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se mnohem lépe naučila pracovat

Rozhovor s Anežkou
Stejně jako každý rok jsme se museli na
konci školního roku rozloučit s našimi

s textem a informacemi, zpracovat data
z rozhovorů nebo prací v terénu.

deváťáky. Mezi nimi byly také dvě

5.

dlouholeté

Asi kvízy o zvířatech z poslední doby.

členky

redakce

našeho

školního časopisu. Přečtěte si jejich

Co se ti nejvíc povedlo?

Rozhovor s Leou

postřehy a názory na své působení
v časopisu Rosník:

1.

Proč jsi začala pracovat v časopise?

Když jsem byla ve 3. třídě, oslovila mě
Proč jsi začala pracovat v časopise?

paní učitelka Hantková, zda bych se

Navedl mě můj starší bratr, který také

nechtěla věnovat psaní článků do

do Rosníka přispíval.

školního časopisu.

2.

2.

1.

Jak dlouho si členem redakce?

Jak dlouho si členem redakce?

Přiznám se, že už si nejsem jistá, asi

V redakční radě jsem nepřetržitě od

někdy ve čtvrté, možná v páté třídě.

3. třídy.

3.

3.

O čem jsi hlavně psala?

O čem jsi hlavně psala?

Za tu dobu, co jsem do Rosníka

Kreslila jsem titulní stranu a dříve

přispívala, jsem toho psala hodně.

obrázkové příběhy.

Reportáže

4.

z akcí,

pár

rozhovorů,

recenze na knížky, články o vaření
a poslední rok články o zvířatech a
kvízy o přírodě.
4.

Čím tě práce v časopise obohatila?

Rozhodně spoustou skvělých zážitků.

Čím tě práce v časopise obohatila?

Seznámila jsem se s prací v redakci.
5.

Co se ti nejvíc povedlo?

Myslím, že jsem se svými výtvory
spokojená.

Nic

nepovedeného

ani

vytvořit neumím. (říká s úsměvem)

Poznala jsem několik zajímavých lidí,

Natálie Horáková,VII. B

párkrát se ulila ze školy, společně

a Lucie Horáková,VII. B

s ostatními převzala ocenění. Taky jsem
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Zápis do prvních tříd
Ve dnech 3. a 4. dubna proběhl
na ZŠ Rosice zápis do prvních
tříd. Zápis byl proti předešlým
rokům později, neboť došlo
k novele školského zákona a ta
ukládá
prvních

provádět
tříd

30. dubna.

zápisy

v období

Zapsat

se

do
1. až

přišlo

školáci museli prokázat
svou školní zralost. Za
odměnu
malé

pak

dostali

dárečky.

Paní

učitelky

pak

konzultovaly

s rodiči

připravenost

dětí

na nástup do školy.

téměř 100 žáků, takže
organizační

zvládnutí

celé akce bylo poměrně
náročné. Přesto na děti
čekaly usměvavé paní
učitelky
třídy.

a vyzdobené
Na

stanovištích

čtyřech


v Malířově,
Povídálkově,
Hopsálkově
a Všeználkově

děti

předvedly své znalosti
a schopnosti.
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Žáci 3. tříd si připravili krátký program

Velikonoce ve škole
V předvelikonočním

2016/2017

období

najdete

kraslice ve všech třídách. Žáci je již

na Velikonoční kumštování v Rosicích.
Také se zde prodávaly výrobky žáků.

tradičně vytvářejí a ty nejlepší se stanou

Tato

součástí

s farmářskými trhy 8. dubna.

vyzdobeného

rosickém náměstí.

stromu

na

akce

12. dubna
projektový

proběhla

měli
den

žáci

zároveň

4. a 5. ročníku

Velikonoce.

Celé

dopoledne vytvářeli kraslice a další
velikonoční dekorace.
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vyzkoušeli

Den Země
21. duben již tradičně patří Dni Země.
Také letos byl pro jednotlivé ročníky
připraven

pestrý

program.

Žáci

1. a 2. tříd se zúčastnili programu E-ON
Miseplus Kouzelníci v Tracku. Program
byl zaměřen na úsporu energie. Prvňáci
se dále pod vedením členů Ekokroužku
učili správně třídit odpad. A pak se při
vycházce

do

okolí

školy

věnovali

novou

naučnou

stezku.

Společně s pracovnicí odboru životního
prostředí na MěÚ Rosice prošli novou
naučnou

stezku

věnovali

úklidu.

v Oboře.
Žáci

Poté

se

5. tříd

se

zúčastnili besedy o životě amerických
indiánů. Tato beseda byla vedena
částečně v angličtině. Pak si vyzkoušeli
orientační běh a také uklízeli v okolí
školy.
Žáci

6. ročníku

si

připravili

soutěže pro děti z mateřských
škol. Stěžejním tématem pro
sedmáky

byl

o třídění

bioodpadu

v Rosicích.

Po

získání teoretických znalostí
na besedě se sedmáci pustili
do práce. Vytvořili anketu
k třídění bioodpadu, které
v posledním

období

zaznamenalo

v Rosicích

velké

v systému.

změny

Oslovili občany a výsledky svého
průzkumu vyhodnotili. Žáci 8. tříd se
úklidu.

Druháci

pokračovali

v různém

zpracování tématu energie
a získávali

informace

internetových

na

stránkách

a pak vytvářeli výtvarná
díla.

Hlavním

třeťáků

tématem

byla

doprava.

se

programu,

Zúčastnili

který si pro žáky připravili
v SVČ. Pozorovali dopravu
na

rušných

silnicích

v Rosicích a také malovali
obrázky
prostředků.

dopravních
Žáci
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pustili do zpracování tématu Slunce –

z bažin. Asi to byla jeho oblíbená.

zlatá nit. Dále besedovali o projektu

Po chvíli čekání přišly děti z další

Fair trade. Téma besedy znělo Hořká

mateřské školy. Opět jsme měli na

chuť čokolády. Žáci 9. tříd vyrazili do

starost

terénu

a úkoly plnil skvěle. Celý den nás bavil

s fotoaparátem.

