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Redakční rada

teď ale řeší problémy zcela zásadní pro
všechny žáky i učitele. Sluníčko pak

Marcela Karásková, 8. B

přidali členové redakce, kteří se starají

Anežka Formánková, 5. A

o vaše pobavení. Přečtěte si příspěvky

Jáchym Heroudek, 6. B

v rubrice

spisovatelé

Lea Petřivalská, 5. A

a básníci. Doporučujeme také novou

Anna Prášková, 5. A

rubriku Rosník detektivem. Budete zde

Lenka Večeřová, 8. A

pátrat po učitelích podle fotografií

Anna Vávrová, 8. A

z jejich dětství. Je až neuvěřitelné, jak

Karolína Hlavůňková, 8. A

se ti naši učitelé změnili, co!

Andrea Mecerodová, 7. A

Rosníci

–

Všichni v redakci věříme, že jarní
Rosník vám dodá nové informace
a také vás pobaví. Prostě ve vás rozzáří
jarní sluníčko.

Hezky Rosník čtěte,

Lenka Horáčková, 7. A
Adéla Hájková, 4. A
Daniel Weber, 4. A
Petr Karásek, 4. A
Romana Břízová, 9. A
Karla Zelinková, 9. A

ať jarně rozkvetete!
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Moje první vysvědčení

25. 1. školu navštívila hudební skupina
Réva. Celý první stupeň se sešel
v tělocvičně, ve které nás uvítali čtyři
hudebníci. Každý hrál na jiný hudební
nástroj.

Jeden

na

basu,

druhý

na housle, třetí na klarinet a ten
poslední dokonce na cimbál. Uměli
krásně hrát spoustu stylů hudby:
vážnou

hudbu,

horrorové

písně,

rokenrol, ale i veselé lidové písně…

Naši prvňáčci dostali svoje první
vysvědčení.

Mezi hraním dávali dětem různé
otázky a za správné odpovědi jsme
dostávali žvýkačky Orbit bez cukru
a jejich vizitky. Nedávali však jen
otázky, ale soutěžili jsme i ve zpěvu.
Za písničku Beskyde, Beskyde dostaly
cenu duo paní učitelka Matoušková
a Šoltésová. Dále jako vážnou hudbu
hráli

Vltavu.

Když

na horrorovou

přišel

hudbu,

čas

Všichni byli pyšní na svoje jedničky.

jeden

z hudebníků se převlékl za příšeru.
A další otázka zněla, jak se ta příšera
jmenovala. Samozřejmě jsme uhodli,
že to je Jožin z bažin. Ale prý ve škole
v Ostravě jeden kluk vykřikl: „Jé to je
moje ségra.“ Všichni se zasmáli, ale
ihned ztichli, protože začali hrát píseň
Jožin z bažin. Když už měl být konec,

Se svým vysvědčením navštívili MŠ.

ještě nám zahráli Kabáty a my jsme
všichni

tancovali.

Bylo

to

krásné

představení a slíbili nám, že jestli
budeme chtít, tak příští rok přijedou
zase.
Hájková, Weber, Karásek, 4. A
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Reportáž z absolventského

vyzváni k tanci se svými rodiči. Jediný
člověk

plesu

nedošel,

a to

Garry.

Před

spolužáky jsem pronesl přísahu, že

Milí čtenáři, v tomto vydání jsme se

bude trpět za tuto zradu. Ale na

rozhodli udělat pro vás malou reportáž

nenávist není čas, každý se snaží si

z našeho absolventského plesu. Jako

ples užít jinak. Kryštof se nikdy na

zpestření jsme článek přichystali ze

dlouho nevzdálil od parketu, aby

slohových prací našich spolužáků -

nezameškal, a Terka Zahrádková se

Michala

Kláry

nechtěla vzdálit od Kryštofa, protože

Mikolášové (9. A), Báry Hlavoňové

„je dobrý tanečník“. V jedenáct večer

a Pavla Ourody (9. B):

začala tombola, Žán vesele dorazil, aby

Hodovského,

si vyzvedl svou salámovou výhru.
Již v šest hodin se připravuji na ples,

I tak si myslím, že paní učitelka

beru si oblek a v sedm vycházím vstříc

Hantková se svými šesti odměnami,

svému osudu. Dorazil jsem včas, mám

vyhrála. Znovu se všichni soustředili

ještě deset minut k dobru. Půjdu

na hudbu, až dokud neodbila dvanáctá

nahoru

Byl

hodina. To nastalo losování zbylých

dobrý nápad vzít si oblek, všichni si

lístků. Každý chtěl vyhrát, i kdyby to

vzali společenské šaty, jen je škoda, že

byl jen obyčejný chleba. Ti, kteří

jako jediný mám šedý oblek, všichni

po slosování zůstali, protančili své

mají černý. O půl osmé zahájily ples

nepohodlné slavnostní boty.

