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paní

Cestujete ráda? Kde jste všude

byla?

psycholožkou
Jelikož máme na škole novou paní
psycholožku, o rozhovoru pro toto číslo
Rosníku bylo rozhodnuto!
1.

5.

Ano, ráda cestuji. Byla jsem dvakrát
v USA, v Evropě jsem navštívila Itálii
a Řecko. Strašně moc se chci podívat
do Austrálie.

Co Vás vedlo k práci psychologa?

6.

Jak se Vám líbilo na vašem

Vždy mě bavilo pomáhat jiným lidem,

prvním adaptačním pobytu tady na

poznávat,

škole?

co

je

trápí,

a při

tom

poznávat samu sebe.
2.

V kolika letech jste se rozhodla, že

chcete být psycholožkou?

I když jsem zprvu měla obavy, tak se
mi

tam

moc

bezproblémovou

líbilo.
práci

Oceňuji
se třídami

Myslím si, že jsem se rozhodla už

i s učiteli.

v 2. ročníku na gymnáziu, že psycholog

7.

je to pravé povolání pro mne.

tady na škole?

3.

Zatím vycházím se všemi, s třídními

Jaké byly vaše oblíbené předměty

a jaké jste neměla ráda?
Měla

jsem

ráda

biologii,

Jak se Vám spolupracuje s žáky

kolektivy i jednotlivci. Jsem moc ráda,
základy

když za mnou někdo přijde.

společenských věd a celkem i němčinu.

8.

Ale naopak jsem neměla ráda matiku,

Být se sebou spokojená a být dobrá

fyziku a chemii.

v tom, co dělám.

4.

Paní psycholožce moc děkujeme, že si

Jaké máte koníčky či záliby?

Jaký je Váš životní cíl?

Ráda jezdím na koni, také ráda peču,

na nás udělala čas a že si s námi

vařím a ráda poslouchám hudbu.

popovídala a byla tak vstřícná.
Natálie Horáková, VII. B
a Lucie Horáková, VII. B
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leží na západ od Evropy a Afriky.

Rozhovor trochu jinak

Kolumbus:

Barack Obama a Kryštof Kolumbus
Prezident Spojených států amerických
Barack

Obama

cestuje

časem

do

15. století do španělského města Sevilla,
aby předal vyznamenání slavnému
mořeplavci Kryštofu Kolumbovi za

Já

jsem

nic

takového

neobjevil. Nepletete si mě s někým?
Obama: Ne, nepletu. Vy jste objevil
Ameriku a jste jeden z nejslavnějších
lidí v dějinách naší planety.
Kolumbus: Cože?
Obama: Že jste objevil Ameriku a jste

objevení kontinentu Amerika.

jeden z …

Kateřina Mayringerová, IX. A
Obama:

Dobrý

den,

vy

Kateřina Dolíhalová, IX. A

jste

pan

Kolumbus: Ale ne. Já neříkám “cože“

Kolumbus?

jako, že jsem vás neslyšel, Já říkám

Kolumbus: Ano, a kdo jste vy?

“cože“ jako, že se divím, co jste právě

Obama:

Já

jsem

Barack

Obama.

teď řekl.

Současný prezident Spojených států

Obama: Aha!

amerických.

Kolumbus: No pokračujte. Začíná se mi

Kolumbus: Co jsou to Spojené státy

to líbit.

americké?

Obama: Takže vy jste chtěl plout do

Obama: Je to země, ve které je 50 států

Indie, jenomže jste doplul do Ameriky,

a leží na severoamerickém kontinentu.

ale myslel jste si, že jste v Indii.

Vy jste totiž objevil Ameriku, která je

Kolumbus: Cože?

rozdělena na severní a jižní.

Obama: Teď “cože“ říkáte v jakém

Kolumbus: Já objevil Ameriku? No

významu?

a kde vlastně leží?

Kolumbus: Teď to říkám, protože to

Obama: Amerika je kontinent, který

nechápu.
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Obama: Poslyšte, já mám jen jedny

Obama:

nervy. Tak naposled. Vy jste chtěl plout

z budoucnosti z 21. století. Chci vám

do Indie, jenomže jste doplul do

předat

Ameriky, ale myslel jste si, že jste

amerického kontinentu. Pochopil jste

v Indii. Už chápete?

tedy, co jsem se vám tady celou dobu

Kolumbus: No, už asi ano.

snažil vysvětlit?

Obama: No konečně.

Kolumbus: No, sice jsem říkal, že už to

Kolumbus: Takže já jsem do Indie

okolo té Indie a Ameriky chápu, ale teď

nikdy nedoplul, ale doplul jsem do

s tím 21. stoletím jste mi zase úplně

Ameriky,

zamotal hlavu. Ale vyznamenání si rád

čímž

jsem

objevil

nový

kontinent?
Obama: Správně.
Kolumbus: No a co ode mě vlastně
chcete?

Já

jsem

se

vyznamenání

přicestoval
za

objevení

převezmu.
Obama: To jsem opravdu rád, že jsme
se

dobrali

konce,

Tady

ho

máte

a sbohem.
Obama odcestoval zpět do 21. století
a zmatený Kryštof Kolumbus zůstal
stát s vyznamenáním v ruce a s velkým
otazníkem vznášejícím se nad jeho
hlavou uprostřed Sevillského náměstí.
Tadeáš Mutina, VI. A

Daniel Hájek, VI. A
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Můj deváťák
Projekt Můj deváťák, který se rozběhl
v září roku 2012, se uskutečnil i letos na

svoje

prvňáky

uvítali

písničkou

a předali jim drobné dárky.

podzim. Stejně jako předchozí roky si

Další dny (vlastně celý následující

žáci devátého ročníku vybírali svého

týden) jsme pak čekali na děti před

prvňáčka, kterého měli na začátku roku

školou, vodili je do šaten a pak do tříd.

na starosti. Letos však noví žáci zaplnili

Každou čtvrtou hodinu (dle našeho

tři třídy, a proto musel mít každý

rozvrhu) jsme je pak vodili na obědy
a ukazovali jim, jak to vlastně ve školní

deváťák na starosti dva prvňáky.

jídelně funguje.
Myslím si, že nemluvím jen za
sebe, když řeknu, že starat se o dvě
děti bylo

pěkně náročné, ale

i zábavné. Každý z nás si na chvíli
vyzkoušel,

jaké

je

to

být

zodpovědný.

Se svými svěřenci jsme se setkali
prvního

září

8.45 hod

před

koridorem. My všichni z devátých
tříd jsme však museli být ve škole už
o hodinu dříve, abychom s třídními
učiteli doladili veškeré detaily. Když

Bylo to sice

jsme před školou konečně našli své dva

těžké, ale jsme na to hrdí. Zvládli jsme

prvňáky, zavedli jsme je (společně

své prvňáky provést prvními dny ve

s jedním z rodičů) nejdříve do šaten,

škole. Nevím, jestli jim to ve škole

a potom do auly. Místnost byla doslova

půjde, jestli budou zlobit, nebo jestli

nacpaná – museli se sem vejít všechny

budou patřit

tři třídy prvňáků i jejich rodiče, jejich

Jenom doufám, že se budou těšit do

učitelky a také my. Po usazení všech

školy a že jim vydrží to nadšení

příchozích na příslušná místa nastalo

z prvotních dnů. A doufám, že až

oficiální zahájení. Pan ředitel nové

budou v devátém ročníku hlídat své

tváře oficiálně uvítal. Ke slovu se

vlastní prvňáčky, vzpomenou si přitom

dostali i zástupci pro první a druhý

na nás.

stupeň a také starosta města Rosic
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4. tříd

na

2016/20177
Třetí den jsme se pasovali na čtvrťáky
a po obědě jsme jeli domů. Moc se mi to

Vysočině
Když jsme přijeli, šli jsme se podívat
k rybníku Sykovec, po cestě jsme našli

líbilo.
Kristýna Koníčková, IV. B

slepýše. Došli jsme až ke
studánkám, kde jsme si
stavěli hráze. Potom jsme
měli oběd, šli jsme se
vybalit a ubytovat. Měli
jsme toho nejlepšího
kuchaře, který uměl
výborně

vařit.

