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Úvod
Milé čtenářky a čtenáři,

V

ítáme vás u čtení nejnovějšího čísla časopisu Rosník. Jsme tady opět
po delší pauze. V tomto čísle bychom se chtěli vrátit na konec

minulého školního roku. Co všechno vám nabídneme?

N

áš celoroční seriál o školní jídelně jsme doplnili o zajímavý rozhovor s panem kuchařem
Diatkou, který si pro nás nachystal a pomohl uvařit a servírovat mimořádný oběd. Naše

mladší členky redakce si vyzkoušely svůj první rozhovor. Získávaly cenné informace od členů
redakce, kteří se s námi na konci roku rozloučili a odešli na střední školy. Naše mladé redaktorky
opět našly společný koníček. Tentokrát se zaměřily na sportování. Zjistili jsme, jak dopadl

zajímavý podnikatelský projekt žáků 4. tříd a Spořitelny v Rosicích. Také jsme vyrazili na výlet
do Londýna a Drážďan. Cestovatelské okénko nás tentokrát zavedlo do země, kterou
o prázdninách řada z nás určitě navštívila. Také
v žákovském

parlamentu

v květnu

a

v červnu

nezaháleli. Velmi úspěšně zakončili školní rok
v Ekokroužku. Škole se opět podařilo obhájit titul
Ekoškola. Zavítali jsme také do školní družiny, tady
jsme se zaměřili na spolupráci dětí z družiny
a seniorů.
Také vás naučíme, jak si připravit báječné mlsání,

můžete si trošku zaluštit a vůbec se dobře pobavit.
To si přejeme v redakci nejvíce.

.
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Rozhovor s deváťáky

P

rotože nás opouštějí 4 kamarádi z redakční rady: Martin, Lucka,
Natka a Eliška, rozhodly jsme se, že to po nich převezmeme.

Vyzpovídaly jsme právě naše starší spolužáky. Jednak jsme se tolik nebály,
jednak nás zajímalo, co všechno během let v redakční radě zažili. Tak jdeme
na to!
1. Jaký byl váš nejtěžší úkol?
Martin nám odpověděl, že pro něho bylo těžké vytvořit
kvíz na téma Tundra, Tajga a step. Dělal kvízy dva,
jednodušší pro
první stupeň a těžší pro druhý
stupeň. Bylo velmi
těžké odhadnout, jak obtížné
otázky může vybrat.
Pro Lucku bylo těžké zapadnout do kolektivu a naučit se
psát rozhovory do Rosníku.
Pro Elišku bylo velmi těžké odevzdat články do daného
termínu.
Pro Natálku byly těžké rozhovory.
2. Co vás nejvíce bavilo?
Martina bavilo, když odevzdal článek paní učitelce a ta mu práci pochválila.
Lucku bavily zážitky ze soutěží, zvlášť když se
časopis umístil na předních místech nebo dokonce
vyhrál.
Elišku bavilo, když si žáci z jiných tříd četli její
povedené články. Moc se jí líbila týmová
spolupráce s Martinem, Luckou a Natálkou.
Natálku bavily rozhovory, hlavně když se
neplánovaně rozhovor protáhl.
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3. V kolikáté třídě jste se do Rosníku zapojili?
Martin nastoupil v druhém pololetí šesté třídy, když ho paní učitelka zastavila na obědě
a nabídla mu spolupráci.
Natálka a Lucka začali chodit v šesté třídě, když je paní učitelka oslovila na konci
informatiky.
Elišku přemlouvali kamarádi celou šestou třídu a v sedmé se rozhodla, že začne chodit.
A nelituje.
4. O čem rádi píšete?
Martin, Natálka a Lucka rádi dělají rozhovory. Jejich první rozhovor dopadl stejně jako
ten náš. (Jak dopadl náš rozhovor, se dozvíte na konci tohoto článku.)
Elišku Eliška rada píše zprávy z různých akcí, třeba ze školního plesu. Eliška na těchto
akcích většinou je, a proto všechno ví velmi podrobně.
5. Baví vás Rosník?
Všechny Rosník moc baví. Kdyby je Rosník nebavil, tak by tam nechodili.
6. Proč jste se do Rosníku připojili?

Martin, Eliška, Lucka a Natálka se do Rosníku nepřipojili vlastní vůlí. Paní učitelka je totiž
přesvědčila. Zkusili to a pak je to začalo bavit a zůstali v Rosníku.
7. Jaký byl váš první úkol?
Martin jako první úkol psal článek o hudbě.
Lucka s Natálka jako první úkol dělaly rozhovor. Moc si to užily.
Eliška tvořila článek o zvířatech.
8. Jak se vám spolupracuje?
Všem se spolupracuje moc dobře.
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9. Podařilo se vám někdy paní učitelky rozzlobit?
Všichni řekli, že naštvat paní učitelku je docela dost pravidelné a normální, protože se
občas stane, že se článek nestihne odevzdat včas.
10. Co vás nebavilo?