mažoretky – je úžasné, jak dokáží

Každý bude vzpomínat na tuto událost

spolupracovat a že jim ty jejich hůlky

jinak, ale jsem si jistý, že naše třída si

nespadnou. Ojoj, mažoretky skončily,

vzpomene na radost z pocitu mladé

to znamená, že jsme na řadě my.

dospělosti a já nikdy nezapomenu, jak

Netuším, zdali to bude zábava, anebo

jsem jako idiot stál ve svém šedém

strašný zážitek. Už se řadíme. Začala

obleku a doufal ve svou budoucnost.

pozdravit

spolužáky.

hrát hudba. Vcházíme do sálu. Uff,
Michal Hodovský 9. A

přišlo méně hostů, než jsem čekal –
když se něco pokazí, bude u toho
méně očí a uší. Ředitel pronesl svou

Je 8. března kolem sedmé hodiny večer

řeč a se starostou začali stužkovat. Pan

a já se svými kamarádkami vcházíme

starosta vždy natáhl ruku ke gratulaci

do Cristalu, tady se odehraje náš velký

do

večer.

nových

začátků

a

zeptal

se,

na jakou školu se hlásíme. Každý
vzorně

stiskl

ruku

a

pravdivě

odpověděl. Po stužkování jsme byli

Přišly jsem mezi prvními, a tak jsme
měly

dostatek

času

se

vyfotit

s ostatními spolužáky.
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Všechny dívky byly jako princezny,

kamarádky a šla. Teď můžu s klidem

měla jsem problém svoje spolužačky

říct, že jsem se rozhodla správně. Byl

vůbec poznat; naše paní učitelka byla

to nejlepší večer, co jsem dosud zažila.

samozřejmě nejkrásnější.

Vzpomínky mi zůstanou už napořád.

Čas

ubíhá

čím

dál

tím

rychleji

Klára Mikolášová, 9. A

a rychleji a já začínám mít čím dál tím
větší

trému,

klepou

se

mi

ruce

a začínám přicházet na to, že vzít si
boty

na

deseticentimetrovém

podpatku nebyl vůbec dobrý nápad.
Největší

strach

při samotném

mám

z toho,

nástupu

že

zakopnu

a spadnu. Stužkování proběhlo nad
očekávání dobře a ze mě postupně
opadala i tréma.
Při čtení našeho třídního proslovu se
tréma začala znovu vracet. Neobešlo se
to u mě bez slz, jelikož jsem v této třídě
poměrně krátce, uvědomovala jsem si,
o kolik zážitků jsem přišla, a bylo mi
líto,

že

jsem

s nimi

nebyla

od samotného začátku.
Pátek 8. 3. 2013, na ten den budeme
Kolem desáté hodiny už byla zábava
v plném proudu a já jsem si všeho
užívala na maximum, nohy mě bolely

rozhodně

všichni

s úsměvem

vzpomínat. Vlastně celý tento den byl
perfektní a něčím výjimečný.

víc a víc, ale nešlo přestat tancovat.
Ani jsme se nenadáli a přišla půlnoc
a s ní i vyhlašování tomboly, kterého
se

ujaly

paní

učitelky

Polcarová

a Vladíková. Po tombole odešla většina
spolužáků, zůstalo nás už jen pár.
Všechno bylo skvělé. Ve dvě hodiny už
jsem bohužel musela domů i já.

První dvě hodiny jsme byli ve škole
a učili jsme se. Jakmile odzvonil konec
druhé hodiny, tak jsme se vydali
do Cristalu, kde jsme se sešli se třídou
9. A a zkoušeli jsme si proslovy
a nástupy. Po zkoušce jsme se všichni
rozutekli domů, abychom se na večer
dostatečně připravili.