Věnovali

se

fotoevaluaci města Rosic. Hledali to

kluka.

Byl

o dost

a šli bychom znovu.

pěkné, i to méně reprezentativní. Své
úlovky

pak

zpracovali.

Žáci

7. a 9. ročníku se také zúčastnili besedy
o životě amerických indiánů.
Jak šesťáci oslavili letos Den Země

klidnější

Daniel Marek
Dobrovolně jsem šla na stanoviště.
Měla jsem na starosti stanoviště číslo
jedna,

kde

měly

děti

za

úkol

proskakovat obručemi. Vedle mne bylo

Jako každý rok proběhl na naší škole

stanoviště číslo 2, kde moje spolužačka

21. dubna Den Země. Každý ročník měl

dohlížela

připravený svůj program. Na žáky

dopoledne

6. tříd

Postupně

čekalo

s mladšími

dopoledne

skákání v pytli.
nám

se

hrozně

vystřídaly

Celé

uteklo.
na

hřišti

z mateřských

u sokolovny Mateřská školy Zámecká,

škol. Všichni jsme se docela těšili,

Říčanská a Smetanova. Děti se moc

rozdělovali si úkoly na stanovištích

snažily a za odměnu dostaly razítko do

a řešili jsme, zda se dokážeme postarat

kartičky

o malého školkáčka. Otázek a obav bylo

stanovištích nakupilo více dětí a byl

dost,

letos

trochu zmatek, ale nakonec jsme to

jsme

vždycky zvládli. Den Země se mi letos

uzavírali sázky, zda bude pršet, sněžit

moc líbil a jsem ráda, že jsme mohli

nebo jenom mrznout. Páteční ráno nás

dětem ze školek udělat hezčí den.

ale

způsobilo

kamarády

strávené

na

největší
počasí.

problém
Ve

škole

a bonbony.

přivítalo velmi nízkou teplotou pod
nulou, ale naštěstí se klubalo sluníčko,
tak to na závěr nebylo tak strašné
a všechny úkoly jsme hravě zvládli.
Tady jsou některé postřehy žáků

Někdy

se

Simona Hubatková
Doufáme,

že

jsme

byli

spokojeni

nejenom my, ale hlavně naši malí
kamarádi a paní učitelky.
Žáci VI. A

z 6. A:
Na Dni Země jsme měli za úkol
postarat

na

se

o kluky

a holky

z mateřských škol, provést je několika
stanovišti a plnit s nimi úkoly. Nejprve
jsme měli malého kluka z MŠ Zámecká.
Byl trošku divočejší, ale úkoly plnil
dobře. Nejvíc se mu líbil hod na cíl.
Celou cestu nám zpíval písničku Jožin

Strana 7

4
2016/2017

ROSNÍK – Ze života školy
masáž srdce. Druhá měla zlomená

Soutěž mladých zdravotníků
Dne 5. 5. 2017 se skupina 10 dětí a dvou
kantorek vypravily do Brna na soutěž
mladých zdravotníků

žebra a zápěstí. Tohle stanoviště bylo
nejhorší, ale zároveň nás nakoplo! Na
druhém stanovišti se nacházely tři
dívky,

které

se

pohádaly

a dále

V ranních hodinách jsme vyjeli do Brna

porvaly. První měla odřeninu hlavy.

na Faměrovo náměstí, kde se soutěž

Druhá zlomeninu nosu a třetí tepenné

konala. Po příjezdu jsme se zapsali do

krvácení

prezenční listiny a dostali občerstvení.

dopadlo lépe než první. Na dalším

Potom jsme čekali na příjezd ostatních

soutěžním

hlídek a shromáždili se na nádvoří.

s popáleninami.

Soutěž byla zahájena slibem soutěžících

dopadlo

a pořadatelů.

stanovišti nám strhli jeden bod za

Po

odstartování

jsme

začali

na

nejistotu,

ruky.

Tohle

stanovišti
Toto

nejlépe.
měli

jsme

stanoviště
byly

dívky

stanoviště
Na posledním
přepravovat

nesoutěžních stanovištích, po jejich

raněnou osobu.

absolvování

na

Než proběhlo vyhlášení, měli jsme

soutěžních stanovištích, kde na nás

pauzu. Když došlo na samostatné

dopadl

prvním

vyhlášení, znervózněli jsme. Skončili

soutěžním stanovišti byly dvě dívky,

jsme na 4. místě, ale i tak jsme dostali

které

medaile.

jsme

velký
se

stres.

srazily.

v bezvědomí,
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byla velká zkušenost. Den jsme si užili

říkala, že je na nás pyšná a chválila nás.

a budeme

Už teď se zase těšíme na příští ročník.

doufat,

že

příští

rok

vyhrajeme.

Horký Štěpán, 5. B

Tým II. stupně ZŠ Rosice:
Jelínková

Kristýna,

Michaela,

Dolníčková

Hlavičková
Tereza,

Burianová Nela, Vitamvásová Viktorie
Tým II. stupně, 8. A
Ráno jsme se sešli u Cristalu v 7.40
a čekali na příjezd autobusu. Odjeli
jsme do Brna a byli jsme na místě asi
v půl deváté, tedy mezi prvními. Celá
soutěž

se

Slunečnice

odehrávala
v Černovicích.

v centru
Bylo

tu

celkem 17 hlídek z prvního a druhého
stupně ZŠ. Situací, které jsme museli
zvládnout, bylo 7. Ošetřovali jsme
zlomeniny,

popáleniny,

bezvědomí

i řezné rány, vyzkoušeli si přenos
raněného a přivolání 1. pomoci. Nejlépe
nám šla situace číslo 5, kde se dvě
holčičky srazily na koloběžce a jedna
z nich upadla do bezvědomí. Protože
jsme

ztratili

Troubský tyjátr 2017
Stejně

jako

dramatický

na

rok

kroužek

se

náš

PŠT Rosice

zůčastnil divadelní souteže Troubský
tyjátr.
Na tuto soutěž jsme již několik měsíců
pilně

nacvičovali

a tak

(i když

jsme 21. května v neděli vyjeli směr
Troubsko. Cesta vlakem trvala pouze
krátce, horší bylo putování z vlakové
zastávky na místo konání, kam jsme
museli

dojít

pěšky

i se

všemi

rekvizitami. Nebylo to naštěstí zas tak
zlé, protože slunce ještě nepálilo tolik.
Když jsme se ve slušném čase dostavili
do Katolického domu, kde se celé akce
konala, byli jsme velice překvapeni, že
jsou letos přihlášeny pouze tři soubory.
Minulý rok jich přece bylo o tolik víc!
Malá účast však

jsme

4. místě.