Martina nebavily začátky článků, protože nevěděl, jak má začít.
Natálku a Elišku nebavilo odevzdávat práce do termínů.
A Lucku nebavilo, když byla paní učitelka vážná.
Jak se nám povedl náš první rozhovor. Co myslíte?
My se domníváme, že náš rozhovor dopadl docela dobře.
Poučení pro nás: naučily jsme se, že se nemáme překřikovat, a máme se domluvit, kdo jakou
otázku položí. Dopředu si připravit jména a potom už jenom psát.
Kroupová Sabina, 3. B
Brunclíková Barbora, 5. A
Švedová Madla, 5. C
Franzová Daniela, 6. B

6

3.
2018/2019

Rosník je opět nejlepší v Jihomoravském kraji

J

iž poněkolikáté jsme se zúčastnili soutěže Školní časopis roku. Chtěli
jsme zase po roce porovnat naši práci s ostatními redakcemi. Letos jsme

to neměli vůbec jednoduché.

Z

vláště na začátku školního roku
byla naše činnost omezena.

Všichni se museli vyrovnat s rozsáhlou
rekonstrukcí školy a zatopením části
budovy. A tak všichni měli jiné starosti,
žáci se rozprchli na různé školy v přírodě
a jiné pobyty. Proto byl problém se
vůbec sejít a najít prostory pro schůzky
Rosníku . Přesto se nám podařilo vydat

dvě

nabitá

čísla

a

jedno

číslo

předpřipravit, aby mohlo vyjít na začátku
nového školního roku. Starší redaktory
pomalu nahrazovaly nové žurnalistické
naděje.
Byli jsme hodně šťastní, že také
tentokrát byl náš

časopis porotou

oceněn. Jsme první v Jihomoravském
kraji a postupujeme do celostátního
kola. Za úspěchem se skrývá velké

množství práce všech členů redakce.
Velký dík patří členům redakční rady,
přispěvatelům, ale také všem našim
čtenářům a příznivcům!
Za redakci časopisu Rosník
Odehnalová Jana a Folvarčíková Gabriela
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Rozhovor s kuchařem Diatkou

I

letos nás navštívil pan kuchař Zbyněk Diatka, který nám nejen dobře
uvařil, ale také udělal s námi rozhovor. Odpověděl nám na plno

zajímavých otázek. Z jeho odpovědí vybíráme.
1. Proč jste si vybral povolání kuchaře?
Už ani nevím. V té době nebylo vaření tak moderní jako dnes, tak jsem se prostě rozhodl.
Zalíbilo se mi to.
2. Vystudoval jste obor kuchaře?
Ano. Potom jsem pracoval 8 let jako kuchař, ale zjistil jsem, že je to docela dřina. Takže
jsem si ještě dostudoval účetnictví a marketing, ale stejně jsem nakonec u kuchaře zůstal.
3. Pracujete teď v nějaké restauraci?
Ne, cestuji po celé České republice a každý den jsem někde jinde. Jednou vařím ve škole,
jednou ve fabrice, ve vegetariánské jídelně nebo v nemocnici.

4. Jste
zastoupen
organizací?
Je
to
program
Podravky a Lagrisu.
Takhle
předávám
zkušenosti kuchařkám
při práci s potravinami.
Občas
řeším
i
reklamace,
ale
většinou je problém se
špatným
postupem
přípravy.
5. Jak se vám líbí naše
kuchyně a jídelna?
Je určitě hezká. Pěkně
uklizená a moderně
vybavená. I jídelna se mi velmi líbí.
8
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6. Vaříte i ve volném čase?
Vařím především, když přijde návštěva. Ale samozřejmě si rád nechám uvařit někým
jiným. Je pravda, že po celodenním vaření si večer dám už jen jablko a bílý jogurt.
7. Máte nějaké koníčky?

Rád poslouchám hudbu, nejraději mám jazz.
8. Kdo vymyslel speciální menu?
Navrhl jsem pár variant, jak by mohlo vypadat, a paní Hajdinová jednu možnost vybrala.
9. Jaké jídlo nejraději vaříte a jíte?
Mám rád kotlíkový guláš, italské rizoto a svíčkovou, to je taková česká klasika.
10. A které nemáte rád?
V tomhle období nemám rád vařené brambory a vajíčka.
Poláček Martin, Horáková Lucie a Horáková Natálie, 9. B
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Projekt Dny dětského čtení na ZŠ Rosice

N

a naší škole jsme se rozhodli zapojit do projektu Dny dětského čtení.
Naši nejstarší žáci se celý rok v rámci projektu Můj deváťák starají

o své malé spolužáky. A tak nás napadlo, že by právě deváťáci mohli číst svým
malým kamarádům.

