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ROSNÍK – ÚVOD

T

ak by se dala popsat zimní idylka v naší
redakci. Opět jsme se dohadovali
o tématech článků, oslovovali nové členy,
honili
termíny
odevzdání
článků
a přepracovávali… Ale snad se nakonec
vše povedlo a vy se můžete začíst do
nového čísla.

ZASE JE TU SNÍH
I MRÁZ,
MY JSME SAMÝ SMÍCH

Tentokrát přinášíme několik zajímavých
článků o dění na naší škole. Od prosince se
toho stalo opravdu hodně, před
Vánocemi proběhly tradiční vánoční
výstavka i vánoční vystoupení žáků.
Prvňáčci se opět setkali se svými velkými kamarády z deváté třídy a užili si společné
dopoledne. Sedmáci zase prožili týden na horách na lyžařském výcviku. 2. března
proběhla velkolepá akce – absolventský ples. Aktivní byl také žákovský parlament i Ekokroužek. Pustili se totiž do budování nového prostoru pro žáky – čítárny. Proběhlo také
Školní fórum 2018.

A ŠPÁS!

Příslušníkům Policie ČR se raději spíš vyhýbáme. My jsme ale našli odvahu a vyrazili jsme
za nimi přímo na rosické oddělení a ptali jsme se na všechno, co nás zajímalo. Přečtěte si
rozhovor.
Také určitě oceníte naše tipy na dobré lyžování.
Blíže se seznámíme s ryze zimním zvířetem –
sobem. Něco si přečteme a také si společně
zatančíme v lidovém souboru. Podíváme se i do
hudebního světa.
Ale hlavně nás někteří žáci seznámí se svými
předsevzetími do nového roku. Velkou
novinkou je také nový komiks. Do jeho tvorby se
aktivně pustily žákyně páté třídy. Moc se jim
povedl a dokonce se plánuje pokračování. Taky
si vás trochu vyzkoušíme. Nejen v tradičním
kvízu, který se věnuje zimním sportům a
olympiádě, ale také si můžete vyzkoušet, jak
pozorně čtete náš časopis. Zkuste najít
v minulém čísle odpovědi na otázky a doplnit je
Nedorost Vojtěch, 9. A
do křížovky. Doneste své odpovědi za třídu do
kabinetu paní učitelky Odehnalové a Folvarčíkové a my je vyhodnotíme. Nejlepší budou
odměněni!
Redakce časopisu Rosník
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ZIMA

Z

ima je čas, kdy začíná vše spát a leží pod bílou přikrývkou. Lesy už dávno ztratily svou
barvu, noční nebe se objevuje daleko dřív. Zmrzlý vzduch omývá červené tváře. Je to
čas, kdy rok starý odchází a mladý přichází. Háje již nezpívají, louky se neveselí, spíš už se
mračí. V přírodě je ticho jak v hrobě, avšak tu a tam někdo zaskřehotá, ale pak už znovu
nastane hromové ticho. Různé vločky sněhu přidávají do pokrývky jako by se snažily zakrýt
celičký svět, celou Zemi. Život jako by někdo někam zalehl, avšak pár odolných zvířat
odolalo. Třeba pestrá, šikovná sýkorka. Zima je krásné, avšak temné období roku.

VÁNOČNÍ ČAS

V

ánoční čas je nádherný, plný lásky a štědrosti. Venku padají překrásné bílé vločky,
přidávají se do nekonečně bílé přikrývky. Každý chce udělat rodině radost, i malý
dárek může hodně potěšit. K Vánocům patří zdobení stromečku a jedení vánočky
k snídani a ubohého kapra k štědrovečerní večeři. A pak, pak už jen nekonečné čekání na
to, až uslyšíme zvoneček. A když ho uslyšíme, tak ta radost z nás syčí, jako když se
z komína se kouří. Návštěvy rodiny, ty také bývají plné radosti a štědrosti. Nakonec vše
zakončí nestárnoucí Vladimír Menšík v poslední, srandovní den. Pak už jen ohňostroje
a následuje nový významný rok. Toto pro mě znamenají Vánoce.
Brunclík Lukáš, 7. A

V

ždy se těším, až nastane vánoční čas. Nejprve si vždy vyrobíme adventní věnec, který
se nám pokaždé náramně povede. Na něj vždy dáváme čtyři svíčky, které zapalujeme
vždy po jedné, každou neděli. Je krásný pocit, když se díváte, jak na svíčkách tančí malé
plamínky jako baletky. Na vánočním čase se mi také líbí, že jsme celá rodina společně.
Když začne tiše padat sníh, vytvoří bílou peřinu a pak můžeme začít stavět sněhuláky, kteří
vzpřímeně stojí a vyhlížejí Ježíška. Na Štědrý den je vždy nachystaný vánoční stromeček
a krásná výzdoba, kterou si sami vytvoříme. Vánoce jsou zkrátka nejkrásnější svátky
v roce.
Kozáková Natálie, 7. A
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MOJE PŘEDSEVZETÍ NA ROK 2018

V

následujícím roce bych chtěla jako každý plno věcí, a abych jich co nejvíce stihla, chci
si vytvořit svá předsevzetí pro rok 2018.

Od začátku roku bych si určitě chtěla udržet všechna přátelství, i když to pro mne bude
docela oříšek. Chtěla bych být k lidem laskavá a chtěla bych to i opětovaně. Nejvíce
nesnáším hádky a chtěla bych se jich co nejvíce vyvarovat.
Už čtvrtým rokem chodím do skautu, ke kterému se váže plno dalších snů a výzev. Ráda
bych letos složila rádcovské zkoušky a poté vedla dívčí družinku. Tento sen si přeji splnit
už od začátku svého nástupu do skautu, protože mě moc baví vymýšlet program a hry pro
ostatní děti. Chtěla bych si s nimi nejen hrát, ale dokonce je i něco naučit ze široké škály
uzlů, tábornických věcí jako rozdělání ohně, postavení stanu nebo zdravovědy.
Co se týče školy, přála bych si zabrat a mít lepší známky. Jsem už v osmé třídě a mám velký
nepořádek v tom, čím bych chtěla být. Uvažovala jsem nad doktorkou, fotografkou,
učitelkou nebo zpěvačkou, což je nejspíš sen každé dívky.
Chtěla bych letos začít chodit už sedmým rokem do sboru a znovu se zkusit přihlásit na
kytaru. Hudba a fotografování mě velmi baví, ale malování a kreslení nemám ráda a ani
mi to moc nejde.
K vánocům dostanu nový mobil. Chtěla bych ho využít i pro své sportovní aktivity.
Začátkem roku musím začít nějak pořádně cvičit. Občas to tak nevypadá, ale cvičení
a celkově sport mě moc baví
Někdy během následujícího roku budu mít i pevná rovnátka, tak bych si přála se na to
hned nevykašlat a důkladně se o ně starat a čistit je.
Chci něco udělat i se svým strachem. Nejvíce se bojím nejspíš pavouků a zubaře. Určitě se
mi strach ze zubařů díky rovnátkům trošku potlačí.
A i když to všechno nebylo úplně předsevzetí, já to beru jako překážky nebo příležitosti,
kterých se snažím zbavit nebo je překonat. Během roku mohou přijít různé nesnáze
a problémy, proto je lepší mít v záloze jiné pozitivní věci.
Vintrlíková Tereza, 8. B

1.

ledna si lidé už zase dávají předsevzetí, které stejně většina nedodrží. Já si sice
novoroční předsevzetí nedávala, ale zkusím to poprvé a naposled.