Odpoledne jsme si
vyráběli

jmenovky

a večer

byla

diskotéka.
Druhý

den

po

snídani byla olympiáda, kde
byly například disciplíny: závod raků,
skládání

puzzle,

navlékání

jehel.

Odpoledne jsme si vyrobili trička,
skládali jsme mozaiku. Večer bylo

vyhodnocení a noční hra.
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pojedu v devítce jako peeristka, kdo ví.

Adaptační pobyt 6. tříd
Dne 12. 9. jsme se třída 6. C vydali na

Sbohem, adapťáku!

adaptační pobyt na Vysočinu ke Třem

Hana Kudrnová, VI. C

Studním do penzionu Horácko, kde

Společně s námi byli na adaptačním

jsme byli ubytovaní.

pobytu také tři žákyně z deváté třídy.

Každý den jsme měli plno aktivit, ale

Každá měla na starosti jednu třídu.

nejlepší byla noční hra. Druhý den

Byla to taková naše starší kamarádka

večer

a ve všem nám pomáhala.

jsme

se

v týmech

vydali

Od rána až
do

večera
bylo

připraveno
spoustu
aktivit, od
psaní
pravidel až
po

noční

hru.

Já

osobně

si

myslím, že
největším
zážitkem
byla noční
k majáku,

kde

a dozvěděli

se

jsme

řekli

cestu

heslo

hra. Chodili jsme po skupinách ve tmě

k pokladu.

lesem jen s jednou baterkou a hledali

V blízkosti pokladu byla svíčka a u ní

poklad.

byla nápověda. Poklad jsme však

Ubytování bylo moc pěkné. Co se týče

nemohli najít. Chtěli jsme to vzdát,

jídla, měli jsme se dobře, až moc.

když vtom na nás někdo houkl a my
začali utíkat. Potom ten dotyčný vylezl
a poradil, ať uděláme deset kroků od
svíčky.

A hele!

Poklad!

Spousta

sladkostí a dobrot.
Jídlo bylo výborné, ale dávali toho moc,
takže jsme neměli šanci to sníst.
Adaptační pobyt se mi moc líbil
a chtěla bych si ho zopakovat. Ale
propadat kvůli tomu nebudu. Snad
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Den zdraví

Ve čtvrtek 13. 10. jsme měli Den zdraví.

Když jsme ráno vstali, hrozně jsme se

My holky jsme první a druhou hodinu

těšili do školy, protože byl Den zdraví.

byly

První hodinu jsme měli aerobik v aule.

zdravě a chytře“. Ukazovaly jsme si jak

Začít pohybem bylo super. Cvičení se

nakupovat, umývat si ruce a jak skládat

Zuzanou nás moc bavilo. Druhou

věci do ledničky. Kluci měli v tu dobu

hodinu jsme se vypravili k hasičům, ale

karate. Třetí hodinu jsme měly cvičení

protože na dálnici byla nehoda a neměli

s Luckou Volánkovou. Dívky cvičily jna

na nás čas, domluvili jsme se hned na

stanovištích:

příští den. Vrátili jsme se do školy

s kolečkem, švihadlem, skákání přes

a dělali jsme s paní učitelkou Kapku

lavičku,

prevence. Zato druhý den jsme si to

s gumou a činkami. Další hodinu jsme

u hasičů

pekly

moc

užili.

Všechno

nám

ukázali a mohli jsme si i vlézt do auta.
Další hodiny jsme se rozdělili do
družstev

a tvořili

ovocné

saláty.

Soutěžili jsme ve vzhledu i chuti salátů.
Celý den byl prima, zábavný i poučný
a moc jsme si ho užili.

na

programu

cvičení

kroužení
sušenky

„Nakupujeme

s balonem,

kruhem,
s paní

cvičení

učitelkou.

Posledních čtyřicet minut jsme všichni
ochutnávali čaje. Každý přinesl čaj
v termosce, někdo měl i buchtu. Dojedli
jsme i naše sušenky. Den zdraví se mi
moc líbil.
Lucie Hutařová, IV. B

Za žáky třídy II. B
Karolína Šimarová, Jana Prokešová
Helena Fridrichová, Eliška Dolejšová
Marie Hájková
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Rosník se umístil v první desítce

kraji. Skončili jsme na 1. místě, takže

časopisů v České republice

jsme postoupili i do celostátního kola,

Také v letošním roce jsme náš časopis
zapojili do soutěže školních časopisů.
Poté co jsme se umístili v krajském
kole, jsme netrpělivě očekávali, jak
dopadneme v kole celostátním.

které

probíhalo

vyhlášení

soutěže

1. 12. 2016.
jelo

pár

Na
členů

Rosníku. Tentokrát jsme byli opravdu
zvědaví, na kterém místě se umístíme.
Soutěž probíhala na Střední škole
polytechnické
v Brně. Tento rok
jsme měli velkou
konkurenci.
Soutěže

se

účastnilo

totiž

celkem

486 školních
časopisů.
školní

Bezprostřední
redakční

zážitky

tří

zástupců

kteří

se

vyhlášení

s vámi

podělila

rady,

Náš
časopis

zúčastnili:
Ráda

bych

se

o zajímavou zkušenost. Dostala jsem
příležitost

navštívit

vyhlášení

celostátního kola soutěže Školní časopis
roku se svými kolegy z redakční rady.
Chtěla

bych

poděkovat,

za

protože

tuto
to

příležitost
byl

velmi

zajímavý den, plný zábavy, různých
prezentací k inspiraci a dalšímu rozvoji
a také hodnocení všech časopisů, což se

Rosník se umístil na 9. místě v kategorii

nám moc líbilo. Získali jsme 9. místo

1. a 2. stupeň

a ocenění poroty. Budeme se snažit, aby

vyhrál cenu poroty. Za tímto krásným

se náš časopis příští rok umístnil ještě

místem stojí celá redakce Rosníku a obě

lépe.

paní učitelky. Věříme, že i příští rok se
Natálie Kozáková, VI. A

V 1. čísle letošního Rosníku jsme psali
o soutěži

časopisů

v jihomoravském

základní

školy

a také

umístíme na krásném místě.
Martin Poláček
a Lucie Horáková, VII. B
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Kocourek Modroočko

souhláskami.

eTwinningový projekt třídy 3. A ZŠ

tvořili. Připravili jsme si navzájem

Rosice a 4. A ZŠ Humenné, Slovensko.

pracovní

V minulém

jsme

powerpointové prezentace. Také jsme

realizovali společný projekt s našimi

zkoušeli číst slovensky. To jak se nám

kamarády

města

dařilo, jsme natáčeli a poslali našim

na čtení

slovenským partnerům. Moc se nám

s porozuměním a inspirovaný knihou

líbila online hodina výtvarné výchovy,

Jiřího

kocourka

kdy jsme společně zpracovávali stejné

Modroočka. Během projektu jsme zažili

téma a svoje výtvory jsme si hned

spoustu legrace a poznali a vyzkoušeli

navzájem

mnoho nového.

projektu byla celoškolní výstava koček,

školním
ze

slovenského

Humenné. Byl
Koláře

roce

zaměřený
Z deníku

Také

postup

jsme
výrobku

předváděli.

společně
pomocí

Vrcholem

které se zúčastnila většina
tříd naší školy.
Projekt byl velmi zdařilý
a byl oceněn certifikáty
Quality Label i European
Quality Label.
Za celou třídu 3. A,
Iveta Matoušková,
třídní učitelka

Tvořili a luštili jsme různé
úkoly,

hádanky,

přesmyčky

a křížovky.

