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VÁNOCE JSOU TADY
Svícny, nejrůznější ozdoby na vánoční stromeček,
adventní věnce, ale třeba i náušnice či šatní
ramínka, ovšem všechno s vánoční tématikou. To
a mnoho jiného si mohli koupit v pátek 7. prosince
návštěvníci již tradičních Vánočních trhů v Základní
škole Krhanice.
„Mami, ale nezapomeň, že letos nebudeme prodávat na chodbě, ale přestěhovali jsme se do školní
jídelny,“ upozorňovala mě dcera, která stejně jako
Adam Kraft, Martin Miffek, Antonín Koloros či Aleš Bydžovský prodávali na vánočních trzích
výrobky, které vyrobili pro tuto příležitost jejich spolužáci.
I když se to tak na první pohled nemuselo zdát,
proměna školní jídelny na jedno velké tržiště
přinesla řadu výhod. V jednu chvíli tak mohli
příchozí poslouchat hudební vystoupení žáků,
především prvního stupně, a zároveň ochutnávat vánoční cukroví, jak jinak než z kuchyní
ochotných maminek krhanických školáků, nebo
vybírat, co pěkného si z trhu odnesou domů.
A rozhodování to opravdu nebylo jednoduché.
Stejně těžké je i určit komu za letošní Vánoční trhy v Základní škole Krhanice patří největší
dík. Spolku Karhany, který byl duchovním otcem trhů? Paní ředitelce Věře Ráblové, která akci
ve škole povolila? Všem žákům, kteří zajistili, aby bylo co na trzích prodávat? Lidem, kteří
celý trh vykoupili? Já bych řekla, že poděkování patří všem. Které dítě teď dokáže odložit
mobil nebo tablet a třeba ze skleničky od jogurtu udělat vkusný svícen, aby udělal někomu
radost? Který dospělý na úkor svého volného času navozuje lidem, které navíc vůbec nezná,
vánoční atmosféru? Že by měly Vánoce přeci jen takovou moc dělat lidi lepšími? Nebo jsme
přeci jen pořád lidé s city a nejen stroje honící se za penězi, úspěchem a majetkem?
Já věřím, že to druhé. I když, kdo ví. Kouzlo Vánoc…
Všem čtenářům přeji krásné Vánoce, v roce 2019 mnoho štěstí, zdraví a lásky, a Růžovým
listům spoustu zajímavých článků.

Moc děkujeme autorce článku paní Martině Křečkové
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ROZHOVOR...
Jen a pouze s paní knihovnicí Jindřiškou Dubovou

Pocházíte z Krhanic nebo odjinud?
Narodila jsem se sice v Kladně, kde rodiče tehdy bydleli nějaký čas v podnájmu a otec
tam pracoval. Ale pak jsme se hned po mém narození přestěhovali zpět do Krhanic,
do rodného domku maminky, kde žiji celý život.
Jak jste se dostala k tomuto povolání?
Knihovnici dělám osm let. Byla to vlastně náhoda. Pracovala jsem jako účetní v Benešově a kvůli péči o nemocné a staré rodiče jsem musela přestat dojíždět. A v té době
se uvolnilo místo u nás v Obecní knihovně.
Čtete ráda?
Knihy a čtení mám ráda od mala a knihovnu u nás jsem navštěvovala ještě jako dítě
školou povinné. Půjčovala jsem knížky nejen pro sebe, ale i rodičům a dědečkovi.
Tehdy knihovnu vedl pan Alois Berka s manželkou. Byli skvělí, oba čítávali do hluboké
noci, aby pak mohli čtenářům knihy doporučit. Už tehdy se mi práce v knihovně moc
líbila.
Jakou knihu máte nejraději?
Nedá se říct jednoznačně, kterou knihu mám ráda. Je jich více. A také postupem času
se člověku mění náhled na různé knihy.
Dříve, jako dítě jsem četla a měla moc ráda všechny Mayovky, Verneovky, Tweinovky,
Zane Greye, atd...a měla jsem moc ráda např. knihu Poslední mohykán od J.
F.Coopera, nebo Muž se srdcem kovboje od Jacka Schaefera ale i od Františka
Běhounka, spisovatele i cestovatele Trosečníci polárního moře.
Pak mám ráda i poesii, třeba od Jaroslava Seiferta- Světlem oděná ze Zpěvů o Praze,
od Vítězslava Nezvala Sloky o Praze aj...
Přečtu si a sleduji, co vyjde z regionální četby, z našeho okolí. Mám ráda knihy
i životopisné, třeba o malířích a miluji knihy s obrázky Ivana Svatoše. Jinak hezky se mi
čtou třeba některé knihy od Barbory Woodové nebo B. Erskinové, Dana Browna ale
i různé fantazy.
Jaké knihy z krhanické knihovny byste doporučila pro naše čtenáře?
Doporučovat knihy je těžké. Každý má svůj vkus. Snažím se mít v knihovně různé žánry i knižní novinky a také již vím za tu dobu, co tu jsem v knihovně, co moji čtenáři
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mají rádi. Takže můžu doporučit různé rodinné romány, knihy od spisovatelky
J. Moyesové, Woodové, máme hodně knih od severských autorů, kteří se hodně čtou,
Nesba například, také napínavé knihy od Dana Browna, nebo hororové od
Murakamiho, či humorné knihy Patrika Hartla aj. Pro mládež bych doporučila např.
Thomase Brezinu-dobrodružné příběhy, různé fantazy a scifi knihy....