Moje první předsevzetí na rok 2018 je, abych víc chodila ven s kamarády, protože nikde
není větší zábava. Začneme hned zimou. Chtěla bych se ještě o něco lépe naučit lyžovat,
abychom jsme mohli jet do Rakouska na hory. V květnu 2018 jedeme do Anglie, takže
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moje předsevzetí je se tam aspoň trochu domluvit. Např. domluvit se s někým v obchodě.
S tím souvisí i další a to je naučit se lépe anglicky, protože angličtina je důležitá i pro
vzdělání, které bych si také ráda udržela, protože v budoucnu bych chtěla vystudovat
vysokou školu. Také bych chtěla v létě víc jezdit na kole nebo více plavat a dělat další různé
letní sporty. Dále bych se chtěla podívat do Ameriky (např. New York) a potkat nějakou
slavnou osobnost. Chtěla bych se také naučit další jazyky např. francouzštinu, finštinu
nebo japonštinu. Naučit se na další hudební nástroj např. kytara, klavír a housle. Dalším
předsevzetím je číst více knih a s tím souvisí další zvýšit slovní zásobu. Více bych chtěla
chodit na procházky s naší fenou, aby se doma nenudila a měla více pohybu a stejně tak i
já abych se nenudila a měla více pohybu. Možná bych mohla trochu omezit čas trávení na
mobilu. Taky bych mohla chodit dříve spát, aby se mi ráno lépe vstávalo. Dobré by tak
bylo, abych se tolik nerozčilovala nebo nestresovala, protože to není zdravé. Dále bych
chtěla více s kamarády hrát fotbal nebo závodně basketbal, ve kterém bych se chtěla
zlepšit. V létě bych chtěla jet aspoň na dva tábory, abych si našla více přátel. V létě bych
také chtěla s kamarády jet na kolech a někde stanovat. A teď něco o škole. Chtěla bych
dřív dělat domácí úkoly a referáty nebo prezentace.
Doufám, že tyto nesplnitelné předsevzetí dokážu alespoň z poloviny splnit. ☺
Poláčková Eliška, 8. A

D

o příštího roku bych se chtěl zlepšit ve škole, konkrétně v matematice a v chemii.
Vlastně, bych se chtěl učit do školy více než tento rok, přece jenom další rok jsou
přijímačky, a to už bude pozdě.
Následně bych chtěl přestat odkládat věci na poslední chvíli a odbíjet věci.
Doma bych se chtěl více zapojovat do domácích prací a věcí tomu podobných.
Chtěl bych také omezit svůj čas u počítače a televize, tím pádem více hodit ven a trávit
více času s přáteli.
Taky bych se rád podíval někam do ciziny, nejradši do Chorvatska nebo na Kočičí ostrov
v Japonsku.
Dále bych také chtěl omezit o něco omezit jídlo, tím myslím snězení všeho, na co narazím,
abych nevypadal, jako koule masa, kdysi nazývaná člověkem.
Následně bych se chtěl začít věnovat nějakému novému koníčku, nejspíš fotografování,
protože focení a následná úprava fotek mě baví.
A to by pro má předsevzetí bylo vše, polovina se sice nevyplní, ale snaha tu byla.
Kalina Kalina, 8. B
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ROZHOVOR S VEDOUCÍM MÍSTNÍHO ODDĚLENÍ POLICIE ČR

V

březnu jsme navštívili místní oddělení Policie České
republiky. Ještě nikdy jsme tam naštěstí nebyli, tak
jsme byli zvědaví, jak to tam vypadá. Udělali jsme pro vás
rozhovor s vedoucím, abychom vám přiblížili, jak to
u policie chodí. Ptali jsme se nadporučíka Mgr. Igora
Šoukala. Jeho odpovědi byly jasné a hodně stručné. Asi je
vše v utajení.
Ze začátku nám něco řekl o dění v Rosicích. Dozvěděli jsme
se, že na naší škole není v poslední době vážnější problém
s drogami, ani alkoholem, což je v porovnání s ostatními
školami určitě fajn. Spíše se u nás řeší hlavně ztracené
mobilní telefony.
V druhé části nám nadporučík odpovídal na naše
připravené otázky.

Nedorost Vojtěch, 9. A

1.

Kdy jste se rozhodl stát policistou?
,,To už je tak dlouho, že si to ani nepamatuji.“ odpovídá s úsměvem vedoucí státní
policie Igor Šoukal.

2.

Na jaké škole jste studoval?
„Sdělovací techniku.“

3.

Co všechno musíte pro práci policisty podstupovat?
„Neustále se udržovat ve střehu a doplňovat si vzdělání.“

4.

Jaké případy řešíte v Rosicích nejčastěji?
,,Krádeže a soužití mezi lidmi (potyčky, hádky).“

5.

Jaký byl váš nejtěžší případ?
,,Vražda... U tohoto případu jsme spolupracovali s kriminálkou.“ dodal nadporučík.

6.

Co na své práci nemáte rád? Jaké jsou nevýhody?
,,Nekončící pracovní doba.“ směje se nadporučík.

7.

Co vás naopak baví?
,,Práce s lidmi.“

8.

Jsou nějaké problémy v uprchlickém táboře na Zastávce?
,,Naštěstí ne, vypadá to, že uprchlická vlna ustupuje.“
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Jak jste spokojen s vašimi pracovníky?
,,Musím.“ směje se pan Šoukal.

10. Jaká je objasněnost nalezení pachatelů, kteří vykrádají byty a domy?
,,Asi 35 % a víc. Dopadeni jsou spíše pachatelé, kteří vykrádají domy.“
Panu Šoukalovi děkujeme za vstřícný rozhovor a přejeme mu do dalších let mnoho
vyřešených případů. ☺

Horáková Lucie, Poláček Martin a Poláčková Eliška, 8. B
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NÁVŠTĚVA CHEMICKÉ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY V BRNĚ

V

pátek 24. 11. 2017 jsme s paní učitelkou Schildovou jeli na exkurzi na Střední
průmyslovou školu chemickou v Brně.

