Hned 1. prosince se zástupci redakce školního časopisu Rosník zúčastnili
celostátního kola soutěže Školní časopis roku 2014. V tomto kole soutěžili
časopisy z celé republiky, takže konkurence byla poměrně vysoká. Přesto se náš
časopis dokázal prosadit. Zážitky z vyhlašování soutěže přinesl zpravodaj Rosa.
Rosník na stupních vítězů soutěže Školní časopis roku 2014

Dne 1. 12. se žáci Lea Petřivalská, Ondřej Nedorost a Andrea Mecerodová z redakce časopisu
Rosník zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže Školní časopis
roku 2014. Na Střední škole polytechnické v Brně se sešlo mnoho žákovských redaktorů se
svými učiteli z různých koutů republiky. Konkurence byla opravdu veliká. Náš časopis se ale
neztratil a získal dvě krásná ocenění. V kategorii časopisů 1. a 2. stupně jsme získali 1. místo
za obsah časopisu. V celkovém hodnocení jsme se v naší kategorii umístili na skvělém
2. místě.
A jaké byly zážitky a pocity žáků, kteří se zúčastnili slavnostního vyhlášení?
Andrea Mecerodová: Celostátní kolo se konalo stejně jako kolo krajské na Střední škole
polytechnické v Brně. Jako redaktorka Rosníku musím říci, že konkurence byla obrovská
vzhledem k tomu, že zde byly zastoupeny časopisy ze všech krajů České republiky.

Než jsme se dozvěděli výsledky, měli jsme ještě doprovodný program v podobě workshopů.
Já jsem se zúčastnila workshopu s názvem Novinařina v praxi. Získali jsme zde informace
a rady, jak by měl vypadat správný článek, aby přilákal čtenáře. Workshop byl pro mne velmi
zajímavý a inspirativní. Po krátké pauze na svačinku následovalo slavnostní vyhlášení
výsledků. Naše napětí se pomalu, ale jistě stupňovalo. Nejvíce nervózní jsme byli, když přišla
na řadu naše kategorie časopisů 1. a 2. stupně. Nejprve se vyhlašovala cena poroty. Náš
časopis nezazněl ani při vyhlašování soutěže o nejlepší titulku. Další vyhlašování se týkalo
obsahu časopisu. Byli jsme zklamaní, že název našeho časopisu nezazněl ani na třetím, ani na
druhém místě. Už jsme ani moc nedoufali, že nějako cenu získáme. Bylo pro nás proto
obrovským překvapením, že jsme obsadili první místo. Byli jsme moc šťastní. A to ještě nebyl
konec. V celkovém hodnocení časopisů jsme obsadili krásné druhé místo. Takový úspěch
snad nikdo nečekal. Máme z něj všichni velkou radost!
Ondřej Nedorost: Jako jeden ze tří redaktorů jsem se zúčastnil vyhlášení výsledků soutěže
Školní časopis roku 2014. Po krátkém úvodu jsme se rozdělili na skupiny a pracovali jsme ve
workshopech. Celé dopoledne jsme se učili tvořit novinové články tak, aby co nejvíce oslovily
čtenáře. O přestávkách jsme si procházeli výstavku všech nominovaných časopisů. Na dlouhé
chodbě jich bylo nepočítaně. Hlasovali jsme také v anketě. Po polední pauze přišlo to
nejdůležitější – vyhlášení výsledků. Těšili jsme se a zároveň jsme byli pěkně nervózní.
Nakonec jsme dopadli výborně a odnesli jsme si dvě ocenění.
Nezbývá než poděkovat všem redaktorům Rosníku, kteří se podíleli na tvorbě časopisu
v minulém školním roce, protože byla hodnocena loňská čísla. Byli to: Adéla Hájková, Daniel
Weber, Vladimíra Odehnalová, Anežka Formánková, Lea Petřivalská, Ondřej Nedorost, Nikola
Švancarová, Michaela Drápalová, Jáchym Heroudek, Andrea Mecerodová, Jan Mecerod,
Lenka Horáčková, Natálie Stárková, Anna Vávrová, Lenka Večeřová a Marcela Karásková.
Za redakci časopisu Rosník Ing. Gabriela Folvarčíková a Mgr. Jana Odehnalová
Zpravodaj Rosicka Rosa

Ve dnech 2. a 3. prosince proběhly dva projektové dny pro žáky 9. ročníku.
Tématem těchto projektových dnů byl holocaust. První den rozebírali žáci toto
téma z historického hlediska, druhý den se věnovali holocaustu v literatuře.
5. prosinec už tradičně patří Mikuláši, andělům a čertům, kteří navštěvují
jednotlivé třídy, zejména na 1. stupni, a rozdávají malé dárečky, či se trošku
zlobí na malé nezbedníky.