I tak

jsme

dostali
medaile,
odměny
a všichni
měli radost,
že jsme se
mohli
zúčastnit
a přiučili jsme se hodně
nových věcí. Paní učitelka Švarcová

to

znamenalo brzké vstávání o víkendu)

několik bodů,
skončili

minulý

slibovala
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výhody.

jsme

tým se svým hororem inspirovaným

celé

představením Děti na mostě. Obě

odpoledne, jako tomu bylo minule,

představení byla vcelku pěkná. Při

protože stihneme dřívější vlak.

prvím představení bylo všem krásně

v Troubsku

Především

nemuseli

trávit

svačiny

rozumět a na pódiu nepůsobily žádné

a poslali nás na vyvýšenou pozorovací

zmatky, jako se to párkrát stalo nám.

plošinu

Druhé

Pořadatelé

nám

čekat.

přidělili
A tak

jsme

čekali,

představení

dosáhlo

efektu

zkoušeli si texty a upravovali kostýmy,

hororu alepoň částečně, daly by se však

jedli

A po

vytknout chvíle ticha, které byly na můj

slavnostím zahájení tyjátru jsme také

vkus trvala příliš dlouho. Vystoupení

sledovali konkurenční představení.

nebyla nějak závratně dlouhá, ale my

Jak jsem již psala, vystupovaly proti

jsme si přáli, aby trvala ještě déle, neboť

nám pouze dva soubory  dramatický

po nich jsme měli přijít na řadu my se

koužek Vedlejšák ze ZŠ a MŠ Vedlejší

svým představením kombinujícím dvě

a domácí

Troubátka

hry. Na nervozitu však nebyl čas,

a Troubčíci ze ZŠ a MŠ Troubsko. Obě

přestávka mezi druhou a třetí hrou

skupiny vystupovaly před námi a tak

trvala jen deset minut, a tak jsme se

jsme s napětím očekávali proti kterým

museli

vystoupením budeme soutěžit. První

a nachystat rekvizity.

soubor Vedlejšák předvedl představení

Myslím, že se nám představení moc

s názvem

bylo

povedlo, výpadky textu se podařilo

originálním příběhem od vedoucího

brilantně zamaskovat, klíčové scény se

kroužku. Po nichž následoval domácí

povedly jak měly.

přidělené

svačiny.

kroužek

Pruhovany,
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Posléze jsme se, unavení hereckým

Vlakem jsme pak odjeli domů a druhý

výkonem,

pohostili

den ve škole jsme si rozdělili dort.

zeleniny,

Já osobně považuji tenhle ročník tyjátru

paliček

a malých

za

A poté

už

i herecké

občerstvili

občerstvením
chleba,

v podobě

kuřecích

smažených

řízků.

jsme

velmi

vydařený,
výkony,

dobré

vtipné

jídlo

odměny

s napětím očekávali vyhodnocení.

a fungující

Vyhráli jsme všichni. A neříkám to jen

ostatní členové našeho kroužku si

jako klasickou průpovídku na útěchu.

odpoledne užili stejně jako já, a i když

Verdikt poroty opravdu zněl, že poprvé

už se příštího tyjátru nebudu moci

za historii tyjátru byla vylášena tři

účastnit, zůstane mi v paměti jako moc

první místa. Udělování cen se ale

milá vzpomínka.

protahovalo

a my

jsme

všichni

organizace.

Doufám,

Anežka Formánková, 9. A

netrpělivě poposedali, protože nám měl
za chvíli jet vlak. Nakonec se všechno
stihlo

‒

předávání

cen

souborům

i nejlepším hercům, ukořistění třetin
dortu na který jsme měli zákonité
právo

i následná

cesta

že

k zastávce.
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Celý tenhle výlet byl prostě super

Soutěž „Rytíři dějin“
Dne 22. 5. jsme jeli do Dolních Kounic.

středověký mazec. 

Asi se ptáte proč? Naši spolužáci Terka,

Martina Kružíková, 5. A

Marika a Max se přihlásili do dějepisné

Jednoho dne přišla ke mně, mojí

soutěže a postoupili do finále. Byli

kamarádce

druzí z 88 týmů. A to finále bylo právě

a spolužákovi Maxi Duškovi naše paní

v Dolních Kounicích.

učitelka Konečná a řekla, že by nás

Všichni

jsme

měli

mít

vyrobený

přihlásila

Tereze

do

dějepisné

Jenišové

soutěže,

středověký kostým. A tak jsme na sobě

poněvadž jsme dobří ve vlastivědě. Byli

měli pytle od brambor. Joooo, ale jak to

jsme příjemně překvapeni a souhlasili

lechtalo a škrábalo. V Bububusu byla

jsme. Vybrali jsme si jméno „Knížata“.

veliká sranda. Když jsme dojeli na

Udělali jsme první kolo (což byl

místo, viděli jsme nějakou zříceninu,

papírový

kterou opravují. To byl klášter Rosa

druhém místě a postoupili jsme!

Coeli.

Když

jsme

vešli,

posadili

jsme

test)

a skončili

jsme

na

se všichni na
místa

pro

diváky.
Marika, Terka
a Max si sedli
k ostatním
soupeřům.
Soutěžilo
devět

týmů,

které

byly

rozdělené

na

3 kategorie po

Celá naše třída (5. A) se hrozně těšila

3 týmech. „Naši“ byli v kategorii A.

a podporovala Terku, Maxe a mě. Paní

Soutěž byla super! Měli za úkol např:

učitelka

odpovědět na záludné otázky, složit

pomocné papíry! Celá soutěž měla

obrázek, poznat, o jaké jídlo se jedná,

téma středověk (především Karel IV.

a podobně. Myslím, že my jsme fandili

a gotika), a proto měl každý tým i jeho

nejvíc ze všech a taky se to vyplatilo.

fanoušci v Dolních Kounicích v klášteře

Terka, Marika a Max byli nejlepší

Rosa Coeli, kde se druhé kolo pořádalo,

a vyhráli.