Myslíte si, že lidé přejdou spíš na elektronickou podobu knih?
Nemyslím si, že knihy zaniknou a nahradí je výhradně jen elektronická podoba. To je
jako když by mělo zaniknout malování obrazů, protože máme přece digitální foťáky :-)
Kdo má rád knihy a chce jí držet přímo v ruce, chce mít doma svojí léty vybudovanou
knihovničku s vybranými knihami, a má rád pěkné obaly a ilustrace, tomu je nikdy
nemůže plnohodnotně nahradit kniha v elektronické podobě. Ale na druhou stranu
uznávám, že kdo dojíždí třeba dál do zaměstnání a nechce si zatížit zavazadlo třeba
silnou knihou, je pro něj praktičtější ta elektronická podoba.

Čím se zabýváte ve volném čase?
Ve svém volném čase tedy kromě nějaké pěkné rozečtené knihy (nyní čtu zajímavou
a napínavou knihu Prokletí jantarové komnaty od Tomáše Kozáka), také ráda kreslím
a maluji, což vždy byl můj velký koníček. Také miluji jakoukoliv dobrou hudbu, takže
občas jdu na nějaký ten koncert, či skupinu, anebo ráda zhlédnu i pěkný film.

Co byste vzkázala našim čtenářům?
A vzkaz čtenářům? Přeji jim, aby byla pro ně kniha odpočinkem, odreagováním od
běžného života a spěchu, ponořením se do jiného světa, kam se vždycky budou těšit
vrátit.
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Dárky dostávají děti po celém světě, ale zdaleka ne všude je nosí Ježíšek.

Anglie
V Anglii nosí dárky Father Christmas, který chodí
v noci z 24. na 25. prosince. Tradiční vánoční jídlo
je v Anglii krocan s ořechovou nádivkou. Jako dezert tradičně podávají vánoční puding, do kterého
schovávají náprstek nebo prstýnek. Když ho někdo
najde, bude mít příští rok štěstí.

Amerika

V Americe dostávají děti dárky od Santy Klause,
který je rozdává, stejně jako Father Christmas,
v noci z 24. na 25. prosince. Tradičním vánočním
pokrmem je v Americe nadívaná krůta s bramborovou kaší, sladkými brambory, brusinkovým
kompotem nebo pečivem.

Austrálie
V Austrálii je na Štědrý den obvykle slunečno a teplota
kolem 25 °C. Dárky jim nosí, také Father Christmas. Ale
většina tamějších obyvatel podává ovocné a zeleninové
saláty a obložené mísy s osvěžujícími nápoji. Jen ti konzervativnější slaví Vánoce jako v Anglii.

Španělsko

Rovníková Guinea

Ve Španělsku nadělují dárky tradičně Tři králové
až 6. ledna, ale Španělé si nově vymysleli Papá
Noela, ten je podobný Santa Klausovi. Ke Štědrovečerní večeři mívají speciality z kozího a ovčího
mléka, máslové placky nebo citrónový dort. Večeři podávají v deset hodin večer a o půlnoci
jdou všichni na půlnoční mši.

V Rovníkové Guineji slaví Vánoce podobně jako ve Španělsku. Také jim dárky nosí Tři králové
a k večeři mají také výrobky z kozího nebo ovčího mléka.
Článek napsal Antonín Koloros
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TOP VÁNOČNÍ
SONGY
Každý má chvíli volného času o Vánocích. Někdo méně, jiný více, ale všichni ho
alespoň trochu najdeme. A proč tu chvilku nestrávit příjemně a společně s hudbou?
Naše tipy na Vánoce znějí:
„Vánoce na míru“ je vánoční písnička od
Ewy Farné. Na počátku listopadu roku
2017 byla vydána jako její úplně první
vánoční píseň, která původně vznikla pro
obchod Mall.cz, ale na konec se stala
úspěšnou nejen v reklamě. Song je sice rok
starý, avšak pořád má své osobité vánoční
kouzlo.
EWA FARNA-VÁNOCE NA MÍRU

Asi jedna z nejznámějších
a nejoblíbenějších amerických
vánočních písniček, která pronikla
i k nám. Již prvních několik taktů vám
prozradí, že se jedná o energií nabitý
singl. V překladu její název znamená:
Všechno, co chci k Vánocům, jsi ty.

MARIAH CAREY-ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU

Tenhle vánoční song z roku 2014 je
trochu starší, ale stojí za to. Při
písničce se zcela uvolníte a nakazí
Vás pozitivní nálada.