Slovenští kamarádi pro
nás připravili zajímavý
geometrický úkol. Poslali
jsme si navzájem vánoční
překvapení a nás velmi
potěšili

Modroočkové

z perníku. Potom jsme si
vyzkoušeli

vkládání

obrázků na padlet – pátrali a fotili jsme
různé

věci
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Vánoce

V prvním čísle jsem vám slíbila ještě

Milí čtenáři a čtenářky Rosníku,

jedno

nastal čas adventní a já jsem velmi ráda,

hlavním městě. A vánoční Praha je

že mohu popsat, jak prožívám toto

opravdu

období společně s rodinou. Každoročně

procházky po vánočních trzích na

začínáme v mém rodném kraji, a to na

Staroměstském náměstí, tak také už

Valašsku.

Mikuláše

druhý rok se konají trhy i na nádvořích

užíváme

Pražského

Příchod

s čertovskou

družinou

si

u babičky, ale mohu vám doporučit

zastavení

v našem

úžasná.

Ať

hradu.

krásném

už

jsou

Určitě

stojí

to

za

zmínku divadlo Spejbla a Hurvínka,

Tadeáš Mutina, VI. A
udělat si výlet třeba do skanzenu

které se nachází na Dejvické nebo

v Rožnově

pod

divadlo kouzelníka Kožíška nedaleko

přichází

Mikuláš

Radhoštěm,

kdy

v podvečer,

Prahy.

Vždy

promlouvá s dětmi, dává jim drobné

představení,

dárky,

nádhernou

čerti

přihlížejí

a Mikuláše

kde
vánoční

mají

kouzelná

načerpá

člověk

atmosféru.

Za

poslouchají.

návštěvu stojí také Grévin – muzeum

Každý rok v období adventu jezdím

voskových

s rodiči k vánočnímu stromu do Brna

nejznámější spisovatelé, zpěváci, herci

na náměstí Svobody a tradičně je náš

a další.

advent spojený také s pečením cukroví

pozvala na vánoční, večerní plavbu po

a končí před Štědrým dnem v Praze.

Vltavě, hezký zážitek, který určitě stojí

figurín,

A nakonec

kde
bych

jsou
vás

Strana 13

naši
ráda

2

ROSNÍK – Ze života školy

2016/2017

za to .A mně nezbývá nic jiného než

neumím. Když však potřebují s něčím

vám popřát kouzelné Vánoce, bohatého

pomoct, ráda pomůžu.

ježíška a šťastný nový rok, protože další

Co se týče nakupování dárků, tak já je

cestu

kupuji v průběhu adventu a kupuji je

uskutečníme

již

v novém

roce 2017. Tak se těším a zase příště. 
Natálie Kozáková, VI. A

lidem, kteří jsou mi nejbližší (máma,
táta,

bratr,

babička

Vánoční zvyky a tradice v naší rodině

Nakupování

Vánoce se nám pomalu blíží a vánoční

baví, někdy je však problém vymyslet,

atmosféry

v rodině

co komu koupit. Většinu si vymyslím

všechno začíná pečením perníčků, což

sama, ale s něčím mi pomůže mamka.

je většinou na první adventní neděli.

Minulý rok jsem dárky pro celou

Pečeme je vždy u babičky. Válíme,

rodinu vyrobila, letos je kupuji a něco

vykrajujeme, pomažeme vajíčky a pak

málo mám v plánu vyrobit.

už jen strčíme do trouby. Vždy když

V poslední

jsou upečené, neodolám a pár si jich

pečeme cukroví. Tentokrát se k mamce

strčím do pusy. Sice bývají trošku

a babičce ještě přidá teta Jana s Luckou.

tvrdší, ale moje zuby je zvládnou

Vždy si tento den moc užiji. Povídáme

pokousat. To, že je míváme trošku

si,

tvrdší, je i důvod, proč je pečeme tak

napečené z dřívějšího pečení a pak se

brzy. A jak už jsem zmiňovala, tak

samozřejmě

většinou ty perníčky pečeme na první

Většinu

adventní neděli. Takže když se z pečení

napečeme, si odnese teta Jana s Luckou.

s mamkou vrátíme domů, zapálíme

Nám to však nevadí, vždyť proto

první svíčku na adventním věnci.

k babičce přišly.

Druhý adventní víkend se vrhneme na

Těsně

velký vánoční úklid. Utíráme prach

s mamkou a taťkou do Brna podívat se

v celém domě, třídíme nejrůznější věci

na stromeček a na vánoční trhy. Vždy

a hlavně pořádně vysáváme. Tato část

mi tam rodiče koupí nějakou maličkost,

adventu mě moc nebaví, ale Vánoce

já

jsou podle mě hezčí, když je všude

Vánoční Brno je vážně moc krásné!

pořádek.

také

Dva nebo jeden den před Vánoci

instalujeme svítící vánoční výzdobu do

zdobíme Vánoční stromeček. Toto je

oken a já mám ještě za úkol do jedné

snad moje nejoblíbenější předvánoční

z poliček naaranžovat betlém.

činnost. Rozmotávání slámového řetězu

V týdnu po druhé adventní neděli

nebo světýlek. Věšení slaměných ozdob

začíná také pečení cukroví, to zase

na stromeček a hlavně ten konečný

probíhá u babičky doma. Cukroví peče

výsledek.

jen babička s mamkou, já to zatím

Když už je stromeček, už také musí být

přibývá.

O tomto
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den.