Přiznám se, že jsem se do poslední
chvíle rozhodovala, jestli vůbec na ples

O půl osmé jsme se všichni sešli

půjdu.

na plese. Některým to opravdu slušelo

Naštěstí

jsem

poslechla
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a bylo vidět, že si dali hodně záležet,

vám ho nyní prozradíme. Na seznamu

nejen holky, ale i kluci. Nemohli jsme

jako první věc je předtančení dvou

se dočkat. Ples zahájily mažoretky

zkušených tanečníků, na druhém místě

Anife

Michalkou.

je vystoupení mažoretek Anife. Poté je

následoval

na řadě stužkování žáků devátých tříd

společně

Po jejich

s naší

vystoupení

nástup, postavili jsme se do půlkruhu

panem

a pan ředitel s panem starostou nás

Jaroslavem

začali stužkovat. Po stužkování přišly

programu je tanec s rodiči.

proslovy. Chtělo se mi brečet při
vzpomínkách

na

naše

společné

zážitky. Ke konci programu jsme se
jako třídy vyfotili a šli jsme vyzvat své
rodiče k tanci.
Po

následovala

volná

zábava. Tancovali jsme, kupovali si
lístky

do

tomboly,

pili

a

jedli.

Rozhodně to bylo nejlepší předčasné
zakončení našich společných devíti let.
Barbora Hlavoňová, 9. B
Dne 8. 3. ve městě Rosice v kulturním
domě Cristal proběhl stužkovací ples
9. tříd základní školy.
10:00
- Jak můžete vidět, vše se
momentálně připravuje na večer.
Přicházejí žáci, aby se zřejmě seznámili
s tím, jak ples bude probíhat. Prozatím
se s vámi loučíme a večer na viděnou.

a

Světlíkem

a

starostou
ke

konci

20: 15 - Nyní se pojďme podívat
do sálu. Skvělé, přišli jsme akorát na
stužkování.

Podívejte

jak

žáci

nastupují.
O

programu

Řezníčkem

pár

minut

později - Bylo

to

okouzlující vidět své vlastní děti, jak
dospívají a jsou absolventi. Teď přišel
čas na tanec s rodiči. Sál je plný
tančících rodičů se svými dětmi.
Po tanci přišla na řadu volná zábava
a my se s vámi loučíme a brzy
nashledanou! A ještě bych chtěl dodat,
že

tento

ples

se

řadí

mezi

nejvydařenější vůbec.
Pavel Ouroda, 9. B
Děkujeme za příspěvky !
Romča Břízová a Kája Zelinková 9. A

19:30 - A znova vás vítám! Momentální
čas je půl osmé, a jak můžete vidět,
žáci se tu již shromažďují. Chlapci jsou
oblečeni