ARIANA GRANDE-SANTA TELL ME
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Hana Zagorová nahrála tento song
v sedmdesátých letech minulého
století. Pořád se drží na předních
příčkách popularity především u dětí
nejen kvůli své veselé melodii, ale
i kvůli samotné zpěvačce, jejíž
radostný hlas doprovází celou
písničkou.
HANA ZAGOROVÁ-ZIMA, ZIMA

"We Wish You a Merry Christmas" je populární
Britská vánoční koleda ze západní části Anglie.
Píseň se v průběhu času měnila. Například dnes
říká první sloka toto:
Přejeme vám veselé Vánoce,
Přejeme vám veselé Vánoce,
Přejeme vám veselé Vánoce,
A Šťastný Nový Rok.
A v 18. Století se zpívala tato verze:
Přejeme Vám veselé Vánoce
a šťastný nový rok.
Kapsu plnou peněz
a sklep plný piva.
WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS

" Feliz Navidad "napsaná v roce 1970

portorickým zpěvákem a skladatelem je
singl s jednoduchým španělsko-anglickým
textem ("Feliz Navidad, próspero año
y felicidad" znamená: Veselé Vánoce,
prosperující rok a štěstí, stejně jednoduchý
anglický verš: I wanna wish you a Merry
Christmas, from the bottom of my heart.
Chci vám popřát veselé Vánoce z celého
mého srdce) se stala klasickou
vánoční popovou písní ve Spojených
státech, v celém španělsky mluvícím světě i
jinde po světě.

JOSE FELICIANO-FELIZ NAVIDAD

Růžové listy
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KŘÍŽOVKY
JEDNODUŠŠÍ KŘÍŽOVKA
1) Jeden z vánočních zvyků je lití
2) Co Ježíšek nosí pod stromeček?
3) Čtyřtýdenní období před Vánoci
4) Sněhové
5) Jsou na něm 4 adventní svíčky
6) Chodí s Mikulášem a andělem

Tajenka ………………… jsou 24.12.

SLOŽITĚJŠÍ KŘÍŽOVKA
1) 26. prosince má svátek
2) Město, kde se narodil Ježíšek
3) Červená květina je vánoční
4) Hlavní sob s červeným nosem
5) Vánoční stromek může být jedle či
6) Koleda JÁ…….. PŘICHÁZÍM KOLEDOVAT
7) Jeden z darů tří králů
8) Koleda WE WISH YOU A ……CHRISTMAS
9) Ten, kdo nosí dárky v Americe

Tajenka ……………………je 24. 12.

prosinec 2018
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VTÍPKY
Proč byste si nikdy neměli začínat se Santou?
Protože má černý pásek.
Aktuální zpráva: Na D1 jsou nejlepší sněhové
podmínky pro lyžaře.
Proč nejsou v Americe kominíci?
Proč platit za něco, co dělá každý rok Santa zcela
zdarma?
Jak se správně říká starému sněhulákovi?
Louže.

Santa je s námi celý náš život, jeho přítomnost v něm lze ale rozdělit do čtyř
hlavních stádií:
1. Věříte v Santu.
2. Už nevěříte v Santu.
3. Předstíráte, že jste Santa.
4. Vypadáte jako Santa, ani se nemusíte
snažit.
Letos žádné Vánoce nebudou. Řekli jsme
Ježíškovi, že jsi byl celý rok hodný.
Umřel smíchy.

PERLIČKY Z ÚST ŽÁKŮ











Nejen v méně vyspělých státech se chovají ovce, kozy a skoti.
V Tádžikistánu, Uzbekistánu a Turkmenistánu se vyrábějí stany.
Marie Terezie zrušila nevolnost.
Knírač je pán co má knír.
Babí léto je, když z chalup vylezou babičky.
Mozek zajišťuje rovnováhu a opilost.
Dětská nemoc je záušnice.
Vosy jsou užitečné, protože když vás bodnou, tak neumřou.
Měsíc vypadá menší než země, protože je daleko.
Nelíbí se mi, že ve starých filmech hrají jen mrtví herci.

Růžové listy
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TIPY NA VÁNOČNÍ
DÁRKY
K Vánocům patří neodmyslitelně dárky. Asi každé dítě i někteří dospělí
milují hledání dárečků pod stromečkem. Pokud jste v této disciplíně nováčkem,
tak se Vám budeme snažit pomoci. Zde Vám nabízíme několik rad a tipů jak
postupovat při výběru, nebo nápady na samotné dárky.

Co vymyslet?
Zaprvé si musíte říct, pro koho dárek má být.
Není nejlepší dávat taťkovi šálu, když víte, že
má svou oblíbenou a nehodlá to měnit. Naopak mu můžete darovat například knížku od
oblíbeného autora. Pro mamku něco něžného
a pro sourozence vyberte něco, o co se zajímá
nebo co má rád. Samozřejmě darováním klasičtější věci, jako jsou třeba ponožky, nikoho nikdy
neurazíte, ale i originalita se počítá.