V tento

den

děláme

2016/20177
vánoční

procházku

s celou

naší

opravdu hodně zvyků. Ráno to začne

rodinou. V naší rodině je nás celkem

snídaní,

vánočka

dvacet osm, když jdeme ulicí tak jsme

s marmeládou, ano, i to je náš zvyk.

hotové stádo. Naše trasa vede od

Hned po snídani jdeme za babičkou,

křížku až do Obory a tam dáme nějaké

kde jíme cukroví a pouštíme lodičky.

to jídlo zvířátkům do krmelce a jde se

Od babičky také zamíříme na hřbitov,

dál… Po příchodu zpět ke křížku se

tam

všichni

kterou

našim

tvoří

zesnulým

příbuzným

rozloučíme

a hromadně

se

zapálíme svíčku, aby z Vánoc něco také

obejmeme. Nejvíce se bojím noci před

měli. Cestou domů se ještě zastavíme

Vánocemi, protože nedokážu usnout.

u druhé babičky, kde nás čekají první

A to je druhý den ze mě hotový

letošní

vždy

mrzout. Díky bohu, že existují buď

chvilku posedíme a zase se najíme

nudné filmy a dokumenty, nebo prášky

cukroví. Od babičky už zamíříme

na spaní. Ráno jsem vzhůru už o půl

domů, doma začnou velké přípravy.

sedmé. Den si zkracuji hraním na

Chystá se večeře a stůl. A samozřejmě

počítači. Na oběd si ani nedělám chutě,

se chystáme i my. Až je vše nachystané,

i když naše babička vaří božsky. Po

můžeme

večeři

obědě neboli rybí polévce si ta užší

a mezitím

rodina sedne a jí cukroví a pak už jen

k nám domů přijde Ježíšek. A už je tu

čekáme na večeři a Ježíška. K večeři

zase rozbalování! Když rozbalujeme,

míváme rybí polévku od oběda, dva

přijde k nám babička s dědou. S nimi

druhy bramborového salátu a kapra. Po

pak

večeři se děda zvedne a jde jakože na

dárečky.

U babičky

večeřet!

vyrazíme

na

Hned

procházku

po

rozkrajujeme

a rozlouskáváme

jablíčka

oříšky.

Po

této

záchod a zazvoní na zvonek, v tu chvíli

aktivitě už je definitivní konec Vánoc.

já se sestrou vystartuji, jako když by

Už nám nezbývá nic jiného než se těšit

nám hořel dům. Já se sestrou si

na další.

sedneme pod stromeček, já čtu jména
Vladimíra Odehnalová, VI. C

Vánoční zvyky a tradice v naší rodině
V naší

rodině

začíná

ta

pravá

předvánoční atmosféra už 5. prosince,
kdy začínáme s babičkou péct cukroví.
Při pečení si povídáme o tom, co si
přejeme k Vánocům a o štědrovečerní
večeři.

Dárky

neřeším,

protože

je

většinou koupí taťka s mamkou.

před

vánocemi

co

jsme

dostali,

si

popovídáme.

Zprovozníme ty dárky, které nám
nejedou, a jde se spát, naše večerka je
totiž v devět hodin.
No a o prázdninách se jede na chalupu
do Beskyd. Jen díky našim známým ji
jezdíme navštěvovat pravidelně každý
rok. Na chalupě lyžujeme, sáňkujeme
a večer

No a co se děje dál…
Den

a sestra nosí dárky. Po rozbalení věcí,

si

povídáme

různé

drby,

zatímco dole v jídelně dospělí hrají
vyrážíme

na

karty. Návštěva chalupy se neobejde
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bez návštěvy Lysé hory. Až dorazíme

a chystáním bramborového salátu na

domů, vybalíme, převlečeme se a jdeme

večer.

na vycházku.

podkovy a dá je do chladna. Za chvíli je

Následuje těch pár nudných dní do

poledne a mi si dáme polévku a já jdu

Silvestra.

na tradiční vycházku, kde se sejdou
Patrik Němec, VI. C

Vánoční zvyky a tradice v naší rodiny

Táta

rozporcuje

kapra

na

příbuzní a přátelé a jde se do lesa.
V lese dáme do krmelce jídlo pro lesní
zvěř a ptáčkům dáme jalové koule.

V blízké době jsou tu Vánoce, svátky,

Potom

které slaví skoro každý jinak. Teď vám

cukroví

budu vyprávět, jak je to u nás. Začíná to

v televizi a hodiny plynou. A už je půl

v prosinci, kdy začínáme s babičkou

páté

péct cukroví. Začneme tím tradičnějším

polévku a mamka smaží kapra. Taťka

a potom až tradiční cukroví máme

dává talíře na stůl a je pět. Usedáme ke

upečené, babička chce vyzkoušet něco

stolu a jíme. Po jídle se chvíli díváme na

nového. Letos se rozhodla pro košíčky

televizi, aby vzrostlo napětí. Za chvíli

s krémem.

moc

se ozve zvonek, a všichni jdeme do

nepečeme, protože je pořád v práci, ale

pokoje, kde rozdávám dárky. U dárků

slíbila mi, že letos uděláme perníčky.

jsme

Co se týče výzdoby, nemáme jí moc, jen

potom mamka zavelí a jdeme k babičce,

vánoční věnec před vchodem a pár

kde dáme dárky, co u nás nechal

S mojí

maminkou

keramických ozdob uvnitř.
Dárky

kupujeme

už

když

se

vrátím,

a díváme

a jdeme

schopni

se

se

vyndáme

na

pohádky

převléct.

vydržet

Ohřeji

hodiny,

ale

Ježíšek, a dostaneme ještě nějaké malé
od

konce

dárky.

Je

tradicí,

že

dostaneme

listopadu. Já jsem letos moc dárků

zmrzlinový

nechtěla, stejně vím, že naši mi koupí

spokojení domů. Těším se na tyto

víc věci, než chci. Pro mamku a taťku

Vánoce a nový rok.

mám dárky sehnané a také pečlivě
schované. Ještě zabalit a je to.
Týden

před

Vánoci

jdeme

sehnat

stromek. Ten bude venku a den před
Vánoci ho sama ozdobím. Jen taťka mi
pomůže dát světýlka a stromek je
připraven na Štědrý den.
Hurá, je tu Štědrý den. Už od rána jsme
jak na trní. Posnídáme vánočku a já jdu
naposled do pokoje vybrat si oblečení
na večer. Potom už do pokoje nesmím,
aby mohl přijít Ježíšek. Dopoledne
pomám mamce s přípravou polévky
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obtížné. Za jejich pomoc a přístup jim

Školní družina
Jak jsme zahájili

v družině nový

chci i já velmi poděkovat.
Jako každým rokem se ve školní

školní rok
Pro školní družinu letošní rok začínal
jedním velkým loučením, kterému byl
věnován velký prostor v minulém čísle
Rosníku.

2016/20177

Odcházela

paní

vedoucí

družině realizuje program, který je
propojený se všemi činnostmi. Zatímco
v loňském roce se neslo téma v duchu
cestování

kolem

světa,

letos

se

celoročním tématem vydáme napříč
dějinami.

Děti

se

tak

seznámí s tím, jak vznikl
život na naší planetě, budou
se skrývat před mumiemi ve
starověkém Egyptě, aby se
později staly rytíři. Přes Da
Vinciho

vynálezy

a zámořské
koncem

objevy

roku

se

dostaneme

snad i na vesmírné výpravy.
Zářijovým programem se
tak prolínaly tematické hry

vychovatelka Jurová, která družinu
vedla

po

mnoho

let.

Za

tým

spojené

s dinosaury.