Po uvítání a odložení věcí ve sborovně si nás dvě zdejší paní učitelky rozdělily do dvou
skupin. Nejdřív jsme šli do místnosti, kde byly malé modely různých elektráren. Ke každé
z nich nám zdejší studenti řekli a názorně předvedli, jak fungují. V další místnosti dělali
starší studenti zajímavé pokusy. Nejdřív jedna studentka požádala o něčí sliny, a z pokusu
zjistila, že Jakub Masár není kuřák. Dále si dělala chemickou kávu, ovšem nepitnou.
Následující pokus byl, tzn. hrnečku, vař. Další pokusy už byly s ohněm. Nejdřív namočili
a zapálili látkový kapesník, který jim neshořel. Pak vytvořili hořlavou pěnu. V další
laboratoři byly dvě studentky studující přírodní vědy. Hrály si s barvičkami. Ukázaly nám
chemické reakce různých látek, například když projde látka varem, může změnit barvu
atd. Pak nás paní učitelka provedla po škole. Ukázala nám třeba zdejší studovnu,
či knihovnu. Následovala chvíle volna.
Ve škole se mi líbilo, odvezla jsem si odtud pár vědomostí.
Vonešová Hana, 8. A

V

pátek 24. 11. 2017 se žáci osmých tříd základní školy v Rosicích zúčastnili exkurze na
chemickou průmyslovou školu do Brna.

Navštívili jsme školu, která mne zaujala již svým sympatickým vzhledem. Postavena byla
v roce 1951 na Vranovské ulici v Brně. Po vstupu do budovy školy a absolvování
nezbytných bezpečnostních opatření pomocí turniketů, jsme se ocitli v moderním
prostředí a po milém přivítání jsme dostali informace o aktivitách studentů.
Zaujalo mne moderní vybavení učebny fyziky. Zdejší studenti nám v chemické laboratoři
předvedli atraktivní pokusy např. s hořícím kapesníkem. Velmi mne to zaujalo, ale doma
to raději zkoušet nebudu. Viděli jsme v prostorách školy model jaderné elektrárny,
ekodomu a vodárny. Vytváření fotosyntézy bylo také zajímavé.
Po absolvování prohlídky celé školy, doplněné odborným výkladem místních studentů
a pedagogů, byla tato zdařilá akce ukončena ve sborovně školy.
Pak už následoval návrat do školy v Rosicích, kterou máme všichni stejně nejraději.
Z této akce jsem si odnesla mnoho poučného.
Dvořáková Kateřina, 8. B
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ZPRÁVA ZE ŠKOLNÍ EXKURZE

D

ne 20. 11. 2017 se naše třída 9. A brzy ráno vypravila autobusem do Střední
průmyslové školy chemické Brno, která se nachází na ulici Vranovská.

Cesta tam i zpátky nebyla nějak dlouhá, což všechny mrzelo, neboť se už nechtěli vrátit
brzy do školy. Po příjezdu jsme se všichni přesunuli do sborovny, kde jsme se rozdělili
na dvě skupiny a oblékli si pláště. Připadali jsme si jako malí chemíčci. První skupina se
vydala provádět pokusy a druhá si zatím prohlédla školu a šla do motivačního centra.
V motivačním centru se nachází modely, např. jaderné elektrárny, simulace fotosyntézy
atd. Mne nejvíce zaujal model elektrárny, pivovaru a spalovny komunálního odpadu. Poté
jsme šli dělat pokusy my, první skupina se s námi vyměnila. Prováděli jsme pokus
stanovení tvrdosti vody se studenty 3. ročníku, kteří nám rozdali pracovní listy, pokus nám
ukázali a nakonec jsme si ho mohli vyzkoušet všichni.
Na chemické škole v Brně jsem byla poprvé, i když celá třída už tam byla loni. Moc se mi
tam líbilo, všichni nás chválili, dozvěděli jsme se nové informace a zkusili si stanovit
tvrdost H2O. Ráda bych tam jela znova.
Vitamvásová Viktorie, 9. A
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PROJEKT MŮJ DEVÁŤÁK

J

elikož jsme žáci deváté třídy, absolvujeme každoroční projekt „Můj deváťák." Tento
projekt je o tom, že každý deváťák si vybere svého prvňáčka a v průběhu školního roku
mu pomáhá. Nejvíce práce je vždy v prvním školním týdnu.
Tento rok někteří z nás mají až tři prvňáčky, protože jich bylo hodně a nás deváťáků zase
málo.
Dne 20. 12. si pár lidí z naší třídy připravilo pro malé prvňáčky program v chemii. Byly se
podívat všechny tři třídy prvňáčků a dokonce i pan ředitel a zástupci. Ukazovala se
hromada pokusů jako např.: sloní pasta, džin v lahvi nebo tančící rozinky. Nejlepší pokusy
měla naše paní učitelka třídní, která celý tento program vymyslela. Myslím, že prvňáčci
byli z pokusů nadšeni.
Na poslední předvánoční školní den jsme nachystali pro naše malé kamarády opičí dráhu
v tělocvičně. Dráhu si s nadšením proběhli nejen prvňáčci, ale i někteří deváťáci.
Od prvňáčků jsme nakonec dostali vlastnoručně vyrobená vánoční přáníčka, která nás
velmi potěšila. Jsem ráda, že tento projekt na naší škole máme.
Jašková Tereza, 9. A
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VÁNOČNÍ VÝSTAVKA

V

ánoční výstavka se už u nás, na Základní škole v Rosicích pomalu stává tradicí. Tento
rok se konala v pátek 15. 12. jako vždy od 14.00 do 16.00 hodin.

Hlavním místem dění se stala třída 4. B, kde se po celou dobu prodávaly výrobky žáků.
Netrvalo dlouho a po výrobcích se jen zaprášilo. Dalším rušným místem se stala jídelna,
kde nám paní kuchařky připravily dobroty, na kterých jsme mohli oči nechat. Dále jsme
mohli pokračovat na prohlídku tříd prvního stupně, kde byly vystaveny práce žáků.
Na druhém stupni jsme mohli navštívit učebnu chemie, kde si pro nás paní učitelka
Schildová a její žáci nachystali chemické pokusy, které zaujaly snad všechny věkové
kategorie. Také paní učitelka Folvarčíková nezůstala pozadu a připravila si pro nás fyzikální
pokusy, které prezentovali taktéž její žáci. Mezitím se v prostorách auly od 14.00 hodin
hrálo představení školního dramatického kroužku PŠT Lotrando a Habiba, pod vedením
paní učitelky Odehnalové a Richterové.
Myslím si, že výstavka byla velice zajímavá a už se nemůžu dočkat na příští rok, kdy už
přijdeme do naší školy jen jako návštěvníci.
Růžičková Denisa, 9. A
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VÁNOČNÍ VÝSTAVKA A DÍLNIČKY VE 4. A TŘÍDĚ

D

ne 15. prosince se v naší škole konala výstavka a my s mámou jsme se na ni šly
podívat.

Byla tam spousta krásných věcí, např. přáníčka z papíru, andělé z vlny, všelijaké
věnečky a svícny, keramické výrobky nebo můj zelený stromeček. Než jsme na výstavku
přišly, bála jsem se, že už tam ten stromeček nebude. Koupily jsme si spoustu povedených
výrobků. Pak jsme šly do naší třídy se podívat za paní učitelkou, kde jsme si mohly vyrobit
své vlastní vánoční ozdoby. Jedna byla pro jednu babičku, druhá zase pro druhou babičku
a ta poslední pro nás. Byla jsem moc ráda, že jsem si tu ozdobu mohla vyrobit.
Krásný nový rok 2018 od Brunclíkové Barunky, 4. A.
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VÁNOČNÍ VÝSTAVKA VE FYZICE

V

pátek 15. 12. jsem zůstal ve škole déle, ne snad protože bych byl po škole, ale šel
jsem prezentovat fyzikální pokus s magnety na vánoční výstavku.