N

avrhli jsme tuto možnost v devátých třídách a měli jsme trochu obavy z jejich reakce. Ale
byli jsme mile překvapeni.
Hned druhý den se začaly ve škole
hromadit oblíbené dětské knížky od
deváťáků. Ještě před samotným
společným čtením si s knížkami užili
docela dost legrace. Listovali v nich,
komentovali obrázky, srovnávali svoje
zkušenosti a vůbec vzpomínali na
staré zlaté časy svého dětství. Aby
také prvňáčkům zůstala vzpomínka na
společné čtení, zdatné výtvarnice
vytvořily pracovní list.
A pak nadešel den D, pátek
3. května. Hned první vyučovací
hodinu mají v prvních třídách český jazyk, a tak se za nimi vypravili deváťáci se svými knihami.
Rozdělili si je do skupinek a našli si alespoň relativně klidné místo ve třídách nebo
v odpočinkových zónách ve škole. Každý deváťák přečetl kousek ze své knížky, pak si společně
povídali. Bylo moc milé vidět, že i prvňáčci se snaží přelouskat pár řádků. Pak nastala další velká
společná práce. Do pracovního listu napsat název knížky, autora a taky jména čtenářů
a posluchačů. A nakonec namalovat obrázek. Některé obrázky se moc povedly.
Hodinka příjemně utekla, prvňáci byli spokojeni a měli radost, že byli pochváleni za to, že už umí
krásně číst. Deváťáci byli rádi, že to s prvňáčky zvládli. Nejkrásnější byly jejich reakce typu: On fakt
poslouchal, chtěl vědět, jestli to dobře dopadne. A vůbec nejhezčí reakce: Já jsem jí tu knížku
dala, mně už k ničemu není, ale jí se líbila a chtěla vědět, jak to dopadne.
A o tom to asi mělo být, vrátit se ke vzpomínkám, ke knížkám z dětství a předat radost zase
kousek dál…
10
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Soutěž mladých zdravotníků

R

áno v 7.40 h dne 26. 4. 2019 se natěšená mladší i starší hlídka
zdravotníků ZŠ Rosice sešla na autobusové zastávce Trávníky. Cesta

autobusem trvala hodinu, než jsme dojeli do Židenic k areálu Svitavská
rychta, kde se soutěž konala.

O

ficiální začátek soutěže byl o půl
desáté, kdy všem vedoucí soutěže

(zdravotníci ČČK) rozdali svačinu, pití
a mapu stanovišť v areálu. Po složení
přísahy účastníků i rozhodčích naše starší
hlídka zamířila na stanoviště číslo 5,
k Policii ČR. Po vyzkoušení policejních štítů
i zbraní jsme zamířili na 3 nejobtížnější

stanoviště, na kterých jsme ošetřili celkem
7 zraněných. Setkali jsme se s tepenným
krvácením, člověkem v bezvědomí, vymknutým kotníkem a dalšími zraněními. Když jsme úspěšně
splnili úkoly i na posledním stanovišti s obvazovou technikou, nemohli jsme se dočkat vyhlášení
výsledků.
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Nakonec jsme se umístili na 3. místě hodnoceném
bronzovými medailemi, diplomem a dokonce
i pohárem, ze kterého jsme měli vůbec největší
radost. Po zatleskání rozhodčím a maskérům za

dobře odvedenou práci jsme se vydali směrem

k Mendlovu náměstí. Při čekání na autobus
jsme si ještě dopřáli občerstvení a s radostí
z našeho úspěchu jsme nastoupili do
autobusu do Rosic.

V Rosicích už nás čekala jen závěrečná
fotka s pohárem a mohli jsme jít pochlubit se
domů naším úspěchem. Letos jsme si soutěž velmi užili! 
Božková Emma, 7. B
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Zlatý list v brněnské ZOO

V

pátek

3.

zúčastnila

května

se

naše

přírodovědné

škola

soutěže

Zlatý list v brněnské ZOO pořádané

Českým svazem ochránců přírody.
V každé kategorii nás reprezentovalo družstvo o šesti
dětech. Nejmladší žáci (1.-3. třída) vybojovali nejlepší
1. místo, avšak tato kategorie je nepostupová.
V kategorii mladší žáci (4.-6. třída) nám první místo
uteklo o bodík, ale díky vysokému skóre jsme i přes to
postoupili do krajského kola, které se konalo

https://www.zlatylist.cz/

v Hodoníně. Nejstarší se sice neumístili, ale srandy si užili až až . Postupujícím jsme drželi pěsti
v dalším kole a zúčastněným děkujeme
za odvahu a touhu soutěžit!
Mgr. Konečná Dana, Mgr. Kočičková
Adéla a Volánková Lucie
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Královský Londýn

