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Akce, které se uskutečnily na naší škole
v měsících březnu dubnu, květnu a červnu
25.3. Žákyně IX. třídy Lucia Semelková se zúčastnila krajského kola
historické olympiády v Domě dětí a mládeže v Pardubicích. Soutěžící museli
prokázat značně hluboké znalosti z dějin v oblasti historie měst a oborů
přilehlých. Rozdíly výsledků byly minimální, a proto je 8. místo velkým
úspěchem. Lucce BLAHOPŘEJEME !!!
29.3. MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ více v příspěvku na str. 10
31.3. COCA - COLA CUP Rosice – Hrochův Týnec (článek na str. 7)
5.4. KONZULTAČNÍ DEN pro rodiče o prospěchu a chování žáků
7.4. divadelní představení dramatického kroužku WOKNO žáků VI. třídy
pod vedením p. ř. Bartáka, pro rodiče a ostatní příznivce školy
17.4. COCA - COLA CUP Chrast – Rosice (článek na str. 7)
29.4. VARHANNÍ KONCERT s prohlídkou kostela (článek na str. 4)
23.4. DEN SENIORŮ (článek na str. 12)
7.5. LAMPIONOVÝ PRŮVOD (článek na str. 6)
10. – 12.5. KOLODĚJ pro žáky V. a VIII. třídy (str. 4 – 6)
17.5. KONZULTAČNÍ DEN pro rodiče o prospěchu a chování žáků
20. a 21.5. BAMBIRIÁDA v Chrudimi (str. 23 – 24)
23. – 24.5. VYSTOUPENÍ dramatického kroužku žáků VI. třídy v Praze
(více s příspěvku na str. 21)
31.5. FOTOGRAFOVÁNÍ tříd
5.6. DEN DĚTÍ v Rosicích
III. a IV. třída se účastnily plaveckého výcviku ve Vysokém Mýtě.
V květnu se podrobili žáci VI., VII. a VIII. třídy srovnávacím testům projektu
SCIO.
Bylo instalováno dětské hřiště v areálu školy (více na str. 14 – 15).

Akce, které se na naší škole uskuteční v červnu
17.6. Návštěva KINA v Chrasti ke Dni dětí
18.6. ŘEDITELSKÉ VOLNO pro žáky ZŠ
ŠKOLNÍ VÝLETY V. až IX. třídy
20. - 26.6. ŠKOLA V PŘÍRODĚ pro I. až IV. třídu
29.6. AKADEMIE a závěrečný táborák (více na straně 25)
30.6. VYSVĚDČENÍ

Organizace školního roku 2004/2005
1.9.2004
27.-29.10.2004
23.12.-2.1.2005
31.1.2005
4.2.2005
7.3.- 13.3.2005
24. a 25.3.2005
1.7.-31.8. 2005

první školní den
podzimní prázdniny
vánoční prázdniny
pololetní vysvědčení
pololetní prázdniny
jarní prázdniny
velikonoční prázdniny
hlavní prázdniny
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Dne 29.4. se uskutečnil varhanní koncert ve zdejším kostele. Bylo to velmi pěkné,
slyšeli jsme několik varhanních skladeb převážně od J. S. Bacha a také jsme se o
varhanech dozvěděli zajímavé informace. Když tento koncert skončil, šli jsme si
prohlédnout celý kostel, hřbitov a někteří si také prohlédli zvonici.
Jaruška Procházková, VI. třída
Rosice – kostel sv. Václava se připomíná jako
farní, postaven v r. 1350. Dnešní stavba je
barokní z r. 1710.
V nedaleké zvonici byl pověstmi opředený
zvon „Doubrava“, patřil mezi největší na
Chrudimsku (1 600 kg), měl 1,5 cm velkou
trhlinu, která byla zacelena Švédem O.
Ohlssonem.
Pověst: Když r. 1664 přeložena byla fara z Rosic do Chrasti, přenesli prý
Chrastečtí sem krásný zvon Doubrava, za něj pak dali do Rosic jeden chrastecký
zvon. Výměna ta zvonům se nelíbila, i dohodly se vzájemně při zvonění, že vrátí se na
svá místa, což za tmavé noci provésti se odhodlaly. Oba zvony potkaly se na lávce
pod Chrašicemi, kdež prudce do sebe vrazily, přičemž Doubrava utrpěla trhlinu.
Chrastecký zvon vrátil se neporušený na věž zdejšího kostela.
Za 1. svět. války byl vzat zvon Doubrava k účelům válečným a r. 1917 rekvirován
(zničen). Střepina ze zvonu je uložena v chrasteckém muzeu.
Za poskytnuté materiály děkujeme paní Čápové. Redakční rada

KOLODĚJ 10.-12.5.2004 VRANICE
Rok s rokem se sešel a my jsme opět vyrazili do oblíbených Vranic. Dbaje
tradice s námi opět vyjela V. a VIII. třída naší školy. Tentokrát nás doprovázel zbrusu
nový „Koloděj“ (žabák tvářící se velmi optimisticky) a my doufáme, že nás bude
provázet ještě mnoha dalšími ročníky.
Když po návratu z Vranic účastníci načerpali nové síly, podělili se s námi o své
zážitky. Jak se jim druhý ročník Koloděje líbil, posuďte sami.

Postřehy a zážitky žáků V. třídy
Koloděj je název akce. Považuji za důležité tohle objasnit, aby si náhodou někdo
nemyslel, že jde o osobu.
Vojta Chytil, V. třída
Mě zaujaly vizitky se jménem, kterým nás po celou dobu budou všichni oslovovat.
Pár příkladů: Stoupa, Makrela, Kvása, Zvěrka, Jelen, Macek, Vojtěška.
David Kvasnička, V.třída
Vůbec jsme se nenudili, protože jsme měli hezké a zajímavé hry - lanovka,
pavučina, chození po provaze. Rychle to uteklo, škoda, že to není častěji.
Petr Zvěřina, V. třída
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Já jsem se zase bála, když jsme šli večer se zavázanýma očima, protože jsem nic
neviděla a pak tam Martin K. spadl do vody, ale dopadlo vše dobře.
Jasmína Absolonová, V. třída
Zajímavá byla pavučina. Měli jsme prolézt dírami, ale mělo to jeden háčeknesměli jsme se dotknout lana a každý tou dírou mohl jenom jednou. A to bylo
docela obtížné.
Monika Váňová, V. třída
Pro mě byl zážitek - hra na slepou a němého. Chodili jsme do strmých kopců
nahoru, dolů a přes řeku.
Martin Klička, V. třída
Bezvadný byl TESTAMENT- to jsme chodili večer po lese s baterkou a museli
jsme si zapamatovat co nejvíce vět nebo slov.
Pavel Stupavský, V. třída
Pan učitel s přezdívkou Kaktus nám vymyslel zaříkávadlo na déšť.
A když jsme to křičeli, tak za chvíli vykouklo sluníčko.
Štěpánka Nováková,V. třída
Tak mně se tam hodně líbilo a těším se, až tam pojedeme v VIII. třídě. Ze
slaňování jsem měl i strach, protože pod skálou to vypadalo lehčí a jednodušší než
potom nahoře na skále.
Michal Hejduk, V. třída