„středověké“ kostýmy. My jsme měli

nám

dokonce

vytiskla

jako převlek jutové pytle. Vyráběli jsme
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si též i erby. No, a takto připraveni jsme

Karel IV. Měli jsme potom odpovídat

vyrazili 22. 5. s radostí a obavami do

na otázky a zvedat kartičky podle toho,

Dolních Kounic autobusem!

co je správná odpověď. Pak jsme museli
spolužáci

co nejrychleji složit puzzle a napsat, co

dostávali lístky do diváckých soutěží.

to je. A nakonec jsme ochutnávali jídlo,

Počkali jsme chvilku na blízkém hřišti

co se jedlo ve středověku, a hádali jsme,

Když

jsme

dojeli,

naši

co to je. To
celé
prokládané
komentáři
a zajímavost
mi

Karla

a moderátor
a.

A taky
obrovským
fanděním.

Byl

to
zkrátka

těžký

boj.

A náš tým …
ho….vyhrál!!
a potom vyšli ke klášteru. Spolužáci



s paní učitelkou a asistentkou sedli na

Nemohli jsme tomu uvěřit. Myslím, že

připravené židle a Max, Terka a já na

já, Max i Terka jsme k tomu přispěli

speciální lavice pro týmy. Nás tam bylo

stejným dílem. Vyhráli jsme jednu obří

devět

tři

fantasy deskovou hru Zaklínač, tři malé

z druhého

testy – hry jménem Česká literatura,

–

z druhého
stupně

tři

z prvního

stupně

a tři

gymnázia

Jihomoravského

stupně,

kraje.

z celého

České

jsme

památky

byli

překvapeni!

a Česká

historie,

jsme

hlavolam a pro Terku, mne a Maxe tři

čekali a cítili „směs napětí, radosti

rodinné vstupenky. Jako občerstvení

a strachu.“ Pak vypukla soutěž prvního

byly pro trojice nachystané výborné

stupně!

řízky s chlebem a chlebíčky.

Na pódiu byl moderátor a Karel IV.

Když jsme ten den odjížděli, tak jsem si

sedící na trůně s korunou, žezlem

říkala, že to bylo absolutně fantastické

a jablkem.

a že bych to chtěla zažít znova!! 

Nejdřív

nás

Chvíli

Všichni

moderátor

přivítal a já, kapitánka Knížat, jsem
něco řekla. Nejdřív nám dali na stoly

Marika Staňková, 5. A

čtyři kartičky A, B, C, D. Poté nám
ukázali

jednu

scénu

z muzikálu
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Žabáčko na škole v přírodě
Týden od 22. do 26. května 2017 strávila
naše třída na škole v přírodě na Jezírku
v Brně – Soběšicích. Celou dobu jsme
trávili v přírodě, poznávali les, hráli

V úterý jsme stavěli domečky pro
skřítky. Místo skřítků se nám tam však
nastěhovali

lumíci.

Zkoumali

jsme

broučky, navštívili mraveniště a trochu
jsme ponocovali.

různé hry, dokonce nás čekala stezka

Kika, Sam, Luky, Bára

odvahy. Myslím, že můžu za všechny

Ve středu jsme měli v 8.30 sraz na

zúčastněné říct, že se nám tam moc

louce. Tam jsme hráli hry. Dostali jsme

líbilo a velmi jsme si to užili. Děkujeme

plyšové myši. Také jsme šli do lesa

Městu Rosice za poskytnutí finančního

a lovili různé živočichy v jezírku, které

daru na náš pobyt.

jsme pak určovali podle klíče.

Mgr. Iveta Matoušková, TU 3. A

Lůca, Eliška, Nella, Marek
Ve

čtvrtek

hráli

jsme

Sekačky.

Poznávali

jsme

stromy a kůrovce.
Dělali jsme také
tašky

s potiskem

stromu.

Potom

jsme se dívali na
Harryho

Pottera

a šli

stezku

na

odvahy.
Laura, Deny, Peťa,
Honza
V pátek ráno jsme
se

Škola v přírodě očima dětí:
V pondělí jsme přijeli a pak jsme se šli
ubytovat. Potom jsme se šli seznámit
s Jezírkem. K obědu jsme měli rajskou
polévku a čevapčiči. Po poledním klidu
jsme hráli různé hry a měli jsme osobní
volno. Po večeři jsme vyráběli a psali
pohledy, zpívali a šli spát.
Anet, Gábi, Eli, Ondra, Heřman

vzbudili

a šli

jsme na snídani. Po ní jsme šli o půl
deváté na louku. Tam jsme hráli Na
vlky.

Potom

jsme

dělali

sousoší

a rozdělili se na dva týmy. Šli jsme do
budovy,

dělali

jsme

modely

lesa

a hodnotili jsme je. Pak nám na záda
připnuli sluníčka a psali jsme si tam
něco

pro

radost

a na

památku.

Rozloučili jsme se a po obědě jeli domů.
Filip, Vašek, Vítek, René
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Časopis Rosník obsadil 2. místo

hrobky

v Jihomoravském kraji

z jednoho

I v tomto školním roce jsme se rozhodli
zúčastnit se soutěže Školní časopis
roku 2017. Chtěli jsme se setkat se členy
jiných redakcí a porovnat náš časopis
s ostatními. Na vyhlášení krajského

jsme

např.

člena

měli

vytvořit

mumii

pomocí

toaletního papíru. Vybrali jsme si
Natálku

Kozákovou,

protože

je

nejmenší. Mumie se nám moc povedla.
Méně úspěšní jsme byli u brněnského
orloje,

protože

kulička

nevypadla.