v černých

oblecích

s nejrůznějšími kravatami a košilemi
a také s nimi přicházejí dívky oblečené
v nádherných šatech různých barev
a vzorů! Pojďme se podívat dovnitř.
Pokud jste zvědaví na program, tak
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Naše výprava do muzea železnic
na Sičce
Jede, jede mašinka,
kouří se jí z komínka.
Jede, jede do dáli....
Tak
takto
idylicky
jsme
si
představovali náš výlet, když jsme ho
plánovali. Skutečnost však byla
poněkud jiná. Celí natěšení jsme
očekávali den D. Příroda si však s námi
ošklivě zahrála. V den odjezdu
napadla vysoká vrstva sněhu. Za okny
jsme pozorovali příval sněhové
nadílky. Zpočátku optimisticky. To za
chvíli přejde. Když se však blížilo
poledne a celé město pokryla
načechraná bílá peřina, stáli jsme před
rozhodnutím, zda máme vůbec
exkurzi uskutečnit. Zavolali jsme tedy
průvodcům z muzea: ,,Jet či nejet".
Ti nám sdělili, že nás očekávají
i v tomto nepříznivém čase. Je 13,30.
Vyjíždíme. Pánové nás přivítali
s úsměvem na rtech. To nám pozvedlo
náladu. Venku na kolejích i v obrovské
hale stála spousta historicky cenných
lokomotiv, vagonů a drezín. Bylo
krásné pozorovat rozšířené oči našich
dětí. Dozvěděli jsme se spoustu
zajímavostí o každém exponátu, o tom
jak parta nadšenců ve svém volném
čase a bez finančního ocenění sbírala
jednotlivé kusy, jak je opravovala, jak
se potýkala s nedostatkem peněz
a času. Velmi zajímavé bylo vyprávění
o historii těchto vzácných železničních
souprav. Děti si mohly do každé
lokomotivy nastoupit, zazvonit či jen
tak posedět. Nadšení žáků dosáhlo
vrcholu, když byla oznámena jízda
historickým vlakem. Nám dospělým
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však do smíchu nebylo. Při pohledu
na zasněžené koleje nás přepadly
chmurné
obavy.
Nicméně
páni
průvodci dali pokyn k nástupu. Děti se
rozmístily
ve
třech
vagonech.
S napětím jsme očekávali rozjezd. Ten
se však nedostavoval. Asi po čtvrt
hodině
kutění
železničářů
u lokomotivy, jsme konečně vyjeli.
Cesta do Babic trvala hlemýždím
tempem půl hodiny. Ve vagonech však
bylo veselo. Zpívali jsme a vyprávěli si
další zajímavosti ze železničářského
světa. Myslím si, že největší zážitek
měl ale náš řidič pan Vyhnalík, který
nám své dojmy při zpáteční cestě
vyprávěl.
Seděl
v
autobusu
a pozoroval naši jízdu vlakem. Mohl se
prý potrhat smíchy při pohledu
na jednoho z průvodců, který neustále
pobíhal před vlakovou soupravou,
odmetal na kolejích sníh a sypal je
pískem. Při jízdě zpět už byly koleje
odhrnuté a posypané, takže jsme dojeli
v poměrně kratší době. Dostali jsme
spoustu
dárků
a
propagačních
materiálů.
Po návratu jsme očekávali důsledky
nepřízně počasí na zdraví dětí. Ty se
ale nedostavily. Je vidět, že naše škola
má odolné žáky. Jako poděkování
nakreslily děti to, co je nejvíce zaujalo.
Výkresy
společně
s
děkovným
dopisem pak putovaly do muzea
NÁDRAŽÁKŮM. Snad je využijí
na vyzdobení haly či klubovny.
Vřele můžeme tuto exkurzi doporučit.
Nesmírně si vážíme toho, že se najde
parta nadšenců, kteří se snaží i přes
nemalé překážky dochovat pro
budoucnost kus historie. Je to práce
jistě fyzicky, finančně i časově náročná.
Kéž by takových lidí bylo více.
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u které si myslel, že zrovna ona si

Ekopobyt

vylosovala

lísteček

s jeho

jménem.

Dne 25. 3. 2013 jsme měli sraz v 7:45

Pokud to kluk uhodl, čekala ho sladká

u zámku. Autobus nás zavezl na tří-

pusinka na tvář. Jenže pokud to

denní Ekopobyt do Křižanova. Asi

neuhodl,

v deset hodin jsme dorazili na místo.

Pro veliký úspěch se hra opakovala

Odnesli

nejméně

jsme

do pokojů

a

si

kufry

a

následovala

tašky
hodina

následovala
čtyřikrát.

vyměnily.

facka.
Pak

se

☺
role

Nakonec nastaly poslední

na vybalení.

dvě písničky, po kterých jsme se šli

Po hodině nás svolaly paní učitelky

vykoupat a spát.

dolů do jídelny, aby nás přivítaly

Budíček byl ráno v 7:30. Šli jsme

na našem třídenním pobytu. Po jejich

na snídani a celé dopoledne strávili

proslovu následoval čas na oběd. Náš

nad příjemnými hrami. Po obědě byla

první oběd byl výborný segedínský

opět hodina klidu a potom zase hry,

guláš. Mňam. ☺ Byli jsme unavení

hry a hry. Konečně večeře, měli jsme

po cestě,

po celém odpoledni hlad jako vlk.

tak

nám

učitelé

dali

hodinovou polední přestávku.

Po večeři jsme se pustili do práce

Samozřejmě čas letí, a tak jsme šli opět

na projektech. Měli jsme za úkol vžít se

dolů

do role architektů a navrhnout si svůj

do

jídelny

pracovat

na

pravidlech, kterými jsme se řídili celý

vlastní

náš Ekopobyt. Po dohodnutí na našich

Ekofarmu.

pravidlech jsme měli další hru, kde

Čas utíkal jako po másle a pan učitel

jsme byli rozdělení do pěti skupinek

navrhl, že si zahrajeme simulační hru

po čtyřech lidech, se kterými jsme měli

stavby větrné elektrárny v Rosicích.

spolupracovat. Měli jsme si vymyslet

Nasmáli jsme se dost, ale

název a motto. My jsme zvolili název

nezabránilo

Odpadlíci a naše motto bylo: „Lepší

učitelky Vladíková a Schildová poslaly

dva společně, než jeden sám.“

spát už v 21:30.