Postřehy a zážitky žáků VIII. třídy
Mám jeden velký zážitek z Koloděje a to, jak jsem
slaňoval ze skály. Na začátek jsem se bál, ale když šli
všichni, tak jsem to zkusil taky. Když jsem se spouštěl
dolů, tak jsem se zasekl a klepaly se mi nohy.
Standa Krejčí, VIII. třída
S. Krejčí při slaňování
Začalo to, když jsme dojeli do Vranic. Nejdřív jsme se
vybalili a pak jsme se sešli u prvního komunitního kruhu.
Při něm jsme si ujasňovali práva a povinnosti, která
budeme všichni dodržovat.
Odpoledne jsme poprvé vyšli ven a zkusili jsme si
přechod přes lano, který se všem líbil. Hráli jsme i
ostrovy, při kterých jsme nespolupracovali a všichni
popadali. Šli jsme na svačinu a potom vyrazili na kraj lesa, kde začal pochod důvěry.
Rozdělili nás do dvojic a jeden z každé dvojice si zavázal oči. Každý závisel na tom
druhém, provedli nás lesem, říčkami a na půl cesty jsme se mezi sebou vyměnili.
Vyzkoušeli si to všichni.
Hned potom jsme si zahráli na mašinky a vrátili se do ubytovny. Večer jsme vyšli
ven, zavázali si oči a šli za sebou, prošli jsme kraj lesa. Jeden z nás spadl do řeky.
Druhý den jsme strávili téměř celý venku. Odpoledne jsme šli na lanovou dráhu,
pavučinu, při které se ukázala naše spolupráce, a na slaňování. Když jsme uviděli
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skálu, tak většina z nás měla nahnáno. Téměř všichni se ale odhodlali a překonali
svůj strach. Proto to byl jeden z největších zážitků celého Koloděje.
Ještě večer jsme přepisovali testament u táboráku. Poslední den jsme ještě stihli
ovečky a vlky. Hned potom jsme museli balit a jeli jsme domů. Všem se tam moc
líbilo a jeli by znovu!!!
Ota Dušek,VIII. třída

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Dne 7.5. 2004 se konal lampiónový průvod. Začínal u hospody na křižovatce a
končil u pomníku padlých, kde byli přítomni i pan starosta a místostarosta naší obce.
Většina dětí měla lampiony, které krásně svítily po celou dobu průvodu. Pan
starosta a místostarosta nesli krásný věnec, který položili na pomník.
Žákyně IX.třídy, Lucia Semelková a Magda Trnková, recitovaly dvě hezké básně.
Vyslechli jsme si státní hymnu „KDE DOMOV MŮJ“ a vše bylo zakončeno
úžasným ohňostrojem.
Eliška Fedašová, VII. třída
Boris Vachňuk

Píseň o mém otci
Že nad tebou dnes kvete rmen?
My netrpíme na květy.
Vždyť nejsi tady proto jen,
že dneska já jsem přece ty.
Ta zpráva z fronty budí vztek.
Moc dobře vím, že je to lež.
Žiješ dál, stojíš u vrátek
a za chvíli je otevřeš.

U vrátek zůstanu dnes stát,
doma bych těžko našel klid.
Za chvíli město půjde spát,
jen já ne, já budu bdít.
Dnes chtěl bych si to ujasnit,
den ze dne jsme si blíž a blíž.
Už řadu let, už spoustu dní
sem za mnou, táto, přicházíš.
Jsi stejný, jakos tehdy byl
a já už taky plešatím,
oba dva máme stejný styl,
z dýmky nám stoupá modrý dým.
Máš přes rameno kytaru.
Ta kytara je přece má!
Hned spustíš něco o jaru.
Ale vždyť vlastně zpívám já!
Už tolik let mi zpráva z fronty lže,
tolik let se mi snaží namlouvat,
že prý tvá stopa (bohužel)
zmizela, že jsi někde pad.
Copak mi ještě můžou říct?
Čím můžou narušit můj klid?
Že trpěl jsi na slabost plic
a odmítls to využít.
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Jak se naši žáci zapojili do sportovních klání
letošního jara .
Fotbal očima brankaře
Dne 31.3. 2004 hráli fotbalisté ZŠ Rosice COCA - COLA CUP proti žákům ZŠ
Hrochův Týnec.
Před začátkem utkání jsme se rozběhali a rozkopali. Když přijel soupeř, pozdravili
jsme ho. Pak jsme nastoupili na hřiště a rozhodčí zápas odpískal.
Rozehrával soupeř a povedlo se mu rychle dát gól ve 2. minutě. Ale my jsme se
nevzdávali a povedlo se nám vyrovnat Markem Absolonem ve 20. minutě. Do
poločasu se už nic nestalo. Zatím tedy 1:1. Domácí gólman Filip Koucký šel
pozdravit obecenstvo. Ostatní hráči domlouvali taktiku.
Pak rozhodčí znovu odpískal a začal druhý poločas. V něm jsme dali rozhodující
gól Lubošem Vrabcem ve 40. minutě. Soupeř pak začal tlačit, ale naši hráči
v nejtěžších chvílích nezklamali, drželi při sobě, ani si nenadávali a díky tomu jsme
vyhráli 2:1. Pak vypukl velký rámus, protože se nám povedlo poprvé postoupit do
druhého kola.
Hlavním rozhodčím byl M. Nekvinda, po čarách mu pomáhali pan ředitel Milan
Barták a David Vápeník ze VII. třídy.
Filip Koucký, IX. třída

II. kolo COCA - COLA CUPU
Ve čtvrtek 17.4.2004 fotbalisté ZŠ Rosice nastoupili ve 2. kole COCA - COLA
CUPU proti Chrasti. Do Chrasti se nikdo netěšil. Když jsme přijeli na místní stadion,
šli jsme do kabiny převléknout se. Pak následovala rozcvička, zatím přišli chrastečtí a
rosičtí fanoušci. Rozhodčím utkání byl p.uč. Kolbaba, který učí v Chrasti.
Po odpískání to začalo velmi zostra, už v 5.minutě byl Tomáš Netolický vystřídán
Václavem Chmelíkem. Chrast útočila, ale nepodařilo se jí dát gól, protože nás
podržel dobrým výkonem gólman (autor článku – pozn.red.). O přestávce šly oba
týmy do kabin.
Potom začal druhý poločas. Drželi jsme se asi do 60. minuty, pak to začalo, první
chyba obrany a gól. Na druhý gól se moc dlouho nečekalo, zase chyba a gól. Těsně u
konce odpískal rozhodčí nesmyslnou penaltu a už to bylo 3:0, tento stav se nezměnil
do konce utkání.
Odešli jsme smutní, ale stejně to byl úspěch, protože naše škola do 2. kola ještě
nikdy nepostoupila.
Doufám, že to nebylo naposled a jednou se dostaneme dál, třeba až do finále.
Filip Koucký, IX. třída

Dívčí volejbal ve Slatiňanech
Dne 22. dubna se konal turnaj smíšených dívčích družstev ve volejbalu ve
Slatiňanech. Na tento turnaj jsme se připravovaly na volejbalovém kroužku, kde jsme
se sehrávaly. Hrály jsme v této sestavě : Lucia Semelková, Kristýna Chadimová,
Radka Čápová, Eliška Ulčová, Magda Trnková, Irena Říhová a Iva Jušková.
Celkem se zúčastnilo osm základních škol : Třemošnice, Hrochův Týnec,
Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim Husova, Chrudim Sladkovského, Chrudim U
7

stadionu, Chrudim Dr. Malíka a naše škola. Těchto osm škol se rozdělilo do dvou
skupin, pak postupovaly první dvě školy, které se utkaly s prvními dvěma školami
z druhé skupiny.
V naší skupině byla Třemošnice, Chrudim Sladkovského a Chrudim Husova. Dál
jsme postupovaly my a Chrudim Sladkovského. Z druhé skupiny postoupila Chrudim
U stadionu a Gymnázium Josefa Ressela. Obě tyto školy jsme porazily, vyhrály celý
turnaj a postoupily do krajského kola, které se koná 1. června ve Svitavách.
Lucia Semelková, IX. třída
POZN. RED.: V krajském kole ve Svitavách ZŠ Rosice obsadila krásné 3. místo.
BLAHOPŘEJEME.