Kreslili

jsme,

vychovatelů ji chceme touto formou

povídali si a vzhledem ke krásnému

pozdravit a poděkovat za vše, co pro

počasí byli stále v pohybu na školní

nás (a hlavně pro děti) udělala 

zahradě. Na konci září nás tradičně

Září je v družině vždy jedním velkým

navštívil kouzelník Katonas.

zmatkem, kdy nikdo neví kam jít, kam

Hlavně jsme se ale dobře bavili. Vstup

zvonit, kde najde příbory a kam patří

do nového školního roku může být

plastelína.

náročný,

Velkým

pomocníkem,

ale

s úsměvem,

který

především pro prvňáčky, kteří družinu

v družině

v hojné míře navštěvují, jsou v tomto

zvládnout lépe. 

směru

spolužáci

Do nového měsíce už připravujeme

z devátých tříd. Ti celý první týden

první celodružinovou akci, která je

pomáhali s organizací. Všechny děti si

vrcholem

je pro jejich vstřícný přístup, nadhled

etapy našeho společného putování. Ať

a vtip velmi oblíbily. Bylo vidět, že

už budeme ale dělat cokoli, doufáme,

i jejich

že nás úsměv neopustí.

naši

starší

nejstarší

průvodce

to

kousek

všudypřítomný,

další,

tentokrát

to

je
jde

pravěké,

posunulo, když si uvědomili, že věci

Dušan Horňák

jim samozřejmé, mohou být mladším

vedoucí ŠD
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Tou byl druhý v pořadí, Halloweenský

Zprávy z parlamentu
Žákovský parlament se v poslední době
zabýval

zejména

organizací

netradičních dnů. Uspořádaly se tři
tematické dny: Den v jedné barvě,
Halloweenský den a zatím poslední,
Retroden.
Ne všechny dny však byly stejně
úspěšné. Den v jedné barvě byl pro
letošek na seznamu jako první a velmi
se vydařil. Téměř všechny třídy se do
soutěže

zapojily

v hojném

počtu,

v jedné barvě nebyla jen většina žáků,

ale

své

třídy

reprezentovala

v jedné
i většina

den, u kterého se nehodnotily

jen

halloweenské kostýmy, do kterých se
žáci převlékli, ale i výzdoba tříd, která
v mnoha případech absolutně předčila
očekávání. Zde je nutno vyzdvihnout
výkon třídy 5. A, která soutěž vyhrála
na plné čáře a k výzdobě a kostýmům
přidala ještě kratičké, avšak úžasné
vystoupení.
Retroden byl jako třetí v pořadí a ze
všech doposud pořádaných akcí se
vyvedl nejméně. Účast byla v některých

barvě

třídách velmi malá, což přisuzujeme

třídních

zejména tomu, že ne všichni žáci vědí,

učitelů. Měli jsme obrovskou radost

co je to pojem retro.

z toho, jak soutěž dopadla, a rozhodli

Dalšími

jsme se co nejdříve zorganizovat další

uskutečnili, jsou: Den ve společenském

akci.

oděvu, Den jako dospělí.
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16. 12. se bude konat den otevřených

Netradiční dny na naší škole

dveří. Žákovský parlament na něm

Jak jste si mohli všimnout, i v tomto

bude mít své stanoviště ve třídě 9. A,

roce probíhají netradiční dny. Mohli
jste

zažít

Den

v jedné

barvě,

Halloween a Retroden. Všechny tyto
dny pro vás vymyslel Žákovský
parlament, abychom si školu trochu
zpříjemnili a zpestřili. Všechny tyto
dny se hodnotí podle toho, kolik žáků
se převléklo, nastrojilo nebo jinak
účastnilo. Do soutěže jsou i zapojeni
třídní učitelé, kteří dokážou svými
převleky hodně přispět do soutěže.
Údaje se zprůměrují s počtem žáků,
kteří jsou v ten den ve škole. Žáky
počítají
parlamentu

členové

Žákovského

o velkých

přestávkách.

Tyto dny jsou velmi oblíbené na
1. i 2. stupni a počet žáků v převleku
stále stoupá.

kde

bude

uspořádáno

posezení pro současné žáky
i absolventy. Součástí tohoto
stanoviště bude i prezentace
práce

žákovského

parlamentu,

různé

hry

a občerstvení.
Také letos proběhne školní
fórum na téma: Zdravé město
Rosice. Fórum proběhne opět
jako

beseda

žákovského

parlamentu
projektu
Rosice,

s vedoucí
Zdravé

město

starostou

Rosic

a ředitelem školy.
Adéla Hašková, IX. A

Martin Poláček, VII. B
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potom jsme se rozdělili do dvou

Ekofilm
Dne 13. 10. jsme jeli do Brna na
42. ročník

mezinárodního

festivalu

EKOFILM 2016.

filmového
Film

byl

skupin, jedna šla mlít obilí a druhá
pekla chleba. Nejvíce se mi líbilo, že
jsem si mohl upéct chleba.
Samuel Salava, III. A

zaměřen na koloběh života v oceánech.
Dozvěděli

jsme

se

o vyhynulých

Byli jsme na projektu: Jak roste chléb,

druzích a také o druzích, které jen tak

kde jsme se učili výrobu chleba. Každý

nikde nevidíte. Člověk zasahuje do

z nás si jeden malý upekl a potom jsme

koloběhu oceánu a narušuje ho. Tím
způsobuje vyhynutí některých druhů.
Viděli jsme, jak ulovily žraloka, odřízli
mu veškeré ploutve a pak ho hodily
zpátky do oceánu. Klesl na zem a tam

si vyzkoušeli mlácení cepem. Hráli jsme
různé hry a nakonec jsme se dívali na
dokument o chlebu. Nejvíc jsem se těšil,
až ochutnám svůj chleba, který se mi
moc povedl.
Filip Brunclík, III. A

uhynul. Měli bychom si více vážit tvorů
v oceánech

nebo

na

souši

či

ve

vzduchu.

Jeli

jsme

autobusem

a dorazili

v pořádku. Mlátili jsme cepem obilí
Komise EVVO

a zpívali u toho písničku. Nakonec jsme
se dívali na film. Byli jsme rozděleni do
skupin Kuchařů a Zástěrek. Na začátku

Jak roste chléb
8. listopadu

jsem

nám předvedli divadlo. Chléb jsme si
jel

do

Brna

do

vzali domů.

střediska ekologické výchovy Lipka. Jel
jsem se svou třídou 3. A autobusem na
celodenní program Jak roste chléb.
Hráli jsme hry a zkoušeli mlátit cepem
obilí. Upekli jsme si vlastní chléb
a odnesli ho domů. Moc se mi to líbilo
a rád na to vzpomínám.

V Lipce to bylo skvělé, mlátili jsme
cepem. Pekli jsme chleba. Byli jsme
do

skupinek,

které

se

jmenovaly Kuchaři a Zástěrky. Prostě
super.
Denisa Hromková, III. A
Dne 8. 11. jsme jeli na Lipku do Brna.
Nejdřív jsme si poslechli pohádku,
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Se

školou

Vyplňovali
Hlavním

jsme

jeli

na

jsme

pracovní

tématem

bylo,

Lipku.
listy.
z čeho

upečeme chléb. Základ chleba je žito,
oves, ječmen nebo pšenice. Chléb jsme
si zkusili upéct.

Mikuláš Novotný, III. A

rozděleni

Marek Brunclík, III. A

Laura Mátlová, III. A
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Minianketa

protože

Moje cesta na střední školu

a všichni tam jsou jako jedna velká

Můj výběr střední školy se po veletrhu
středních škol na naší škole příliš
nezměnil. Dozvěděla jsem se však
spoustu užitečných informací. Školu
jsem měla vybranou už před veletrhem.
Rozhodovala jsem se podle toho, co mě
baví, jaké se tam vyučují předměty a na
jakou vysokou
mohla

jít.