Dalším úkolem bylo se

kola jelo

co nejvtipněji vyfotit
na

Moravském

náměstí u koně. Fotka
byla

opravdu

legrační. Zvládli jsme
i mnoho

dalších

vědomostních úkolů.
Pak už přišlo na
řadu

vyhlášení.

Opět

jsme

se

probojovali na stupně
vítězů
osm

zástupců

naší

a skončili

do

Horáková, Hana Kudrnová, Anežka

zástupců

Formánková, Vladimíra Odehnalová,

ohromnou radost.

Kozáková,

Tadeáš

Mutina

a Lucie Horáková. Vyhlášení se konalo

druzí

v Jihomoravském kraji a postupujeme

redakce. Byli to Martin Poláček, Natálie

Natálie

jsme

celostátního
z naší

kola.

Skupinka

redakce

měla

Vladimíra Odehnalová, 6. C

dne 19. června. V sále
se

sešlo

množství
rad.

velké

redakčních

Organizátoři

si

pro nás letos připravili
překvapení.

Místo

obvyklých workshopů
jsme vyrazili s mapou
a úkoly

po

centru

Brna. Dozvěděli jsme
se

hodně

a také

se

nového
výborně

pobavili. U kapucínské
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vynést ven, tak ji obalí propolisem

Beseda o včelách
Měsíc červen je ve škole ten nejlepší.

a vytvoří z ní vlastně mumii.

Blíží se prázdniny a ve škole máme

Po přednášce jsme si všichni řekli, že

v tomto období mnoho zajímavých

tak malí tvorečkové nadělají úžasné

akcí.

množství práce a těch užitečných věcí,

Jednou z nich byla přednáška pana
Ing. Pavla Řehořky o včelách.

probírali ekosystémy. Nějaké znalosti
v hlavě

zůstaly,

avšak

paní

učitelka řekla: „Zopakujeme si látku,

Věděli jsme toho dost, ale od pana
jsme

se

dozvěděli

další

zajímavosti. Třeba, že matka vypouští
feromony

a dává

tím

včelám

na

vědomí, že už je stará. Včely překrmí
normální včelí vajíčko dělnice mateří
kašičkou a z tohoto vajíčka se vylíhne
matka. Nebo že dokážou zabít i myš,
která vnikne do úlu. Nedokážou jí však
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člověka

vyrobí.

společenství

je

Základem
vzájemná

spolupráce a respekt.
Proto jsou včely velkým příkladem
i pro nás lidi.
Žáci, 4. A

abychom si neudělali ostudu.“

včelaře

pro

včelího

My jsme se o včelách učili, když jsme
nám

co
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Miniolympiáda
V pátek

23. června

nezasedli

žáci 1. až 3. tříd

do lavic, ale vyrazili ven.
Celé dopoledne sportovali,
konala

se

totiž

miniolympiáda.

Malí

závodníci

soutěžili

v netradičních disciplínách,
jako

jsou

papírových

sbírání
koulí,

hod

tenisovým míčkem, slalom
s florbalovou hokejkou a
míčkem, skok snožmo do dálky nebo
skákání přes švihadlo.

Nejlepší si

odnesli malé odměny a všichni si užili
zábavné dopoledne.
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Přijetí u starosty
28. června

v ZKC

Rosice

přijal

starosta města pan Mgr. Jaroslav
Světlík nejstarší a nejmladší žáky
naší školy. Setkání je každoročně
velmi emotivní. Starosta města
s vedením školy se rozloučili
s absolventy naší školy. Žáci
9. tříd dostali od pana starosty
pamětní listy a malé dárky. Žáci

1. tříd

si

připravili

krásný

kulturní program a rozloučili se
se svými průvodci školním
rokem. Skončil tak další rok
projektu Můj deváťák.
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Když

se

promění

družinka

Za pomocí spolupráce rodičů nás
květnového

dne

potkala

krásná experimentální výzva. Dostali
jsme příležitost si sami vyrobit hand
made sprchový gel. K dispozici byly
různé vůně neboli parfemace, oko
vybíralo

z několika

v kádince. Nejvíce nás bavilo barvení
gelu a mísení, vytváření unikátních

v chemickou laboratoř..:))
jednoho

2016/2017

barev

a gelová

hmota se také mohla dozdobit lesklými

odstínů a barev, které doladily zářivé
třpytky. A co bylo úplně nejlepší?
Našemu sprchovému gelu jsme dali
opravdovou vůni, děti vybíraly z vonné
směsi

melounu,

hroznů,

hrušky

a čokolády. Každý gel dostal originální
lahvičku a etiketu s názvem, datem
výroby

a autorem.

Gel

je

nutné

spotřebovat do jednoho roku od data
výroby, ale radost z vlastního výrobku
najednou

zapříčinila

značný

zájem

o hygienu s vlastním produktem……
Ať žije hygiena!!!..... a moc děkujeme
rodičům za úžasnou spolupráci…
Andrea Raveánová a její oddělení 

třpytkami několika odstínů. Nachystali
jsme

si

pracovní

stolky,

kádinky,

rukavice, kapátka, míchátka, materiál
a pustili
Základ

jsme

se

do

spočíval

experimentu.
v rozředění

koncentrátu nebo takové hlavní složky
gelu

s určitým

množstvím

vody
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Zprávy z parlamentu

Ve čtvrtek 1. 6. byl den dětí. Paní

Den dětí s Harrym Potterem

učitelky

nám

program.

Na

1. června slaví svátek všechny děti. Den
dětí oslavili žáci 1. stupně tentokrát
strašidelně.

nachystaly
téma

super

Harry

Potter.

Nejdříve jsme si vyrobili ve třídě erby
jednotlivých kolejí: Mrzimor, Nebelvír,
zmizel,

a Havraspár.

Pak

jsme

se

společně vyfotili a šli do
Obory plnit úkoly. Za
každý

splněný

úkol

jsme dostali jednu až
dvě fazolky. Poté, co
jsme

všechny

úkoly

splnili, vrátili jsme se do
sborovny.