Výstavka a prohlídka školy začínala ve 14 hodin a do té doby jsme si vše museli v učebně
fyziky připravit. Potom už začala přicházet záplava dětí i dospělých. Byli mezi nimi malé
děti, které se na naši školu chystají, i ti, kteří z ní teprve před rokem odešli.
Ale zpět k fyzice. Fyzikálních pokusů u nás bylo hodně, například elektrický výboj, pokus
s pálkou a moje magnety. Asi byste tomu nevěřili, ale i o magnetech jsem se i trochu
přiučil.
Nakonec jsem byl rád, že jsem do toho šel. Samozřejmě jsem pokusy nedělal sám,
pomáhal mi David Stehlík. Kdyby nepřišel, asi bych si za celé odpoledne ani chvíli
neodpočinul. Přesto příští rok do toho jdu znova!
Petrčka Adam, 7. C
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VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZŠ ROSICE

D

ruhou velkou předvánoční akcí po vánoční výstavce a prohlídce školy bylo vystoupení
žáků v ZKC v Rosicích. Toto vystoupení se konalo 20. 12. 1017. V letošním roce byl
propojen program 1. a 2. stupně a celé vystoupení proběhlo bez přestávky. Pěvecká
vystoupení střídala taneční a sportovní čísla. Žáci 2. A si připravili ukázku z hodiny
matematiky pana Hejného, ve které se snažili spočítat radost z dárků pod stromečkem.
Děti z 2. B v doprovodu písně Jaroslava Hutky předvedly, jak se narodil Ježíšek, a vytvořily
živý betlém. Diváci mohli také zhlédnout dvě divadelní představení. Děti ze školní družiny
si připravily netradiční zpracování pohádky o Červené karkulce. Členové dramatického
kroužku PŠT-Rosice vystoupili s volnou adaptací pohádky od Karla Čapka. Jejich
představení se jmenovalo Lotrando a Habiba. Na závěr se všichni přítomní vánočně
naladili při vánoční písni v podání žáků z 6. A.

Všechna čísla se divákům moc líbila. Sál zaplněný do posledního místečka odměnil
všechny účinkující bouřlivým potleskem.
Odehnalová Vladimíra, 7. C
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LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 7 TŘÍD

V

neděli 18. 2. jsme se ráno v 8.30 hodin sešli u zámku. S věcmi jsme čekali na autobus.
Ten se sice opozdil, ale to nám moc nevadilo. Naložili jsme věci a sebe a vyjeli na
šestidenní lyžařský pobyt.
Cesta trvala 3 hodiny, ale ubíhala rychle. Nepřijeli jsme rovnou na chatu, ale pod ni, jelikož
by autobus ten kopec nevyjel. Tak jsme věci naložili do dvou přívěsů. Avšak těch věcí
zavazadel bylo tolik, že se tam všechny nevešly. Někteří je tedy museli vzít do kopce. Když
zavazadla vyjela a my se vydrápali na kopec, tak nás čekala chata. Ubytovali jsme se a šli
na oběd. K obědu nám dali jenom polévku, protože menší oběd měl být v našem
příručním zavazadle. Polévka byla dobrá a my šli na pokoje. Po obědě totiž vždy
následoval polední klid. Pak došlo konečně na první lyžování a rozdělení do skupin. Bylo
pět skupin, ale většinou byly výkonnostně vyrovnané. Po lyžování byla večeře, zhodnocení
dne, přednáška o chování na svahu a rozdělení do skupin. A potom následovalo malé
volno a večerka.
Další den byla povinná ranní rozcvička, po které nám moc chutnala vydatná snídaně. Pak
jsme šli lyžovat už ve skupinách. Oběd byl tentokrát už i s druhým jídlem. Pak následoval
polední klid, lyžování, večeře zhodnocení dne a přednáška, avšak teď o lyžařské výstroji.
Následující den byl trochu odlišný, protože vypadla elektřina. Takže ráno byla rozcvička,
ale tentokrát dobrovolná. Po snídani nám vypadla již zmiňovaná elektřina, a tak jsme šli
na procházku. Pěkně jsme se prošli a pak nám dali oběd. Během oběda nám elektřina
naskočila. Už jel i vlek, takže
odpoledne jsme mohli
lyžovat. Po lyžování byla
zase večeře, zhodnocení
dne a přednáška, tentokrát
o historii lyžování.
Ve čtvrtek byl zase obvyklý
den, rozcvička, snídaně,
lyžování, oběd, lyžování,
večeře, přednáška o zdraví,
avšak poté jsme psali ve
skupinách test. Musím se
pochlubit, že naše skupina
vyhrála.
Pátek byl odjezdový den. Sbalili jsme se a šli na rozcvičku. Potom byla snídaně, závod
v maskách a dřívější oběd. Na obědě vyhlásili výsledky skupinové soutěže. A pak jsme
začali vynášet kufry ven z chaty.
Pak je naložili do přívěsů, sešli kopec a nasedli do autobusu. Tím skončil náš lyžařský
pobyt. Škoda!
Brunclík Lukáš, 7. A
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JEDEME LYŽOVAT!

R

áno 18. 3. se sešli všichni lyžaři ze
7. tříd, naložily věci do autobusu

a odjeli na lyžařský výcvik do Karlova pod
Pradědem. Cesta probíhala vesele a bez
problémů.
Mutina Tadeáš, 7. A

P

o příjezdu jsme se ubytovali v Chatě
Pod Kloboukem. Byl tam čerstvý

horský vzduch. Prostředí kolem chaty bylo
taky pěkné. Nevýhoda chaty byla, že
přístup k ní byl do strmého kopce. A na půl
dne nám vypadala elektřina, tak jsme
Mutina Tadeáš, 7. A

J

vyrazili na procházku.

ídelna v chatě byla pěkná s dřevěnými
stoly a židlemi. Dávali nám tam snídaně,

obědy a večeře. Konaly se zde také denní
rozkazy,

což

bylo

hodnocení

dne

a informace na další den.
Mutina Tadeáš, 7. A
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L

yžovali jsme v nedalekém Skiareálu
Pawlin. Byly tam dvě sjezdovky, kde

padali lyžaři všech úrovní. Na svah jsme
jeli tatrapomou a několikrát jsme z ní
spadli, stejně jako já.
Mutina Tadeáš, 7. A

P

ředposlední

den

se

konal

závod.

V lyžácích jsme měli doběhnout mírně

do kopce a potom se vrátit libovolným
způsobem. Dále jsme měli si nasadit lyže a jet
do cíle. Byl to krásný závěr lyžařského kurzu,
na který sedmáci a učitelé, co byli s námi,
nezapomenou.