Nápady pro inspiraci
Pokud máte rozmyšleno, pro koho dárky chcete
kupovat nebo vyrábět můžete začít. Maminku
i tatínka okouzlíte vlastní vytvořenou věcí, zatímco
sourozence jí moc nepotěšíte. Pokud netušíte, co za
dárek, zkuste se inspirovat…

maminka

tatínek

babička

dědeček

kosmetika
-- lak
na nehty

knížka
-- knížka

hrníček
-- hrníček

křížovky
-- křížovky

- svíčka
- svíčka
- instantní perníkový koláč

- dobrý čaj
- dobrý čaj
- karty

- vánoční ponožky
- vánoční ponožky
- rámeček

- vánoční přání
- otevři když…
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INSTANTNÍ PERNÍKOVÝ KOLÁČ
Můžete darovat i jedlé dárky. Někdo je má nejradši. Ale víte, jak nápaditý a přitom jednoduchý je
instantní perníkový koláč?
INGREDIENCE:

JAK NA TO:



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.










Skleněná láhev cca 1 litr
200 g hladké mouky
4 lžíce kakaa
hrst slunečnicových semínek
100 g cukru
hrst strouhaného kokosu
1 kypřící prášek do perníku
80 g čokolády
hrst lískových oříšků

9.
10.

SEPIŠTE RECEPT NA PAPÍREK A DOPIŠTE:
PŘIDEJ:
2 vejce (z bílku vyšlehej sníh)
100 g másla
200 ml mléka
Vše smíchej a peč na 170 stupňů cca 30 minut.

do lahve nasypeme 100g mouky
poté dvě lžíce kakaa
dále hrst slunečnicových semínek
také 100g cukru
poté hrst strouhaného kokosu
nyní znovu 100 g hladké mouky.
a ještě 2 lžíce kakaa.
nesmíme zapomenout na kypřící
prášek do perníku.
téměř nakonec 80 g mléčné
čokolády.
a nakonec hrst lískových oříšků.

2 vejce (z bílku vyšlehej bílek)
100 g másla
200 ml mléka
Vše smíchej a peč na 170 stupňů cca 30
minut.

RÁMEČEK
POTŘEBUJETE:




rámeček
čtvrtku
červenou a černou fixu

BÁJEČNÁ
LASKAVÁ
DOBROTIVÁ
MILUJÍCÍ
PEČUJÍCÍ
KRÁSNÁ
PŘEKVAPUJÍCÍ

JAK NA TO:
1.
2.

3.
4.

vystřihněte si čtvrtku o velikosti
vnitřních rozměrů rámečku
napište vlastnosti Vaší babičky tak,
aby uprostřed vzniklo červeně
napsané slovo BABIČKA (můžete
použít stejná přídavná jména jako
my)
vystřihněte
vložte do rámečku a hotovo
Můžete darovat.
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OTEVŘI KDYŽ…
Otevři když… je vlastně krabice s obálkami, na kterých je napsáno kdy je máte použít. V obálkách jsou
předměty, jež souvisí se situací na obálce. Tento dárek, skoro jako každý, můžete darovat i jindy, něž
jen na Vánoce. Musíte dávat si POZOR, abyste nedali tento poněkud vtipný dárek člověku, který by to
nemusel úplně pochopit.

NAPŘÍKLAD:
OTEVŘI KDYŽ…
… když chceš vidět něco hezkého.
… když jsi ve stresu.
… když jsi nemocný.
…když by si s něčím nejraději praštil.
…když nechceš zapomenout
…když máš všeho plné zuby
…když nevíš, co dneska uvařit
…když potřebuješ nažhavit
…když nevíš kudy kam
…když nemůžeš usnout
…když máš střevní potíže
…když máš hodně volného času

ZRCÁTKO
BUBLINKOVÁ FÓLIE
KAPESNÍČEK A ČAJ
HOPÍK
BLOČEK A TUŽKA
ZUBNÍ NIT NEBO PÁRÁTKA
POLÉVKA V PRÁŠKU
ZAPALOVAČ
MAPA
POHÁDKA A MEDUŇKOVÝ ČAJ
ČERNÉ UHLÍ
STROUHANKA(extrémně těžké puzzle)

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
POTŘEBUJETE:







2 bílé čtvrtky
červený barevný papír
černou a červenou fixu
bíločervený provázek
nůžky
lepidlo

JAK NA TO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

bílou čtvrtku přeložíme na půl tak, aby lícovala
načrtneme a vystřihneme stromeček s dalším menším uprostřed z červeného papíru
vystřihneme větší obdélníček z červeného papíru a menší z bílého
na bílý obdélník napíšeme pro koho přání je (pro dědečka, pro babičku…)
čtvrtku poťupkáme červenými tečkami
nalepíme stromeček a obdélníky
napíšeme přání
převážeme provázkem
Zdroj: Pinterest
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PRO I.-IV. TŘÍDU

1. NA VÁNOCE ZDOBÍME?
a) palmu nejlépe plnou kokosů
b) jehličnatý stromeček
c) mohutný listnatý strom
2. PÍSEŇ TICHÁ NOC JE
a) koleda
b) hip hopový song
c) jazzová hymna
3. KOLEDA JE
a) lidový léčebný prostředek proti bolesti kloubů
b) písnička zpívaná ve vánočním čase
c) jméno astronauta, který přistál na Měsíci
4. ODKUD NÁM NESOU NOVINY VE STEJNOJMENNÉ KOLEDĚ?
a) z betlémské plošiny
b) z brněnské krajiny
c) z betlémské krajiny
5. SVÁTEK TŘÍ KRÁLŮ PŘIPADÁ OBVYKLE NA:
a) 6. 1.
b) 1. 6.
c) 26. 12.