L

etos se zájezdu do Londýna zúčastnili žáci sedmého ročníku společně
s žáky ročníku šestého. Bylo nás asi zhruba 50. Jely s námi paní

učitelky Richterová, Vladíková, Jašková, paní Malá a paní průvodkyně. Termín
pobytu byl od středy 15. 5. do neděle 19. 5. 2019.
Po asi 22hodinové jízdě autobusem a následné přepravě vlakem přes kanál La Manche do Anglie
jsme navštívili zábavní park Legoland. Po příjemně strávených asi 6 hodinách v Legolandu jsme se
autobusem dopravili do Croydonu, kde jsme si udělali menší procházku. Navečer jsme jen přejeli
na meeting point, kde na nás čekaly naše dočasné rodiny a rozvezly si nás po předem určených
skupinkách do svých domovů. Já jsem byla v rodině s Kikou Brůžovou a Dančou Drápalovou. Naše
rodina byla moc příjemná a hodná. Měli taky syna Jamese a fenku jménem Pipa.
Druhý den ráno, hned po snídani, nás rodina přivezla k hotelu Hilton, kde jsme měli strávit
následující 3 hodiny výukou angličtiny a něco nového se naučit. Nejdříve jsme napsali rozřazovací
test, na základě kterého jsme byli rozděleni do tří skupin podle našich znalostí. Následně přešli
do tříd, kde už na nás čekali učitelé. Po škole jsme přejeli vlakem do centra Londýna a obešli si pár
významných staveb jako například Big Ben, Buckingham Palace, Houses of Parliament. Prošli jsme
St. James´s Park a potom měli rozchod u Londýnského oka, kde byla možnost zakoupit si cokoli
na památku nebo se občerstvit. Večer jsme byli opět dopraveni k rodinám.
Třetí den jsme se rozloučili s rodinami a měli dopoledne opět 3 hodiny výuky, po nichž nám naši
učitelé předali diplomy. Poté
jsme přepluli lodí po řece Temži
kolem hradu Tower of London
a Tower Bridge do londýnské
čtvrti Greenwich, kde jsme měli
dvouhodinový
rozchod.
Po
následné
návštěvě
nultého
poledníku už tu byl konec
zájezdu a čas na návrat domů
do České republiky.
Výlet jsem si moc užila a hned
bych jela znovu.
Binková Nikola, 7. B
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Slavnostní předání titulu EKOŠKOLA

S

lavnostní

ceremoniál

předávání

titulu Ekoškola proběhl 18. června

v Senátu ČR v Praze. Zde jsme se po
příjemném

uvítání

ve

Valdštejnské

zahradě shromáždili společně s dalšími
34 školami v sále Senátu ČR, abychom se
za přítomnosti významných hostů sami
na chvíli stali slavnými. K titulu nám
gratulovala

paní

senátorka

Jaromíra

Vítková, pan náměstek Vladimír Mana,

za IKEA paní Markéta Svobodová a taky
Tereza Fremundová z Fridaysforfuture.
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J

elikož by bylo velmi náročné absolvovat tuto cestu se všemi členy našeho početného
Ekotýmu, byla vybrána děvčata, která se o titul zasloužila nejvíc svým mnohaletým
působením a prací v Ekotýmu.
Holky připravovaly různé programy
s environmentální tematikou pro mladší
žáky, účastnily se Ekokonference,
několikrát prezentovaly své nápady na
fóru se zastupiteli města, navštívily
spoustu zajímavých přednášek i míst
a byly velkou oporou, ba přímo vzorem
všem ostatním členům. Chtěla bych tedy
touto cestou ještě jednou poděkovat
Lence Šoltésové, Monice Přinesdomů,
Kristýně Koblížkové a Karolíně Fabíkové.
Směřovat k udržitelnějšímu způsobu
života je náročná cesta. V Ekoškolách to
znamená dávat svůj čas, energii a potenciál do práce, která se nemusí projevit hned. Potenciál
programu Ekoškola netkví pouze ve zlepšování ekoprovozu školy, ale v tom, jak mění a rozvíjí lidi,
kteří jsou do tohoto programu
zapojeni. Podstatný je totiž rozvoj
kritického myšlení a zohledňování dat
a informací, ke kterému nás vede
každoroční průzkum naší školy. Klíčové
je vybírání řešení, která mají nejlepší
dopad,
přebírání
zodpovědnosti,
rozšiřování spolupráce a posilování
demokratických procesů v rámci
společného působení na škole. Právě
tento dopad Ekoškoly je podstatou
celého programu = silní a aktivní jedinci,
kteří zlepšují svět kolem sebe! To však
nemusí být vidět hned, dokonce ani za
rok či za dva. Je to proces, který mění
hlavně děti v Ekotýmech, a to na celý život.
Mgr. Kočičková Adéla
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Projekt Knihy ze srdce 4. A

N

aše třída 4. A se zapojila do projektu „Abeceda peněz“. Nepřemýšleli
jsme dlouho. Naše třídní učitelka Stanislava Žáková a asistentka

Monika Cupáková navrhly napsání knihy povídek a my jsme byli návrhem
nadšeni. Název firmy jsme vybrali ze šesti možností — naše firma se jmenuje
„KNIHY ZE SRDCE“
e nám líto, že nemůžete všichni naši knihu vidět. Máme v ní koláž z fotek naší třídy, každý
napsal povídku a za ní je vždy obrázek autora povídky.