Mutina Tadeáš, 7. A

Medo Lubomír, 7. C
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ABSOLVENTSKÝ PLES 2018

D

ne 2. 3. 2018 proběhl již tradičně absolventský ples 9. tříd. Přípravy na ples začaly už
někdy v listopadu, ale to hlavní začalo v pátek v ranních hodinách.

Žáci deváté třídy si nachystali prostory KD Cristal, aby se večer mohl ples uskutečnit.
Proběhlo chystání tomboly, občerstvení a zkouška polonézy. Po 12. hodině už bylo vše
nachystáno a my jsme se vypravili domů, abychom se stihli dostatečně připravit na večer.

Ples začínal o půl osmé, ale my jsme v Cristale byli už v sedm hodin večer, abychom ještě
stihli vyzkoušet naše taneční vystoupení. Jako první na ples samozřejmě dorazily rodiny
absolventů a hned po nich bývalí žáci školy. Vše začalo v osm hodin večer předtančením
polonézy a valčíku, který jsme si pečlivě natrénovali. Poté proběhlo slavnostní stužkování,
náš originální proslov, focení a v neposlední řadě tanec s rodiči absolventů. Následovala
volná zábava s vystoupeními. Zatančili nám mladí tanečníci, vystoupili bubeníci a dva
z našich absolventů žonglovali.
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Myslím si, že se absolventský ples povedl na výbornou. Na závěr bych už jen za celou naši
třídu chtěla poděkovat učitelům, kteří nám pomáhali ples zrealizovat, a všem, kteří na ples
dorazili.
Dolníčková Tereza, 9. A
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ŠKOLNÍ FÓRUM 2018
kolní fórum se dočkalo již třetího pokračování. Tentokrát se uskutečnilo ve čtvrtek

Š15. března. Opět diskutovali vybraní žáci z žákovského parlamentu, Eko-kroužku

a redaktoři školního časopisu Rosník. Abychom všechno stihli, rozdělili jsme se do týmů
již den před tím. Také jsme si vymysleli názvy týmů a přemýšleli o kladech a záporech
v naší škole a v Rosicích.
Celá akce vypukla v 8.30. V aule bylo již vše hezky připraveno, týmy zasedly ke svým
stolům. Na začátku byli představeni hosté. Byli to pan ředitel školy Mgr Petr Řezníček,
zástupci ředitele Ing. František Pokorný a PaeDr. Jaroslava Kroupová, pan starosta
Mgr. Jaroslav Světlík koordinátorka projektu Zdravé město Rosice Kateřina Súkalová a za
školní časopis Rosník Ing. Gabriela Folvarčíková a Mgr. Jana Odehnalová. Celou akci
moderoval pan učitel Zbyněk Minařík a pomáhala mu Lucka Volánková.
Prvním bodem programu bylo přestavení týmů. Tentokrát jsme pracovali v těchto
týmech: Supermani z Rosic, Srdce Rosic, Bobříci, Vědci a Rosický gang. A mohli jsme se
pustit do práce. Pan učitel nám připomněl problémy z minulých let. Pan ředitel nám
objasnil, v jaké fázi je řešení jednotlivých problémů. Nejvíce nás pálil špatný stav školní
počítačové sítě. Tento problém je již finančně vyřešen a rekonstrukce počítačové sítě je
naplánována na letní prázdniny. V dohledné době budou také zpřístupněny žákům
kopírky. V jídelně také došlo k mnoha zlepšením. Jídelna je nově vymalovaná a hezky
vyzdobená. K posunu došlo také při jednáních o školním hřišti. Velkým a dlouhodobým
problémem je oprava střech školní budovy a rozšíření prostor školy. Toto je finančně
velmi náročné, proto tento problém stále není dořešen.
Poté přišla řada na nás. Měli jsme ve stanoveném čase vymyslet klady a zápory na naší
škole. Ve skupinách se živě diskutovalo. A jaký byl výsledek? Všechny skupiny
prezentovaly své návrhy, klady a zápory byly zapsány na tabuli a poté všichni označili
svými dvěma hlasy to, co považují za nejdůležitější. Nejvíce kladných hlasů získaly akce
pořádané školou, nová čítárna a výzdoba školy. Největší mínusy jsou to, že si nemůžeme
ve škole nic koupit, špatný stav techniky a nedostatek šatních skříněk. Nejprve se vyjádřil
pan ředitel. Zřízení papírnictví zamítl, stejně tak není možné mít ve škole bufet. Ke zlepšení
stavu počítačové sítě by mělo dojít po prázdninové rekonstrukci. Prostorové podmínky
školy bohužel nedovolují zřízení dalších šatních skříněk, ani rozšíření WC. K problémům se
stručně vyjádřil i pan starosta.
Následoval kvíz. Nálada se uvolnila, kvízové otázky nebyly jednoduché, ale byla to jen hra.
Stejně probíhalo i hodnocení Rosic. Nejprve jsme pracovali v týmech, poté týmy
představili své návrhy, opět jsme vyznačili to nejdůležitější a následoval rozbor pana
starosty. V našem hodnocení jsme vyzdvihli tyto věci: akce v Rosicích, kino, SVČ a kuželnu.
Jako největší zápory vidíme to, že zde nejsou cyklostezky, stále nám chybí koupaliště
a špatný stav nádraží a komunikací. Pan starosta souhlasil s našimi klady a vyjádřil se
hlavně k záporům. Vybudovat cyklostezku v Rosicích je nejen finančně náročné, ale je také
problém s napojením na další cyklostezky v okolí. Problémy v dopravě jsou panu
starostovi známy, ale silnice 1. třídy patří státu. Nádraží zase patří Českým drahám
a plánuje se rozsáhlá rekonstrukce trati spojená s opravou budovy. Město se pravidelně
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věnuje opravám chodníků a ulic, stejně jako výměně osvětlení za úspornější a modernější.
Velkou ostudou města je i zámecký park. Studie na jeho úpravu jsou připraveny, ale
projekt naráží na nedostatek financí. Každoroční otázkou je také, kdy se konečně zase
vykoupeme na rosickém koupališti. Koupaliště zaznamená obrovské změny, protože je
v plánu z něj udělat biotop ve tvaru rohlíku tak, aby se hezky začlenil do krajiny. Letos se
ještě bohužel koupaliště nedočkáme, snad příští rok!
Poté pan starosta odpověděl ještě na několik dotazů žáků a školní fórum 2018 bylo ve
finále. Musíme říct, že jsme letos díky pečlivé přípravě pracovali velmi svižně a stihli jsme
celý program za jedno dopoledne. Jsme rádi, že jsme se fóra mohli účastnit, zamýšlet se
nad různými tématy týkající se naší školy i města a zapojit se do diskuze s těmi
nejpovolanějšími.
Kudrnová Hana a Odehnalová Vladimíra, 7. C
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NOVINKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

V

e školní družině se tak jako i na celé škole dostáváme do nejkrásnější fáze roku. Končí
nám zima a s očekáváním vyhlížíme příchod jara. To pro nás znamená otevření školní
zahrady, výlety na Trojici, řádění na Mochomůrce a celkově čím dál tím více pohybových
aktivit venku.
Ani zimu jsme ale neprospali a prožili
spoustu akcí! Především jsme si užili
celodružinové programy v tělocvičně,
kde nám paní vychovatelky nachystaly
několik překvapení. Jedním z nich bylo
i uspořádání zimní olympiády. Mohli
jsme tak paralelně napodobit ve
skvělých výkonech naše opravdové
sportovce.