Pak následoval náš první společný

No... ráno jsme se vzbudili, sbalili jsme

večer – diskotéka. Tancovalo se, fotilo

si

se a po každých dvou písničkách byla

Ekoprojekty. Po obědě jsme nasedli

nějaká hra, kterou vymyslela třída 8. A

do autobusu a jeli směr Rosice.

nebo 8.B. Nejvíce se nám líbila hra

Celý Ekopobyt byl moc prima a vřele

na pusinkovanou, kde jsme poslali

doporučujeme

kluky za dveře a vylosovali daného

osmákům. ☺

věci

Ekodům,

Ekohotel

v tom,

a

aby

nás

odprezentovali

všem

nebo

ani to
paní

naše

budoucím

kluka za dveřmi. Hra spočívala v tom,
že si musel kluk kleknout před holku,

Máca Karásková, 8. B
Kája Hlavůňková 8. A
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ROSNÍK – Parlamentní zpravodajství
Reportáž z parlamentu

změnit

(samozřejmě

splnitelná

přání)…
Já Máca Karásková (Marcela) jsem se
vydala na výzkum do parlamentu.
Už v sedm hodin ráno.

A jak to bude s automatem?
V současné době se řeší, jestli zůstane,

Poslouchala jsem je chvilku a řeknu
vám, nemají to lehké… Sčítali tam
nějaké body za poznámky. Tak jsem se
snažila zjistit podrobnosti od členů

nebo jestli se odveze. Vše záleží
na žácích! Pokud by zůstal, tak by byl
ve druhém patře v průchodu.
Tak dík čau

parlamentu. Odchytla jsem si Terku
Trýskovou

a

Honzu

Pokorného

Z rozhovoru

jasně

vyplynulo,

že

parlament se snaží o zlepšení našeho

na pokec...

života ve škole. Členové parlamentu
?Čau! Prosím vás, co teda děláte v tom

vymýšlí drobné i větší vychytávky,

parlamentě?

které jsou dobré pro nás všechny. Jsme

No, teď právě děláme billboardy, které

rádi,

lepíme na určité věci, jako třeba

o veškerém

na zábradlí…

informovat a přinášet horké novinky.

že

časopis

Rosník

může

parlamentním

dění

V příštím čísle vyzpovídáme zase další
Billboardy? Na co ??
Teď

se

třeba

pořídil

členy parlamentu. Máte se na co těšit!
automat.

Samozřejmě do něho děcka kopou.
Tak uděláme ceduli, na kterou velkým
písmem napíšeme, že se do toho
nekope… Aby to učitelé nemuseli
POŘÁD opakovat. Dále vyrobíme
cedule na zábradlí, že se na něm
nesedí…
A dál ? ☺
Deváťáci malují v průchodu ve druhém
patře dlažební kostky, kde se každý
absolvent podepíše a bude tam jeho
podpis až dokonce života. ☺ Dále
připravujme knihu přání, kde každý
může napsat, co by chtěl na této škole
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ROSNÍK – Parlamentní zpravodajství
Milí žáci,

ve škole či v její blízkosti), neomluvená

jak jste již slyšeli z úst zástupců
školního parlamentu, parlament přišel
s návrhem změny hodnocení kázně,
a to konkrétně se změnou vedení
kázeňského deníku.
Celý

projekt

byl

absence,

hrubá

nekázeň

dospělým, podvod v ŽK, apod. … ty se
řeší dle školního řádu a jsou vždy
vyhodnoceny

sníženým

z chování.

posuzování

kázeňských přestupků a jeho cílem je

KÁZEŇSKÁ

především

OPATŘENÍ

kázně

žáků

NÁVRH
BODOVÉ
HRANICE

a pomoc učitelům při rozhodování
o jejich udělení.
Od

příštího

vytvořena

stupněm

vytvořen

pro objektivnější
posílení

vůči

Napomenutí třídního
školního

roku

tabulka

bude

s bodovým

Důtka třídního

+ 12 bodů

učitele

hodnocením za jednotlivé kázeňské
přestupky, kterou si každý třídní učitel

12 bodů

učitele

+ 12 bodů

Důtka ředitele školy

vlepí do svého kázeňského deníku.
Do kázeňského deníku se budou psát
stejným

Naším cílem není zpřísnit či zmírnit

způsobem, jako tomu bylo doposud.

