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–

rozhovor

s panem

tohoto druhu.

Františkem Pokorným (ZŘ)

8.

Tentokrát jsme se rozhodly udělat článek

Inteligence – větší papoušci se naučí

o zvířatech

opakovat slova spojitostí.

trošku

jinak-rozhovorem

se

Co se vám na papoušcích líbí?

zástupcem ředitele školy, panem Pokorným,

9.

kterému bychom chtěly ještě jednou moc

Neumí, mým cílem je rozmnožit určitý

poděkovat za zodpovězení všech otázek a za

druh, abych věděl, že dělám to, co je pro

rozvedení všech otázek do detailů. V tomto

papoušky nejvhodnější.

čísle Rosníku jsme se rozhodly seznámit vás
s chováním papoušků:

1.

Kolik druhů papoušků chováte?

Mám

13 druhů

papoušků

a 5 druhů

drobných pěvců (kanárci,..).
3.

Jaké druhy papoušků chováte?
Jaký je nejcennější papoušek/druh

ve vaší sbírce?
Jak

moc

je

náročné

chování

Hlavně na čas, ale protože to dělám jako
koníček, tak je to vlastně čas příjemně
strávený. Dokud budu moci, chci se
chovu papoušků věnovat, nemám totiž
žádné následníky, kteří by se chovu
věnovali po mně.
Co vyžaduje chov papouškůí?

Trpělivost a věrnost. Nemůžete si dovolit
odjet na týden na dovolenou, aniž byste
neměli někoho, kdo papoušky za vás
nakrmí a obecně se o ně postará.
7.

Jaký

je

váš

oblíbený

druh/rod

papouška?
Rod Lori (živí se pouze nektarem květů),
dosáhl jsem u nich nejvíce úspěchů –
např. prvorepublikový soukromý odchov
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1.

Jak se vám líbí na naší škole?

Na škole se mi líbí, protože je to pro mě
něco nového. Tady jsou žáci úplně jiní,
překvapen.
2.

Jaké jsou vaše koníčky a zájmy?
a hospodářská,

sport,

pracuji jako tvůrce webových stránek pro
rosický hokej a fotbal, počítač, pěkný film

papoušků?

6.

na naši školu:

Zvířata-exotická

Amazoňané.
5.

které se vztahují na něj a na jeho názor

než jsem byl zvyklý. Byl jsem příjemně

Amazoňany, Alexandry, Rozeli, ..
4.

To by bylo k papouškům vše, ale ještě
jsme se zeptaly pana zástupce na otázky,

Jak dlouho chováte papoušky?

Já chovám papoušky už 43 let.
2.

Umí nějaký papoušek mluvit?

nebo napínavá knížka a i moje práce je
mým koníčkem.
3.

Jaký je rozdíl mezi naší školou

a školou, na které jste učil dříve?
Rozdílů je hodně… Reakce a přístup žáků.
Mnoha žákům se předtím vůbec nechtělo
učit, ale tady je to jiné. A přístup k mé
osobě,

ze

strany

žáků

a učitelů

(samozřejmě k lepšímu).
4.

Jací jsou podle vás žáci na této

škole?
(Chvíli váhá)... 20 let jsem neučil dívky.
Jsem rád, že učím žáky, kteří o to mají
zájem, protože na předešlé škole to tak
nebylo.
5.

Proč

jste

si

vybral

povolání

ROSNÍK – Rozhovor
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učitele?

5.

Mou profesí je zemědělský ekonom,

Zatím nemám.

potom jsem dostal nabídku na měsíc učit

6.

a dále jsem už nechtěl dělat nic jiného.

Líbí se mi tu. Rosice jsem v dětství často

Doplnil jsem si vzdělání a začal učit.

projížděl, protože moje babička bydlela

6.

v Oslavanech. Později jsem u vás hrál

Co ještě chováte kromě papoušků?

Máte děti?
Váš názor na Rosice?

Zabývám se teraristikou, akvaristikou, teď

v Pivovaru s divadlem Prkno.

mám

7.

nově

(zlatohlávky),

i tropické

Oblíbené české jídlo?

hospodářských

Asi svíčková nebo plněná paprika. Ale na

zvířat a včely. Jsem alergický na včelí

prvním místě plněný paprikový lusk

bodnutí, ale zajímá mě to, proto i přes

s rajskou omáčkou a s knedlíkem. Moje

strach se chovu včel nevzdám.

zahraniční oblíbené jídlo je asi sushi.

7.

Proč

spoustu

brouky

učíte

zrovna

přírodopis

a pracovní činnosti?
Střední

školu

mám

Dokonce si je i doma někdy zkouším
vyrábět.

zemědělskou

8.

Jaké školy máte za sebou?

a přírodopis je mým koníčkem.

Určitě mateřskou, základní školu, střední

Moc děkujeme za rozhovor.

zahradnickou a vysokou lesnickou (obor

Andrea Mecerodová, 8. A

krajinné inženýrství).

Lenka Horáčková, 8. A

Rozhovor s Pavlem Helanem
1.

Jak se máte?

Mám se výborně.
2.

Kolik je vám let?

Je mi 34, ale každým rokem se to mění
(smích).
3.

Kde jste se narodil, kde jste prožil

dětství?
Narodil jsem se v porodnici (smích). Celý
život bydlím v Moravských Knínicích.
V dětství jsem hodně jezdil na kole, to si
pamatuji nejvíc.
4.

Máte sourozence?

Mám 3 bratry. Pojmenovali nás jako
apoštoly: Petr, Pavel, Ondřej, Tomáš.

9.

Nikdy jsem nepřemýšlel, že bych chtěl

Anglicky, trošku německy a pár slov

sestru, ale ani sestra by nevadila.

íránsky.

Jaké umíte jazyky?
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10. Jaký jste měl rád předmět na ZŠ?

17.

Mě bavily skoro všechny. Asi nejvíce

zrovna Iphone?

výtvarná výchova a nejméně matematika

Před 12 lety, když jsem pracoval v New

11.

Yorku, jsem byl na koncertě místní

Koho jste měl rád, když jste byl

Vymýšlel jste Iphone sám? Proč

mladý?

kapely, která zpívala píseň podobnou

Docela se mi líbil Paľo Habera a ze

“Iphonu” tak jak ho znáte. Jejich melodii

zahraničních Depeche Mode, U2 a později

jsem si přizpůsobil a zkoušel na ni napsat

jsem měl velice rád Andrea Bocelliho.

český text, a trvalo mi to 10 let, mám

12.

doma v archivu různé pokusy na různá

Co právě děláte?

Teď na jaře je plesová sezona, během které

témata.

vystupujeme

V roce

na

30 plesech

se

2011

jsem si

opravdu

koupil

sedmičlenným Helan Bandem po celé

IPhone černý 4S a napadlo mě, že věta

České republice. Chystám se na jarní

„Koupil jsem si IPhone...“ sedí do melodie

AJFON tour.

k písni. Sloky jsem rozepsal v duchu

13.

recese, v refrénu jsem použil modlitbu,

Umíte lyžovat?

Ano,

ale

dlouho

jsem

nelyžoval.

kterou jsem napsal, když mi nebylo úplně

Naposledy asi před třemi lety v Alpách.

dobře a hledal jsem cestu dál. Tato

14.

modlitba je zase inspirovaná Knihou

Váš oblíbený hudební žánr?