Mikulášská skupina navštívila také místní mateřské

školy. Ve školní družině pak odpoledne zorganizovaly paní vychovatelky Čertovský
bál.

Čertovské řádění ve školní družině

5. prosince se naše ZŠ proměnila ve školu čertovskou. Čertíky a rarášky se to ve škole jen
hemžilo. My ve školní družině jsme uspořádali ČERTOVSKÝ BÁL. Děti si měly za úkol připravit
scénky na téma U nás v pekle. Ovšem úvodní scénka patřila paním vychovatelkám. A jak
jinak, byla přímo z pekelné školy z pekelného vyučování. Ani nechtějte vědět, jak jsou takoví
čerti hloupí. Představte si, že vůbec nic neuměli, a tak jim musela napovídat čertovská
mládež. Protože starší čerti ne a ne pochopit, co po nich čertovská paní učitelka chce, byli
přizváni na pódium malí čertíci a ti jim to tedy opravdu ukázali. Jen s tou kázní to bylo trochu
horší. Inu, peklo. Poté následovaly scénky malých čertíčků. A ty byly. Jedna hezčí než druhá.
Tu nejpovedenější jsme přiřadili dokonce i do vánočního vystoupení pro důchodce a děti
z mateřských škol. Po dramatických výstupech, které si žáci sami bez cizí pomoci vymysleli,
zrežírovali a na které si vyrobili rekvizity, následoval opravdový čertovský rej. Úvodní
skladbou byla samozřejmě písnička čertovská, a to od Kabátů Čert na koze jel.
V dalším týdnu nás čekala šňůra vánočních představení, které jsme připravili jednak pro
veřejnost, mateřské školy, ale hlavně pro seniory z rosického Penzionu. A jak jsem již
předeslala, do již připraveného a nazkoušeného scénáře byla zařazena i vlastní tvorba našich
dětí. Představení se zřejmě líbilo, což bylo znát na rozesmátých a spokojených tvářích
dospělých i dětí.
Helena Jurová, vedoucí školní družiny
Zpravodaj Rosicka Rosa

5. prosince navštívili členové dramatického kroužku PŠT-ROSICE mateřské
centrum Kašpárkov. Vystoupili zde s pohádkou Hrátky s čertem a zazpívali si
s dětmi. Další vystoupení s touto pohádkou proběhlo 8. prosince na Moravském
náměstí v Brně v rámci Vánočních trhů 2014.
Ve čtvrtek 11. prosince se uskutečnila zeměpisno-dějepisná exkurze do Prahy.
Této exkurze se zúčastnili žáci 8. tříd. Tato akce se uskutečnila již po
několikáté, letos byl ale zvolen prosincový termín, aby si žáci mohli zároveň
prožít předvánoční atmosféru v našem hlavním městě.
Exkurze do Prahy
Dne 11. 12. 2014 se žáci osmých tříd naší základní školy vydali do hlavního města České
republiky - Prahy.
Do Prahy jsme odjížděli od rosického zámku už v 6:20 hodin. Jeli jsme pohodlným
autobusem. Cesta trvala asi dvě a půl hodiny, ale nám se zdálo, že to strašně rychle uběhlo.
Po cestě jsme si mohli ještě trošku pospat, což myslím, mnozí z nás ocenili. Okolo deváté
hodiny jsme konečně dorazili na místo. Společně jsme všichni šli do pražského metra, kde
nám učitelé koupili jízdenky. Poté jsme se rozdělili na dvě skupiny – 8. A a 8. B. Nad 8. B
drželi dozor paní učitelka Řezáčová a pan učitel Minařík a nad námi, žáky 8. A, paní učitelky
Odehnalová a Treuová. No, a v metru už měl referát první z nás. My jsme si totiž každý měli
připravit referát k dané památce nebo k něčemu zajímavému, co neodmyslitelně patří
k Praze. Projížďka metrem byla velice zajímavá, a to asi hlavně proto, že jsme se tam skoro
nepohnuli. Metro už tak bylo narvané a další přísun asi 50 žáků byl už velice náročný…
Zastávka, na které jsme vystoupili, se jmenovala Muzeum. Poté už jsme šli po všech
památkách, které jsme měli naplánované. Vlastně už si ani nepamatuji, kde jsme všude byli.
Bylo toho opravdu hodně. Něco si ale přece jenom pamatuju, např. Hradčany, chrám sv. Víta,
Zlatá ulička, Karlův most, orloj, Václavské náměstí. Referáty jsme měli i o dalších památkách,
třeba o Petříně a Národním divadle, na které jsme měli výhled z Pražského hradu. Největším
zážitkem pro nás byly asi Vánoční trhy, na které jsme šli ke konci. Sice mi připadalo, že ty
brněnské jsou lepší i větší, ale i tak jsme si tam, myslím, každý něco koupili. Já například
skleněnou, ručně dělanou baňku s nápisem “Praha“ a zdobenou všelijakými zasněženými
chaloupkami. Na zahřátí jsem si dala pravou pražskou horkou čokoládu, která byla naprosto
úchvatná!
Na konci jsme byli všichni tak promrzlí, že nám to učitelé trošku zkrátili a domů jsme odjížděli
asi o půl čtvrté. Výlet se nám moc líbil, ale nebýt té zimy, užili bychom si ho možná ještě
trošku víc. Každopádně doporučuji budoucím osmákům !
Barbora Čechová, 8. A
Školní časopis Rosník