dosavadní hodnocení kázně, ani přidat

Každý

(NTU,

práci učitelům, chceme jen zobjektivnit

DTU, DŘŠ) bude mít tzv. bodový

její posuzování, což pomůže odhalit ty

strop, při jehož dosažení, respektive

opravdu

překročení,

od těch, kteří nemají v úmyslu škodit

poznámky

naprosto

kázeňský

se

přestupek

inkriminovanému

a jsou

Učitelé na základě tabulky s bodovým

a zápory. Nechceme delší metr, chceme

hodnocením přestupků sami přiřadí

jen zkvalitnit klima školy, což je náplní

poznámkám body. Všechny body se

práce školního parlamentu.

vždy

na

začátku

dětmi

se

hříšníky

žákovi odpovídající přestupek udělí.

nulují

jen

nepřizpůsobivé

všemi

klady

nového

pololetí.
Mgr. Eva Polcarová
V tabulce

nejsou

uvedeny

kázeňské

přestupky

typu

vážnější

a

krádež,

váš školní parlament

šikana (fyzické a psychické napadání
spolužáků), alkohol, cigarety a jiné
zakázané látky (distribuce a užívání
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ROSNÍK – Co nás zajímá
prodávaným

Hudba 21. století

hudebníkem

roku

ve Spojených státech.
Rádi bychom Vás přivítali v nové

života našich známých osobností. Dnes

Její první singl, "Tim McGraw", byl
vydán v létě roku 2006. V listopadu
2008 prodala přes tři miliony kopií
a 7 500 000 jednotlivých stažení.
Swift začala psát písničky a hrát

jsme si vybrali Taylor Swift.

kytaru, když jí bylo dvanáct. Začala

rubrice Hudba 21. století. Vždy zde
uvedeme 5 nových a nejznámějších
songů a trošku nahlédneme do historie

pravidelně

navštěvovat

Nashville

a napsala písně s místními skladateli.
Byla jmenována padesátou sedmou
nejvíce sexy ženou Maximu v roce
2008

a

byla

pro Seventeen,

také

fotomodelkou

CosmoGirl,

a

Teen

Vogue. Stala se Umělcem roku 2009.
Hrála v:

Oblíbené písničky měsíce:

2009 - Jonas Brothers: The 3D Koncert

1. Macklemore & Ryan Lewis – Thrift

(role: samu sebe)

Shop ft. Wanz

Kriminálka Las Vegas

2. Taylor Swift - I Knew You Were
Trouble

(role: Haley Jones)
Hannah Montana: The Movie
(role: samu sebe)

3. Lipo ft. Kateřina Marie Tichá –

2010 - Na svatého Valentýna

Do města přišla zima

Felicia (herecký debut ve filmu)

4. Baauer – Harlem Shake

2012 - Dr. Seuss´ The Lorax

5. Pitbull ft. Christina Aguilera - Feel
This Moment

Audrey (Taylor ji namluvila)
Kája Zelinková a Romča Břízová 9. A

Taylor (Alison) Swift
(* 13. prosince 1989)
je

americká

country

-

popová

zpěvačka, textařka, kytaristka, hudební
producentka a herečka. V roce 2008 se
jejích alb dohromady prodalo na čtyři
miliony kopií,

což

ji

dělá

nejlépe
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ROSNÍK – Co nás zajímá
Pes domácí

Yorkšírský teriér
Váha: 3kg
Výška: 20-24 cm
Délka života: 14 let
Potrava: granule, maso
Rozšíření: Anglie
Barva: černý se znaky, černý, plavý

Způsob života:
Yorkšír je živý, hravý, inteligentní
teriér, s dlouhou nebo krátkou srstí,
která je od špičky nosu až ke konci
ocasu rozdělena pěšinkou. Na hlavě je
dlouhá, bohatá, sytě zlatá, tmavší na
stranách hlavy, kolem uší a kolem nosu,
kde je zvlášť dlouhá. Tříslová barva na
hlavě nezasahuje až na krk, ani zde
neobsahuje žádné tmavé nebo černé
chlupy. Tělo je kompaktní, dobře
propracované, vyjadřuje sebevědomí
a temperament. Stavba těla je pevná
a krátká. Velmi důležitá je hřbetní linie,
která musí zůstat rovná i za chůze.
Tlapky jsou uzavřené, přední jsou
o něco větší než zadní. Psi se správným
pigmentem mají černé drápky. Ocas je
nesený vzpřímeně, je úplně osrstěný,
barva srsti je modrá a sytější než na
zbytku těla, a to zvláště na samém