Z každého žánru něco. Nedávno jsem si

přání od básníka Michala Černíka.

pustil Pavarottiho. Mám rád folklor,

Tedy

z popu a rocku se mi líbí Kryštof, a úplně

a inspirací. To, co ale na první pohled

nejvíc U2 a Coldplay.

vypadá

15.

skutečnosti 10 let hledání. Píseň o IPhonu

Od kolika let se věnujete hudbě?

souhra
jako

životních
náhodná

trefa,

příhod
je

ve

V dětství jsem chodil na ZUŠ, na piano,

je moje životní píseň a moje poselství,

ale vůbec mě to tenkrát nebavilo. Dnes už

které chci lidem sdělit. Lidé mě dokonce

je to na hudebkách lepší, žáci mohou

začali slangově oslovovat “pan IPhone”,

kromě etud hrát písně. Nejdůležitější

což mě pobavilo a nazval jsem tak letošní

forma hudby je určitě píseň, písnička.

tour.

Etuda je jenom technické cvičení, to snad

18.

nikoho ani bavit nemůže. Když mi

Česko-Slovensko má talent?

bylo 20, tak přišla velká změna, kdy jsem

Připadalo mi to jako dobrý nápad, ještě

sám od sebe začal hrát na kytaru a znovu

jsem v takové soutěži nebyl. A bylo to

na piano. Současně s tím jsem začal

zrovna ve chvíli, kdy jsem dokončil píseň

skládat

o IPhone a o té jsem věděl, že jí věřím

první

písně,

jako

je

třeba

Jak vás napadlo přihlásit se do

Zahrádka, která vznikla během studií na

natolik, že bych ji zazpíval kdekoli.

lesnické škole.

Díky tomuto pořadu se píseň stala

16.

známou. Současně s tím jsme natočili

Na jaké nástroje hrajete?

Na piano, kytaru a ukulele.
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plesu. Prvním bodem programu bylo

Do

představení

klipu jsme pozvali výborného herce pana

standardních

Jiřího Pechu. Klip je k vidění na youtube,

společenských

připravujeme další :).

tanců páru Martina

19.

Kupčíka a Andrey

Jaké bylo vystupovat v Česko-

Slovensko má talent?

Zemanové.

Jejich

Bylo to tam super! Chci pochválit i zázemí

vystoupení

bylo

soutěže. Největší hodnotu má pro mě

pěkné. Poté přednesli svůj projev pan

osobní setkání s Lucií Bílou.

starosta

a ředitel

20.

proběhlo

stužkování

Co byste chtěl v životě dokázat?

školy

a následně

žáků

devátého

Můj největší cíl je mít vyprodaný koncert,

ročníku a jejich třídních učitelek. Za 9. A

nic víc nepotřebuju.

to byla paní učitelka Valerie Vladíková

Děkuji za rozhovor.

a za 9. B paní učitelka Karin Schildová.
Ondřej Nedorost, 7. A

Nikola, Švancarová, 7. A

přišla řada na 9. B. Zástupci obou tříd si
také připravili dojemnou řeč o jejich
příhodách a jejich životě na základní škole

Ples
Dne 7. 2. 2014 proběhl absolventský ples
pro žáky devátých tříd. Já s mojí sestrou
jsme se ho zúčastnili jako moderátoři
celého večera. Z našeho pohledu musím
říci, že i přes změnu místa konání plesu se
vydařil skvěle. Proto patří velký dík paní
učitelce

Folvarčíkové

a paní

učitelce

Špačkové za dokonalou organizaci. Ještě

před

Nejprve se začalo třídou 9. A a potom

zahájením

významného

v Rosicích. Bylo to opravdu dojemné.
Dalším bodem programu bylo focení
našich

starších

spolužáků

s jejich

učitelkami. Následovalo další vystoupení
latinskoamerických tanců. A pak už byla
jen

volná

zábava.

Všichni

tancovali

a myslím si, že se každý dobře bavil. Mně
a mé sestře se ples velmi líbil a těšíme se
na ten náš.

večera

vystoupily mažoretky Anife pod vedením

Andrea Mecerodová, 8. A

paní učitelky Žákové. Potom už došlo

Jan Mecerod, 8. A

k slavnostnímu zahájení absolventského
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Absolventský ples

Program zahajovalo předtančení a poté

Jako každý rok, i letos se konal ples, kde

následovalo samotné stužkování žáků

se stužkovali absolventi 9. tříd. Všechno

9. ročníků. Pan

začalo přípravami. Jednou jsme v hodině

starosta

češtiny dali hlavy dohromady. Každá

každému

třída zvlášť sepisovala nejlepší zážitky

připnul stužku

a radostné

těch

a každý byl tak

studentských let na rosické škole. Všichni

hrdý, jako by

jsme se při tom vzpomínání opravdu

byl

nasmáli a nikoho ani nenapadalo se hádat.

pasován

Nakonec jsme dali dohromady dva různé

rytíře. Zatímco probíhalo stužkování, naši

projevy a z nich vznikl jeden celek. Obě

dva zástupci přednášeli projev, při kterém

chvíle

ze

všech

části navazovaly na sebe jako dialog. Pak

právě
na

ne každé oko zůstalo suché, a schopní

již jen stačilo vybrat dva zástupce, z každé

moderátoři čekali na správnou chvíli, aby

třídy jednoho, kteří přednesou projev na

uvedli další bod programu. Následovala

plese.

třídní fotka,

Jelikož jsme byli na tanec docela „leví“,
bylo

nám

umožněno

se

ho

naučit

v tanečních. Všichni si donesli taneční
boty, aby se naučili opatrně, ale zároveň
elegantně tančit. Samozřejmě i v tanečních
jsme se nasmáli. Jakmile alespoň jeden
z páru uměl tančit, hravě to toho druhého
9. A

doučil, nebo ho k tomu alespoň dokopal.
Zanedlouho

nastal

náš

velký

den.

Všechny dívky měly již pořízené šaty
a chlapci obleky. Stačilo už jen nacvičit
nástup. Trošku jsme se kvůli prostoru
mačkali, ale nakonec jsme se s tím poprali.
Ze školy jsme odešli dřív a pak již byly
přípravy v plném proudu. O půl sedmé
byl sraz přímo na místě, v Zámeckém

9. B

kulturním centru. Všichni žasli z nevídané

každé třídy zvlášť. Ze všech opadla

krásy svých spolužáků a spolužaček a již

prvotní nervozita a milí žáci šli vyzvat na

se jen čekalo na zahájení samotného

tanec své rodiče.

programu. Rodiče již netrpělivě tasili

Atmosféra byla čím dál uvolněnější, když

fotoaparáty, aby si své dítko mohli řádně

na bohatý repertoár písní přibyly nějaké

vyfotografovat.

ty
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„hitovky“.

Byla

radost

sledovat

ROSNÍK – Zprávy ze života školy
rozzářené

tváře

všech

na

tanečním

parketu. Po desáté hodině večerní začali
ples opouštět učitelé, to už byla zábava
v plném proudu. Žáci si připadali méně
pod dohledem a měli je na starost jejich
rodiče.

Všichni

a tancovali

se

a celý

smáli,
ples

jedli,

pili

doprovázela

pohoda. Kolem jedenácté hodiny již začali
ples pomalu lidé opouštět a na některé
padla

únava.

tombola,

jejíž

Završením

plesu

byla

hlavní

výhrou

byl
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Lyžařský výcvikový kurz
Tento rok, jako každý jiný, se sedmé třídy
zúčastnily lyžařského výcvikového kurzu.
Našim cílem byly Krkonoše, lyžařské
středisko Žacléř. Celý víkend jsme strávili
přípravami a balením, až konečně přišla
neděle. Ráno kolem deváté na nás čekal
před zámkem autobus. Rozloučili jsme se
s rodiči a hurá na hory! Měli jsme před
sebou krásných šest dní na horách.