Pokud chcete odpovědět,
vyplňte lístek přiložený
v novinách a po té ho vhoďte
do boxu s nápisem ŠKOLNÍ
NOVINY (první stupeň)
První místo bude vylosováno
A vítěz obdrží cenu

Růžové listy

-14-

prosinec 2018

PRO V.- IX.TŘÍDU

1. KOLIK DRUHŮ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ MÁ BÝT NA ŠTĚDROVEČERNÍM STOLE?
a) sedm- jako je dnů v týdnu
b) dvanáct- jako je měsíců v roce
c) čtyři- jako je ročních období
2. KOLIKÁTÉHO PROSINCE SE ROZDÁVAJÍ DÁRKY V ANGLII, AMERICE?
a) 24.
b) 25.
c) 26.
3. Z ČEHO SE DĚLÁ VÁNOČNÍ FRANTIŠEK?
a) nedělá se, roste v lese podobně jako stromy
b) z mletého dřevěného uhlí a kadidla
c) kope se ze země jako uhlí
4. ODKUD POCHÁZÍ VÁNOČNÍ HVĚZDA
a) z Jižní či Střední Ameriky
b) ze střední Afriky
c) z jihovýchodní Asie
5. JAKÉ DARY PŘINESLI TŘI KRÁLOVÉ JEŽÍŠKOVI?
a) zlato, safíry a diamanty
b) zlato, myrhu a kadidlo
c) mléko, chleba a sůl

Pokud chcete odpovědět,
vyplňte lístek přiložený
v novinách a po té ho vhoďte
do boxu s nápisem ŠKOLNÍ
NOVINY (první patro)
První místo bude vylosováno
A vítěz obdrží cenu
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Zvědavá Abeceda
dnes a dříve
Dnes jsme vyslýchali paní učitelku Vladimíru Mrzkošovou (2018)

Auto: Jakým jezdíte automobilem?
Škodou Fabií
Barva: Jakou barvu máte nejraději?
Poslední dobou modrou
Cestování: Kam byste jela na životní cestu?
Mým snem byla Moskva. Vidět Rudé náměstí
a Chrám Vasila Blaženého.
Dům: Jaký je váš vysněný dům?
Ten, ve kterém bydlím s mojí rodinou a dobrými
sousedy.
Elektronika: Jaký elektronický přístroj
používáte nejčastěji?
Mobil
Film: Který film jste viděla na posledy?
Bohemian Rhapsody
Gastronomie: Jakou kuchyni máte nejraději?
Veškerou, kterou mi někdo uvaří.
Historie: Která historická událost vás nejvíce
zaujala?
Atentát na Heydricha
Charakter: Co je podle vás nejdůležitější
na člověku?
Tolerance
Ideál: Jaký je podle vás ideální partner?
Tolerantní, laskavý, empatický, ochotný
pomoci
Jízda: Čím je podle vás ideální doprava?
Vlastním autem
Kniha: Jaká je vaše nejoblíbenější kniha?
Můj život v jeho tlapkách od Wendy
Hillingnové.
Láska: Kdy jste prožila svou první lásku?
Na základní škole asi v 7. třídě
Mobil: Jak často používáte mobil?
Často

Národ: Který národ je vám sympatický?
Češi, Slováci, Řekové, záleží na povaze lidí.
Objev: Co považujete za největší objev
historie?
Elektřinu
Práce: je nějaká práce, která vás nebaví?
Když nemám náladu, tak žádná, ale asi
nejvíc vyndávání nádobí z myčky.
Rádio: Kterou stanici posloucháte?
Evropa 2, Kiss Jižní Čechy, Radiožurnál
Sport: Jaký je váš oblíbený sport?
Jóga, pilates
Televize: Na co se díváte v televizi?
Zprávy a pořady o kutilství- hledám
inspiraci do práce
Učitel: Měla jste oblíbeného učitele?
Měla úžasnou třídní učitelku Danielu
Brabcovou na základní škole na druhém
stupni.
Vášeň:Pro co máte vášeň?
To je zváštní otázka. Ale asi procházky se
psem a květiny kolem domu.
Zpěv: Váš oblíbený zpěvák či hudební
žánr?
Michal David, Bryan Adams, Phil Collins,
a celkově pop osmdesátých let.
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Zvědavá Abeceda
dnes a dříve
Dnes jsme vyslýchali paní učitelku Vladimíru Mrzkošovou (2004)