Sborovna

byla vyzdobena černými
proužky a na stole ležela
velká

kniha

kouzel.

Dostali jsme od čarodějnic dárečky
a od Hadriga bonbóny. Byl to
super Den dětí!
Ema Novotná, 4. B
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Den dětí II. stupeň

Družstva

2. června se slavil Den dětí na 2. stupni.

stanovišti a získávala body. Vítězové

Žákovský

byli na závěr odměněni.

parlament

si

připravil

program plný záludných otázek ze
světa

filmu

a sportovních

úkolů.

procházela

jednotlivými

Redakce časopisu
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ZŠ Rosice je nominována do

polární,

finále cen Ď od ZOO Brno.

zajišťovat pro tato zvířátka krmivo.

Cena Ď neboli děkujeme je výroční cena
udělovaná mecenášům a dobrodincům
z různých

oblastí

života

a je

také

a pravidelně

tak

pomáhají

Máme také radost z toho, že je chodí do
ZOO Brno pravidelně navštěvovat.“
Za toto významné ocenění patří naše

oceněním morálních počinů jednotlivců

poděkování

i spolků. Je udělována pod záštitou

a rodičům,

ministerstva kultury ve všech krajích

přispívají.

také
kteří

na

všem
adopci

dětem
zvířat

ČR. Na ocenění naši školu nominovala

Mgr. Pavla Šoltésová

ZOO Brno za adopci a sponzorství.

a PaedDr. Jaroslava Kroupová

Citujeme:
„Základní škola Rosice – Žáci základní
školy Rosice dělají každý rok ve své
škole sbírku, aby přispěli na chov zvířat
v ZOO Brno. Adoptovali si u nás hned
několik

svých

oblíbených

zvířat,

kterými jsou páv korunkatý, klokánek
králíkovitý, ara ararauna, rys kanadský,
psoun prériový, anakonda velká, liška
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Hudba 21. století

a IceCreamClothing.

Pharrell Williams

specializuje na Hip Hop, Rock, Pop

Pharrell Williams se narodil 5. 4. 1973
v americké

Virginii.

zpěvák,

skladatel,

návrhář.

Často

přezdívkami

Je

producent,

rapper

a módní

vystupuje
Pha-real,

pod
Lil'

Skateboard P. nebo P. Willy. Je sice
pravdou, že sám poslední dobou moc

V žánrech

se

a Funk. Dále je Pharrell držitelem
celkem deseti cen Grammy a je jasné, že
jich

ještě

dost

přibude.

Se

svou

skupinou N. E. R. D. vydal celkem pět
alb. První vyšlo v roce 2002 a nese
název In Searchof... Poslední vydané
album od skupiny vyšlo v roce 2010
a jmenuje

se

Nothing.

Studiová alba má pouze
dvě, a to In My Mind
(2006)

a Girl

(2014).

šest

sólových

Nazpíval
písní.

Jedna

z nejznámějších písní je
píseň Happy, vyšla v roce
2013 a byla soundtrackem
pro film Já, padouch 2.
Stala se hitem a vedla
k rozhodnutí, že Pharrell
po osmi letech vydá nové
sólové
Happy

album.
dosáhl

Singl
prvního

místa v žebříčku Billboard
Hot 100 a jedná se tak
o jeho nejúspěšnější sólo
singl. Zajímavosti je, že
Pharrell

v lednu 2014

získal čtyři ceny Grammy
a to

nezpívá a věnuje se spíše produkci, ale
nahrál spoustu pěkných skladeb, jako
jsou:

NumberOne,

Boys,

Drop ItLikeIt's Hot nebo On And On.

za

nejlepšího

hudebního

producenta,

album

roku,

nejlepší

nahrávku roku a nejlepší počin pop
dua/skupiny.
Natálie Horáková, 7. B

Také je zakladatelem rockové skupiny
N. E. R. D.

a spoluzakladatelem

módních značek BillionaireBoys Club
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Panda červená (Ailurus fulgens)
Roztomilá a nepříliš nápadná stromová
šelma, vzdálená příbuzná pandy velké.
Často bývá také nazývána panda malá,
neboť není větší než běžná kočka
domácí. Vede podobný způsob života
jako

její

černobílá

rudohnědou

srstí

známá.

Vyniká

a dlouhým

který

jí

slouží

především k udržení rovnováhy a bývá
dlouhý kolem 30 cm. Panda samotná je
kolem 55 cm dlouhá. Je spíše nočním
zvířetem, ve dne ráda spí. Při vyrušení
se

staví

na

zadní.

Komunikuje

pískáním.
Řadí

se

mezi

ohrožené

druhy.

přirozeného prostředí a občasný lov

Výskyt:
Čína,

ocas,

Nebezpečím je pro ně především ztráta

chundelatým ocasem.

jižní

kroužkovaný

Nepál,

Bhútán,

Indie

a Myanmar. Obývá bambusové porosty
lesů mírného pásma.

pro kožešinu.
Jsou s oblibou chovány v zoologických
zahradách.

Tadeáš Mutina, 6 A

Popis:

Potrava:

Typické zbarvení pro pandu červenou

Její potravu tvoří převážně bambus,

je rudohnědá až kaštanová srst s bílou

občas

obličejovou maskou a slzami (hnědými

bobulemi, vejci, nebo menšími zvířaty.

skvrnkami kolem očí). Má silný, bíle
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A

do písku.

Červené pandy jsou spíše samotáři,
vytváří

páry

pouze

po

dobu

C

rozmnožování. Samičce se rodí 14 mláďata, která schovává v hnízdech
v dutinách stromů nebo na vidlici větví.

Vzhledem

V

svému

pobytu

D

L

levhart sněžný, lasicovití, mláďatům
jsou nebezpeční menší šelmy a draví
ptáci. Před střetem raději prchá, pokud

se

živí

Jedinými opylovači rostlin jsou

Nejvyšší stromy na světě jsou
sekvoje.