širokoúhlý televizor a popelnice. Všem jen

Do cíle jsme dojeli odpoledne a šli jsme se

létala hlavou myšlenka „Ať už zazní moje

ubytovat. Chata byla starší a jednoduše

číslo!“. Výherce si nakonec televizi hrdě

vybavená. Ale pro naše účely přímo

a radostně odnesl. Z plesu byl každý plný

ideální. Náš pan učitel řekl, že je žákům

emocí a zážitků, rozhodně bude o čem

odolná. Ještě ten den jsme si šli vyzkoušet

vyprávět dalším generacím. Další ples

lyže na menší sjezdovku blízko chaty.

mnohé čeká až na střední škole, ale i tak
bude dlouho na co vzpomínat.
Daniela Dvořáková, 9. B
Jana Vavrová, 9. B

Zhodnocení plesu
Ples byl organizován pod hlavičkou
Občanského sdružení při ZŠ Rosice.

Tady každý předvedl, co na lyžích

Finančně byl podpořen z prostředků OS,

dokáže, a podle toho nás instruktoři

účelové dotace Města Rosice a sponzorů.

rozdělili

Na organizaci

podíleli

a pokročilé. Po prvním lyžování nám

pedagogičtí pracovníci školy, kteří zajistili

pořádně vyhládlo, a tak jsme se šli

všechny organizační záležitosti týkající se

navečeřet do penzionu nedaleko chaty.

plesu,

sálu,

Měli jsme plnou penzi, takže jsme neměli

výzdoby prostoru, hudby, programu,

nikdy hlad. Po večeři jsme se setkali ve

občerstvení, pořadatelské služby, tomboly

společenské místnosti v naší chatě. Tady

apod.

spolupracovali

jsme se rozdělili do 4 skupin, které se

s rodičovskou veřejností (prodej lístků,

střídaly ve službách. Služba měla na

zajištění tomboly za třídu).

starost ranní budíček, při obědě roznášení

od

plesu

zajištění

Třídní

se

pronájmu

učitelé

Ing. Gabriela Folvarčíková

do

skupin

na

začátečníky

pití a přípravu večerního programu.
Samozřejmě

hned

první

den

služba
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zaspala. Všechno jsme nakonec stihli a po

a diplomy.

vydatné

svah.

V sobotu po obědě nás čekalo loučení

Začátečníci brázdili bílé svahy na lehčí

s Krkonošemi. Vůbec se nám nechtělo

sjezdovce, zatímco my ostatní jsme si

odjet. I když letošní zima zimním sportům

zdokonalovali své lyžařské dovednosti na

moc nepřála, my jsme měli štěstí na

těžším terénu. Když jsme kotvou vyjeli na

počasí. Bylo slunečno a užili jsme si

vrchol sjezdovky, byli jsme překvapení

i sněhové nadílky. Nejraději bychom tam

krásnou

a nádherným

zůstali ještě týden. Rodiče měli radost, že

výhledem. Po lyžování na nás už čekal

jsme se vrátili domů živí a zdraví. Máme

oběd a polední klid.

Byli jsme tak

hodně zážitků a vzpomínek. Naše velké

vyčerpaní, že někdo i usnul. Po načerpání

„děkujeme“ patří skvělým instruktorům,

energie jsme se vrátili zpět na svah. Po

kteří se nám věnovali a připravili pro nás

lyžování nám instruktoři dopřáli delší

krásný lyžařský výcvik.

snídani

odpočinek

vyrazili

přírodou

a pak

na

následoval

večerní

Nikola Švancarová, 7. A

program. Všichni se moc těšili, co si pro
nás první skupina připraví. Čekalo nás ale

Mikroprojekt

velké zklamání. První skupina si nic

Česko a Slovensko a…“

nepřipravila, a tak byla brzy večerka.
Další den jezdila skupina začátečníků
s pokročilými na větší sjezdovce. Trošku
se báli, ale pokročilí jim pomáhali. Večer
nás čekalo překvapení, druhá skupina pro
nás měla nachystaný krásný program.
Večerní hry sloužily k tomu, abychom
vzájemně spolupracovali jako kolektiv
a pobavili se.

Organizátorem

„Československo,
tohoto

projektu

je

Mikroregion Kahan. Tato organizace se
dlouhodobě zaměřuje na rozvoj regionu,
na cestovní ruch, na environmentální
výchovu, budování cyklostezek apod.
Další významnou aktivitou Mikroregionu
Kahan je podpora příhraniční spolupráce
s Rakouskem a Slovenskem.
Mikroprojekt

„Československo,

Česko

a Slovensko a…“ je konkrétní forma
spolupráce
Slovenskem,

Mikroregionu
konkrétně

se

Kahan

se

Žilinským

krajem. Za slovenskou stranu se na
organizaci podílelo Združenie cestovného
ruchu Velká Fatra. Projektu se zúčastnily
Čtvrtek jsme si zpestřili krátkým výletem

základní školy s 2. stupněm a gymnázia

do města. V pátek nás čekala soutěž ve

z těchto regionů.

slalomu na lyžích. Našim instruktorům

Soutěž

jsme předvedli, co jsme se za týden

V literární části se studenti zaměřili na

naučili. Odměnou pro nás byla pochvala

dvě významné literární osobnosti z těchto
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krajů – na Jana Kollára a Viléma Mrštíka.
Téma pro české studenty bylo Jan Kollár
a Slávy

dcera.

zpracovávali

Slovenští

téma

studenti

Vilém

Mrštík

a Pohádka máje.
Ve výtvarné části soutěže žáci libovolnou
výtvarnou technikou vyjadřovali vztahy
Čechů a Slováků. Zadané téma bylo
„Československo, Česko a Slovensko a…“
Ve třetí části uplatnili studenti

Jan

Mecerod (9. A), Tomáš Vodička (9. A), Jan
Poláček (9. B) a Patrik Valenta (9. B) své
znalosti

historie

a dovednosti

při

zpracování textu do PowerPointových
prezentací. Opět se zamýšleli nad stejným
tématem.
Žáci z našeho regionu předváděli své
práce na třech setkáních. Sešli se zde žáci
gymnázia

Zastávka,

ZŠ Zastávka,

ZŠ Ostrovačice, ZŠ Zbýšov a ZŠ Rosice.
Práce českých studentů budou hodnoceny
slovenskou stranou a obráceně. Odměnou
pro

nejúspěšnější

studenty

bude

dvoudenní pobyt na Slovensku v Martině
a v Česku v Zastávce. Na těchto setkáních
proběhne hodnocení ve všech oblastech
soutěže.
Cílem

tohoto

přátelství

projektu

a spolupráci

a slovenským

regionem.

bylo
mezi

posílit
českým

Nejdůležitější

bylo ukázat mladým lidem, jak blízko
k sobě oba národy mají, jak žili ve
společném státě nebo jak podobné jsou
čeština a slovenština.
Ing. Gabriela Folvarčíková