Volejbalové klání ve Slatiňanech
Ve čtvrtek 16.4.2004 jsme přijeli do Slatiňan na okresní kolo ve volejbale. Ráno,
před začátkem turnaje, jsme se sešli před školou a odjeli jsme na místo konání.
Když jsme přijeli před tělocvičnu, nějaký chlapík nás zavedl do ženských šaten. Byli
jsme tam ještě s jedním týmem.
Po převlečení jsme se šli na palubovku rozcvičit. Pak jsme nastoupili k prvnímu
utkání proti Třemošnici, to bylo „špatný“, prohráli jsme 2:0 na sety. Po chvíli jsme
nastoupili proti škole Dr. Malíka z Chrudimi, po vyrovnaném prvním setu nám druhý
už tolik nevyšel a prohráli jsme zase 2:0 na sety. Po chvíli zase zápas, všichni
otrávení prohrami, ale třetí zápas byl úplně nejlepší, ale jak to tak bývá, zase 2:0.
Pak jsme šli do šatny, po chvíli přišel trenér p. uč. Odstrčil a oznámil, že
odjíždíme domů. A nakonec sestava:
kapitán:
Filip Koucký (Kouďák)
hráči:
Stanislav Procházka (Špacír), Karel Pelikán (Toky),
Tomáš Netolický (Pipena), Ladislav Šrejma, Martin Červinka
náhradník: David Vápeník (Cement)
Tým sestavil a připravoval náš oblíbený a uznalý trenér pan učitel Odstrčil.
Filip Koucký, IX. třída

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Dne 29. března se v naší škole uskutečnilo malování na hedvábí. Této akce se
nejdříve zúčastnili žáci prvního stupně a o hodinu později žáci druhého stupně naší
školy.
Seznámili jsme se s výtvarnicí, která nám ochotně vysvětlila postup práce. Každý
z žáků obdržel rámeček s připevněným hedvábím a mohl si tak namalovat obrázek
podle svého zájmu. Rozpíjením barev jsme vytvořili krásné obrázky, které jsme si
odnesli domů a ukázali rodičům.
Snad si v budoucnu malování zopakujeme.
Roman Vondráček, VI. třída

8

Školní výlety
Škola v přírodě
Kdo? žáci I. – IV. třídy
Kdy? 20.6. – 25.6. 2004
Kde? Lánov u Vrchlabí
Téma? Putování s Krakonošem!!! Těšte se na zážitky, podělíme se o ně
s Vámi v příštím čísle.

V. třída
Ve dnech 21.-23.6.2004 pojede V. třída do autokempu Borová u Poličky.
Plánujeme koupání a turistiku.
třídní učitelka V. třídy

VI. třída
V období 8.-10.června 2004 navštíví naše třída Český ráj. To
znamená, že se vydáme směrem na Jičín – známé pohádkové
město s lesem Řáholcem a nezapomenutelným Rumcajsem,
Mankou a Cipískem.
Dominantou náměstí v Jičíně je Valtická brána, její věž je
vysoká 52 m a je z ní nádherný rozhled po okolí. Asi 5 km od
Jičína budeme pokračovat směrem do rekreační oblasti Jinolických rybníků, kde
dvakrát přenocujeme. V těsném sousedství je přírodní rezervace Prachovské skály a
v nich známá zřícenina hradu Trosky, jejichž známá a zdaleka viditelná silueta je
jedním ze symbolů zdejšího kraje. Známý je i zámeček Humprecht.
No prostě – do českého ráje cesta příjemná je ☺.
za VI. třídu Lenka Horníková

VII. třída
Náš třídní, pan učitel Linek, se nás zeptal, kam chceme jet na školní výlet.Dal nám
vybrat dvě místa - Jeseníky nebo Vysočinu.Tak se celá třída dohodla, že budeme
hlasovat. A zvítězily Jeseníky. Poputujeme tedy skoro s celou třídou na Černohorské
sedlo. Jedeme 8.-10.června s panem učitelem Linkem a s paní učitelkou
Bumbálkovou. Už teď doufáme, že se nám tam bude líbit!!!!!!!!!!!!!!!!
za VII. třídu Eliška Fedašová

VIII. třída
Ve dnech 4.-8.6.2004 proběhne školní cyklistický výlet, kterého se zúčastní 8.
třída. Cílem putování je CHKO Třeboňsko.
za VIII. třídu Luboš Vrabec

IX. třída
Vzhledem k tomu, že v letošní IX. třídě mírně vázne komunikace, došlo k situaci,
že se tradiční školní výlet neuskuteční. Někteří žáci by i přesto rádi spolu strávili pár
společných dní, a tak zřejmě vyrazíme na pátek a sobotu ( 25. a 26.6.2004) se stany a
spacáky pravděpodobně do „Ádru“.
třídní učitelka IX. třídy
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Superstar VI. třídy
V nápady nabité VI. třídě se konala soutěž
SUPERSTAR. Naši drahou porotu představovala
Lenka Horníková, Nikola Kadidlová, Zuzka
Machačová a Tomáš Ullrich. Jinak se účastnili
skoro všichni žáci VI. třídy. Bylo to velmi pěkné.
Soutěž probíhala tak, že nejdříve jsme zpívali sami,
poté jsme zpívali ve dvojicích a nakonec opět sami.
Do samého finále se probojovali ovšem pouze čtyři zpěváci. A z nich už
nevybírala porota, ale ostatní žáci VI. třídy.
Na prvním místě se umístil a tím pádem vyhrál soutěž SUPERSTAR
Honza Chytil, na druhém místě byla Jaroslava Procházková a na třetím místě
Martina Mlynářová.
Všem gratulujeme.
Tato soutěž byla zábavná a děkujeme p. uč. Brožkové za to, že jsme tuto
soutěž mohli uskutečnit.
Jaruška Procházková, VI. třída

HUDEBNÍ RUBRIKA
Americká skupina METALLICA je legendou mezi heavy metalovými skupinami.
Metallica za dobu svého trvání na metalové scéně vydala mnoho úspěšných CD. Po
odchodu baskytaristy JASONA NEWSTEDA Metallica nevydala žádné nové CD. Až
po 2 letech se jim podařilo sehnat nového „basáka“ ROBERTA TRUJILLA, který
hrál dlouhou dobu v kapele SUICIDAL TENDENCIES. S ním vydali nejnovější
album St Anger.
Složení kapely:

James Hettfield

Robert Trujillo

Lars Ulrich

Kirk Hammett

Luboš Vrabec a Michal Hnátek, VIII.třída
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Rozhovor se zástupkyní ředitele
Marcelou Kohoutovou
1/ Jste zástupkyní ředitele 2. rokem, co pro Vás bylo - je lepší, být učitelem a učit,
nebo sdílet ředitelnu s ředitelem školy?
Jako třídní učitelka jsem pracovala hlavně se žáky své třídy. Práce zástupkyně mi
umožňuje udělat více pro celou školu.
2/ Jak na Vaši novou funkci hledí rodina?
Rodina mne podporuje a respektuje moji práci.
3/ Na školní zahradě bylo vystavěno školní hřiště. Myslíte si, že je pro žáky naší
školy dobrou atrakcí?
Nešlo nám o to mít ve škole nějakou „atrakci“, ale o místo, které by sloužilo jak
k odpočinku a relaxaci, tak ke zpříjemnění vyučování. Výuka už v tomto přírodním
prostředí za pěkného počasí probíhá.
4/ Plánujete na škole ještě jiné změny?
Další změny jsou samozřejmě v plánu, některé se uskuteční již v příštím školním
roce, některé jsou dlouhodobějšího charakteru. Plánujeme např. další rozšíření již
zmiňovaného dětského hřiště.
5/Kdybyste mohla být zase jenom učitelkou, jakou třídu byste si vybrala?
Trochu mi teď chybí práce s menšími dětmi, takže některou z nižších tříd.
6/Jak se Vám spolupracuje s novým ředitelem školy?
Velmi dobře, máme hodně podobné názory.
7/Jaká se Vám líbí květina?
Líbí se mi růže, ale potěší mě i kytička kopretin.
8/Bude ZŠ Rosice pořádat nějaké letní tábory?
Naše škola přímo ne, ale máme zde nějaké nabídky pro žáky.
9/Kdyby existoval druhý život, jakým zvířátkem byste chtěla být?
Asi psem. Snad potkám dobrého člověka, kterému bych mohla být nejlepším
přítelem.
10/Jaké jídlo výhradně nejíte?
Nudle s mákem.
11/Vaříte ráda?
Vařím ráda a těší mě, když ostatním chutná.
12/Jak vidíte budoucnost Rosíku?
Rosík se mi moc líbí a obdivuji všechny jeho tvůrce. Myslím si, že se stále
zlepšuje, takže má určitě budoucnost.
13/Cestujete ráda a kam?
Ráda jezdím za sluníčkem, protože mám ráda teplo.
Kdysi jsem navštívila Francii a tato země mě tak zaujala, že bych se tam chtěla ještě
někdy podívat.
14/V kolika letech jste se rozhodla pro povolání učitelky?
Původně jsem chtěla být učitelkou v mateřské škole. Nakonec jsem se stala
učitelkou základní školy a jsem ráda. V kolika letech to bylo, si přesně nepamatuji.
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15/Jakou knížku jste naposledy četla?
Naposledy jsem četla Banánové rybičky od Haliny Pawlowské. Mám ráda lidi se
smyslem pro humor, kteří si umí udělat legraci třeba i sami ze sebe a autorka této
knihy k nim patří.
16/Když teď učíte, vidíte v nějaké dívce sama sebe?
To přímo asi ne. Myslím si, že každé z dětí je jedinečná osobnost. Je ale pravda,
že se často snažím vžít do pozice svých žákyň i žáků, abych lépe pochopila jejich
pocity, takže občas vzpomínám na svá školní léta.
17/Chtěla byste, aby Vás vaše dcera následovala a byla z ní také učitelka?
Svoji dceru nechám svobodně se rozhodnout, čím by chtěla být.
18/Co byste popřála žákům a učitelům na prázdniny?
Přeji všem žákům i učitelům spoustu pěkných zážitků s rodinou a přáteli, aby si
odpočinuli, neboť vím, že vykonali za celý školní rok velký kus práce.
Za rozhovor děkují redaktorky Lenka Horníková a Jaruška Procházková.

Den seniorů
Naše škola si každým rokem vzpomene na prarodiče svých žáků a
připraví jim drobný dárek v podobě přáníčka ke Dni seniorů. Na jejich
výrobě se podílejí žáci druhého stupně. Každoročně je nápadem osloví a
k práci motivují paní učitelka Brázdová a paní učitelka Kohoutová.
Vzhledem k reakcím seniorů si myslíme, že přáníčka mají velký úspěch
a jak se dočtete dál, letos jedno doletělo dokonce až do Austrálie.

Náš pozdrav do Austrálie
Jistě si pamatujete, že v minulém pololetí uskutečnila naše škola
telefonický rozhovor s panem Doubkem z Austrálie. Před několika týdny
mu redakce Rosíku poslala výtisk posledního čísla našeho časopisu.
Já (J. Procházková – pozn. red.), za redakci časopisu jsem mu napsala
dopis, ve kterém mu přeji za všechny rosické školáky vše nejlepší ke Dni
seniorů (23.4.). K dopisu jsem mu také přiložila přáníčko, které vyrobily
naše děti. Myslím si, že ho naše přání velmi potěšilo.
Jaruška Procházková, VI. třída

Nocování III. třídy ve škole
V pátek 28.5. jsme se sešli v 18:30 ve třídě, protože jsme spali ve škole. Opékali
jsme buřty, u ohně zpívali písničky. Hráli jsme různé hry. V 10 hodin večer jsme se
šli podívat na netopýry na půdu. Byl to dobrý zážitek.
Lucka Motyčková, III. třída
Opékali jsme párky. Sám jsem spal mimo domov. Byli jsme na půdě podívat se na
netopýry.
Tomáš Dang, III. třída
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aneb jak jsme bojovali od rosického kola až po Liberec
Základní kolo ( Rosice )
Naši žáci se mohli zúčastnit dopravní soutěže na našem hřišti dne 22.4.2004 za
drobnou odměnu. Zúčastnila se dvě děvčata ze čtvrté třídy, část páté třídy, jedno
děvče z šesté třídy a pět žáků ze sedmé třídy.
Okresní kolo ( Chrudim )
Dne 13.5.2004 se žáci naší školy zúčastnili okresního kole dopravní soutěže
v Chrudimi ve starší i mladší kategorii.
Každé pondělí a podle potřeby jezdili s paní učitelkou Novotnou na dopravní
hřiště v Chrudimi, aby se na okresní kolo dostatečně připravili.
Za družstvo mladších soutěžili : Jaroslava Procházková
Žaneta Marelová
Marcel Kutílek
Pavel Stupavský
Toto družstvo se umístilo na dobrém 2. místě se 142 trestnými chybami. Jako
nejlepší cyklista v této kategorii byla vyhlášena J. Procházková.
Za družstvo starších soutěžili : Tereza Kohoutová
Ivana Jušková
Filip Kutílek
Stanislav Procházka
I toto družstvo se umístilo velmi dobře a svým výkonem obsadilo příčku nejvyšší
s počtem trestných chyb 63 a postupuje do krajského kola v Náchodě. Nejlepším
cyklistou byl vyhlášen F. Kutílek.
Krajské kolo ( Náchod )
V pravidlech stojí „ kdo vyhraje kolo okresní, postupuje do kola krajského“.
Naše starší družstvo ve stejném obsazení jako v kole okresním se vydalo dne 24.26.5.2004 do Náchoda, soutěžili za Pardubický
kraj. Štěstí jim přálo a opět obsadili první příčku.
Postupují dále do „republiky“, která se koná 14.6.16.6.2004 v Liberci.
Tímto děkujeme paní učitelce Novotné a
přejeme nám všem hodně úspěchů do dalšího kola
dopravní soutěže. A pokud nám štěstí zůstane
nakloněno, mohlo by nás čekat i kolo mezinárodní.
Ivana Jušková, VII. třída
vítězné družstvo starších v krajském kole, s p.
uč. Novotnou
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Zdravotní soutěž
Je již tradicí, že se naše škola účastní soutěže Hlídek mladých zdravotníků. Tradici
se nevymyká ani to, že tuto soutěž opět připravila paní učitelka Novotná.
A jak vypadalo letošní kolo? To nám sdělí autorka následujícího článku, která
byla přímo v centru dění.
Zdravotní soutěže se zúčastnili Jaroslava Procházková, Jasmína Absolonová,
Sabina Blehová, Žaneta Marelová a Martin Klička.
Tato soutěž nebyla lehká, spíše těžká, ale přesto jsme si vybojovali třetí místo.
Soutěž se konala 27.4.2004 v Chrudimi na ZŠ Sladkovského.
Jaroslava Procházková, VI. třída

Slavnostní otevření dětského hřiště
V minulém čísle našeho časopisu jste se
dočetli o obrovském úspěchu posledního
ročníku naší tradiční předvánoční vernisáže.
Nyní bychom Vám chtěli sdělit radostnou
zprávu. Dětské hřiště je na světě!!!
I když slavnostní otevření proběhne
spolu s Akademií a táborákem na závěr
školního roku, naše hřiště již prochází
zatěžkávacím obdobím. Houpeme se,
kloužeme se a učíme se na naší zahradě a
máme velkou radost, že se nám s Vaším
přispěním podařilo otevřít tento kout
školního areálu pro malé i velké.
Nadšení uživatelů této „atrakce“ je velké, jak konečně budete moci posoudit sami
na další stránce časopisu.
Touto cestou bychom také chtěli projevit velký dík rodině Malinských, která
naší škole věnovala materiál a z něho také vyrobila překrásné lavice, které nám
rázem vytvořily společně s tabulí další třídu. Nyní se můžeme inspirovat starými
Řeky a získávat nové informace pod širým nebem.