Jak
už
Rosník
psal
v minulém
čísle – družina se nám rozrostla. Vypsat
tak všechny aktivity, které podnikáme, by
bylo
poměrně
na
dlouho.
K nejzajímavějším patřil v poslední době
projekt o exotických zvířatech. Konkrétně
nám pan lektor přišel popovídat o plazech
a tak jsme si nejen poslechli, ale
i „ošahali“ chameleony, varany i gamu.
Některé děti jsou rámci školní družiny
aktivní a nacvičují divadelní představení,
které pak hrají například v domově
pro seniory. Také výrobky, které děti
vyrobily, na vánoční výstavku byly
velmi povedené. Především nejstarší
oddělení se mohlo pochlubit skvěle
odvedenou prací.
A co nás čeká v dnech příštích?
Předně se těšíme, až se nám vrátí
všichni nemocní a v plném počtu
vyběhneme za pěkným jarním
počasím na školní zahradu.
Za ŠD Horňák Dušan
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VÁNOČNÍ BESEDA ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

P

átek 15. prosince 2017 byla každoroční vánoční beseda žákovského parlamentu
s panem učitelem Minaříkem, panem učitelem Vocilkou a s Luckou Volánkovou v 8. A.
Akce se konala od 14.00 do 16.30 hodin. Samozřejmě při každé besedě nesmí chybět
občerstvení, které jsme si koupili anebo nám paní kuchařky daly na ochutnávku jejich
zákusky. Myslím, že se moc povedly, protože nezbyl ani jeden.
Protože byla škola otevřená pro veřejnost, přišli nás navštívit bývalí členové žákovského
parlamentu a také další bývalí žáci.
Besedu jsme začali tím, že jsme si pustili video, které vytvořili před třemi lety v žákovském
parlamentu o zrušení automatů na naší škole. Video bylo velmi povedené. Dále jsme
zhlédli video, které jsme vytvořili jako anketu o školních chodbách.
Postupně se u nás vystřídalo asi 30 absolventů a s každým jsme prohodili pár slov.
Po videích jsme si začali prohlížet fotky, které zachytily naši práci, např. jak jsme malovali
nástěnky nebo jak jsme vyklízeli místnosti pro budoucí čítárnu. Došlo i na fotografie
z nedávného výletu žáků 8. tříd do Prahy.
Tato akce se mi moc líbila, užili jsme si spoustu legrace a vánoční atmosféry, a proto se
těším na příští rok, kdy doufám bude taky beseda.
Za žákovský parlament Poláčková Eliška, 8. B
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JAK VZNIKALA ČÍTÁRNA
kolní parlament přišel s návrhem na vybudování odpočinkové místnosti – čítárny, kde

Šby žáci základní školy smysluplně trávili volný čas odpočinkem a čtením knih.

A tak jsme se v lednu sešli a začali společně vyklízet jednu místnost, bývalý sklad. A nebyla
to práce snadná. Část věcí jsme si ponechali, část skončila ve tříděném odpadu nebo
ve sběrném dvoře.
Realizace čítárny obsahovala i manuální činnosti, jako například obroušení starého nátěru
na zdech a dřevěných trámech, nalakování trámů, vymalování celé místnosti na bílo nebo
zřízení vyvýšeného sezení.
K dekoraci stěn jsme použili gramofonové desky a tabulovou barvu, na kterou se dá psát
křídami.
Nějaké drobnosti a dekorace ještě přidáme a pak už bude ten pravý čas na slavnostní
otevření. Celý proces nás velmi bavil a zažili jsme během něj nejedno překvapení.
Pokud máte doma knihy, které již nevyužijete, přineste je do školy a přispějte tak na
vybavení naší čítárny. Věřím, že se náš projekt setká s úspěchem a žáci naší školy tuto
relaxační místnost uvítají s nadšením.
Za žákovský parlament Skálová Lucie, 8. A
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INFORMACE PRO TŘÍDU, KTERÉ PŘEDNESOU NA TŘÍDNÍ ČTVRTHODINCE
ZÁSTUPCI Z EKO-KOUŽKU Z KAŽDÉ TŘÍDY.
1. Někteří možná víte, že na naší ZŠ vznikají v podkroví u auly nové místnosti, ve kterých
bude čítárna a herna (deskové hry, ne počítačové). Na místnostech pracovali zejména
žáci školního parlamentu pod vedením p. Volánkové a pana uč. Minaříka.
2. Nyní jste na řadě také vy! Zkuste se doma pozeptat a poohlédnout po něčem, co by se
nám hodilo k vybavení těchto místností, tzn. deskové hry, které už doma nechcete,
nejrůznější knihy vhodné pro děti, polštářky, které by posloužily k pohodlí při čtení a
hraní nebo velké látky, ze kterých by se polštáře ušily.
3. Pokud něco doneseš, nahlas to svému třídnímu a věci odnes p. Volánkové nebo p.
Kočičkové. Pochvala, nebo alespoň plusový bod spolu s dobrým pocitem tě určitě
neminou!
4. Paní učitelce nebo panu učiteli předáváme informační plakát, který je dobré umístit
na třídní nástěnku a také zmenšeninu, kterou si můžete rozkopírovat do deníčků.
Všem předem děkujeme za ochotu a spolupráci 
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MIKOLAS JOSEF

M

ikolas je narozen 4. října 1995 v Praze. Již od mala měl cit k hudbě. Narodil se do
hudební rodiny a ve svých pěti letech začal hrát na kytaru, na kterou hraje dodnes.

Vystudoval Anglické gymnázium v Praze a během studií obdržel nejvyšší ocenění od
London Academy of Music and Dramatic Arts.

Nedorost Vojtěch, 9. A
Poté se chvíli se také věnoval kariéře modela. Byl velmi úspěšný, nevystupování na
módních molech ho ovšem po brzké době přestalo bavit. Svět modelingu mu připadal
neupřímný. Po této kariéře se chvíli živil pouličním hraním ve velkých evropských
městech, jako jsou Oslo, Curych, či Hamburg.
Jeho první debutový singl Hands Blood vyšel v roce 2015. Na vydání tohoto singlu si musel
sám vydělat. Pracoval jako zedník i uklízeč. V roce 2016 vydal další dva singly, a to Free
a Believe. Nejnovějším Mikolasovým singlem je Lie to Me z listopadu 2017. S ním se
přihlásil do národního kola soutěže Eurovision Song Contest 2018. Byl vybrán komisí ČR
a postoupil z 6 účastníků do prvního finále soutěže. Tak držíme palce!
Horáková Natálie, 8. B
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BRNĚNSKÝ VALÁŠEK

D

nes bych vám, milí čtenáři a čtenářky Rosníku, chtěla
představit dětský národopisný soubor lidových
tanců – Brněnský Valášek.