3
2013/2014
Ján Kollár – Slávy dcera

Ján Kollár (1793 – 1852) byl významná osobnost
slovenského
národního
obrození,
jazykovědec,
historik a básník. Studoval v Kremnici a v Banské
Bystrici. Poté odešel studovat teologii do Prešpurku.
Dělal vychovatele a od roku 1817 studoval
protestantskou teologii v Jeně v Německu, kde
poznal Frederiku Wileminu Schmitovou, kterou
přezdíval Mína a která se stala jeho celoživotní
inspirací. Po studiích odešel Kollár do Pešti, ale ve
své lásce k Frederice Wilhemině Schmidtové vytrval
a po sedmnácti letech odloučení, se stali manžely. Ján
Kollár
byl
v Pešti
slovenským
kazatelem.
Nesouhlasil se snahou osamostatnit slovenštinu,
dostal se do velkých sporů a byl zajat. Osvobozen byl
císařských vojskem a roku 1849 byl povolán do
Vídně, kde se stal profesorem slovanské archeologie
na tamní universitě. Jeho rodný dům v roce 1863
shořel, zachovala se pouze sýpka, v které bylo v roce
1974 vytvořeno muzeum. Původně byl pohřben ve
Vídni a od roku 1904 jsou jeho ostatky na Olšanském
hřbitově v Praze. Jeho nejznámějším dílem je Slávy
dcera.
První vydání Slávy dcery vyšlo roku 1824
a obsahovalo 151 sonetů. V rozšířeném vydání jich
bylo 645. Původní tři části sbírky – Sála, Labe
a Dunaj byly rozšířeny o Léthé a Acheron. Druhý
zpěv – Labe – se ještě rozrostl o Rén a Vltavu. Ján
Kollár svou životní lásku – Vilemínu Schmidtovou ve
svém díle ztotožňuje se Slávy dcerou. Dílo je psáno
starobylým jazykem a je poměrně hodně složité.
Mína – dcera bohyně Slovanů
Dovolte mi, abych vám představila Mínu,
dceru bohyně Slovanů a životní lásku Jána Kollára,
ve svých představách.
Mínu si představuji jako mladou, středně
vysokou a štíhlou paní, s bledou pletí. Výraz
v obličeji měla shodný s podobou dnešních žen. Měla
hnědozelené velké oči, nenápadný nos a lehce
narůžovělé rty. Vlasy měla dlouhé asi do půli zad,
zapletené do dvou copů. Svým vzhledem připomínala
spíše skromnou slovanskou ženu, pro Kollára byla
ideálem krásy.
Mína byla milující ženou, neboť i přes zákaz
rodičů si šla za svou láskou Jánem Kollárem. Dále
byla tolerantní a pracovitá. Měla ty nejlepší tělesné
i duševní vlastnosti. Byla nebojácná a dobrosrdečná.
Prostě dokonalost sama.
Můj názor na Mínu je takový, že i když se
s Mínou neznáme osobně, byla to velice hodná a milá
žena.

Andrea Mecerodová, 8. A
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Cesta do koncentračního tábora

naše průvodkyně. Bylo to strašné, všichni

Osvětim, Březinka

jsme byli z toho špatní. Za vitrínou byly

Dne 20. 3. jsme se vydali na dlouhou
cestu. A to do Osvětimi. Jeli jsme s paní
učitelkou Polcarovou a panem učitelem

různé pravé pozůstatky. Jednu vitrínu
jsme si nesměli fotit- dvě tuny pravých
vlasů. Bylo nám až špatně.
Po prohlídce muzea jsme jeli do dalšího
koncentračního tábora. Tam už to nebylo
tak špatné, ale když jsme viděli ty
„toalety“

a místnosti,

kde

lidé

spali.

Dověděli jsme se, kolik lidí tam umřelo
a vůbec… Tak nám z toho bylo do breku.
Konečnou

zastávkou

byla

vyhlídka

a potom jsme si mohli koupit suvenýr.

Minaříkem. Sraz jsme měli už 3.45 hodin
ráno. Všichni jsme včas dorazili na místo
srazu a jelo se. Na začátku cesty se nám
představila paní průvodkyně, řekla nám
co a jak. Jeli jsme asi 5 hodin, tak nám pan
řidič pustil pohádku Dobu ledovou.
Řeknu vám, u toho se spalo. Dojeli jsme
na místo a veselá nálada začala klesat.
Jedna

skupina

turistů

byla

oblečená

v černém.

PS: Nebyl to moc veselý výlet.
Nejvíc mě osobně dostala fotka, kde je
vychrtlé batole. A to byl důkaz, že dělali
pokusy na dětech.

Paní učitelka nás rozdělila na dvě
skupiny.

Jedna

skupina

šla

s paní

učitelkou a druhá šla s panem učitelem
a se skupinou z jiné školy. Dostali jsme
sluchátka a v těch sluchátkách hovořila
Strana 12
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přináší

ZUŠ slaví 60 let
Základní umělecká škola
Rosice

oslavila

28. 3. 2014.
svého

dne

60. výročí

založení.

příležitosti
výroční

byl

K této
pořádán

koncert

plný

hudby a tance. Vše bylo doprovázeno
výstavou

výtvarného

obecenstvo

celou

kroužku,

dobu

která

obklopovala.

Koncert se mimořádně vydařil a žáci, ani
učitelé se pochvale nevyhnuli. Učitelé
totiž vystupovali na podiu spolu s žáky.
Celý koncert byl korunován výstupem
sboru

-

dvěma

Oskarem

krásnými

oceněnou

písněmi,

Fallingslowly

a Dobytí ráje ze stejnojmenného filmu.
Následoval
s pohoštěním

bouřlivý
byl

potlesk.

rychle

Stůl

vyprázdněn

a lidé zvolna odcházeli. Milé večerní
setkání, poslech rozličných hudebních
nástrojů i pohled na mnohé druhy tanců
všem jistě zpříjemnil večer a to ani
nemluvě o krásných dílech výtvarného

změnu.

přeměnily

Hudební

v Lidové

školy

školy

se

umění.

Následně dochází ke sloučení hudebních
škol

v Rosicích,

Zastávce,

Zbýšově

a Říčanech pod jednu školu se sídlem
v Rosicích. Po sjednocení měla škola
16 učitelů a 249 žáků. Ve školním roce
1974/75

se

škola

stěhuje

do

zrekonstruované budovy u nádraží. Další
změna nastala v roce 1990, kdy se Lidové
školy umění změnily v Základní umělecké
školy.

Naši

ZUŠ

čekalo

brzo

další

stěhování. Od školního roku 1996/97 škola
zaujala místo v opravené budově Na
Schodech, kde sídlí dodnes. Vzhledem
k nedostatku

prostor

výtvarný

obor

přesunul výuku na zámek a taneční obor
přesídlil

do

sálu

základní

školy.

V současnosti se však oba obory vyučují
na zámku. ZUŠ však i nadále s oběma
obory spolupracuje a v jejích koncertech
jsou

zahrnuty

také

taneční výstupy.

Výtvarný obor je zde potom zastoupen
v podobě výstavy nejlepších děl.
Proto i vy neváhejte a zajděte si na

kroužku.

nejbližší koncert ZUŠ. Stojí opravdu za to!

O ZUŠ:
Hlavním
školy

3
2013/2014

iniciátorem

v Rosicích

vzniku

hudební

pan

Vladimír

byl

Malacka, který se stal
také

jejím

ředitelem.

prvním
Do

Anežka Formánková, 6. A
Zdroj:

S využitím

informační

brožurky

ZUŠ Rosice.
Obr.: http://zusrosice.cz/historie

školy

přicházeli první učitelé
i žáci, kterých měla škola
v té době 114. Vyučování
bylo zahájeno 1. září 1953.
Od září 1960 sídlila škola v prostorách
rosického zámku. Školní rok 1961/62
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spolužáci z 3. B. Jejich program měl také

Velikonoční kumštování ve 3. C

úspěch. Celý den bylo slunečné počasí
a lidem se Velikonoční kumštování moc
líbilo, někdo si odnesl něco k jídlu, jiný
zas nějakou velikonoční výzdobu, ale
všichni odcházeli s dobrou náladou.
Vladimíra Odehnalová, 3. C

Dne 12. 4. se naše třída zúčastnila
programu Velikonoční kumštování. Ten
den celý zámek žil Velikonocemi. Na
nádvoří byly farmářské trhy a lidé
nakupovali nejrůznější domácí dobroty.
V Zámeckém

kulturním

centru

se

prodávaly kraslice a různé velikonoční
ozdoby. Mezi lidovými umělci jsme našli
také žáky 5. B s paní učitelkou Žákovou.
Na pódiu se vystupovalo. Svůj program
předváděly děti z mateřských škol i žáci
ze základní školy. Třída 3. C vystupovala
dopoledne.