J

Nejprve jsme uvažovali o kroužkové vazbě, ale pak
jsme se rozhodli zainvestovat peníze z fondu
a nechali knihu vyvázat do pevných desek.
Když naši rodiče knihu uviděli, byli na nás pyšní.
Prodej naší knihy se měl uskutečnit 2. května
od 14 do 17 hodin u budovy České spořitelny, která
je garantem projektu.
Byli jsme zvědaví, zda s knihou a připraveným
občerstvením uspějeme a vynaložené náklady
na výrobu knihy zdvojnásobíme. Máme v plánu
vydělané peníze použít na velký výlet v příštím
školním roce.

A pak přišel den D. Ve čtvrtek 2. 5. jsme měli
jarmark, kde jsme prodávali naši knihu. Naše
maminky podpořily náš projekt a upekly koláče
a dortíky. My jsme je s učitelkami a s babičkami
zabalili a na jarmarku také prodávali. Máme radost,
všechny knihy jsme prodali a pochutinky šly
na dračku. V půl čtvrté jsme měli všechno prodáno a po spočítání peněz jsme zjistili, že náš
projekt byl úspěšný. Peníze si schováme na výlet v páté třídě. Chtěli bychom, jako ostatní třídy
naší paní učitelky, jet příští rok na výlet na Horní Bečvu do hotelu Mesit. Budeme se muset ještě
dobře umístit v celoškolní soutěži. Celá naše třída je rozhodnutá zabojovat. Držte nám palce, ať
jsme stejně úspěšní jako v projektu Abeceda peněz!
18
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Výlet osmáků za hranice všedních dnů
11. června ráno jsme vyrazili vlakem z Rosic do Děčína na školní výlet. Přestupovali jsme v Brně,
Praze a Ústí nad Labem. Když jsme dojeli do Děčína, čekala nás delší cesta po chodníku vedle
silnice. Ze silnice jsme sešli po točitém schodišti přímo do kempu. Kemp byl umístěn přímo pod
mostem. Došli jsme do kempu a paní učitelky se odebraly zařídit ubytování. Poté nám rozdělily
stany a my jsme se šli ubytovat. Pak nás čekal program, který pro nás připravil Swan (majitel
kempu). Zadal nám instrukce a my jsme mohli vyrazit. Program spočíval v tom, že jsme chodili
po Děčíně a poznávali významná místa. Náš tým šel kolem Labe, a tak jsme si s holkami řekly, že
bychom se mohly trochu osvěžit, protože bylo hrozné horko.
Druhý den byl turistický. Vyrazili jsme do Hřenska na Pravčickou bránu a na soutěsky na řece
Kamenici. I když cesta na Pravčickou
bránu byla trochu strmější, vyplatila
se. Pohled na Pravčickou bránu
a okolí byli úchvatný. Také cesta
k soutěskám (naštěstí už po rovině
nebo z kopce) byla nádherná.
Příroda byla úplně pohádková. Když
jsme pak jeli na lodičkách, tak jsme
s trochou fantazie mohli spatřit
kamenné postavy nebo zvířata
vystupující ze skal.
Třetí den byl všemi hodnocen jako
nejlepší. Ráno jsme se vlakem vydali
do Drážďan. Společně jsme prošli
známé památky a byli jsme
překvapení, co všechno je zde k vidění. Pak nastal okamžik, na který jsme se těšili nejvíce.
Rozchod v obchodním domě. Všichni si zašli někam na jídlo a pak už hurá na nákupy do Primarku.
Podle toho, že všichni odcházeli s papírovými taškami značky Primark, se dá usoudit, že si vybral
opravdu každý.
Jelikož výlet do Drážďan byl jazykovou exkurzí, museli jsme si vyzkoušet také naše znalosti
němčiny. Jak to dopadlo? Zde malý příběh, jak si Dan kupoval zmrzlinu. Přišli jsme do cukrárny,
Dan si objednával jako první a říkal: „Hmmm, ein Mango.“ Musel to ještě zopakovat, protože
prodavačka ho neslyšela.
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Pak paní prodavačka něco dlouze povídala, Dan
nerozuměl ničemu. Bylo to něco v tom smyslu, jestli
chce zmrzlinu do kornoutku nebo do misky. Dan
dlouho přemýšlel a pak řekl: „I don´t understand:“
A paní to celé zopakovala v angličtině. Dan už
tentokrát rozuměl a šťastný odcházel se svou
objednanou zmrzlinou. Byl tak sám se sebou
spokojený, že mu nevadilo, že si trošku pokapal
tričko a foťák. Hlavně, že se domluvil.
V pátek už pak následovala zase dlouhá cesta
domů. Všichni dorazili plni zážitků v pořádku domů.
Všem se nám výlet líbil. Na závěr jedno hodnocení,
které to celé shrnuje. Ve stanu jsme měli spoustu
hmyzu a jiné lesní havěti. Bylo tam moc málo místa
a nehorázné teplo. Každopádně jsem si výlet moc
užila i přes příšerné vedro po celou dobu výletu
a katastrofální nedostatek spánku. Program byl
zajímavý, příroda nádherná a výlet do Drážďan
prostě super. Celkově to bylo moc fajn.
Nechvátalová Viktorie, Štossová Eliška, Pokorný Samuel,
Haráková Valerie, Hubatková Simona, 8. A
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Zpávy z parlamentu
Ani poslední měsíce školní roku ve školním parlamentu nezaháleli. Nejprve si všimli
všeobecného problému na rosickém náměstí. Aut je stále více a navíc zde byla před dvěma lety