Auto: Jakým jezdíte automobilem?
Malinkatým červeným japonským autíčkem
DAIHATSU CUORE
Barva: Jakou barvu máte nejraději?
Oblékám se do barev podle nálad a v bytě
mám nejraději zelenou a kombinaci žluté
a modré.
Cestování: Kam byste jela na životní cestu?
Kamkoli, ale vždy s člověkem, který je mi blízký.
Dům: Jaký je váš vysněný dům?
Plný květin
E-mail: Používáte e-mail, kolikrát za den?
Málokdy.
Film: Který film jste viděla naposledy?
Už si nevzpomínám, snad Dobu ledovou.
Gastronomie: Jakou máte oblíbenou
kuchyni?
Miluji jakékoli zeleninové saláty.
Historie: Která událost z historie vás zaujala?
Stěhování národů.
Charakter: Co je podle vás nejdůležitější na
člověku?
Umět odpouštět.
Ideál: Jaký je podle vás ideální partner.
Takový, který mi rozumí.
Jízda: Čím je pro vás ideální doprava?
Vlastním autem.
Kniha: Vaše nejoblíbenější kniha?
Egypťan Sinuhet od Mika Waltari.
Láska: Kdy jste prožila první lásku?
Na ZŠ v 7. třídě
Mobil: Máte mobil, a jak často ho
používáte?
Mám a používám ho denně.
Národ:Který národ je vám sympatický?
Řekové

Objev: Co považujete za největší objev
historie?
Jakýkoli, který usnadňuje lidem život.
Práce:Je nějaká práce, která vás nebaví?
Žehlení v létě při 30°C
Rádio: Kterou stanici posloucháte?
Rádio City
Sport: Jaký je váš oblíbený sport?
Aerobic, posilování, jóga a kalanetika
Televize: Na co se díváte v televizi?
Na zprávy a poslední dobou mě baví
sledovat pořad Česko hledá Superstar.
Učitel: Měla jste nějakého oblíbeného
učitele?
Na ZŠ a všichni ji dobře znáte. Je to skvělá
paní učitelka Brabcová.
Vlasy: Jaké vlasy či účes se vám líbí?
Většinou se člověku líbí to, co sám nemá.
Zpěv: Váš oblíbený zpěvák či hudební
žánr?
Líbí se mi Václav Neckář, Phil Collins,
Bryan Adams, ale v poslední dobou rádio
doma ladí moje starší dcera, a proto si
s potěšením poslechnu i Vronu, Karmu,
Těžkej Pokondr, Touch a poslední bombu
letošního léta skupiny O - ZONE

Růžové listy

-17-

prosinec 2018

Zvědavá Abeceda
Dnes jsme vyslýchali paní učitelku Marii Vondráčkovou
Auto: Jakým jezdíte automobilem?
Škodovkou
Barva: Jakou barvu máte nejraději?
Mám ráda různé podzimní barvy.
Cestování: Kam byste jela na životní cestu?
Odjakživa mě lákají hory a moře. Proto do
Skotska tam je obojí.
Dům: Jaký je váš vysněný dům?
Moje chaloupka v Krkonoších.
Elektronika:Jaký elektronický přístroj
používáte nejčastěji?
Mobil
Film: Který film jste viděla na posledy?
Sleduji spíš pohádky než filmy, protože
mám vnoučata. Naposledy to byla pohádka
Rebelka
Gastronomie: Jakou kuchyni máte nejraději?
Českou
Historie: Která historická událost vás nejvíce
zaujala?
Založení Československé republiky.
Charakter: Co je podle vás nejdůležitější
na člověku?
Spolehlivost a empatie
Ideál: Jaký je podle vás ideální partner?
Takový, se kterým může člověk i mlčet.
Jízda: Čím je podle vás ideální doprava?
Autem
Kniha: Jaká je vaše nejoblíbenější kniha?
Nemám nejoblíbenější. Ale mám ráda romány
o českých dějinách od Ludmily Vaňkové.
Láska: Kdy jste prožila svou první lásku?
Na základní škole
Mobil: Jak často používáte mobil?
Denně

Národ: Který národ je vám sympatický?
Hodně záleží na lidech, a jaké mám s nimi
zkušenosti.
Objev: Co považujete za největší objev
historie?
Elektřinu
Práce: Je nějaká práce, která vás nebaví?
Mytí nádobí
Rádio: Kterou stanici posloucháte?
Většinou poslouchám Country rádio, ale
jen v autě.
Sport: Jaký je váš oblíbený sport?
Mám ráda zimní sporty.
Televize: Na co se díváte v televizi?
Nevydržím u televize jen sedět, a proto ji
jen poslouchám. Často sleduji pohádky
s vnoučaty nebo dokumenty.
Učitel: Měla jste oblíbeného učitele?
Na druhém stupni základní školy
tělocvikáře z Ekvádoru.
Vášeň: Pro co máte vášeň?
Pro rodinu, chalupu a zahradu
Zpěv: Váš oblíbený zpěvák či hudební
žánr?
Country
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Kdo je naladěn na Vánoce?
V pondělí 10. prosince se žáci 1., 3. a 4. třídy jeli vánočně naladit do Týnce nad Sázavou.
V kulturním domě měly totiž vystoupení děti z pěveckého a dramatického kroužku Terezky
Kadlecové. Zahrály nám krásné dvě pohádky a zazpívaly několik vánočních písniček. Poté
jsme si prošli svátečně vystrojený Týnec, prohlédli si betlém i vánoční stromečky ozdobené
našimi kamarády z týneckých škol a školek.