Ze

školu

bych

začátku

potom

pro

to

není

obrovská

škola

rodina. Je mi to moc sympatické. Po
návštěvě veletrhu SŠ na Brněnském
výstavišti jsem se ujistila, že by mi tato
škola opravdu vyhovovala. Pro ještě
větší jistotu jsem se znovu zúčastnila
dne otevřených dveří. Jsem ráda, že
vím alespoň jednu školu a doufám, že
i tu další si zvolím správně.
Anna Švihálková, IX. B

mě

rozhodování nebylo vůbec jednoduché.

Veletrh středních škol

Musela jsem si ujasnit svá pro a proti

Pomalu se blíží chvíle, kdy se naši

a hlavně si upřímně říct, na co skutečně

nejstarší

mám. A protože ráda komunikuji

rozhodnout, na jaké škole chtějí dále

s lidmi a mám smysl pro pořádek,

pokračovat ve studiu a čím by chtěli

rozhodla jsem se jít na obor sociálně

v budoucnu být. V měsíci listopadu

právní. Věřím, že v tomto oboru najdu

proběhla řada akcí, které by jim při

uplatnění a práce mě jednou bude

rozhodování mohly pomoci. Tradičně

bavit.

se konal Veletrh středních škol na naší

spolužáci

budou

muset

Vendula Žouželková, IX. B

škole. O tuto akci je ze strany středních

Moje cesta na střední školu je složitá,

škol z okresu Brno-venkov a z Brna

protože vůbec nevím, na jakou školu
půjdu. Byla jsem na veletrhu SŠ na naší
škole.

Tento

rozhodování

veletrh
nijak

mi

neusnadnil.

moje
Ale

velký

zájem.

diskutují

se

Zástupci těchto
žáky

i jejich

škol
rodiči

a předávají informace i různé brožurky
o svých školách. Tentokrát se tento

alespoň už tuším, o jakou školu bych

veletrh

měla zájem. Minulý rok jsem využila

24. listopadu. V následujícím týdnu pak

dne otevřených dveří na Biskupském
gymnáziu. Moc se mi tam líbilo,

uskutečnil

ve

čtvrtek

deváťáci byli na Úřadu práce Brnovenkov v Brně, kde zjišťovali, jaké mají
9. A (22)

9. A (22)

9. B (19)

9. B (19)

Kdo je definitivně rozhodnutý

14

63,64%

9

47,37%

Kdo byl na veletrhu na naší škole

19

86,36%

12

63,16%

Kdo byl na veletrhu na výstavišti v Brně

14

63,64%

6

31,58%

Byl jsi nebo plánuješ navštívit den otevřených
dveří

20

90,91%

17

89,47%
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9. A (22)
9. B (19)

15

20

19

20

17
14

14
12
9

10

6
5
0
Kdo je definitivně
rozhodnutý

Kdo byl na veletrhu
na naší škole

Kdo byl na veletrhu
na výstavišti v Brně

Byl jsi nebo
plánuješ navštívit
den otevřených
dveří

předpoklady a schopnosti a jaký typ

A jak jsou na tom s rozhodováním

střední školy by jim vyhovoval.

v současné chvíli. Přečtěte si příspěvky
a podívejte se na graf.
Za redakci časopisu Rosník
Mgr. Jana Odehnalová
a Ing. Gabriela Folvarčíková
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Grammy.

Hudba 21. století

Beoncé vydala celkem za svou kariéru 6 alb

BEYONCÉ

a to poslední šesté bylo vydáno 23. 4. 2016

Můžeme ji znát pod přesdívkou QueenB,

a nese název Lemonade. Má samozřejmě

pravým

i spoustu písní např. Single ladies (můžete

jménem

je

Beyoncé

Giselle

Knowles-Carter.

znát z první řady show Tvoje tvář má

Znáte ji nejspíš jako zpěvačku, ale je také

známý hlas, ztvárnila ji Hana Holišová),

herečka,

Crazy in Love, Halo, Sorry, Hald up atd. Je

producentka,

skladatelka,

režisérka, tanečnice a textařka.

také přes 8 let manželkou rappera Jay-Z.

Narodila se 4. 9. 1981 v Houstonu ve státě

Já osobně jsem se o Beyoncé dozvěděla

Texas v USA ve znamení panny. Beyoncé je

teprve v již zmiňované Tváři. Její písně

starší ze dvou dcer. Její otec Matthew

jsem samozřejmě slýchávala, ale nevěděla

Knowles a matka Lumis Beyoncé vychovali

jsem, že ten úžasný hlas patří právě jí. Je to

ještě její sestru Solange. Beyoncé, která je

má velice oblíbená zpěvačka.

také

sedmnáctinásobnou

držitelkou

Natálie Horáková, VII. B

Tadeáš Mutina, VI. A
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vodách se jedná především o huňáčky –

Znáš tato zvířata?
Pojďme se společně podívat na jedno
velmi

zajímavé

zvíře,

které

žije

v evropských mořích. Nepotkali jste ho
na letní dovolené?

středně velké mořské ryby. Jižněji
vyskytující se sviňuchy pak preferují
ryby držící se spíše u dna, jako jsou
tresky,

hlaváčci

nebo

sledi.

Tento

kytovec zkonzumuje velké množství

Sviňucha (Phocoenaphocoena)

potravy (denně až 10 % své hmotnosti).

Sviňucha. Zní to jak nějaká nadávka,
co?

Vytvářejí si tukové zásoby na zimu
Společenský život:

Ve skutečnosti se však jedná o šedobílý
druh

kytovce,

ne

nepodobného

delfínům. Sviňuchy jsou pouze obtížně
spatřitelné, jelikož nevyskakují příliš
často

Sviňuchy žijí spíše ojediněle, popřípadě
v párech matka-mládě, nebo utvářejí
drobné skupinky od 3 do 10 jedinců

nad

hladinu. Někdy je
však

možné,

zahlédnout
v ústích

řek,

či

v přístavech, kam
se čas od času
vydává.
života

Většinu
se

zdržuje

však
poblíž
Kateřina Mayringerová IX. A

pobřeží a v mělkých vodách.
Výskyt:
Evropské

Střízlík obecný
pobřeží

Atlantiku,

od

(troglodytestroglodytes)

Severního mysu, přes Baltské moře až

Se svým nápadně malým vzrůstem

k Středozemnímu

patří střízlík mezi nejmenší ptáky

moři.

Hojně

se

vyskytují i v Černém moři

Evropy. Jeho rozpětí křídel se pohybuje

Velikost:

v rozmezí

délka těla 135 až 185 cm,

krátké zavalité tělo a nepříliš dlouhý

hmotnost 45 až 65 kg
Pro sviňuchy je charakteristická malá,
tupě končící hlava, úzké přední ploutve
a nevýrazná hřebení ploutev. Ocasní
ploutev má hladký trojúhelníkový tvar.
Potrava:
V chladných norských a islandských

Strana 24

13 až 17 centimetrů.

Má

ocas. Jeho zobák je tenčí a na konci
zašpičatělý. Jeho zbarvení je spíše
nenápadné, svrchu je hnědý, černě
pruhovaný, spodinu těla má šedou
a nad okem je patrný světlejší pruh. Má
korálkově černé oči a hnědý zobák
a končetiny.
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Patří mezi nehlasitější z evropských
ptáků.
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Kvíz
1.

Kdo a nebo co je to sviňucha?