změněna pravidla přednosti v jízdě.
Na poslední schůzce žákovského
parlamentu se řešila problematika
přednosti

zprava

na

náměstí

v Rosicích. Na toto netradiční téma
naši zástupci přišli tak, že vyslechli
na chodbách nezávisle na sobě
několik debat o tom, jak rodiče žáků
několikrát málem bourali v důsledku
toho, že

řidiči projíždějící přes

náměstí

doposud

nedodržují

přednost zprava, která zde byla
zavedena již před dvěma lety.
Sami

zástupci

žákovského

parlamentu projevili zájem zjistit, jak
to vlastně s onou předností je. Své
znalosti si prověřili pomocí testu
cíleného

přímo

na

inkriminované

křižovatky. Většina z nich u testu
poprvé nevyhověla, řekli si tedy, že
tyto
a

nedostatky

příště

již

chtějí

nechybovat.

odstranit
Zároveň

doufají, že to samé si dají za cíl
i občané Rosic a lidé, kteří zde často
projíždí.
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Další významnou akcí byl oslava Dne dětí. Tentokrát se parlament rozhodl, že chce NĚCO, co
tady ještě nebylo. Volba padla na velkolepý jarmark na nádvoří rosického zámku. Slovy se to
skoro nedá vyjádřit, podívejte se raději fotky.
Dudová Veronika, 8. B
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Školní družina spolupracuje s Penzionem pro seniory
V tomto školním roce žáci školní družiny pod vedením vychovatelů rozvinuli spolupráci se
seniory z Penzionu Rosice. Cílem naší práce je vzájemné propojení generací a spolupráce mezi

seniory a dětmi.
Děti v průběhu školního roku navštívily seniory již několikrát. Společně jsme opékali špekáčky
na zahradě penzionu, malovali různou technikou velikonoční vajíčka, vyráběli jsme přáníčka
a kytičky ke Dni matek. Při společné práci byl na seniorech vidět úsměv a radost z toho, že se
můžou s dětmi potěšit.
Jelikož paní ředitelka Penzionu Rosice je této spolupráci velmi nakloněna a vždy nás srdečně
vítá, připravila si pro nás dárek. Poděkováním za spolupráci byl výlet pořádaný penzionem,
na který se senioři vydali společně s dětmi ze školní družiny.
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Spolupráce družiny a seniorů

C

ílem našeho výletu byla Strážnice a čekalo nás tady nejedno překvapení.
Nejdříve jsme navštívili Zámek Strážnice s přilehlou zahradou, kde jsme společně udělali

několik fotek. Při výkladu nás nejvíce zaujal obraz zlé majitelky panství, která prý dodnes v noci
chodí strašit obyvatele Strážnice v podobě bílé paní. Na stěnách visela spoustu obrazů a zajímavé
byly také pozlacené hodiny, které se podobaly Pražskému orloji.
Při plavbě lodí Baťovým kanálem byl největším zážitkem společný zpěv písně pro vodníka, který
se na nás díval ze břehu kanálu. Na březích jsme viděli spoustu bobřích pelíšků a jejich skluzavky
do vody, avšak bobra jsme žádného nespatřili. Celou cestou nás provázela příjemná paní
kapitánka, která nám řekla spoustu zajímavostí nejen o tomto kanále.
Poznávání Strážnice jsme zakončili návštěvou skanzenu. Připadali jsme si zde, jako bychom se
přesunuli v čase. Viděli
jsme spoustu starých

domečků

postavených

z

vepřovic

V

jedné

bydlelo
osob.
od

až

a

slámy.

místnosti
jedenáct

Všichni
paní

jsme

průvodkyně

slyšeli, jak se v té době
žilo,

jak

těžce

lidé

pracovali. Ve skanzenu
se také natáčela řada
českých pohádek, které
všichni dobře znají.
Pak

už

následoval

návrat zpět do Rosic. Obdrželi jsme pochvalu od seniorů, že jsme velmi
hodní a pozorní. Udělalo nám to radost, ve společnosti babiček a dědečků
jsme se cítili moc příjemně. Slíbili jsme si, že se nevidíme naposledy
a příštím školním roce budeme určitě v naší spolupráci pokračovat.

25

3.
2018/2019

Máme rádi sport

T

entokrát se naše mladé reportérky vrhly na nové téma. Zjistily, že
dalším jejich společným zájmem je sport.