Postřehy ze školní družiny
Na zahradě za školní družinou nám postavili průlezky, tabuli a lavice. U tabule si
hrajeme na školu, soutěžíme, kloužeme se, houpáme se a prolézáme průlezky.
Chodíme tam rádi.
Andrea Červinková, I. třída
Nedávno nám vyrostlo za družinou dětské hřiště. Moc se mi to tam líbí, ráda si
tam píšu na tabuli. A moc ráda se houpu na kruzích. Ale ze všeho nejraději se kloužu
na klouzačce.
Eliška Růžičková, IV. třída
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Za družinou nám postavili průlezky. Máme tam: dvě houpačky, kruhy, klouzačku,
žebřík, provaz na houpání, lavičky a průlezku. Na lavičkách zpíváme různé písničky.
Na tabuli kreslíme, hrajeme hry, třeba šibenici, město, školu.
Průlezky nejsou jen pro školní družinu, jsou i pro jiné třídy. Kluci si hrají skoro
pořád na průlezce, provazu a žebříku. Někteří se klouzají na klouzačce, houpou se na
houpačce a chodí na kruhy.
Míša Šimonová, IV. třída
Na zahradě nám postavili houpačky a klouzačku. Na houpačkách se ráda houpu,
také se kloužu na skluzavce. Kluci rádi prolézají průlezky. Je to prostě fajn.
Esterka Ščuková, II. třída
Na zahradě nám postavili průlezky a tabuli s lavicemi. Na houpačkách se
houpeme, zpíváme a hrajeme si na lavicích. Je to prima.
Míša Dostálová, I. třída
Na zahradě za družinou vyrostlo dětské hřiště, které se skládá z klouzačky,
houpaček, kruhů, provazu a žebříku. Na „prolejzačkách“ a provaze si hrají hlavně
kluci. A na tabuli si malujeme všichni.
Je to prostě super!
Maruška Chocenská, IV. třída

Morana
Vynášení Morany je spojeno s odchodem zimy a
nástupem jara. Moranu jsme vyrobili společně s paní
učitelkou a paní vychovatelkou. Panna byla z roští a
textilu, korále, které měla na krku, byly z vajec. Měla
velikost lidské postavy a byla upevněna na dřevěné
tyči.
1. dubna, společně s II., III. a IV. třídou, jsme
vynesli Moranu za vesnici. Cestou jsme zpívali písně o
jaru. Za Rosicemi jsme ji svrhli do řeky. Všichni jsme
věřili, že jsme se rozloučili se zimou. Bylo tomu tak?
za I. třídu třídní učitelka Jitka Bumbálková
vynášení Morany
Morana očima dětí III. třídy
1.4.2004 jsme I., II., III. a IV. třída a naše paní
učitelky šli zahnat zimu. Když jsme hodili Moranu do
řeky Žejbra, všichni tleskali. Morana měla šátek a na
sobě měla plášť. Já jsem nesl Moranu s kamarádem
Pepou (Novákem – pozn. red.).
Lukáš Ždánský, III. třída
Byli jsme pouštět Moranu. Šli jsme od školy, všichni lidé se koukali z oken, u
řeky jsme ji pustili, 2x se nám zasekla, ale paní učitelka Bumbálková ji pohrozila a
Morana se pustila. Pluje až do moře.
Tomáš Freiberg, III. třída
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Šli jsme hodit Moranu do řeky. Lukáš a Pepa drželi Moranu za nohy a za ruce.
Morana měla modré šaty, červený šátek a na krku vajíčka. Měla růžový obličej a
červenou pusu. Bylo hezky.
Markéta Brunclíková, III. třída
Když jsme šli hodit Moranu do vody, tak jsme si zpívali písničky a střídali se o
Moranu. Když jsme přišli k řece, paní učitelka se ptala, jestli ji tam má hodit. Všichni
hlasovali, že ano. Tak jsme ji tam hodili. Paní učitelka se ptala, kdo ví, kam doplave a
Gabča říkala, že do kanálu. A všichni se smáli.
Lucka Motyčková, IV. třída
Bylo 1.4. Šli jsme na průvod s Moranou. Bylo hezky. Morana byla moc těžká.
Nošení Morany je zvyk. A až se dojde k řece, hodí se tam.
Pepa Novák, III. třída
Z tvorby našich žáků:

Květy stromů kvetou teď,
mláďata se líhnou hned,
občas někdy zaprší,
sluníčko to vysuší.
Traktory teď orají,
ptáci krásně zpívají
a to je to jaro teď,
žijou ptáci, stromy i květ.
Vojta Chytil, V. třída

ČARODĚJNICE
OD STŘEDOVĚKU se věřilo, že existují dny, kdy mají nečisté síly větší moc
než jindy.Takovým dnem byl i noční čas z 30. dubna na 1. května. Víra v nečisté síly,
stará jako lidstvo samo, se časem proměnila v pověru, že ďábel může moc na zemi
uplatňovat pouze prostřednictvím lidí - čarodějnic a někdy i čarodějů.
Před vrata domu i chléva se položily narýpané drny. Dříve než mohla čarodějnice
vstoupil dovnitř, musela všechna stébla přepočítat, což jí trvalo až do rána, kdy její
moc pominula. Stavení se kropilo svěcenou vodou, před vrata a na dvůr se
zapichovaly pruty a pichlavé trní, aby se čarodějnice poranila. Na ochranu před nimi
se zapichovaly i vidle, košťata, pod drn se dávalo vejce.
Existovala řada praktik, které měly umožnit čarodějnice vidět, případně potrestat.
Lidé věřili, že ji lze zahlédnout v noci na křižovatce nebo opuštěném místě.
Eliška Fedašová VII. třída
16

1. MÁJ – lásky čas
O datu 1. května jsme už psali ve spojitosti se státním
svátkem. První květen je ale také dnem lásky. Podle
lidové tradice se v tento den stavějí májky. Tento obyčej
je známý po celé Evropě. Stromy musely být silné, rovné
a hodně vysoké. V některých případech se dokonce
druhy stromů kombinovaly a části musel napevno spojit
kovář.
Na vrcholku máje byl zavěšen ozdobný věnec, který
byl často předmětem „loupeží“ chlapců z okolních vesnic.
Chlapci stavěli májky před domy děvčat a bylo
zvykem, že věku dívek odpovídala výška májky.
Májky se objevují i v lidových písničkách. Všichni
určitě známe „Na rozloučení, mé potěšení, postavím pod okny máj.“.

Jízda králů
V našem kraji se asi těžko setkáme se starou tradicí jízdy králů. Přesto se
dodnes v některých krajích tento zvyk dochoval. Jízda králů by měla být
spojena s oslavami letnic v termínu
svatodušních svátků. Doba oslav závisí
na Velikonocích, a proto i tento svátek
nenajdete pevně v kalendáři.
Královskou družinu tvořilo až dvacet
jezdců v bohatě zdobených krojích, kdy
každý má pevně stanovenou úlohu. Král
je přestrojen do ženského kroje se
spoustou pentlí a dalších ozdob.
Nejznámější
jízdu
králů
v současnosti pořádají ve Vlčnově. Její tradice je opravdu velmi dlouhá, a tak
v roce 2009 vyjede již dvoustý král.