O

Lenochod slézá na zem pouze
jednou týdně.

tuto možnost nemá, staví se na zadní,
aby vypadala větší, nebo se brání

koala

včely a čmeláci.

méně predátorů, než kdyby obývala
nižší polohy. Mezi její nepřátele patří

Medvídek

blahovičníkem.

ve

vysokohorském prostředí má panda

Korálový atol je největší známý
druh korálu.

E

ke

Největší kočkovitou šelmou je
tygr.

Potomstvo zůstává u matky až po dobu
jednoho roku.

Pštros strká při nebezpečí hlavu

H

Korálovka

je

velmi

jedovatý

druh hada.

pomocí ostrých drápů.
T

Kvíz pro znalce přírody

Největší hlodavec na světě je
kapybara.

Hádej, kdo jsem!

Anežka Formánková, 9. A

Jsem malá kočkovitá šelma obývající
tropickou Ameriku. Moc dobře šplhám

Ocelot
Správné řešení:

po stromech, kde rád spím a jsem
výborný plavec. Mám hustou, téměř
sametovou srst s překrásnou kresbou.
Lovit kořist chodím výhradně v noci.
Bohužel jsem však ohrožený, neboť
jsem loven pro svou krásnou kožešinu.
Které

z následujících

tvrzení

je

pravdivé?
Odpověz správně a zjistíš, kdo jsem.
R

Psi vidí pouze černobíle.

S

Nejmenší

český

pták

je

modruška.
O

Velké

uši

slouží

fenkům

berberským k ochlazování.
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Kvíz
1. Jaký je největší aquapark v ČR?

7. Jak dlouhý největší tobogán v ČR?
a) 65 m

a) Aqualand Moravia

b) 150 m

b) Aquapalace Praha

c) 250 m

c) Aquapark Liberec
2. Jak je dlouhý největší bazén na

8. Kolik stojí nejdražší plavky na
světě

světě?

a) 45 mil Kč

a) 1 010 m

b) 250 mil Kč

b) 450 m
c) 120 m
3. Jakou má rozlohu?
a) 25 ha
b) 16 ha
c) 8 ha
4. Kde se nachází tento bazén?
a) v Singapuru
b) v Chile
c) v San Marino

c) 600 mil Kč
9. Co je to krvavý bazén?
a) Bazén, kde jsou červené dlaždice?
b) Bazén, ve kterém je napuštěná
krev?
c) Bazén, ve kterém je obarvená
voda na červeno.
10. Kde je nejnacpanější bazén??
a) v Tokiu
b) v New Yorku
c) v Paříži

5. V jaké výšce je postaven nejvyšší
bazén?
a) 200 m nad zemí
b) 65 m nad zemí

Martin Poláček, 7. B

c) 315 m nad zemí
6. Jak je hluboký nejhlubší bazén?
a) 25 m

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

b) 60 m

Odpovědi:

c) 40 m
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Rosník a Natálka cestují po

2016/2017
V posledním čísle před prázdninami
bych vás chtěla vzít na Šumavu. Náš

ostrově Evia
Milí čtenáři a čtenářky Rosníku,

dnešní první cíl bude hrad Kašperk,
který

se

rozprostírá

v Kašperských

moje dnešní psaní bude trošku jiné.

horách, vede k němu stezka lesem a je

A to proto, že jsem s mou rodinou již na

to nejvýše položený královský hrad
v Čechách,
nechal

který
postavit

Karel IV. Moc se
mi líbilo, že jsou
zde

prohlídky

zaměřené
každodenní
na

na
život
hradě

i speciální
prohlídky pro děti.
Tak se můžeme na
dovolené a nacházíme se na řeckém
ostrově Evia. Určitě se dnes vydáme,

chvíli vcítit do doby, kdy se na
Kašperku žilo.

jako v každém čísle, na nějaká krásná

Pokračujeme

místa naší republiky. Ale ještě něco

z tohoto místa vede více stezek, mně se

málo k ostrovu Evia. Je to po Krétě

velmi líbila naučná stezka Povydřím,

druhý největší řecký ostrov, který není

což je nejkrásnější a nejnavštěvovanější

tak

dále

do

Modravy,

dotčen

turistickým ruchem.
Hlavní

město

se

nazývá Chalkida. Je
zde

velmi

moře,

čisté

historické

památky,

rozlehlé

borovicové

lesy,

vysoké

hory

a malebné vesničky.
Pro mne byl úžasný zážitek vidět
v moři medúzy a velmi mne bavilo
lovení

velikých

krásně

zbarvených

mušlí.
Ale pojďme se vrátit zase zpět do ČR.

místo

Šumavy

a vede

nádherným

kaňonem řeky Vydry. Pokud by si
někdo chtěl udělat procházku touto
stezkou, pak je fajn dojít k Turnerově
chatě, kde na Vás ve výběhu bude
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vykukovat vydra Míša, který si zahrál

kteří mají v oblibě pohádkové bytosti.

ve známém večerníčku o Vydrýskovi.

Musíte vyrazit do obce Mlázovy. Zde

A pokud je sluníčko, je možné osvěžit si

se

nachází

pohádková

chalupa

Mlázovy, kde je k vidění výstava víl,
vodníků, čertů a dalších pohádkových
bytostí.

Pohádková

miniaturní

hrad

stezka

skřítků,

Troškov

a také

venkovní ateliér, kde si děti spolu
s dospělými

mohou

nějakého

toho

skřítka i vyrobit. I já jsem neodolala,
a zatímco sestřička využila možnosti
jízdy na koních, tak já nám vyrobila
i nohy v říčce Vydře .
Dále pokračujeme na Kvildu, což je
horská

obec

s typickými

šumavskými staveními. Nachází se
zde také úžasná domácí pekárna,
která je ve velké oblibě turistů.
A pokud si chce někdo pochutnat
na dobrém jídle, tak může navštívit
stylovou

šumavskou

hospůdku

U Štěpána,
skřítka Šišouna .
Tak to bylo z našich posledních toulek
v tomto školním roce všechno, přeji
vám

krásné

prázdniny

a spoustu

cestovatelských zážitků 
Natálie Kozáková, 6. A

blízko města Sušice, kde se
natáčel

i jeden

pořadu

Ano,

díl
šéfe!

do

televizního
Mohu

také

doporučit, vaří zde vše z čerstvých
surovin a vlastního chovu hovězího
dobytka.
Pokračujeme dále, a to tipem pro ty,
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Ondřej si na nás vzpomněl

vejce a mícháme. Okořeníme a můžeme

a poslal nám recepty.

vejci naplnit bulky. Každá bulka musí
být plná pěkně až po okraj a je vhodné

Míchaná vejce v kolébce

vejce trochu mačkat lžící, aby nepřišlo

Ingredience:

nazmar

Vejce, bulky (bílé nebo celozrnné),

můžeme pokrájet trochu cibulky nebo

zelenina (rajčata. okurky, ředkvičky,

pažitky.

paprika…), šunka, sýr, cibulka, koření,

přikryjeme

žádné

místečko.

