, jít do
všeho, tým ochotný pracovat,
překonat se a domluvit se. Je to
tým, u něhož je rosník v dobrých
rukou – což je, doufám, dobrá
zpráva pro vás, čtenáře.
Ale nebyla bych to já, abych jen
chválila ☺. Až se všichni naučíme
dodržovat termín uzávěrky, budeme
dokonalí! Když je prostě uzávěrka
x-tého, je Y-tého holt pozdě. Ale
nebojte, čtenáři, vy pozdní
příspěvky nepoznáte.
Přeji všem, kteří fungují na
solární energii, jarní dobití
baterek.
mih
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Ples
Dne 17. 2. 2012 se konal v rosickém
v kulturním domě Cristal absolventský
ples vycházejících žáků ZŠ Rosice.
Předtím, než se vše odehrálo, jsme si
my
„deváťáci“
museli
vyzkoušet
v Cristale
nástupy,
proslovy
a
rozestavení na parketu, aby nedošlo
k nepříjemným situacím a zmatkům. Už
od samého začátku, kdy jsem zjistila, že
musím mít na plese šaty, mě mrazilo
v zádech. Šaty jsem na sobě neměla
snad deset let!
Kolem půl osmé večer se dostavovali
první
hosté
a
nervozita
všech
„deváťáků“ se čím dál tím více
stupňovala. Ještě než jsme nastoupili na
parket, nám zatancoval zkušený taneční
pár několik nádherných tanců, které se
nám všem opravdu moc líbily. Poté
nadešla naše chvíle. Slavnostně jsme
nastoupili na parket za zvuku famfár do
půlkruhu a začalo stužkování žáků
devátých tříd a samozřejmě také našich
třídních učitelů – Radmily Kadaňkové a
Zbyňka Minaříka. Stužkoval nás pan
starosta Rosic Jaroslav Světlík za
doprovodu ředitele ZŠ Rosice Petra
Lukáše.
Poté nastala chvíle na proslov tříd
9. A a 9. B. Za 9. A říkala proslov Adéla
Jašková a za 9.B Vojtěch Formánek.
Proslovy byly velmi vtipné a zároveň
dojemné. V tom momentě jsem si
uvědomila, že se uvidíme pouze už pár
měsíců a každý z nás se rozejde na
různé střední školy a odborná učiliště.
Některé ještě se slzami v očích
a s úsměvem na tváři vyfotografoval pan
fotograf. Nakonec nastalo taneční sólo
pro absolventy a jejich rodiče a poté
volná zábava.

Celý večer nás doprovázela živá kapela
s názvem TREMOLO, která skvěle hrála
k poslechu i tanci soudobé hity. Nesmím
také zapomenout na dva aktéry večera,
jimiž byli žáci z osmé třídy – Barbora
Hlavoňová a Filip Šoukal, kteří ples
moderovali.
Kolem půlnoci naše oblíbená paní
učitelka Vladíková z fyziky, která losovala
tombolu, kde bylo opravdu plno zajímavých
a praktických darů. Sama jsem si koupila
patnáct lístečků do tomboly, ale podle
očekávání jsem samozřejmě nic nevyhrála.
Po tombole následovala opět volná zábava.
Na závěr bych chtěla dodat, že
absolventský ples v Cristalu se velmi
vydařil a že už od samého začátku
panovala skvělá a přátelská atmosféra.
Jediné, co bych vytkla, bylo to, že v Cristalu
byla trochu zima. Každý z nás, kdo byl na
plese,
má
určitě
mnoho
nezapomenutelných zážitků a budeme na
něj velmi rádi vzpomínat. Bylo to slavnostní
uvedení
do
společenského
světa
dospělých, jak nám oznamoval pan
starosta hned na začátku večera.

Katka gregrová, 9.B (i titulní ilustrace)
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Natáčení reklamy
Dne 3. 1. 2012 jsem spolu s dalšími
redaktory Rosníka jeli do Brna, si
vyzkoušet natáčení zvukové reklamy do
školního časopisu Rosník do našeho
dobrého známého studia Lávka. Do
Lávky jsme jeli s paní učitelkou
Hantkovou a dohromady nás jelo
opravdu ve velkém počtu.
Chvíli jsme si povídali, co vlastně
taková reklama je a řekli jsme si její
význam. Poté jsme se rozdělili do čtyř
skupinek a šli jsme si vytvořit naši první
reklamu do Rosníka. Nejdříve jsme
vytvořili zvuky a melodie, potom jsme
nahráli náš připravený text. Za odměnu
jsme se při zpáteční cestě stavili
občerstvit do Macdonaldu.
Všechny čtyři reklamy se opravdu
moc podařily. U nahrávání se všichni
zúčastnění pobavili a zasmáli. Vše se
nám líbilo a doufám, že každý z nás si
sebou odnesl plno zážitků.

Strašně jsem se na to těšila a bylo proč.
Byl to velký zážitek, ale hlavně pro mamku.
Ještě to ráno jsme sháněli lístky na vlak.
Nejvíc se mi líbilo, jak jsme si nakonec
pouštěli hotové reklamy. Prostě bomba.

Katka Gregrová, 9.B, Anička Prášková, 4.A

3

zprávy

ROSNÍK 4 2011/2012

Dne 3. 3. 2012 jsme se s Rosníkem
vydali natočit zvukové reklamy, aby se
lépe prodával. Jeli jsme do studia
LÁVKA v Brně, ve kterém nás seznámili
s tím, co je to vůbec reklama, s jakým
typem reklamy se můžeme setkat a kde
ji můžeme slyšet nebo vidět.
V LÁVCE jsme vytvořili 4 skupinky.
Každá namluvila reklamu, kterou můžete
slyšet den před prodejem Rosníka ve
školním rozhlase. Jakmile všichni
namluvili svoji reklamu, vydali jsme se
na dobrý oběd. Zavítali jsme do
McDonaldu, ve kterém jsme si každý
vybrali, na co jsme měli chuť. Po
„vydatném“ obědě jsme se vydali na
cestu domů.
Výlet se nám moc líbil, myslíme si, že
byl moc vydařený a těšíme se na další.
Ještě jednou paní učitelce moc
děkujeme za to, že nám umožnila
poznat hodně zajímavých a nových věcí.

Andrea a Honza Mecerodovi, 6.A
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My, redaktoři školního časopisu Rosník,
jsme dostali báječnou příležitost k natočení
zvukové stopy pro náš časopis. Touto
cestou jsme chtěli Rosník přiblížit našim
čtenářům a také je zaujmout, aby přišli na
to, jak moc se snažíme při vymýšlení
článků.
Na natáčení jsme jeli v sobotu 3.3..
V dopoledních hodinách jsme ve studiu
Lávka tvořili a tvořili a myslíme si, že
výsledek byl uspokojující, jak pro naše
redaktory, tak snad i pro vás. Doufáme, že
s Rosníkem podnikneme další akci – jak
doufá většina spáčů – během vyučování.
Výlet se mi moc líbil. Zároveň bychom
chtěli poděkovat paní učitelce Hantkové,
která tenhle malý výlet zorganizovala,
a také zaměstnancům Lávky, kteří nám
trpělivě pomáhali.

http://lavka.luzanky.cz/lavka/Foto1.xhtml

Romča břízová, 8.A
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