Naše

z písniček,
o jednotlivých
týdne.

pásmo

básniček
dnech

Program

jsme

se

skládalo

a povídání
velikonočního
ve

škole

připravovali skoro měsíc. Vyrobili jsme si
také velká vajíčka z balónků. Měli jsme
proto radost, že se nám vystoupení
povedlo a diváci tleskali.

Lucie Knoblichová, 3. C

Odpoledne předvedli své vystoupení naši
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pěknou slovenštinu, pozvali jsme si na

Projekt eTwinning 2014

čtení

Putování s Ferdou Mravencem
V letošním

roce

3
2013/2014

příběhu

paní

učitelku

Folvarčíkovou. Čtení nám přislíbilo také

realizujeme

nový

několik rodičů. Tak se na ně už těšíme.

eTwinnigový projekt motivovaný knížkou

Práci se věnujeme většinou hodinu týdně

Ondřeje Sekory Ferda Mravenec, díl třetí,

v rámci čtení s porozuměním.

Ferda v mraveništi. Spolupracujeme opět
s paní učitelkou Ivanou Čepovou ze
slovenského města Humenné a jejími
žáčky.
Projekt

jsme

zahájili

dopisem

na

Slovensko, ve kterém jsme poslali českého
Ferdu slovenským kamarádům. Hlavní
náplní našeho projektu je četba knížky o
Ferdovi v českém i slovenském jazyce. Po
přečtení textu plníme různé úkoly na
Šimon Galusek, 3. A

porozumění slovenskému jazyku, např.
vyhledáváme nebo vypisujeme slovenská

Vytváříme

slova podle zadání, luštíme křížovky nebo

Putování

kreslíme ilustrace.

lepíme různé pracovní listy a kreslíme

si

vlastní

s Ferdou

sešit

s názvem

Mravencem,

kam

obrázky.
Na Velikonoce jsme si navzájem poslali
přáníčka a obrázky. Je moc prima dostat
skutečný dopis, a to dokonce z ciziny.
Výsledky svojí práce zveřejňujeme na
společném

československém

blogu:

http://putovaniesferdou.blogspot.sk/.
Tadeáš Mutina, 3. A
Největší zábavou pro nás asi je, když se
pokoušíme číst slovensky. S některými
pravidly jsme se již seznámili, ale přesto je
to pro nás dost náročné - i pro paní
učitelku. Dalším naším úkolem je hraní
divadélka.

Rozděleni

do

skupinek

připravujeme loutky a hrajeme příběh
každé sudé kapitoly. Abychom slyšeli

Mgr. Iveta Matoušková
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družina

a Světový

den

Ekoškol

např. KROKODÝLOPTAKORYBA.
Následně

jsme

si

cvičili

na

těchto

jazykolamech svoji výslovnost. Hodně

V měsíci dubnu pořádá ŠD v Městské

jsme se při tom nasmáli, jak moc nám to

knihovně v Rosicích výstavu zvířecích

nešlo.

hrdinů.

věnujeme

Celý rok čteme na pokračování knížku:

ústřednímu tématu „ Máme rádi zvířata“.

O pejskovi a kočičce. Uspořádali jsme

Po

celý

rok

se

i zvířecí karneval – najdete ve fotogalerii
ŠD. A těch zvířátek, co jsme nakreslili
a v pracovních

činnostech

vyrobili.

A jelikož jsme EKOŠKOLA, využili jsme
také

přírodních,

netradičních

a recyklovaných materiálů. Teď na nás
čeká výprava na statek pana Tvarůžka,
návštěva ZOO a školní výtvarná soutěž „
Téměř každé dítě má doma nějakého
domácího mazlíčka, proto je tato oblast
dětem

hodně

blízká.

O spoustě

zajímavých věcí, které o svém zvířátku ví,
se každý rád podělil se svými kamarády.
Děti nosí do družiny knížky o zvířatech,
fotografie a našli se i tací, kteří své
zvířátko přinesli ukázat. Na tyto znalosti
jsme navázali v nedávné celodružinové
soutěži „Padesátkrát o zvířatech“, ve které

děti plnily nejrůznější úkoly ze světa
zvířat. Dokonce jsme kreslili i vymyšlené
zvíře, které si každé dítě pojmenovalo
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Helena Jurová
Vedoucí ŠD

ROSNÍK – Zprávy ze života školy
A toto jsou naše literární pokusy.

3
2013/2014

Práce žáků ŠD 2 pod vedením paní
učitelky Miluše Večeřové

NAŠI MAZLÍČI
Máme doma andulku,
ta má ráda cibulku.
Když jí nastavím prst,
táta jí dá zrní hrst.
Já mám zase křečka
a tečka.
To moje rybky,
pojídají hříbky.

Daniela Drápalová, 2. B

A já mám doma kočku,
Která připomíná čočku.
V kleci mám potkana,
který pořád pospává.
A moje morčátko,
Je šikovné čuňátko.
Babička má slepice,
jedí doma kraslice.
A ty mají kuřátka,
malinkatá holátka.

Daniel Šíma, 1. C

Doma mám kočkodana,
otravuje kocoura.
Kocour se však vůbec nedá,
kočkodana pořád hledá.
U domu pak zahradu
a v ní žížalu.
Společné dílo dětí ze ŠD paní Jurové

Lucie Dvořáková, 1. C
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Aktuálně

ROSNÍK – Parlamentní zpravodajství
z činnosti

-

školního

parlamentu



Titul je udělován s dobou platnosti
na 2 roky, je signován zastupitelem
z kraje a ředitelem CEDU, o.p.s.



Škola pro demokracii je postavena
na aktivní práci žáků, kteří sami
mapují, zda škola naplňuje stanovené
ukazatele. Spolu s vedením a učiteli
hledají odpovědi na tyto otázky
a navrhují řešení, jak dané oblasti
naplnit:
-

Říkají školní dokumenty, že se
máme zapojovat do života školy?
Můžeme
využívat
různorodé
nástroje komunikace?
Funguje u nás třídní samospráva?
Podílíme se na tvorbě pravidel pro
fungování školy?
Jsme jako třída s třídním učitelem
dobrý tým?
Zapojujeme se do hodnocení svých
studijních výsledků?
Můžeme
vylepšovat
prostředí
školy a vztahy ve škole?
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spolupracovat

Školy pro demokracii o sobě navzájem
vědí
a sdílejí
své
zkušenosti
prostřednictvím webu www.skola
prodemokracii.cz a facebooku. Školy
se také jednou za rok setkávají na
krajské prezentaci příkladů z praxe
a na
celorepublikové
prezentaci
v Praze
(na
půdě
Poslanecké
sněmovny parlamentu ČR).



Více se můžete dozvědět na stránkách
www.skolaprodemokracii.cz.

Co je „ŠKOLA PRO DEMOKRACII“?
Titul náleží školám, které napomáhají
aktivnímu zapojování žáků do života
školy a jeho nejbližšího okolí a splňují
všechny kritéria v osmi stanovených
oblastech
alespoň
v základních
kritériích.

nějak



Jak již někteří víte, parlament rozjel
projekt, který nám umožní udělat velký
krok v rámci vylepšování klimatu
a spolupráce v rámci naší školy. Naše
škola byla totiž zařazena do sítě škol,
které se ucházejí o získání titulu „škola
pro demokracii“.