Výskyt:

a) druh bahenní želvy

Téměř celá Evropa, vyjma chladného

b) prasátko žijící na Borneu

Skandinávského poloostrova a Islandu.

c) delfínům podobný kytovec

Lze

ho

také

zahlédnout

v severní

Africe, v západní, střední a východní
Asii a v Severní Americe. Sídlí v lesích
všeho typu s hustým porostem nebo
také v parcích a zahradách

2. Kdo nebo co je outloň?
a) moderní označené pro někoho,
kdo je out
b) poloopice z tropických ostrovů
Asie
c) druh plané jabloně

Potrava:
Různé druhy pavouků, roztočů, malí

3. Kdo nebo co je to kakost?

korýši, stonožky a hmyz a jeho larvy.

a) druh tropického papouška

Rostlinou složkou potravy se pak, ale

b) fialová luční květina

spíše zřídka, stávají bobule a semena.

c) pralesní kapradina

Hnízdí

v rozmezí

od

dubna

do

července a to dvakrát ročně. Střízlíci se
průměrně dožívají 3 až 4 let.

4. Kdo nebo co je to tarbík?
a) drobný

hlodavec

s výrazně

dlouhými končetinami
b) africký rohatý had
c) tradiční marocká pokrývka hlavy
5. Kdo nebo co je to střízlík?
a) v tundře žijící malý savec
b) největší dravý brouk
c) zpěvavý pták
6. Kdo nebo co je to drobýšek?
a) nenápadná rostlinka s drobnými
bílými kvítky
b) nejmenší pralesní žába
c) druh

malinkého

šedobílého

hlodavce
7. Kdo nebo co je to podoustev?
a) jeskynní ještěrka
b) stříbrná kaprovitá ryba
Tadeáš Mutina, VI. A
Máte rádi přírodu a myslíte si, že už

c) blanokřídlý hmyz
Anežka Formánková, IX. A

hodně znáte? Schválně si vyzkoušejte
1. c), 2. b), 3. b), 4. a), 5. c), 6. a), 7. b

Odpovědi:

náš kvíz.
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délkách.
b) tajga se vyskytuje především
v jižních zeměpisných šířkách
c) tajga se vyskytuje především
v severních zeměpisných šířkách
6. V jaké zemi se nejvíce vyskytuje
Obr. 1

tajga
a) tajga se nejvíce vyskytuje

Ověř si své znalosti

v Kanadě

1. Co je to tundra?

b) tajga se nejvíce vyskytuje

a) tundra je biom subtropických
a tropických oblastí
b) tundra

je

biom

c) tajga se nejvíce vyskytuje
subpolárních

a polárních oblastí
c) tundra

je

v Brazílii

biom

v Maďarsku
7. Co jsou to stepi?

subpolárních

a) stepi

a tropických oblastí

b) stepi

a) tundra se vyskytuje mezi tajgou
a trvale zaledněnými polárními

oblasti

jsou

travnaté

oblasti

v tropickém pásu.
c) step

končinami

jsou

travnaté

oblasti

v mírném pásu

b) tundra se vyskytuje mezi stepí
a trvale zaledněnými polárními

8. Kde se vyskytuje step
a) step

končinami

se

vyskytuje

v Austrálii

a v Severní Africe

c) tundra se vyskytuje mezi stepí
a trvale

b) step se vyskytuje v nitru Eurasie

nezaledněnými

polárními končinami

a Severní Ameriky
c) step se vyskytuje v nitru Eurasie

3. Jak vypadá tundra?
tam

písčité

v tropickém pásu

2. Kde se vyskytuje tundra?

a) rostou

jsou

a Jižní Ameriky

pouze

jehličnaté

stromy

9. Na

jaké

rozloze

se

rozkládá

celková plocha stepí?

b) rostou tam pouze listnaté stromy

a) step se rozkládá na 11 mil km2

c) je to bezlesá krajina

b) step se rozkládá na 9 mil km2

4. Co je to tajga?

c) step se rozkládá na 7 mil km2

a) tajga je severský jehličnatý les

10. Jaká

je

jediná

step

v České

b) tajga je severský listnatý les

republice?

c) tajga je severský smíšený les

a) jediná step v České republice je

5. Kde se vyskytuje tajga?
a) tajga se vyskytuje především
v západních
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Mohelenská hadcová step
b) jediná step v České republice je
Česká hadcová step
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c) žádná step v České republice
není
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b) tajga
c) step

Obr. 2

Obr. 3

obr.: 1
http://www.alaska.org/photos/gallery3/var/albums/DenaliNational-Park-Photos/Denali-Tours/Tundra-WildernessTour/Tundra%20Wilderness%20Tours-09.jpg?m=1398728215

obr.: 3

obr.: 2
http://www.nasepriroda.eu/krajina_vyhled/6.jpg

%3A%2F%2Fwww.emaze.com%2F%40AZLZLFZL%2

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&so
urce=images&cd=&ved=0ahUKEwi5pa_sP7QAhXMERQKHcBuD8MQjRwIBw&url=https
Fla-Tundra&psig=AFQjCNGyuC4QZBGgEhRo0yoD_bVrLn6ng&ust=1482172356718521

9. b), 10. a)
1. b), 2. a), 3. c), 4. a), 5. c), 6. a), 7. c), 8. b),

Martin Poláček, VII. B

Odpovědi:

Kvíz pro mladší kamarády
1.

Co je to tundra?
a) teplá

krajina

v nižších

nadmořských výškách
b) studená

krajina

ve

vyšších

nadmořských výškách
c) část pouště
2. Jaká zvířata se vyskytují v tundře?
a) sob, los a jelen
b) slon, žirafa a hroch
c) lev, tygr a gepard
3. Co je to tajga?
a) smíšený les
b) listnatý les
c) jehličnatý les
4. Co je to step?
a) lesní oblast
b) písečná oblast
c) travnatá oblast
1. b), 2. a), 3. c), 4. c), 5. a
Odpovědi:

5. Co je tohle?
a) tundra
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Spojovačka

Spojte čarami

1. Jak se jmenuje strom, na
kterém

můžeme

správné dvojice

4. Sedí na keři červený šat
má, a bříško plné zrní. Co

vidět

je to?

toto listí?

MALINA

HROZNOVÉ
VÍNO
2. Jak se jmenuje tato léčivá

5. Jméno sladkého plodu?

rostlina

JAVOR

JABLKO

6. Jméno plodu, z kterého se
3. Jméno této lahodného

dělá alkoholický nápoj?

plodu?
ŠÍPEK

KOPŘIVA

1. ‒ javor, 2. ‒ kopřiva, 3. ‒ malina, 4. ‒ šípek, 5. ‒ jablko, 6. ‒ hroznové víno
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Rosník a Natálka cestují po ČR
v měsíci říjnu se opět budeme toulat,
a to po krásných místech v blízkosti

Českého Krumlova. Jako výchozí bod
jsem zvolila Český Krumlov, okresní
Jihočeského

kraje,

můžeme pozorovat vodáky nebo si zde
přímo půjčit loď, raft nebo se jen tak

Milí čtenáři a čtenářky Rosníku,

město

2016/2017

projet vyhlídkovou plavbou. Český
Krumlov má své kouzlo a určitě, pokud

ho navštívíte, bude se Vám líbit, stejně
jako mně.