2
2012/2013

konci. Hlava je poměrně malá a plochá,
čelo nesmí být příliš výrazné, nos je
černý. Oči jsou středně velké, tmavé
a lesklé,
s
živým,
inteligentním
výrazem. Poměrně malé uši jsou
vztyčené,
ve
tvaru
obráceného
V a velikostí
odpovídají
celkové
velikosti psa. Jedním z nejdůležitějších
znaků tohoto plemene je srst, která je
u mladších psů střední délky, ale
u starších jedinců je vyžadována srst
dlouhá až na zem. Měla by být lesklá
rovná a hedvábná, v žádném případě
nesmí být vlnitá. Barva srsti je ocelové
modrá, srst na hlavě a na hrudi má
světle
zlaté
pálení,
které
je
i na končetinách.
My si myslíme, že Yorkšír je velice
zajímavé plemeno. I přes to, že je
v Česku velké množství plemen psů,
i tak patří mezi naše nejoblíbenější.
Lenka Horáčková, Andrea Mecerodová
7. A
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ROSNÍK – Co nás zajímá
Kvíz o zvířatech
Rozšiřte si své vědomosti na překvapivých
odpovědích na otázky ze světa zvířat
1. Trávicí šťávy jednoho živočicha

d) 5
6. Jistý živočich je imunní vůči všem
známý chorobám včetně rakoviny.
O koho se jedná?
a) Delfína

jsou tak agresivní, že dokáží

b) Lva

rozložit i ocelový hřebík. O jaké

c) Žížalu

zvíře se jedná?

d) Žraloka

a) Psa
b) Tygra
c) Medvěda
d) Krokodýla
2. Jablečná jadérka obsahují v malém

7. Včely dokáží vnímat ultrafialové
záření, za to však nevidí jednu
barvu. Jakou?
a) Modrou
b) Zelenou

množství jednu velmi

c) Červenou

nebezpečnou látku. Jakou?

d) Žlutou

a) Kyselinu sírovou
b) Kyanid
c) Strychnin
d) Kyselinu kyanovodíkovou
3. Jed jedné pralesní žáby pralesničky

8. Jistý přírodní materiál patří
k nejodolnějším na světě vůbec – je
pětkrát silnější než ocel a o 30 %
pružnější než nylon. Jaký?
a) Konopné vlákno

by stačil na usmrcení mnoha lidí.

b) bambus

Kolika?

c) Pavučina

a) Přibližně 200
b) Přibližně 400
c) Přibližně 1000
d) Přibližně 1500
4. Jediný savec, který nedokáže
skákat je …
a) Morče
b) Slon
c) Tapír
d) Prase
5. Velbloudi mají na ochranu proti

d) Tropické liány
9. Jistý pták má větší oko než mozek.
Jaký?
a) Pštros
b) Orel
c) Slepice
d) Vrabec
10. Jaký živočich nepřekročí čáru na
zemi namalovanou křídou?
a) Slimák
b) Mravenec

prachu na každém oku několik

c) Užovka

víček. Kolik?

d) Krab

a) 2
b) 3

Anna Vávrová, Lenka Večeřová 8. A

c) 4
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ROSNÍK – v kuchyni
Vaříme se Zdravou 5

Chleba se krájí asi na centimetrové
plátky. Pomazánka se roztírá
tupým příborovým nožem, máslo
dávat nemusíš, pokud jako základ
pomazánky použiješ polotučný
tvaroh.

Slané listové tyčinky
Potřebujeme:
Během měsíce dubna jsme se zúčastnili
přednášek zdravé 5. Přednášky byly
zajímavé a daly nám spoustu tipů,
abychom
se
zdravě
stravovali.
Na konci přednášky jsme si některá
jednoduchá jídla sami zkusili připravit.
Zdravá pomazánka
Co budeš potřebovat:

Listové těsto (nejlépe to, co se
prodává i s pečícím papírem)
Sůl a kmín
Vejce
Příprava:
Vezmeme si hrnek a rozklepneme
do něj vejce. Rozšleháme vidličkou
nebo kvedlačkou. Hrnek odložíme
stranou, za chvíli ho totiž budeme
potřebovat.
a vyložíme jej

Vezmeme

plech

pečícím papírem.