Můžeme
s obcí?

Členové parlamentu se rozdělili do osmi
pracovních týmů. Každý z těchto týmů
mapuje oblast, která jim přidělena:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dokumenty školy,
Nástroje komunikace,
Práce s pravidly,
Práce se třídou,
Učení a hodnocení,
Žákovská samospráva,
Naše škola,
Škola v obci.

Práce jednotlivých týmů zaznamená
určitě každý z nás. Členové parlamentu se
při své činnosti určitě neobejdou bez
pomoci žáků, učitelů, vedení či zástupců
z města. Budou vás oslovovat, ptát se na
vaše názory, postřehy, apod. Proto buďte,
prosím, shovívaví, a pokud to bude ve
vašich možnostech, vyjděte jim vstříc.
Předem vám za vaši trpělivost děkujeme!
Výsledky jejich mapování můžete
sledovat na stránkách parlamentu
(www.zsrosice.cz) nebo na tabuli, která
bude vyvěšena u vchodu do naší školy.
Za školní parlament
Mgr. Eva Polcarová

ROSNÍK – EKO zpravodajství

3
2013/2014
se třídí, atd. Poté si žáci vyzkouší odpad

Zprávičky z ekokroužku
Na únorové schůzce se nás sešlo málo,
a tak jsme pouze zkontrolovali na celé
škole cedulky u kohoutků, světel a na
WC. Kde nějaká cedulka chyběla, byla

roztřídit. Zatím jsou dobré ohlasy a dětem
se

to

velice

líbí.

Rád

v tom

budu

pokračovat.
Dubnová schůzka byla ve znamení práce

hned doplněna. Píši pouze zkontrolovali,

na vlastní kůži.  Připravili jsme školní

ale zabralo nám to celou schůzku. A proč

zahradu a část kolbiště na posekání trávy,

jsou vůbec tyto cedulky důležité? Hlavně
proto, že nám pomáhají šetřit elektřinu

vynesli

nepořádky

a zkontrolovali

záhonky. Zahrada bude připravena na
program Dne Země, kam za námi přijdou

a vodu.
Březnová schůzka byla již o hodně lepší.

děti z mateřských školek.

Sešli jsme se již ve větším počtu a šli jsme

Za EKO kroužek

ke kuželně, kde nás čekal pan Ing. Leoš

Leoš Sáblík, 9. A

Horák

z Odboru

životního

prostředí.

Dozvěděli jsme se, odkud se dostane voda
až do našich vodovodních kohoutků. Kdo
ručí za kvalitu této vody. Povídali jsme so
o tom, že kohoutková voda je určitě
kvalitnější než balená a pro denní pití
zdravější. Probírali jsme také to, že
v povodí máme samé malé toky, proto
vodárenská

společnost

jímá

vodu

z mnoha různých vrtů. Jsme součástí
obrovského systému potrubí, odkud se
dostává voda až k nám domů.
Dále mě napadlo, že bychom nemuseli jen
na Den Země učit děti prvních tříd, jak se

Třídění odpadů

třídí odpad, ale že by si to mohly
zopakovat i další třídy z prvního stupně.
Soustředili jsme se na 2. a 3. třídy. Takže
již

4 třídy

místo

některé

vyučovacích

hodin

(vždy

z mých
se

jedná

o nějakou výchovu) chodím učit. Již jsem
téma odučil ve všech třetích třídách. Celý
program hodiny také vymýšlím sám.
Povídám si s nimi, jak se třídí odpad, proč

Jiří Rožnovský, 7. A
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ROSNÍK – Co nás zajímá
Společně s ní si dává pauzu i její kapela.

Hudba 21. století

O přerušení

Selena Gomez

spolupráce

s kapelou

zpěvačka říká: „Moje kapela a já jdeme na
Selena Marie Gomez je

chvíli každý svou cestou. Tento rok je

americká

o filmech a já chci, aby moje kapela hrála

a zpěvačka,

herečka
která

je

známá pro svou roli
Alex

Russo

Kouzelníci

kdekoliv a s kýmkoliv. Zase se vrátíme,
ale teď bude dobrý, když dáme pauzu.“

v seriálu
z Waverly,

který dvakrát obdržel
Cenu Emmy. Následně
také hrála v televizních filmech A zase
jedna

Popelka!,

Kouzelníci z Waverly

film, a Program pro ochranu princezen.
Její kariéra se rozšířila i do hudebního
průmyslu,

stala

se

zpěvačkou

a zakladatelkou popové kapely Selena
Gomez & the Scene, která vydala již tři
zlatě certifikovaná alba, Kiss & Tell,

Písně:

A Year Without Rain a When the Sun

Slow Down,

Goes Down, které vynesly tři platinově

Come & Get It,

certifikované skladby, Naturally, Who

Tell Me Something I Don’t Now,

Says a Love You Like a Love Song. Po

Naturally,

podpisu

A Yer Without Rain,

smlouvy

Hollywood

Records

k soundtrackům

s vydavatelstvím
přispěla

k filmům

také

a seriálům

Zvonilka, A zase jedna
Popelka!,

Kouzelníci

z Waverly a Na parket!
Momentálně má i svou
vlastní módní značku
Dream
která

Out
se

Loud,
prodává

v obchodech řetězce KMarkt v USA. Narodila se ve městě Grand
Prairie ve státě Texas. V lednu 2012
oznámila, že si dává pauzu od hudby
a bude se soustředit na hereckou kariéru.
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Love You Like A Love Song,
Hit The Lights
Ondřej Nedorost, 7. A
Nikola Švancarová, 7. A

ROSNÍK – Co nás zajímá

3
2013/2014

Potápka
Základní popis:
Potápky

patří

do

vodních ptáků.
jedinou

čeleď,

s 20 žijícími

řádu

1.

Obsahuje

vztahuje název „Velikonoce“?

potápkovití,

druhy

K čemu se podle křesťanské tradice
a) K tzv. velké noci, kdy byl vzkříšen

v šesti

Ježíš Kristus.

rodech. Mají velmi vyvinutou

b) K noci,

kostrční žlázu. Pod vodou vydrží až pět

narodil

Ježíš

c) K délce noci. Tato noc je nejdelší

Vzhled:

v roce.

Potápky dorůstají velikosti od nejmenších

2.

27 cm až po největší 48 cm. Mají velmi

dozadu

nemohou

stát.

tak,
Obě

že

na

Velikonoce

b) Velikonoční půst.

ptáci

c) Štěstí a lásku.

pohlaví

3.

vypadají stejně.

symbolizuje

a) Nový život, plodnost.

Prsty mají opatřené plovacími lemy a nohy
posunuty

Co

vejce?

krátký zobák, dlouhý krk a kratičký ocas.

prakticky

se

Kristus.

minut.

jsou

kdy

Proč mají být ženy na Velikonoce
vyšlehané pomlázkou?

Potrava:

a) Aby byly celý rok štíhlé jako

Pro potravu se potápějí

proutek.

do vody, kde loví ryby,

b) Aby byly celý rok poslušné.

hmyz, měkkýše a korýše.

c)

Mláďata:
Potápky si budují své hnízdo z vodních
rostlin. Vypadá jako plovoucí plošina na

Aby

byly

celý

rok

zdravé

a plodné.
4.

Co mohou ženy provést mužům,

vodě či chuchvalec ukotvený vodními

kteří přijdou po 12 hodině?

rostlinami. Hnízdí v rákosí, na větších

a) Rozklepnout jim syrové vejce na

jezerech,

zatopených

lomech

hlavu.

i umělých

vodních nádržích. Některé druhy hnízdí

b) Polít je kýblem studené vody.

i v koloniích. Samice snáší jednou či dvakrát

c) Polít je smetanou.