Tenis
Tenis je sport, který mě zaujal už v druhé třídě a od té doby ho hraji často s tatínkem anebo se
sestrou.
Tenis se považuje za jeden z nejrozšířenějších a velmi
oblíbených sportů na celém světě. Je označován jako
bílý sport a je určený pro ženy i muže.
Tenis mohou hrát dva nebo čtyři hráči, pak se jedná
o dvouhru nebo čtyřhru. Cílem je odpálit míček přes síť
do vyznačeného pole protihráče tak, aby jej nedokázal

odpálit zpět. Může se hrát na hřišti venku, ale taky
někde v hale.

Tenis lze jej hrát rekreačně nebo

i závodně. Hraje se na sety a jeden set má šest gamů.
Ke hře je potřeba mít tenisovou raketu a míčky neboli
tenisáky. V tenise je důležitý rychlý odhad situace,
taktika a schopnost se soustředit. V této hře se pořádá
celá řada turnajů po celém světě,
nejslavnější

turnaj

se

nazývá

Wimbledon.

Kozáková Sofie, 4. B
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Hádejte, kam jsem tentokrát vyrazil?

D

nes navštívíme zemi v jižní Evropě, jež leží na poloostrově, který se
jmenuje podle pohoří, které se táhne přes celý poloostrov od severu

k jihu. Je to velmi krásná a turisticky atraktivní země, návštěvníci obdivují
přírodní krásy, lyžují, koupou se v moři nebo navštěvují velké množství
světoznámých památek.
Ve starověku se zde nacházela významná říše, proto je tato země nazývána „kolébkou Evropy“.
Dalším významným obdobím v historii bylo období renesance, která zde má svůj původ. Z této
doby se zachovalo nepřeberné množství historických budov a uměleckých děl. Během jednoho
roku navštíví tuto zemi až 100 miliónů turistů. Je zde co obdivovat, nachází se zde nejvíce
památek zapsaných na seznamu UNESCO.
Země je ze tří světových stan omývána několika moři, např. mořem Jaderským, Středozemním,
Egejským nebo Tyrhénským. K zemi patří také dva velké ostrovy, Sicílie a Sardinie. Povrch je
převážně hornatý, na severu sem zasahují Alpy, nížiny jsou podél řek. Na území se nachází činné
sopky Etna a Vesuv. Uvnitř této republiky leží dva samostatné městské státy, a to Vatikán a San
Marino. Vatikán je nejmenší stát světa, je obehnán historickými hradbami a jsou zde postaveny
kostely a kulturní budovy. Sídlí zde papež a je centrem římskokatolické církve.
Jedná se o vyspělou průmyslově-zemědělskou zemi. V severní části je rozvinutější průmysl, jižní
část je více zemědělská. Teplé subtropické podnebí dává možnosti k pěstování ovoce, vinné révy
nebo třeba oliv. Tento stát patří k největším pěstitelům vinné révy, za rok vyprodukuje kolem
900 tun vinné révy. Obyvatelé jsou velcí gurmáni a jídlu věnují velké množství času a energie. Celý
svět zná některé jejich pokrmy, kávu nebo třeba zmrzlinu.
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Tato země nemá příliš velká naleziště surovin, ale vyniká v těžbě mramoru nebo soli. Je to
strojírenská velmoc, kdo by neznal například automobily značky Fiat nebo Ferrari. Tato země je
také pátá na světě ve stavbě lodí.
Z této země pocházely také některé významné osobnosti. Určitě musíme jmenovat renesanční

malíře Michelangela Buonarrotiho, Sandra Botticelliho, Raffaela Santiniho a Tiziana. Z hudebního
světa jsou známá jména jako např. Giuseppe Verdi, Antonio Vivaldi, Luciano Pavarotti a další.
Nejpopulárnějším sportem je fotbal. Fotbalová reprezentace patří k nejúspěšnějším na světě.
Velmi oblíbený je v Itálii též motorsport. Valentino Rossi je zřejmě nejslavnějším motocyklovým
jezdcem MOTO GP všech dob.
Tato země je velmi rozmanitá a nabízí nepřeberné množství krás a zajímavostí.
Medo Lubomír, 8. B

Autor: Rafael Santi – http://nevsepic.com.ua/art-i-risovanayagrafika/2409-raffaello-sanzio-rafael-santi-37-rabot.html image, Volné
dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35440864
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1.

V jakém městě se nachází šikmá věž?

2.

Nejvyšší hora v Apeninách je ………………………………………………..…..…………..

3.

Město s vodními kanály se jmenuje ……………………………………….………………

4.

Památka, kde se pořádaly gladiátorské zápasy se nazývá ………………………..

5.

Jedno z nejznámějších jídel na Apeninském poloostrově je …………………….

6.

Které známe závodní automobily se vyrábí na apeninském poloostrově?
……………………………………………..…..
Kudrnová Hana, 8. B
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Banánová zmrzlina

P

rotože

se

blíží

léto,

rozhodla

jsem

se

Vám

nabídnout

recept

na zmrzlinu.