které

obkružuje řeka Vltava. Okouzlující
město, které je od roku 1992 zapsáno
na seznam světového kulturního
a přírodního

dědictví

UNESCO,

protože jsou zde křivolaké uličky,
romantická zákoutí, malebné štíty
měšťanských domů a také druhý
největší

hradní

a zámecký

komplex nad Vltavou. Raritou je
zde také chov medvědů, který má
tradici přes 400 let. Můžete navštívit

Přesuneme se dále

museum

na Lipenskou přehradu. Je to jedno

voskových

figurín

a také

zrcadlové bludiště, kde jsme se s rodiči

z nejvyhledávanějších,

a sestrou opravdu nasmáli, protože

oblastí v ČR. Lipno patří k oblíbeným

dostanete při vstupu rukavice, ale

místům

neprozradím,

budete

a rybářů. Je zde velké množství letních

potřebovat.  Pak pro odpočinek po

i zimních aktivit, každý si najde to své.

prohlídce města, zvolíme nábřeží, kde

Lipno je největší přehradní nádrž,

na

co

je

turistů,

rekreačních

vodáků,

cyklistů
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ROSNÍK – Rosník cestovatelem

2016/2017
0
s největší

vodní

plochou

v České

suchým tobogánem v ČR.

republice. Nevšední zážitek je přepravit

A poslední dnešní zastavení je na

se

plochu.

státním zámku Hluboká nad Vltavou.

městečka

Byl to původně strážný hrad, který byl

přívozem

Vyrážíme

přes

vodní

z malebného

Frymburk přívozem na druhou stranu
Lipna a pokračujeme
lesní

cestou

nejvýše
hrad

na

položený

v Čechách

Vítkův

je

hrádek

(1053 m. n. m), který
sloužil, jako pozorovatelna. Odtud jsou
nejkrásnější výhledy
na

Šumavu,

Lipno

a rakouské Alpy. Kdo
chce

zažít

trochu

dobrodružství,
doporučuji

navštívit

Stezku korunami stromů Lipno, je to

několikrát přestavěn. Nakonec poslední

unikátní

majitelé nechali přebudovat zámek do

stavba,

dlouhá

675 m

dnešní

podoby,

předlohy

podle

královského

zámku

Winsdor.

Hluboká

je

jeden

z nejhezčích a nejnavštěvovanějších

českých

zámků. Má krásně bílé
zdi,

spoustu

zubatá

balkónů,

cimbuří

a vypadá

věží

naprosto

pohádkově. U zámku je
krásná

zahrada,

která

hraje všemi barvami.
a zakončena

40 metrovou,

devíti-

hrannou, vyhlídkovou věží. Člověk má
zde pocit , že je v oblacích a může se
dotknout špičky stromů. Obrovským
zážitkem je, když sjedete věž, nejdelším
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Jsme

na

konci

našeho

dnešního

putování a věřím, že se Vám líbilo.
Těším se zase příště. 
Natálie Kozáková, VI. A

2

ROSNÍK – Rosník v kuchyni
Učím se vařit s tatínkem
Víkendové snídaňové palačinky
Ingredience na 6 palačinek:

2016/2017
rozetřeme po pánvi (např. silikonovým
štětcem. Naběračkou nabereme těsto,
které rozlijeme po pánvi tak, aby
vznikla po celé ploše tenká palačinka.

10 dkg hladké mouky

Jakmile

200 ml mléka

palačinku otočíme pomocí obracečky

1 vajíčko

a osmažíme

½ lžičky moučkového cukru

připravenou

špetku soli

podávat

začnou

okraje

z druhé

hnědnout,

strany.

palačinku
s marmeládou,

Takto

můžeme
bílým

jogurtem, nutelou, javorovým sirupem

Postup:

a přizdobit ovocem.

Těsto dobře promícháme, aby tam

Palačinku můžeme smotat do ruličky

nebyly hrudky, a dle potřeby zředíme

nebo přeložit do vějířku.

vodou. Těsto musí být vláčné, aby se
dobře rozlévalo po pánvičce.
Na velmi dobře rozehřátou teflonovou

DOBROU CHUŤ!
Franczová Daniela, IV. B

pánev dáme malé množství oleje, které
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ROSNÍK – Spisovatelem

Petr Staněk, V. A
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ROSNÍK – Spisovatelem

2
2016/2017

Zuzana Šťouračová, IV. B
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ROSNÍK – Křížovkářem

VÁNOČNÍ KŘÍŽOVKA

X

1. U nás nosí dárky ___________.
2. Podle vánoční tradice dívky hází na Štědrý den ___________.
3. 26. prosince je svatého ___________.
4. Hodní lidé na Vánoce dostávají ___________.
5. Po Vánocích následuje nový ___________.
6. Na stromeček věšíme ___________.
7. Vánocích pouštíme ořechové ___________.
8. Jedním z vánočních zvyků je louskání ___________.
9. Druh vánočního cukroví ___________.

TAJENKA: ________________________________
Hanka Kudrnová, VI. C
a Vladimíra Odehnalová, VI. C
ŠTĚDRÝ DEN
Řešeni:
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ROSNÍK – Komiks

2
2016/2017

Ema Novotná a Bibiana Boháčová, IV. B
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ROSNÍK – Závěrem

2016/2017

Slovo závěrem

Redakční rada

Uf, i když je zima, věřte tomu, že jsme

Ema Novotná, IV. B

se

zapotili.

Zuzana Štouračová, IV. B

Opravdu děláme, co můžeme, tak jistě

Franczová Daniela, IV. B

omluvíte malé zpožděníčko. Ale chtěli

Bibiana Boháčová, IV. B

jsme,

Natálie Kozáková, VI. A ,

docela

aby

v naší

redakci

v našem

časopisu

byly

zastoupeny všechny rubriky, na které

Tadeáš Mutina, VI. A

jste zvyklí. A dokonce jsme přidali

Vladimíra Odehnalová, VI. C

i něco

naší

Hana Kudrnová, VI. C

redakce se snaží, co mohou. Moc jim

Martin Poláček, VII. B

děkujeme a přejeme, ať mají i v novém

Lucie Horáková, VII. B

roce hodně nápadů.

Natálie Horáková, VII. B

nového.

Přejeme

všem

Noví

členové

prožití

kouzelných

Anežka Formánková, IX. A

vánoc, ve kterých se vám splní i ta

Lea Petřivalská, IX. A autorka titulního

nejtajnější přání.

obrázku

vykročte

Do

správnou

nového
nohou,

roku
ať

je

rok 2017 plný zdraví, štěstí a úspěchů.
Za redakci Rosníka se s vámi loučí
Mgr. Jana Odehnalová
a
Ing. Gabriela Folvarčíková

Přispěvatelé
Mikuláš Novotný, III. A
Karolína Šimarová, II. B
Jana Prokešová, II. B
Helena Fridrichová, II. B
Eliška Dolejšová, II. B
Marie Hájková, II. B
Denisa Hromková, III. A
Samuel Salava, III. A
Filip Brunclík, III. A
Marek Brunclík, III. A
Laura Mátlová, III. A
Kristýna Koníčková, IV. B
Petr Staněk, V. A
Lucie Hutařová, IV. B
Patrik Němec, VI. C
Adéla Hašková, IX. A
Anna Švihálková, IX. B
Vendula Žouželková, IX. B
Dušan Horňák
Mgr. Iveta Matoušková
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