Tento soubor působí v Brně od roku 1975 a již řadu let
předává svým členům tance, písně a zvyky z oblasti
severní Moravy. Soubor má členy od věku čtyř let až po
dospělé. Má šest tanečních skupin a tři cimbálové muziky. I já
s mojí mladší sestrou jsme členy tohoto souboru, kde se nám moc líbí (viz
foto). Je zde kupa zábavy, lidové tance, zpěv a poznávání tradic a zvyků z minulosti.
Valášek také pořádá letní tábory, podzimní a jarní soustředění pro nácviky na vystoupení,
s kterými Valášek vystupuje na různých společenských a kulturních akcích ať už u nás
v České republice, nebo i v zahraničí, kde sklízí velké úspěchy.
Ze své vlastní zkušenosti tento valašský soubor mohu vřele doporučit, najdete si zde nové
kamarády a budete mít o zábavu postaráno 
Kozáková Natálie, 7. A (vlastní foto)
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DOVOLÁ V JESENÍKÁCH

V

neděli 4. února jsme jeli na zimní dovolenou do Jeseníků.

Protože cesta byla dlouhá, tak jsme se zastavili na oběd. Dala jsem si vývar s nudlemi,
jahodový džus a smažený sýr.
A konečně jsme dorazili k chatě Jelence. Když jsme se vybalili, šla jsem se podívat ke
kamarádce Madlence do chaty. K večeři jsme měli výborná žebra. Po večeři jsem si hrála
s Madlenkou u nás v chatě. A pak jsme šly spát.
Od pondělí jsme každý den lyžovali. Na výběr jsme měli kopec kousek od naší chaty,
Ramzovou a Branou a ještě Přemyslov. V pátek večer jsme s Madlenkou byly na večerním
lyžování. Moc se nám to líbilo. A pak nám strejda domluvil jízdu na rolbě. Byl to zážitek na
celý život. V sobotu jsme se sbalili a jeli domů.
Na těchto horách to bylo moc super a moc jsem si to užila.

Brunclíková Barbora, 4. A (vlastní foto)
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SKI ARÉNA KARLOV

Z

ima je ideální čas na lyžování. Po republice je mnoho skiareálů. Toto je jeden z nich.
Ski Aréna Karlov. Areál leží u města Karlov pod Pradědem. Karlov je katastrální část
města Malé Morávky na severní Moravě. Najdete tam 11 km propojených sjezdovek
modré, červené a černé úrovně. Najdete tam víc atrakcí než lyžování. Je tam spousta
restaurací s dobrým jídlem. Mají otevřeno každý den od 8.30 do 16.00 hodin. Nabízí se
možnost večerního lyžovaní. Pořádají tam i závody pro veřejnost, jednou tam pořádala
závody i ČT Sport. Je to velmi dobré místo i pro lyžaře začátečníky. Zkrátka každý si tu
najde přesně tu sjezdovku, která mu bude vyhovovat. Mají tam ten nejlepší sníh, který
upravují rolbou. Sjezdovky jsou zabezpečené a v tomto areálu je stálá horská služba, která
vám vždy pomůže, když se něco stane. Na vrchol sjezdovek se dostanete dvousedačkovou
lanovkou nebo kotvou.
Medo Lubomír, 7. C
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KVÍZ – ZOH

Z

ajímáte se o ZOH nebo zimní sporty? Sledovali jste olympijské hry v televizi? Víte, co
a jak probíhalo na ZOH? Jak se dařilo našim sportovcům? Jaká je historie zimních
sportů? Vyzkoušejte si své znalosti v našem nejnovějším kvízu.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Z čeho se původně vyráběly lyže?
a) ze železa
b) ze dřeva
c) z plastu
Kdy se objevily první náznaky o existenci lyžování?
a) před 4 000 až 4 500 lety
b) před 1 000 až 1 500 lety
c) před 150 až 200 lety
Kdy se poprvé objevilo sjezdové lyžování na zimních olympijských hrách?
a) v roce 1850
b) v roce 1936
c) v roce 1995
Z čeho se obvykle vyrábí lyže dnes?
a) ze dřeva
b) z hliníku
c) ze sklolaminátu
Jak je přibližně dlouhý snowboard?
a) 70 až 100 cm
b) 100 až 130 cm
c) 140 až 170 cm
Kdy byl zařazen snowboarding na zimních olympijských hrách?
a) v roce 1920
b) v roce 1998
c) v roce 2012
Kdy se poprvé objevil snowboarding?
a) v roce 1920
b) v roce 1920
c) v roce 1988
Kde se objevil snowboarding?
a) v Rusku
b) v Norsku
c) v USA
Jak je dlouhá dráha na olympijských hrách v rychlobruslení?
a) 100 m
b) 400 m
c) 850 m
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10. Jak se jmenuje nejúspěšnější česká rychlobruslařka?
a) Petra Kvitová
b) Markéta Davidová
c) Martina Sáblíková
11. Kolik stál stadion na ZOH 2018?
a) 19 mil. USD
b) 109 mil. USD
c) 1 009 mil. USD
12. Jaký byl rozpočet na ZOH 2018?
a) 0,3 miliard USD
b) 3 miliardy USD
c) 13 miliard USD
13. Kolik sportovců se zúčastnilo ZOH 2018?
a) 292
b) 2 922
c) 29 222
14. Kolik zemí se zúčastnilo ZOH 2018?
a) 92
b) 151
c) 226
15. Kolik medailí celkově získalo Česko?
a) 3
b) 4
c) 7

Drápalová Daniela, 6. B

Martin Poláček, 8. B

1 b, 2 a, 3 b, 4 c, 5 c, 6 b, 7 a, 8 c, 9 b, 10 c, 11 b, 12 c, 13 b, 14 a, 15 c
Správné odpovědi:
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SOB POLÁRNÍ