Takto

naplněné

jejich

a hezky

Nahoru
bulky

„kloboučkem“

naaranžujeme

na talíř.

Podáváme teplé.
Zeleninový salát „Co dům dal“
Ingredience:
Rajčata, okurky, ředkvičky, bílé hrozny,
paprika,

případně

šunka

a sýr,

majonéza, cibulka, koření…
Postup:
Zeleninu omyjeme! Rajčata nakrájíme
máslo, sůl a pepř,

půlky),

případně uzený losos a majonéza.

Bulkám odřízneme vršek a vydlabeme
Vnitřek

vymažeme

máslem

či

margarínem, vysteleme plátkem šunky,
sýru, lososa, zeleninou a majonézou.
Tento

dále

nakrájíme

na

kostky

papriku, okurek a ředkvičky, přidáme

Postup:
je.

na čtvrtky (cherry rajčátka stačí na

postup

opakujeme

s každou

bulkou. Tak vzniknou naše „kolébky“.
Vydlabanou

střídku

již

nebudeme

potřebovat, a tak se může hned sníst.

nakrájené hrozny, nasekanou cibulku,
můžeme

přidat

i trochu

pažitky.

Všechno vložíme do mísy a zakápneme
lžící majonézy a ještě např. lžičkou
plnotučné hořčice nebo kapkou sójové
omáčky. Do takto zamíchaného salátu
přidáme na malé kousky nakrájenou
šunku (nebo slaninu, uzeného lososa
atd…), sýr nakrájíme na kostičky a také

Na pánvi necháme rozpustit máslo

přidáme do směsi. Dobrá je gouda

nebo trochu oleje a přidáme vejce,

a nebo mozarella či kozí sýry, ale

začneme

postačí

dokud

míchat
se

nám

a nepřestaneme,
nevytvoří

vaječné

i obyčejný

promícháme

eidam.

a dáme

Salát

vychladit

do

hrudky (míchaná vejce). Pokud by

lednice. V létě přijde opravdu vhod

zbylo příliš mnoho surovin, lze udělat

studený.

i variantu, ve které na pánvi připravíte
i šunku, papriku, rajčata a cibulku. Až
potom do zeleninové směsi přidáváme

DOBROU CHUŤ!
Ondřej Nedorost
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ROSNÍKOVO LUŠTĚNÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Co si oblékáš, když jdeš do vody nebo bazénu?
2. Jsou to různé typy např.: příměstský …, dětský …, … rodiče s dětmi
3. Co se dělá v bazénu, rybníku nebo v něčem jiném?
4. Mají to všichni rádi, jí se to nejčastěji v létě, je to studené a sladké.
5. V létě jsou krátké noci a dlouhé …
6. Když jsi na táboře nebo na zahradě a postavíš si stan, tak se tomu říká ….
7. Je to slané, hluboké a velké. O prázdninách se jezdí k ….
8. Když je někdo unavený, ale nechce spát, tak se….
9. Je v Říčanech i v Říčkách, jezdí se tam plavat. Mohou tam žít i nějaké ryby.

TAJENKA: ________________________________
Monika Kreuzová, 7. A
PRÁZDNINY
Řešeni:
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Kristýna Koblížková, 7. A

Natálie Lachowiczová, 7. B
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Slovo závěrem

Redakční rada

Poslední číslo školního roku 2016/17

Novotná Ema, 4. B

nám dalo pořádně zabrat. Akcí na

Štouračová Zuzana, 4. B

konci školního roku bylo tak mnoho
a času tak málo… Ale snažili jsme se

Franczová Daniela, 4. B

a snad

Kozáková Natálie, 6. A ,

se

nám

povedlo

pro

vás

Boháčová Bibiana, 4. B

shromáždit spoustu informací i zábavy.

Mutina Tadeáš, 6. A

Také jsme se na stránkách tohoto čísla

Odehnalová Vladimíra, 6. C

definitivně

Kudrnová Hana, 6. C

rozloučili

s našimi

redaktory deváťáky. Ti zde mají už
opravdu poslední články. Pracovali pro

Poláček Martin, 7. B

náš časopis několik let a zasloužili se

Horáková Natálie, 7. B

o mnohé
Anežce

Formánková Anežka, 9. A

úspěchy. Moc
Formánkové

děkujeme
a Lejce

Petřivalské. Přejeme jim hodně štěstí
a úspěchů ve studiu i v životě.

Horáková Lucie, 7. B

Petřivalská Lea, 9. A autorka titulního
obrázku

Přispěvatelé

Redakce časopisu bude ve své práci

Žáci 3. A

pokračovat i v dalším školním roce.

Žáci 4. A

Hledáme nadšené a šikovné redaktory.
Nejste to právě vy?

Kružíková Martina, 5. A

Za redakci Rosníku se s vámi loučí

Horký Štěpán, 5. B

Mgr. Jana Odehnalová
a
Ing. Gabriela Folvarčíková

Staňková Marika, 5. A
Daniel Marek, 6. A
Hubatková Simona, 6. A
Kreuzová Monika, 7. A
Koblížková Kristýna, 7. A
Lachowiczová Natálie, 7. B
Nedorost Ondřej
Raveánová Andrea
Mgr. Šoltésová Pavla
PaedDr. Jaroslava Kroupová
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