(podle druhu) do roka 4-6 bílých vajec,

5.

o které se starají oba rodiče. Mláďata krmí

na

b) Je to symbol Panny Marie.

kterým tím pomáhají při trávení, zbavují je

Václav Špička, 8. A

představuje

a) Je to symbol víry v Boha obecně.

vlastní peří a pak jím krmí svá mláďata,

mláďata vozí na hřbetě rodičů.

v křesťanství

Velikonoce beránek?

nejčastěji rybami. Rodiče často polykají

cizopasníků v žaludku. Jako u potáplic se

Co

c) Je to symbol Ježíše Krista.
6.

K čemu dříve sloužily řehtačky?
a) Sloužily místo budíku na Zelený
čtvrtek.
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b) Od Zeleného čtvrtka sloužily ke
svolávání

k bohoslužbě

místo

12. Kdy jsou Velikonoce?
a) Termín

zvonů.
to

pomůcka,

která

se

b) Termín stanovuje papežská rada
ve

Jak se říká pomlázce na střední
Moravě?

na

13. Velikonoční svíce – paškál – je
symbolem

Co symbolizuje tzv. zelený čtvrtek?

používá se proto:

a) Ježíš byl na poslední večeři a je

a) Jen o Velikonocích.
b) Ve

zajat
matkou, Josefem a apoštoly.

vzkříšeného

velikonoční

c)

Při

všech

c) V tento den byl Ježíš ukřižován.

příležitostech,

Co připomíná tzv. Velký pátek?

nevysvítí.

Ježíše,

jeho

ukřižování a pohřeb.
Ježíše

u hrobu

Máří

jsou

kteří

nosí

křtěni
bílé

b) Protože se v tento den má jíst bílá
strava (mléko, bílky, krupicová
kaše).
c) Tento den se na mši chodí pouze
v bílé košili.
11. Co se stalo na Boží Hod velikonoční
(Velikonoční neděle)?
a) Kristus byl ukřižován.
b) Kristus vstal z mrtvých.
Kristus se zjevil u Poslední večeře
Páně.
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a) Stejný pro všechny křesťanské
b) Termín

východní

pravoslavné

c) Každá církev si může stanovit
vlastní termín.
15. Jaký je největší Velikonoční svátek?
a) Velký pátek, protože za nás umřel
Ježíš Kristus.
b) Bílá

sobota

–

slavíme

jeho

vzkříšení.
c) Hod Boží, svátek zmrtvýchvstání
Páně.
Lenka Večeřová, 9 A
Anna Vávrová, 9. A
1. a), 2. a), 3. c), 4. b), 5. c), 6. b), 7. c), 8. a), 9. b),

den

roucho.

c)

se

církve se liší od křesťanské.

10. Odkud pochází název Bílá sobota?:
novokřtěnci,

dokud

církve.

Magdalény.
tento

slavnostních

10, a), 11. b), 12. c), 13. b), 14. b), 15. c)

c) Zjevení

a potom

14. Termín Velikonoc je:

a) Ježíšova poslední večeře.
odsouzení

době

Krista,

kdykoliv při křtech a pohřbech.

b) Ježíš obědvá společně se svou

a) V

let

úplňku.

c) Tatar

b) Proces

několik

c) Velikonoce jsou po prvním jarním

b) Pomihod

9.

Vatikánu

dopředu.

a) Dynovačka

8.

Židovským

kalendářem

používala k ovládání koní.
7.

řídí

Odpovědi:

c) Byla

se

ROSNÍK – V kuchyni
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přísady spojí v jednolitou směs. Pak těsto

Recepty
Americký jablečný páj (American Apple
Pie)

rozděl na dva bochánky, jeden o něco
větší než druhý. Větší bochánek použiješ
na vyplnění formy a menší bochánek

Páje jsou typické americké moučníky. Jsou

použiješ na zakrytí páje. Návod na

výborné a nejsou v nich žádné zvláštní

přípravu je uveden ve druhém receptu.

suroviny,

Můžeš je však také přikryté nebo zabalené

i v naší

proto

své

kuchyni.

místo

nacházejí

Schválně

si

to

vyzkoušejte.

do

ubrousku

nebo

fólie

uchovat

v chladničce až 3 dny.

Základní těsto na páj (Pie crust):

Náplň páje (Pie crust):

2 šálky mouky

6 velkých jablek,
½ šálku krystalového cukru,
⅛ lžičky mletého hřebíčku (není až tak
důležitý),
⅛ lžičky mletého nového koření (také není
až tak důležité),
1 lžička mleté skořice,
1 polévková

lžíce

rozehřátého

másla.

(v Americe se rozumí hladká mouka,

(Pokud chcete dát místo těchto jablek

pokud recept neuvádí nic jiného. 1 šálek je

jablka zavařená či už připravená jiným

250 ml hmoty).

způsobem, vůbec to nevadí, dochuťte je

1 polévková lžíce cukru,

podle libosti.)

¼ lžičky soli,
½ šálku ztuženého tuku,
½ šálku studeného másla,
1 vejce,
1 polévková lžíce octa,
¼ šálku studené vody
Příprava:
Do mísy prosej mouku, přidej cukr a sůl
a do mouky rozsekej nožem na malé
kousky tuk a máslo. Dvěma vidličkami
nebo rukou je tak dlouho zpracovávej
s moukou,

až

se

vytvoří

drobenka.

V hrnku rozšlehej vidličkou vejce s octem
a vodou,

směs

přilej

do

mouky

a zpracovávej tak dlouho až se všechny
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Mochomůrky

Příprava:
Jablka oloupej, odstraň jádřince a nakrájej
na

tenké

plátky.

nakrájená

jablka

V míse

promíchej

s cukrem,

kořením

a máslem. Jsou-li jablka kyselejší, přidej
víc cukru.
Větší

bochánek

těsta

rozválej,

na

pomoučněném vále na placku opatrně
přenes

do

připravené

nevymaštěné

formy, prsty uprav ve formě těsto tak, aby

Potřebujeme:
vejce,
hořčici,
lučinu,
mléko nebo jogurt podle potřeby,
sůl,
pepř,
rajčata,

mělo kolem dokola 2-3 cm zvýšené okraje.
Naplň

připravenými

urovnej.

Nyní

pomoučněném

jablky

rozválej
vále

a povrch
na

druhý,

slabě
menší

bochánek těsta tak, aby placka měla stejný
průměr jako forma. Placku opatrně umísti
na

povrch

jablečné

náplně,

prsty

přimáčkni k sobě okraje tak, aby se
neprodyšně spojily. Vidličkou udělej po
obvodu

koláče

ozdobný

okraj.