S

ob polární je severský přežvýkavec z čeledi jelenovitých. Sob se vyskytuje
v subpolárních až polárních částech severní polokoule od Skandinávie přes celou Sibiř,
Aljašku a sever Kanady až do Grónska. Zatímco euroasijská forma se označuje jako sob,
v Severní Americe je druh znám pod názvem karibu. Sob je geologicky starý druh, který je
nejblíže příbuzný severoamerickým jelencům. V současné podobě se objevil přibližně
před 200 000 lety na konci poslední doby ledové, před cca 25 000 až 10 000 lety, se sobi
pásli ve společnosti mamutů i na českém území.
Popis
Sob dosahuje výšky v kohoutku 90 až 120 cm, délky
těla asi 180 cm a hmotnosti 230 až 400 kg. Na rozdíl
od ostatních jelenovitých čeledí nosí sob parohy
samec i samice. Samičí parohy jsou sice mnohem
slabší než samčí, samice je však shazuje později.
Jejich tvar se u jednotlivých poddruhů liší, většinou
však jsou obloukovitě zahnuté a silně rozvětvené,
přední výsady bývají ze stran zploštělé a dál se větví,
zvíře jimi může odhrabovat sníh při hledání potravy.
Na nohách má sob široké paznehty, takže se neboří
do sněhu a bahna. Jeho stopy mají téměř kruhový
tvar. Zbarvení soba se liší podle ročního období
i podle poddruhu, zimní srst je světle šedá až
Mutina Tadeáš, 7. A
šedobílá, letní spíše šedohnědá, u lesních sobů až
červenohnědá, obřitek je bílý a rovněž krk, s výraznou hřívou, mívá světlejší barvu než
zbytek těla.
Způsob života
Sobi žijí ve velkých stádech, pouze v době říje, která trvá od konce srpna do počátku října,
si samci vytvářejí teritoria, na nichž obhajují harém laní. Ozývají se přitom chraplavým až
chrochtavým troubením a bojují spolu obdobně jako naši jeleni. Mláďata se rodí obvykle
v květnu následujícího roku. Téměř ve všech oblastech svého rozšíření sobi migrují, někdy
až na vzdálenosti několika tisíc kilometrů. Přes léto se zdržují nejraději v tundře nebo ve
vyšších horských polohách na zimu se stěhují k hranici severského lesa. Sobi se při migraci
pohybují velmi rychle a v běhu mohou dosáhnout rychlosti až 51 km/h.
Potrava
Sob se živí především bylinami a lišejníky, které si dovede zpod sněhu vyhrabat i v zimě,
pomocí parohů a předních končetin. V některých případech však žere také lumíky nebo
mláďata mořských ptáků a na mořském pobřeží s oblibou líže sůl.
Poláčková Eliška, 8. B

Strana
33

2
2017/2018

Rosník čte

MILÍ ČTENÁŘI ROSNÍKU,

Ch

těla bych vás seznámit s knihou PSÍ PRŮŠVIHÁŘI Retrívr věčně na útěku. Tuto
knihu napsala autorka dětských knih Tui T. Sutherlandová. Kniha je vhodná pro
chlapce i pro dívky. Hlavní postavou příběhu je Patrik a hravý retrívr Merlin.
Hned když Patrik Merlina dostane, stane se z nich nerozlučná dvojka. A to doslova. Kdykoli

Patrik někam odchází a chce nechat Merlina doma, tak Merlin uteče ze zahrady a utíká za
Patrikem. Patrik se společně se svými kamarády pokusí vypátrat, jak Merlin dokázal utéct
ze zamčené zahrady. A nejen to, dokonce se mu povede utéct i k Patrikovi do školy! Ale
více už vám prozrazovat nebudu. Tuto knihu vám mohu jenom doporučit.
Wenzelová Eliška, 6. B
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ŽAMPIONOVÉ RIZOTO PRO MOJI MAMINKU
Ingredience:
žampiony
cibuli

bylinkovou sůl (může být i normální)
olivový olej
rýže basmati
tavený sýr
tvrdý sýr
bylinky dle chuti
Postup:

N

akrájíme si žampiony na plátky
a cibuli na kostičky. Na
pánvičku nalijeme trošku olivového
oleje. Jakmile je olej rozehřátý,
přidáme žampiony. Necháme chvíli
smažit a poté přidáme cibulku
a přisypeme bylinkovou sůl. Vše
dusíme minimálně 15 minut při
nízké teplotě pod pokličkou. Občas
zamícháme. Mezitím uvaříme rýži
basmati dle návodu (na 1 díl rýže
2 díly vody), vaříme cca 8 minut.
Jakmile je rýže uvařená, smícháme ji
se žampionovou
směsí.
Můžeme
ochutit dalšími bylinkami nebo přidat
tavený sýr. Servírujeme posypané
sýrem dle chuti a zeleninou, či
zeleninovým salátem. Je to velmi
jednoduché a rychlé. Můžete si
připravit sami tuto večeři sami pro
sebe, nebo jako já, jako překvapení
pro maminku, když přijde hladová
večer z práce.
Franzová Daniela, 5. B (vlastní foto)
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SUDOKU
Do prázdných políček doplň chybějící symbol. Žádný v řádku, sloupci nebo čtverci se nesmí
dvakrát opakovat.
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JSTE POZORNÝMI ČTENÁŘI ČASOPISU ROSNÍK?

V tomto čísle si vás trošku vyzkoušíme, jak důkladně čtete náš školní časopis. Zalistujte
v paměti nebo v minulém čísle Rosníku a dejte se do luštění!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Předsedou žákovského parlamentu se pro tento školní rok stal (křestní jméno)
Město, kam naposledy vycestoval Rosník v ČR
Florida se nachází na jižním a východním pobřeží …
Do čokoládové pěny je potřeba 0,5 l ….
Jednou z nejprodávanějších knih před Vánocemi byl Destrukční …
Kdo se vynořil v Červené karkulce pozpátku z jezera?
Podzimně rozjímali David, Vlaďka a …
Na Floridě se nachází … World
Jméno penzionu, do kterého pravidelně jezdíme na adaptační pobyty
Natálie Kozáková napsala pohádku o … Karkulce
Jak se jmenuje autor knihy Kdysi (příjmení)
V rozhovoru jsme vyzpovídali sportovce a bývalého člena naší redakce (křestní jméno)
Prvňáci zhlédli v rámci Dne zdraví ukázky …

Odehnalová Vladimíra a Kudrnová Hana, 7. C

Strana
37

2
2017/2018

Rosník si hraje

KOMIKS, KTERÝ VZNIKL PŘI HŘE

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ
NÁMĚT A REALIZACE:
Novotná Ema
a Boháčová Bibiana, 5. B
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NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V PŘÍŠTÍM ČÍSLE?
kolní rok nám ubíhá neuvěřitelnou rychlostí, a tak v příštím čísle najdete informace

Šo akcích, které už znamenají, že se blíží prázdniny. Podíváme se na oslavy Dne Země,
navštívíme školu v přírodě nebo se podíváme na vaše školní výlety. Závěr školního roku, to
jsou také různé soutěže, tak zjistíme, komu se letos dařilo a kdo získal nějaké to ocenění.
Ale hlavně se chystáme na návštěvu naší školní kuchyně. Těšíme se, až nakoukneme pod
pokličky, dozvíme se, která jídla mají u strávníků úspěch a která naopak moc oblíbená
nejsou. Třeba získáme i nějaký zajímavý recept.
Čtěte toto číslo opět pozorně, protože na vás zase čeká soutěžní luštění!

DO TOHOTO ČÍSLA
PŘISPĚLI

Hajdinová Karolína, 6. A
Brunclík Lukáš, 7. A
Petrčka Adam, 7. C
Skálová Lucie, 8. A
Vonešová Hana, 8. A
Vintrlíková Tereza, 8. B
Dvořáková Kateřina, 8. B
Dolníčková Tereza, 9. A
Jašková Tereza, 9. A
Růžičková Denisa, 9. A

BUDEME RÁDI,
KDYŽ SE STANETE
ČLENY
REDAKČNÍ RADY

Vitamvásová Viktorie, 9. A
Vojtěch Nedorost, 9. A
Mgr. Kočičková Adéla
Bc. Horňák Dušan

DĚKUJEME
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Rosník se loučí
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Mgr. Jana Odehnalová a Ing. Gabriela Folvarčíková
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