Lucie Kolorosová

Recyklohraní ve třetí třídě
Děti z 3. třídy se do recyklačního programu Recyklohraní zapojují průběžně sběrem starých
baterií a drobných elektrospotřebičů. Tentokrát se však přidali k plnění jednoho z úkolů,a tím
bylo vytvoření reklamního plakátu na sběr starých baterií. Dětem se povedl, posuďte sami.

Lucie Kolorosová
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GRINCH
Recenze nového vánočního filmu Grinch od J. Lukešové z 8. třídy
V sobotu jsem se svojí kamarádkou navštívila Cinema city v Praze na Chodově.
Vybraly jsme si vánoční, animovanou komedii Grinch.
Celý film se odehrává v Kdosicích. Hlavní postava je zelený mužík Grinch, který
žije za vesnicí v jeskyni a nenávidí Vánoce.
Film je vtipně zpracovaný, velmi jsme se zasmály. A taky je moc hezky
animovaný. Nejlepší postavy jsou jednoznačně Grinchův pes Max a sob Fred, bez
kterých by film nebyl tak vtipný. Moc se mi líbila myšlenka, že Vánoce nejsou jen
o penězích a dárcích, ale o tom, že by o nich nikdo neměl být sám. Ve srovnání se
starší verzí tohoto filmu se mi nelíbilo, že byl Grinch méně zlý a spíše roztomilý.
Grinch rozhodně patří mezi mé nejoblíbenější vánoční filmy a myslím, že
zaujme i starší obecenstvo.

Starší verze Grinche z roku 2000

Novější verze Grinche z roku 2018

ŠKOLNÍ KOMIKS
Byli bychom moc rádi, když by se našel někdo, kdo by byl ochotný kreslit komiks do Růžových
listů. Pokud se k nám chcete přidat, přineste svůj výtvor redaktorům (2. stupeň VIII. třída)
nebo ho můžete předat do třetí třídy paní učitelce Kolorosové. Vybereme ten nejlepší!
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Oslava narozenin
Dejnuška rostla a rostla a najednou už jí byl rok! Dostala: červený pískací míček,
modré přetahovadlo, růžovou gumovou kost, růžovou misku s jejím jménem, první obojek
i se známkou, růžovou dečku se žlutými tlapkami, bledě modrý hadrový košíček s bílými
puntíky, podložku pod misky a plyšového medvídka + dort s 1 a jménem samozřejmě se
svíčkou. Po oslavě si Dejnuška přitáhla proutěný koš, nandala tam některé hračky, napila se
z nové misky, vzala medvídka, dala si ho do nového košíčku, lehla si vedle něj a spinkala. Po
vyspinkání zase k hraní. Převrhla proutěný koš a vybírala si hračku k hraní. Vzala si gumovou
kost, stiskla, a ta kost pískla, ona se lekla, pustila kost, odběhla, po chvíli přišla nejistě, šla ke
kosti, vzala ji do tlamičky, stiskla, kost pískla, Dejnuška se lekla, ale neutekla. Po 5 minutách si
s kostí moc ráda hrála, a tak to bylo i s červeným gumovým pískacím míčkem. Po hře
s míčkem a kostí jí dali obojek. Dejnuška na něj byla pyšná a chtěla to ukázat kamarádům ze
vsi. Podrbala se a utekla, ukázala to kamarádům, ale nenašla cestu zpět. Tak hledala
a hledala, bloudila, až potkala hodného psa, který věděl kudy kam, všechno jí ukázal,
předvedl a dovedl domů. Dejnuška pěkně poděkovala a už jenom škrábala na zamčená vrátka
a při tom kňučela a panička se hned šla kouknout, co to je a jak byla ráda, když uviděla
Dejnušku živou a zdravou.
Příběh napsala: Anetka Strohschneiderová z 5. třídy
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
LISTOPAD