NÁČINÍ:
prkénko, ostrý nůž, tupý nůž
na mazání, lžíce, vařečka na míchání,
středně velká plastová miska.

Připravíme si sůl a kmín. Nejdřív

A dáme se do toho:

posypeme solí a kmínem a můžeme

1. Tvaroh i jogurt dej do misky.

dát péct přibližně na 180 stupňů,

2. Opláchnutou pažitku a nať mladé
cibule nakrájej.

asi

3. Krájej co nejvíc nadrobno!

však vezmeme krájítko a těsto
rozkrájíme na tyčinky (na velikosti
nezáleží je to jen na vás). Tyčinky

do

té

doby,

než

trošku

zhnědnou. Dobrou chuť!:-)
Anežka Formánková 5. A

4. Přidej do misky, osol a všechno
důkladnými, ale pomalými pohyby
promíchej – říká se tomu tření,
protože kousky hmoty vlastně
roztíráme vařečkou nebo lžící
o stěny mísy.
5. Pečivo krájej opatrně a nikdy ne
proti sobě nebo proti svým prstům.
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ROSNÍK – spisovatelé a básníci
Rosník na cestách
Ach

–

Rosník.
chyba.

Zapípal mu mobil. Položil fotoaparát

povzdychl
Je

to

Nesplatil

moje

na lavičku a zvedl to. Z telefonu zazněl

jsem

pištivý hlas: „KDE SEŠ – MĚLS TU

daně – 5 much za měsíc

BÝT UŽ PŘED HODINOU!!!!!!!!!!!!!!!!!

a musím se odstěhovat

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!“

ke

Rosník se podívá na hodinky, polkne

své

ex-milence

Žabžounce. Bylo to kruté. Zabalil si

a se

posledních 5 švestek a naložil skříň,

Najednou

stůl a židle do stěhováku. Pak se vydal

vlaku. Tázavě se koukal do blba a poté

na svou dlouhou cestu do města

se vymrštil z lavičky a zavrávoral:

Rybníček leknín frog za svou ex-

„VŽDYŤ MI TO UJEDE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

milenkou. Jel vlakem přes Žabonín,

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!“

Frogo, Žabí Sady a najednou přijeli

A pádil na vlak. Naštěstí vlak stihl, ale

na přestupní

potom si vzpomněl, že……..NECHAL

nad Nisou a
památek.

zastávku

Žabinec

chtěl si vyfotit

pár

souhlasem

kývne

uslyšel zpovzdálí

hlavou.
pískání

FOTOAPARÁT NA LAVIČCE!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lomcoval dveřmi vlaku, ale byl to
marný pokus.
Pokračování příště

Jaro

Anna Prášková 5. A

Sára Mautnerová, 7. B
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ROSNÍK – detektivem

Určitě je znáš, jen jestli je
poznáváš!
Před sebou máte tři fotografie osob,
které

často

potkáváte

na

školních

chodbách. Může to být kterýkoli člen
pedagogického

sboru

nebo

jiný

pracovník školy. Že je nepoznáváte?! To
asi bude tím, že jsou to fotky z trochu
mladších let a dané osoby se od té doby
nepatrně změnily. Zkuste hádat, o koho
jde….
Správné odpovědi se dozvíte v příštím
čísle.

Slovo závěrem
Jarní

číslo

Rosníka

je

na

světě!

Od malých poupátek krásně rozkvetlo.
Doufáme, že se vám líbilo a každý si
v něm našel něco zajímavého. Ve škole
se děje spousta věcí a my bychom chtěli,
abychom vás o všem mohli informovat.
Proto by Rosníci byli moc rádi, kdybyste
pro nás měli tipy z vašich tříd. Pokud
pracujete ve třídě na něčem zajímavém,
organizujete nějakou akci nebo jste
úspěšní v nějaké soutěži, ozvěte se nám
a my o vás napíšeme. Rosníci jsou bystří,
rychlí a pohotoví!
Další číslo vyjde v červnu, bude letní
a lehce prázdninové. Určitě se máte
na co těšit!
Za redakci Rosníka se s vámi loučí
Mgr. Jana Odehnalová
a
Ing. Gabriela Folvarčíková
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