12. prosince se uskutečnilo několik akcí, které si žáci připravili pro rodiče
i širokou veřejnost. V přízemí školy byla připravena vánoční výstavka. Tato
výstavka byla prodejní a všichni si mohli zakoupit pěknou vánoční ozdobu nebo
dáreček. Rodiče si často kupovali na památku výrobky svých dětí. Návštěvníci
také mohli navštívit jednotlivé třídy 1. stupně. V učebnách fyziky a chemie bylo
možno si pod vedením žáků vyzkoušet různé pokusy. Ve třídě 7. A se prezentoval
školní parlament. Školní parlament také vytvořil útulné prostředí s pohoštěním
pro učitele, bývalé i současné žáky. Dále probíhaly dílničky, kde bylo možno si
vyrobit výrobek z hlíny, dílna tvůrčího psaní, prezentoval se také dramatický
kroužek, který v aule předvedl své představení. V jídelně bylo možné se
občerstvit vánočkou, cukrovím i punčem.
Dne 16. 12. Proběhlo v ZKC Rosice vánoční vystoupení žáků. Program byl rozdělen
na dvě části. Nejprve vystoupili žáci 1. stupně. Po krátké přestávce svá
vystoupení předvedli žáci druhého stupně. Celé vystoupení žáci se svými pedagogy
dlouho a pečlivě nacvičovali, proto měli všichni účinkující velkou radost, že se
odpolední program povedl a ze sálu odcházeli spokojení diváci.

Vánoční vystoupení našich žáků

Zpěv, tanec, hudba, divadlo, cestovatelská prezentace…
Asi si říkáte, co tyhle odrážky mají znamenat. Tak pro to mám zase jednoduché vysvětlení já.
Tohle všechno neodmyslitelně patří k našemu Vánočnímu vystoupení.
Dne 16. 12. 2014 se na rosickém zámku pořádalo vánoční vystoupení našich žáků. Začalo to
dětmi z prvního stupně a končilo žáky z druhého stupně. První stupeň si pro diváky připravil
malé divadélko, v němž si zahrály převážně děti z družiny. Jiní zase secvičili pár písniček a
krásně zazpívali rodičům. Po všech těch roztomilých divadelních scénkách a písničkách
skončil program prvního stupně a předvedl se stupeň druhý. Hned na začátku zazněla
písnička Let it go zahraná na příčné flétny klavír. Následovala prezentace o zájezdu do Anglie,
jehož se v září zúčastnili žáci osmých a devátých ročníků. Po prezentaci přišlo na řadu
vystoupení tanečního oboru ZUŠ, děvčata předvedla tanec na píseň Summer Nights
z legendárního muzikálu Pomáda. Po tanečním vystoupení přichází na řadu třída 8. B s písní
Príbeh nekončí. Potom už se předvedl divadelní kroužek PŠT-ROSICE se scénickým čtením
Co by, kdyby… podle fejetonů Pavla Tomeše. Diváci se dobře bavili u scének o Šalamounovi,
o přistání na Měsíci, u hovoru Macha a Šebestové s mobilním operátorem či ve scénce, ve
které se snažili dva nerodilí mluvčí domluvit anglicky. Jako předposlední vystoupilo pěvecké
sesterské duo s písní Karla Gotta Už z hor zní zvon. Na závěr nám zazpívala třída 7. B vánoční
koledu To k Vánocům patří.
Myslím, že Vánoční vystoupení se vydařilo, a doufám, že v příštím roce s námi naše milé paní
učitelky připraví další krásná představení, tak jako tento rok. Velké díky tedy patří učitelům a
žákům, kteří měli píli sestavit vystoupení a perfektně tak zakončit kalendářní rok 2014.
Barbora Čechová, 8. A
Zpravodaj Rosicka Rosa

Školní družina pak ještě potěšila svým vystoupením děti v mateřských školách
a seniory v rosickém Penzionu.
Před vánočními prázdninami ještě žáci 1. stupně zhlédli v kině v Rosicích film
Cesta za vánoční hvězdou. Posledním školním dnem v roce 2014 byl 19. prosinec.
Ve třídách se ochutnávalo cukroví, popíjel čaj, rozdělovaly se dárečky. Pak už
zbývalo jen popřát si krásné Vánoce a užít si několik prázdninových a svátečních
dnů.