MEDARD - 8. ČERVNA
Potvrzená pranostika „Medardova krápě - 40 dní kape“ nemá s osudy sv.
Medarda žádnou spojitost. Sv. Medard se narodil kolem roku 459 v severní Francii
rodině zámožného šlechtice. Ve svých 33 letech byl vysvěcen na kněze, po
bohabojném životě se jako sedmdesátiletý stařec stal biskupem, zemřel roku 545.
Eliška Fedašová, VII. třída
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Evropská unie
Stávající členové:
Velká Británie, Švédsko, Finsko, Dánsko, Německo, Belgie,
Nizozemsko, Lucembursko, Francie, Rakousko, Portugalsko,
Španělsko, Itálie, Řecko, Irsko
K 1.5.2004 přistoupilo 10 nových zemí:
Polsko, Česká republika, Slovensko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Maďarsko,
Slovinsko, Malta, Kypr

Symboly Evropské unie:

Evropská hymna
Její melodie pochází v Deváté symfonie, kterou v roce 1823 složil Ludwig van
Beethoven.
Za oficiální hymnu EU byla přijata v roce 1985.

Evropská vlajka
Historie vlajky sahá do roku 1955, kdy EU existovala jen ve formě Evropského
společenství uhlí a oceli a měla pouze šest členských států
Počet hvězd nemá žádnou souvislost
s počtem členských států. Hvězd je
dvanáct, protože číslo dvanáct je
tradičním symbolem dokonalosti, úplnosti
a jednoty. Vlajka tedy zůstane stejná bez
ohledu na budoucí rozšiřování EU.
Od začátku roku 1986 ji užívají všechny
evropské instituce.

Heslo Evropské unie →
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Jedním z přistupujících států je i:

Slovinsko
Rozloha: 20 250 km2
Počet obyvatel: 1 900 000
Hlavní město: Lublaň-(268 000 obyvatel)
Druhé největší město: Maribor (106 000 obyvatel)
Sousední země: Chorvatsko, Rakousko, Maďarsko, Itálie
Měna: slovinský tolar
Mezinárodní automobilová značka: SLO
Má přístup k moři (asi 30 km pobřeží).
Je nejbohatší zemí z bývalé Jugoslávie.
V roce 1991 se oddělilo od Jugoslávie.
Pavel Ťukálek, VIII. třída

Naše sluneční soustava
Víte, že.
Kdyby průměr Slunce byl stejný jako průměrná výška dospělého člověka, měl
by Jupiter velikost jeho hlavy a Země by byla o trochu větší než duhovka oka.
Za 5 miliard let Slunce stokrát zvětší svůj současný objem. Jeho palivo začne
hořet pomaleji a vnější vrstvy pohltí Merkur, Venuši a možná i Zemi.
Za další milion let Slunce spotřebuje všechen přístupný vodík. Jeho plynné
vnější vrstvy uniknou do vesmírného prostoru a vytvoří planetární mlhovinu,
řídký oblak plynu a prachových částic.
Ze zbývajícího jádra se nakonec stane bílý trpaslík, superhustá hvězda o
velikosti Země. Ten bude pomalu chladnout a slábnout až do stadia černého
trpaslíka. Vnější planety nynější sluneční soustavy budou kolem něj neustále
obíhat, ale v mnohem větší vzdálenosti než nyní.
8. června 2004 přejde planeta Venuše přes sluneční kotouč. U nás můžeme
jev pozorovat (za dobrého počasí) v dopoledních hodinách. Venuše bude
černou tečkou viditelnou pouhým okem pohybující se přes disk Slunce.
Jan Chytil, VI. třída

19

Jak vzniká zatmění Měsíce?
Zatmění Měsíce vzniká tehdy, dostane-li se Měsíc do zemského stínu,
který Země vrhá do prostoru. Měsíc se proto musí nacházet na protilehlé
straně oblohy než Slunce. Při zatmění je tedy Měsíc vždy v úplňku.
Zdaleka však při každém úplňku ale nenastává zatmění Měsíce. Měsíc
většinou zemský stín mine. K tomu, aby zatmění Měsíce nastalo, musí být
kromě výše uvedené základní podmínky i okolnost druhá, kterou je, aby se
Měsíc nacházel v blízkosti tzv. uzlu své dráhy. Ekliptiku měsíční dráha
protíná ve dvou bodech - uzlech. Poloha uzlů se mění ve zhruba 18tileté
periodě, nazývané Saros.
Zatmění Měsíce, na rozdíl od slunečních zatmění, lze pozorovat z celé
k Měsíci právě přivrácené zemské polokoule. Jinými slovy tedy z
kteréhokoliv místa na zemském povrchu, které má v době zatmění Měsíc
právě nad obzorem.
Ročně mohou být na Zemi pozorována nanejvýš tři zatmění Měsíce,
jindy není viditelné ani jedno. V letošním roce můžeme pozorovat dvě
zatmění Měsíce - 4. května 2004 a 28. října 2004.
Ani při úplném zatmění Měsíc z oblohy zcela nezmizí. I když se bude nacházet
v zemském stínu, bude patrný. Jeho zbarvení však bude velice netypické - oslnivý jas
úplňku nahradí na tmavém nebi nevýrazná hnědá až cihlově červená barva měsíčního
kotouče. Důvodem je lom světla v zemské atmosféře. Sluneční paprsky se tak
dostanou, byť pouze v malé míře, do zemského stínu. A protože naše atmosféra
rozptyluje nejméně červené světlo, bude mít Měsíc právě načervenalou barvu.
Nakolik tmavý odstín bude tentokrát Měsíc při zatmění mít, bude záležet na
momentálním stavu zemské atmosféry. I za úplného zatmění lze na Měsíci
dalekohledem pozorovat obrysy měsíčních moří a některé výrazné krátery.
Autorem článku i snímků je Pavel Hyksa, VII. třída
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WOKNO V HLAVNÍM MĚSTĚ
„Vážení rodiče, jistě se Vám již doneslo, že náš divadelní
soubor Wokno byl pozván, aby obohatil naše hlavní město o
další kulturní zážitek.“
Takhle nějak začínala „pozvánka“ našeho p. režiséra Bartáka
do pražské ZŠ Křesomyslova na divadelní přehlídku dětských
divadel s názvem ŠKrhOLA 2004.
Naše vystoupení jsme hráli v pondělí 24.5.2004 (avšak do
Prahy jsme se vydali již v neděli 23.5.) v ZŠ Ladislava Hanuse
v Praze 4.
Po příjezdu do Prahy, ubytování a generálce naší hry jsme se vydali do nočních
ulic. Když jsme se večer vrátili do třídy (3.B – naše ubytovna), poslechli jsme si na
noc „pár hororů“. Ráno jsme posnídali ve školní kuchyňce a ještě před začátkem
vystoupení stihli krátkou dopolední procházku.
V 10:00 začal úvodní ceremoniál, po něm jsme zhlédli pohádku Ledová královna
v podání profesionálního souboru. Pak jsme hráli my.
Každý, kdo naše vystoupení viděl, by si asi řekl, že nejdůležitější postavou byl
princ z Modromoří, princezna Kristýnka, zlá královna nebo
tři princové. Ale nejdůležitější postavou celého představení
byla nápověda, kterou „ztvárnila“ naše paní učitelka
Brožková.
I se „ztrátou“ dvou herců jsme to dobře zahráli. Chyběla
nám Ořechová víla, kterou zahrála „bývalá nápověda“ Jarča
Freibergová (text se naučila v rekordním čase dvou dnů!) a
o text prince Jakuba (M. Kraťoch) se podělili „jeho bratři“ princ Lukáš (J. Chytil) a
princ Martin (N. Kadidlová).
Ačkoli jsme hráli už počtvrté, tréma pořád byla, ale dovolím si napsat, že jsme
čím dál lepší. Naše (doufám poslední) vystoupení se bude konat na dětském dni
v Rosicích 5.6.2004.
Věříme, že se na nás ještě jednou přijdete podívat a budete nám držet palce, aby se
nám dařilo!
za celý divadelní soubor VI. třídy (WOKNO) Lenka Horníková