Na

Příprava:

povrchu koláče vypíchej špičkou nože

Uvaříme natvrdo vejce a po zchlazení ve

několik otvorů, aby mohla během pečení

studené vodě je ihned oloupeme. Opatrně

unikat pára. Dej péct do předehřáté

odřízneme

trouby na 200 ˚C, až povrch páje dostane

a vydlabeme vnitřek. Žloutky smícháme

zlatavou barvu (asi 40 min). Chutná teplý,

s hořčicí a lučinou a utřeme je. Případně

vlažný i studený. Podle libosti se dá

přidáme

ozdobit např. šlehačkou.

jogurtu. Dochutíme solí a pepřem. Směs
dáme

kousek

trochu

do

sáčku

špičky

mléka

nebo

(nejlépe

vejce

bílého

s hladkým

zobáčkem) a naplníme vydlabaná vejce.
Hezky naaranžujeme na talíř. Rozpůlíme
rajčata a nasadíme je navrch vajec. Na
rajčata

uděláme

žloutkové

směsi.

puntíky
Okolo

ze

zbylé

ozdobíme

salátem. Přeji dobrou chuť.
Anežka Formánková, 6. A
Ondřej Nedorost, 7. A
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Interview

před

Olympijskými

Moderátor: Dobrý den, vážení a milí
vítám

vás

na

předolympijském interview. Jak jistě
víte, zítra zahájíme druhý ročník
Olympijských her. Dnes se dozvíte,
jak se připravuje na hry minulý
olympijský

vítěz

Optimus

Brekekežnus a jaký chitón si zítra
obleče

Optimus: No dovolte! Chci přece ukázat
své mužné tělo.

hrami 776 př. n. l.
diváci,

3
2013/2014

náš

císař

Alexander

Moderátor: Ano, Ano… A já jsem už
zmínil, že jste se stal absolutním
vítězem minulých olympijských her
v disciplíně hod diskem. Letos se
zúčastníte ve stejné disciplíně?
Optimus: Ano! Trénoval jsem na to celé
čtyři roky. Mám už dokonalý švih
(smích). Chcete to vidět? (Napřáhne
se a moderátor mu chytí ruku)
Moderátor: To je v pořádku, čerpejte síly

Moudronosný.

na zítřek.

Moderátor: Začneme u Vás, Sašo… Chci
říct Vaše Moudrosti. Slíbil jste nám,
že se pochlubíte, v jakém chitónu se
zítra

ukážete

na

slavnostním

Alexandře Moudronosný, máte opět
připravenou

oběť

Diovi,

jako

minule?

zahájení.
Alexandr: Chtěl jsem si to nechat jako
překvapení, ale že jste to vy…
(smích).

Moderátor: A teď Vy Vaše Velikosti

Vezmu

si

dlouhý

bílý

chitón, hodný mé velikosti.
Moderátor: Óh…Bílý a dlouhý? To bych
nečekal! (smích) A prý jste si nechal
uplést nový vavřínový věnec, je to

Alexander:

Ano, ano, a k tomu ještě

vínovou fontánu a fíkový déšť.
Moderátor: A kde berete tolik peněz na
všechno to…
Alexander: Pssst…. (potichu) Mezi námi,
daně, příteli, daně, ale pro lidi je to
dar boží.

pravda?
Alexandr: Ano, to je pravda. Ten včerejší
už mi zvadl.
Moderátor: Teď si prosím odpočiňte Vaše
Velikosti a já se obrátím k panu
Optimu Brekekežnovi.

Moderátor:

Pane

Brekekežne,

Vaši

fanoušci měli podezření, že jsou
Vaše svaly falešné.
Optimus: No dovolte! Já vám ukážu!
(svléká si tričko)
Moderátor: To je v pořádku. Máme tu

Moderátor:

Jak

se

připravujete

na

olympiádu?
Optimus: No trénuji a posiluji a…
Moderátor: Dobře, to stačí. Máte nějaký
speciální oděv?

Vaši fotku z minulých olympijských
her a zítra určitě dokážete lidem, že
nejste nafukovací.
Optimus: To tedy ano! (zatne svaly)
Moderátor: Takže žádný doping?
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Optimus: (zahodí krabičku od léků) Jasně
že ne!

vám řeknu pokračování 

Moderátor: Vaše žena je prý také úspěšná
atletka, bude zde také?
Optimus:

Čau lidi, tak jsem zase zpět a teď

Naštěstí

ne.

Ženy

sem

nemohou. Bohužel mě tedy žádná
žena neuvidí v akci. Žena bude
závodit jinde.
Moderátor:

A ve

které

olympijské

disciplíně žena závodí, v běhu, hodu
diskem,

skoku

do

dálky,

hodu

oštěpem nebo zápasí?
Optimus: Skáče do dálky a navíc také
jezdí na koni bez sedla, závodí ve
vozu s koňským spřežením a boxuje.
Moderátor: Ó, ta je šikovná! Tak tedy
děkuji za rozhovor a dovolím si ještě
obdarovat císaře sklenkou dobrého
vína. (podá mu to)
Alexander: Děkuji… Ochutnejte nejdříve
Vy, Optime.
Optimus: (ochutná) Mňam… (vypije to)
Alexander: (dá mu pohlavek) Říkám
ochutnat, ne vypít!
(úklona)
Lea Petřivalská, Monika Richterová,

Čau lidi zdravím vás po dlouhé době
a napíšu vám, jak jsme začali hrát Kvasku.
Na role byl normální casting a já bojovala
o roli režiséra Palo Braňa, ale marně, což
mě trochu mrzelo. Nedalo se nic dělat,
přece jenom holka, co ho hrála, byla moc
dobrá. Trénovali jsme od rána do večera.
V tomto filmu se i tančí, tak jsme si dali
i casting na choreografku, protože musel
být

i ten

štáb

vzadu

(scénografie,

kulisář,…), Já jsem hrála toho novináře,
kde jsem měla tu čest říct dvě věty .
Když jsme někteří zkoušeli, ostatní měli
výuku. Výuka byla o čemkoli, o baletu,
správné intonaci na jevišti apod. Já osobně
jsem se dozvěděla tolik věcí, co jsem ani
nevěděla.
Tak např.: Byl pán jménem Belríner a ten
vynalezl s gramofonem mikrofon.
Nebo nejlepší byly ty choreografie na
cokoli, ať už ten balet či charleston. Byla
tam moc fajn atmosféra.
Loučí se s vámi Máca

Martina Kleinová 6. A

Předávání olivového věnce
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Jáchym Heroudek, 7. B

Lea Petřivalská, 6. A
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Určitě jste je poznali!
Kdo je ta usměvavá holka s culíky a to
miminko, které si nacvičuje pózování před
objektivem?
Je

to

naše

paní

ekonomka

Libuše

Jandáková, která hospodaří s penězi.
A kdo našel v miminku paní učitelku 1. C
Adélu Kočičkovou, tak hádal správně.

Určitě

je

znáš,

jen

jestli

je

poznáváš!

čísle.

Před sebou máte dvě fotografie osob,
které

často

Správné odpovědi se dozvíte v příštím

potkáváte

na

školních

Slovo závěrem

chodbách. Může to být kterýkoli člen

Stejně jako příroda na jaře vykvetlo toto

pedagogického sboru nebo zaměstnanec

číslo Rosníka. Má krásný pestrobarevný

školy. Že je nepoznáváte? To asi bude tím,

kabátek a z bohaté nabídky článků si jistě

že jsou to fotky z trochu mladších let

každý vybere. Doufáme, že se u čtení

a dané osoby se od té doby nepatrně

časopisu nejen pobavíte, ale také se

změnily. Zkuste hádat, o koho jde….

dozvíte něco zajímavého. Opět nabízíme
novinku.
zlákali

Rosníkovi

reportéři

k rozhovoru

poprvé

osobnost

ze

showbyznysu. Rozhovor se zpěvákem
a kytaristou Pavlem Helanem si určitě
nenechte ujít. Jaro je cítit skoro na každé
stránce

–

připomínají

ho

články

o zvířatech nebo velikonoční kvíz. V naší
redakci

stále

čekáme

na

nové

spolupracovníky i tipy na články. Neděje
se náhodou něco zajímavého právě ve
vaší třídě? Velký dík patří všem, kteří se
tvorbě tohoto čísla podíleli.
Prožijte krásné a pohodové jaro a zase
v létě na shledanou!
Za redakci Rosníka se s vámi loučí
Mgr. Jana Odehnalová
a
Ing. Gabriela Folvarčíková
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