Potřebujeme:
2 až 3 zmrzlé banány
4 lžíce polotučného tvarohu
2 lžíce mletého máku
pokud rádi experimentujete, můžete
zkusit čokoládu
sůl, pepř a mletý kmín na ochucení vejce

Postup:
Banány nakrájíme na kolečka a dáme
do mrazáku, aby pořádně zmrzly.
Zmrzlé banány dáme do mixéru, přidáme
tvaroh, mák nebo i čokoládu a mixujeme,
dokud nevznikne krémová zmrzlina.
Ihned podáváme.

Nechte si chutnat.

Franzová Daniela, 6. B
30

3.
2018/2019

Přečtete si s námi

M

ou rubriku o knížkách jsem se tentokrát rozhodla věnovat novince
ve všech knihkupectvích, knížce, kterou napsala bývalá první dáma

Michelle Obamová.

Michelle Obamová
Tato kniha se okamžitě vyšplhala v žebříčku
bestsellerů na první příčky. Michelle Obamová se
stala první dámou Spojených států Amerických
a zároveň první Afroameričankou v této roli.
V knize zaznamenala všechny své úspěchy
i neúspěchy, popsala všechny sny, které měla
jako dítě, ale které má i teď, vypráví o zážitcích,

které ji od dětství formovaly až po dobu
strávenou v Bílém domě.
Kniha má v sobě spoustu moudrosti, ponaučení,
ale hlavně inspiraci, které úplně z této knihy číší.
Je to velmi poutavé čtení, které vede k zamyšlení
a inspiruje k tomu jít svou vlastní cestou, myslet
samostatně a být slyšet.
Kozáková Natálie, 8. A
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Králičí hubnutí
Byli čtyři králíčci Wifina, Fifina, Bertík a Beruška (znáte je z předchozích pohádek). Králíčci byli po
zimě tak tlustí, že si řekli: „Musíme zhubnout!“ A tak to udělali. Beruška dělala sedy lehy, Bertík

posiloval s mrkvemi, Wifina cvičila na žebříku a Fifina skákala přes tyčky. Všichni si to užívali. Pak
přišla na řadu zdravá strava. Beruška vařila a uvařila: vařené mrkve, listy květáku, šťavnatou
trávu, seno a další dobrůtky. Na pití měli vodu ze studánky. Až se najedli, šli si zaběhat na
palouček a tam potkali velmi tlustého králíka. Seznámili se a zjistili, že se jmenuje Chlapák. Byl to
soused odvedle. Králíčci se domluvili, že si uspořádají závody. Porota byli starý ježek a jehňátko.
Závody vyhrál Bertík. Už se začalo stmívat, tak šli spát. Několik dnů potom to zopakovali. Brzy
potom byli hubení, měli radost a řekli si, že už nikdy nebudou tlustí.
Hájková Marie, 4. B
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Kvíz pro milovníky kouzelného světa J. K. Rowlingové
Jste fanoušky Harryho Pottera?
Chcete si ověřit svoje znalosti?
Zkuste si náš kvíz!

O

dpovídejte na otázky, zapisujte si počáteční písmena vašich odpovědí na papír
vedle sebe, a pokud vám vyjde „magické slovo“, jste praví znalci a můžete na sebe

být pyšní!

1.

Jak se jmenuje ředitel Bradavic v 1. dílu?

_______________________

2.

Jak zní křestní jméno vlkodlaka Lupina?

_______________________

3.

Jaké je druhé jméno bratra Siriuse Blacka?

_______________________

4.

Vzpomenete si na jméno blonďatého chlapce? ______________________

5.

Jméno matky Nymphadory Thonksové?

_______________________

6.

Kouzlo AGUAMENTI vykouzlí proud čeho?

_______________________

7.

Název kletby, která umožňuje ovládání mysli? _______________________

8.

Formule kouzla na mučení oběti?

_______________________

9.

Kouzelný předmět - Zrcadlo z

_______________________

Magické slovo—řešení kvízu je:

_________________
33

3.
2018/2019

Loučení s deváťáky

34

3.
2018/2019

Celoškolní shromáždění

35

3.
2018/2019

Redakční rada

Přispěvatelé

Kozáková Sofie, 4. B

Binková Nikola, 7. B

Paprsková Barbora, 4. B

Žáci 4. A

Dolejšová Eliška, 4. B

Božková Emma, 7. B

Hájková Marie, 4. B

Pokorný Samuel, 8. A

Brunclíková Barbora, 5. A

Horáková Valerie, 8. A

Franzová Daniela, 6. B

Hubatková Simona, 8. A

Kozáková Natálie, 8. A

Štossová Eliška, 8. A

Medo Lubomír, 8. B

Nechvátalová Viktorie, 8. A

Kudrnová Hana, 8. B

Mgr. Kočičková Adéla

Koblížková Kristýna, 9. A

Mgr. Konečná Dana

Horáková Lucie, 9. B

Volánková Lucie

Horáková Natálie, 9. B

Bc. Horňák Dušan

Poláčková Eliška, 9. B
Poláček Martin, 9. B
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