Přírodovědná soutěž
Každé středeční (žáci II. stupně) a čtvrteční (žáci I. stupně) ráno se
scházíme v počítačové učebně naší školy a intenzivně se připravujeme na
přírodovědnou soutěž, která se koná 11. června v Domě dětí v Hlinsku.
Poznáváme rostliny, živočichy, houby a nerosty. Soutěž je rozdělena do
několika kategorií.
Eliška Ulčová, IX. třída
A kdo bude na soutěži zastupovat naši školu?
za 3. ročník: L. Žďánský, P. Samková
za 4.-5. ročník: M. Chocenská, G. Paclíková, M. Klička
za 6.-7. ročník: M. Malinská, I. Jušková, T. Kohoutová
za 8.-9. ročník: S. Vondráčková, R. Čápová, E. Ulčová
Vyzkoušejte si v následující křížovce, jak jste na tom s poznáváním
přírody Vy!
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Po vyluštění křížovky vyjde v tajence jméno jednoho živočicha. Přijdeš na to jakého?
bíločerný pták s dlouhým ocasem
ocasatý obojživelník
větší vodní hlodavec
dravý pták
dravá říční ryba
malá šelma, v zimě bílá
chráněný hrabavý polní pták
polní hlodavec s lícními torbami
černý krkavcovitý pták
Jako nápovědu můžeš použít tyto obrázky:

p. uč. Marek Odstrčil
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Šestý ročník Bambiriády, tradiční prezentace činnosti sdružení dětí a mládeže a
středisek volného času, proběhl 20. až 23. května 2004. I v tomto roce se konala ve
všech krajích. Žáci naší školy se zúčastnili Bambiriády v Chrudimi (VI. třída 20.5. a
I. až IV. třída 21.5.).
Bambiriáda je velkou přehlídkou aktivit, které mohou účelně vyplnit volný čas
dítěte. Návštěvníci zde měli možnost vyzkoušet si lukostřelbu, tábornické dovednosti,
vrhání nožů, šachy, batikování, keramiku, interaktivní hry, práci s přírodním
materiálem, jízdu na koni a další.
Všem se nám Bambiriáda velmi líbila a shodli jsme se na tom, že příští rok se jí
opět zúčastníme.
za II.třídu Irena Čápová (třídní učitelka)
Jak na BAMBIRIÁDU vzpomíná II. třída:
Mě se tam líbilo, že jsme hráli piškvorky. A jezdili jsme na koni. Ještě se mi tam
líbilo vrhání nožů. Bylo to prostě super.
Ester Ščuková, II. třída
Líbilo se mi, jak jsem sjížděla lanovku, jak jsem vrhala nožem a jak jsem jezdila
na koni. A ještě jsme udělali rekord se vzdušným balónem. Bylo nás v něm 16 z naší
třídy.
Hedvika Chourová, II.třída
Jezdil jsem na koni, seděl jsem na motorce a byl jsem v koši.
Petr Hejduk, II. třída
Dne 21.5. jsme navštívili chrudimskou Bambiriádu. Nejvíc se mi líbily motorky.
Ze všeho nejvíc mě bavilo vrhání nožů. Ale hodně mi chyběla lukostřelba, kterou
jsme nenašli.
David Smejkal, II. třída
Dne 20. května jsme byli na Bambiriádě. Mě se tam líbila ta lanovka. Byli jsme na
piškvorkách. Byli jsme taky v koších. Taky na střílečce a na koni. Líbilo se mi to.
Procházeli jsem se po cestičce. Byla to krása. Byli jsme na vrhání nožů. Taky jsme
byli na házení kroužků. Na té Bambiriádě se mě líbilo všechno. A co ty? Ty jsi určitě
byl. Viď, že jsi byl.
Jiří Zamastil, II. třída
Mě se líbilo všechno a nejvíc se mi líbilo na koňském hřbetě. A v létajícím koši, kde
nás bylo 16. Krásně jsme se pobavili.
Lenka Pražanová, II. třída
Nejdřív jsme šli se školou na lanovku. Viděli jsme motorky a seděli jsme na nich.
Stříleli jsme na brankáře. Zahráli jsme si plno her. Seděli jsme v balónu. Vešlo se nás
tam 16. Nakonec jsme jeli šťastně autobusem domů.
Tomáš Klička, II. třída
A jak vzpomíná VI. třída:
Dne 20.5.2004 jsme se zúčastnili chrudimské Bambiriády v Parku na
Střelnici. Ráno jsme se dopravili do Chrasti a odtud jsme jeli přímou trasou do
Chrudimi.
Po příjezdu do parku jsme měli rozchod. Každého zaujalo něco jiného.
Zkusili jsme si jet na kanoi, mohli jsme si vyzkoušet hlavolamy (např. ježka
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v kleci), mohli jsme shlédnout vystoupení tanečních škol, někteří si vyzkoušeli
střelbu ze vzduchovky, házení šipek a spoustu dalšího.
Každému se Bambiriáda líbila. A při odchodu na autobus jsme si ještě dali
zmrzlinu.
Za VI. třídu Lenka Horníková

V. Falgenhauer se vzduchovkou, N. Kadidlová, Z. Machačová, J. Procházková v kanoi

SPORTOVNÍ KLUB KARATE ALENA
Naši školu oslovil s nabídkou začít cvičit přímo v naší obci sportovní klub
KARATE ALENA klasický styl KARATE SHOTAKAN RYU, který je doplněn i
základními prvky sebeobrany.
Tohoto cvičení se mohou zúčastnit dívky i chlapci všech věkových kategorií.
Cvičení podporuje nejen fyzickou zdatnost cvičenců, ale i jejich psychiku a
sebeovládání.
Zájem projevilo více než 50 žáků naší školy, a proto doufáme, že kurz bude
úspěšně zahájen.
Eliška Fedašová, VII.třída

Výtvarná soutěž
Vzhledem k tomu, že závěr školního roku je pro všechny nabitý akcemi,
chápeme, že jste neměli tolik času malovat, a proto jsme se rozhodli, že
práce na témata z č. 3 vyhodnotíme společně s tématy z tohoto čísla a ta
jsou:
Zážitky z prázdnin, Náš školní výlet (Naše škola v přírodě),
Nejkrásnější sluníčko
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Je Vaším snem navštívit daleké země?
Toužíte podívat se do Ameriky?
Teď máte jedinečnou možnost, pokud se necháte inspirovat naší
nabídkou.
Všichni jistě znáte z televizních obrazovek nějaký ten western či indiánku a
neříkejte, že nemáte chuť si zahrát Vinetoua či Ribanu nebo mnoho dalších hrdinů
z divokého Západu.
O letních prázdninách se koná již po třetí letní tábor pod názvem INDIÁNSKÉ
LÉTO S IČIBANEM. Indiánské léto proto, že všichni děti jsou indiáni, vedoucí
sherifové a instruktoři představují kmenové náčelníky.
Tento tábor se koná v překrásném prostředí na okraji lesa a rybníka (Stříbrného
jezera), na rozlehlé pláni, okolo které jsou rozesety vigvamy, v kterých nacházejí
vyčerpané rudé tváře odpočinek. Samozřejmě nechybí ani to krásně zdobené teepee,
v kterém se střídají kmeny v přečkání noci.
Přesně na přelomu tábora se bude konat westernový víkend, na který přijedou koně
a z tábora neodjede ani jeden táborník, co neumí jezdit na koni.
K westernovému víkendu patří samozřejmě lasování, rýžování zlata, práce s bičem
a různé soutěže, kde jedinou odměnou jsou westernáče (= peníze), za které si můžete
na konci tábora koupit něco pro sebe či na památku pro kamaráda.
A co nás ještě čeká? Dva celodenní výlety, koupání, pudinková válka, dvě noční
hry, olympiáda, táborová pouť ukončená karnevalem, posezení u táboráků a spousta
různých her.
To vše se koná od 14.8. do 28.8.2004 v Mlýnku u Velin, kde se na Vás všechny
těší Ičiban – hlavní vedoucí, Otakárek – šamanka, kochrmani – kuchaři a všichni
sherifové a kmenoví náčelníci.
Hau – domluvil jsem.
David Vápeník, VII. třída