Ukončili jsme sběr žaludů pro lesní zvěř na zimu. Nasbírané plody si odvezl pan
Hlaváček- pracovník Lesů ČR.
Do celostátní soutěže „CESTOVÁNÍ S PRARODIČI“ jsme zaslali jedenáct prací.
Zažili jsme „ODPOLEDNE PLNÉ DUCHŮ“. Děti, přestrojené za nejrůznější strašidla,
tančily, soutěžily a nechyběl ani rautový stůl plný občerstvení.
Vybrali jsme vánoční dekorační předměty pro adventní trhy ve škole.
Nacvičili jsme krátké hudebně-recitační pásmo na rozsvícení vánočního stromu
v obci.
Při prezentacích jsme se dozvěděli od Jakuba Hlaváčka ze 4. třídy, jak probíhají hony
na lesní zvěř. Lucka Janderová ze 3. třídy nám ukázala nakoupené vánoční dekorace
a Martin Miffek z 5. třídy nám představil sestavy z taekwonda a ukázal různé způsoby
sebeobrany. David Kašpárek-bývalý žák naší školy-nám přinesl ukázat vlastnoručně
sestavenou formuli na dálkové ovládání. Před školou nám předvedl ukázkovou jízdu.
Článek napsala paní učitelka Vladimíra Čaplická

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Děkujeme všem žákům, kteří se zapojili do sběru starého papíru. Celkem jsme
nasbírali 2710kg starého papíru.
Všichni, jež přinesli více než 50kg, byli odměněni sladkostmi a drobnými dárky.
Příští sběrová akce proběhne na jaře roku 2019. Bude více odměněných?
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1. 12. 2007 – Začala vysílat televizní stanice Nova Cinema.
2. 12. 1804 – Napoleon Bonaparte se korunoval na císaře Francie.
3. 12. 2014 – V muničním skladu ve Vrběticích na Zlínsku vybuchlo 13 tun
uskladněné munice a muselo být evakuováno 430 lidí z okolních obcí.
4. 12. 1952 – Velký smog zakryl Londýn.
5. 12. 1777 – Na žádost císařovny Marie Terezie bylo biskupství v Olomouci
povýšeno na arcibiskupství.
6. 12. 1774 – Marie Terezie zavádí povinnou školní docházku.
8. 12. 1980 – John Lennon, bývalý člen skupiny The Beatles, byl smrtelně postřelen
před svým newyorským bytem.
10. 12. 1918 – Jeden z prvních zákonů mladého Československa zakazuje užívání
šlechtických titulů.
11. 12. 1972 – Apollo 17 přistálo na Měsíci.
13. 12. 1642 – Holanďan Abel Tasman objevil Nový Zéland.
14. 12. 1935 – Pro nemoc abdikoval prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
15. 12. 1993 – V České republice byla dána do oběhu bankovka dosud nejvyšší
nominální hodnoty - 5000 Kč.
16. 12. 1992 – Česká národní rada přijala Ústavu České republiky.
17. 12. 1989 – V USA byl odvysílán 1. díl seriálu Simpsonovi.
18. 12. 1935 – Dr. Edvard Beneš byl zvolen druhým Československým prezidentem.
20. 12. 2016 – Zloděj v bytě Petry Kvitové v Prostějově ji způsobil vážné poranění
ruky.
21. 12. 1834 – Poprvé byla uvedena divadelní hra Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka
aneb Žádný hněv a žádná rvačka, ve které zazněla píseň Kde domov
můj?
22. 12. 1882 – Thomas Alva Edison udělal první elektricky osvícený vánoční strom.
23. 12. 2011 – Pohřeb Václava Havla.
25. 12. 1261 – V kostele svatého Víta na Pražském hradě byl Přemysl Otakar II.
korunován českým králem.
26. 12. 1991 – Rozpadl se Sovětský svaz.
27. 12. 537 – Byl vysvěcen chrám Hagia Sophia.
28. 12. 1612 – Galileo Galilei se stal prvním, kdo pozoroval planetu Neptun.
29. 12. 1989 – Československým prezidentem byl zvolen disident Václav Havel.
31. 12. 1992 – Ve 24:00 zaniklo Československo, rozdělilo se na Českou
republiku a Slovenskou republiku.
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I TY NÁM MŮŽEŠ POMOCT!!!
Moc rádi zde uveřejníme Tvoje příspěvky, články nebo třeba malá umělecká dílka. Dílko by
mělo splňovat níže uvedené požadavky. Předem Ti děkujeme za Tvoji ochotu nám pomoct.

požadavky:



musí mít uvedené zdroje, ze kterých se čerpalo
musí být uveden autor článku (jméno a přímení, třída)

Svůj výtvor můžeš poslat na jeden ze dvou e-mailů, které visí na nástěnce, nebo ho vhoď
vytištěný do krabice s nápisem ŠKOLNÍ NOVINY.

VYHODNOCENÍ KVÍZŮ:



KVÍZ PRO MLADŠÍ - vyhrává Maruška Šprinclová ze 3. třídy
KVÍZ PRO STARŠÍ - vyhrává Antonín Nerad z 8. třídy

Výherci dostanou sladkou odměnu!
Správné odpovědi:

 KVÍZ PRO MLADŠÍ
1) a
2) a
3) b
4) c
5) b


KVÍZ PRO STARŠÍ
1) c
2) a
3) b
4) a
5) b

Správné výsledky křížovky:



JEDNODUŠŠÍ KŘÍŽOVKA- oblečení
SLOŽITĚJŠÍ KŘÍŽOVKA- polopaticky
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