Kam o prázdninách?
Taneční tábor: 1.-13.8.2004 Proseč, cena: 3 300,- Kč, info: 469 667 324,
602 148 711
Letní tábor: 1.-14.7.2004 Zdoňov u Adršpašsko-teplických skal,
cena: 3 000,- Kč, info: 466 613 102, 776 110 503
Tábory 2004: 1.-11.7.2004, 11.-21.7.2004, 21.-31.7.2004, 10.-20.8.2004
Božanov – Broumovské stěny, cena: 2 990,- Kč,
info: 777 006 005, 777 004 003
Letní tábor: 12.-25.7.2004 Těchonín – Celné v Orlických horách,
cena: 2 000,- Kč, info: 469 674 278
Yetti sport: 3.-17.7.2004, 31.7.-14.8.2004, letní dětské tábory,
cena: 3 500,- Kč, info: 603 811 569
Další informace se dozvíte v ZŠ na nástěnce u ředitelny nebo sborovny.
Jaruška Procházková, VI. třída
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Blíženci 22. 5. - 21. 6.
Příznivé dny:
Nepříznivý den:
Čísla:
Barva:
Kameny:
Zvířata:
Rostliny:
Charakter:

čtvrtek, pátek, sobota
středa
3, 12, 13, 23
šedá
achát, malachit, diamant, opál, zafír
opice , liška, papoušek, mravenec, vosa
máta, meduňka, pomněnka, líska, tymián
melancholický flegmatik

Blíženci jsou především intelektuálové. Mají diplomatické schopnosti, také jsou
přizpůsobiví, pohotoví, obratní, aktivní, podnikaví, nápadití, šikovní a chápaví. Vždy
se zajímají o aktuální dění. Milují svobodu a touží cestovat, neradi se zavazují. Jsou
kamarádští, racionální, nenechají se ovlivnit. Dokáží být povrchní, neposední,
netrpěliví a také vychytralí prospěcháři.
Citát pro Blížence: "Několikrát jsem si přál ukončit hovor a zjistit, co si skutečně
myslím." Walter Lippmann
Eliška Fedašová, VII. třída

VYBARVI SI. - Obrázek: Jan Chytil, VI. třída
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STRÁNKY PRO BYSTRÉ HLAVY:
Každý z nás určitě zná okřídlené přísloví „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi
člověkem.“. Otevřely se nám obzory, otevřely se nám hranice a každý teď
poznává, kolik osob v sobě vlastně skrývá. Vybrali jsme jazyky, kterými se
„trápí“ naši žáci. Někdy není na škodu vyzkoušet si své znalosti jinde než
v testech a „písemkách“.
Máte rádi křížovky, rébusy, skryté příběhy? Tak jste na správné
stránce!
Křížovka pro „němčináře“:
pravidlo
medvěd
koberec
jinak
nový
rodiče
zkoušet
do
měřit
kůň
liška
papoušek
kráva
lev
opice
Roman Vondráček,VI. třída
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Rébus: Kouzelné brýle pomohly sluníčku odhalit správný význam slov.
Dokážete to i Vy?
Svítičko sluní,
štipky mouchají,
study chudent,
nemaje tabáku,
v rozpláštěném
trháku utíká
přes hrachovo
sousediště.
Lenka Horníková, VI. třída
Vyluštění anglické křížovky z minulého čísla:
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1. pes
2. místnost
3. les
4. čaj,svačina
5. zítra
6. knihovna (nábytek)
7. auto
8. fialová
9. čas
10. nápad
11. Itálie
12. Londýn

Vyluštění anglických přísloví z minulého čísla:
Přítel v nouzi je skutečný přítel.
Kdo váhá, je ztracen.
Děti a blázni mají veselý život.
Láska je slepá.
Když neděláte chyby, neděláte nic.

A friend in need is a friend indeed.
He who hesitates is lost.
Children and fools have merry lives.
Love is blind.
If you don’t make mistakes, you don’t
make anything.

anglická slovíčka
jak se píše
fool
hesitates
mistake
live
who

jak se čte
fu:l
heziteit
mi'steik
liv
hu:

make
children
friend
lost
blind

meik
čildrn
frend
lost
blaind

český
význam
blázen
váhat
chyba, omyl
život
kdo
dělat,
vyrábět
děti
přítel(kyně)
ztracený
slepý

Ivana Jušková, VII. třída
Nedokončený příběh z 2. čísla:
Kocourci našli na stole hrnek s mlékem a pohádali se.
- Já jsem starší, a proto budu lízat první ? – řekl Mikeš.
- Ne, ne ! Já budu lízat první ? – pravil Pepa.
Tak dlouho se hádali, až strčili do hrnku.
Hrnek se převrhl, spadl a rozbil se. Mléko se vylilo.
Kocourci začali mléko s radostí vylizovat a ještě se hádali, kdo má uklidit střepy.
V tom zaštěkal za dveřmi pes.
Vaším úkolem bylo příběh dokončit. Nejlepší dokončení příběhu zveřejňujeme a
autorka získává toto číslo časopisu ROSÍK zdarma. Blahopřejeme!

Kocourci
.v tom zaštěkal za dveřmi pejsek. „Haf, haf, co vy tady děláte?!“ Kocourci se lekli
a rozutekli se po místnosti.
Hned na nato se objevila panička. Jak uslyšela koťata vrznout dveřmi, vyskočila
oknem ven a utíkala na cizí zahradu. A chudák pejsek to schytal! A ještě v boudě si
říkal: „Až se ti uličníci tady objeví, tak je pořádně proženu!“
A koťata? Ta se už raději nikdy neukázala. U sousedů se měla dobře a pejsek na
ně přes plot nemohl.
Petra Samková, III. třída
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DOKRESLI SI OBRÁZKY.

30

POZNÁŠ, CO JE NA OBRÁZCÍCH?
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Rosík, noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou
Redakční rada: Horníková Lenka, Chytil Jan, Kopčák Šimon, Procházková
Jaroslava, Vondráček Roman, Novák Karel, Říhová Irena a výtvarné redaktorky
Fedašová Eliška a Jušková Ivana pod vedením p. uč. Evy Malinské a Petry Brožkové
Adresa školy: ZŠ Rosice, Rosice 97, 538 34
Telefon: 469 667 445 ředitelna, 469 666 520 sborovna
E-mail: skola@skola-rosice.net
http://skola-rosice.net
Prázdniny se blíží...
a tak Vám redakční rada časopisu ROSÍK přeje krásné počasí, příjemný
odpočinek a exotické zážitky ☺.
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