Růžové listy
O B Č A S N Í K
číslo I.

Druhý stupeň
představa vs. realita
Je život na druhém stupni
opravdu taková pohoda, jak
se říká?
strana pět

Z Š

• září 2019

K R H A N I C E
•

ročník 2.

Zvědavá abeceda
Dnes jsme zpovídali paní
učitelku Pavlínu Holickou
strana čtrnáct

Nová fotbalová
sezóna
Začátek nové sezóny
+ exkluzivní příběh
z prvního zápasu
strana třináct

září 2019

strana 1

OBSAH
.

ZE ŠKOLY (strana 2 - 5)
BYLO, JE A BUDE
JAK SE VÁM LÍBÍ VE ŠKOLE?
DRUHÝ STUPEŇ - PŘEDSTAVA VS. REALITA
RŮŽOVKOVÁ ZÁBAVA (strana 6 - 9)
KŘÍŽOVKY
PRO POBAVENÍ
VTIPY
KVÍZY
VÍTE?(strana 10 - 12)
28. ZÁŘÍ
72 JMEN
VÍTE, ŽE...
FOTBAL (13)
NOVÁ FOTBALOVÁ SEZÓNA
ROZHOVORY (strana 14 - 15)
ZVĚDAVÁ ABECEDA
SLOHY(16)
jak jste si užili prázdniny?

Milé žačky, žáci a paní učitelky,
Rádi bychom Vás přivítali v novém školním roce. Všichni jsme se
na něj moc těšili, že? Společně s novým školním rokem zahajujeme
druhý ročník obnovených Růžových listů. Nový rok bude plný změn.
Nová grafika, které jste si jistě všimli, je jen maličkost. Změny
nastaly spíš v redakci. Oslovili jsme nové lidi, zdali by nechtěli být
redaktory nebo se jinak podílet se na tvorbě časopisu. Jak říká
přísloví: Víc hlav víc ví.
Chtěli bychom pokračovat v některých rubrikách, ale přidali jsme
i nové. Čekáme na vaše přání a připomínky, ale i na odpovědi z kvízů nebo na jakoukoliv zpětnou reakci. Pokud byste nám chtěli
pomoci, pište o životě ve třídách, posílejte fotky, pište o práci v hodinách. Moc rádi zde otiskneme vaše umělecká dílka.
Vykročte do nového roku pravou nohou a přejeme vám, aby již
rozběhlý školní rok byl minimálně stejně dobrý jako ten loňský.
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Bylo, je a bude
ZMĚNY NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

Ze školy odešla paní učitelka Jana Vilémová a nově nastoupila paní učitelka Pavlína
Holická jako třídní učitelka třetí třídy. Do lavic první třídy usedlo 15 prvňáčků. Devátou
třídu opustilo 17 žáků. Do první třídy také nastoupila asistentka Kateřina Vojířová.
Loňskou první třídu opustila jedna žákyně, ale místo ní nastoupil 1 žák. V letošním
druhé třídě je tedy 9 dětí. Do třetí třídy přišel jeden žák. V polovině loňského roku
odešla žačka ze třetí třídy. Do šesté třídy přibyli 4 noví žáci. Do sedmé třídy se
nedostala jedna žákyně. Z osmé třídy odešel jeden žák. V deváté jedna žačka začala
nový školní rok na jiné škole. Celkem je tedy na škole 151 žáků. Pro lepší orientaci
počtu žáků ve třídách se podívejte do tabulky.
Na hřišti s umělým povrchem se opravují sítě, aby míče konečně nevypadávaly mimo
něj. Do kabinetu českého jazyka byla zapojena lednice, takže paní učitelky už
nebudou muset chodit do sborovny. Do druhého oddělení družiny byla zakoupena
nová televize
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AKCE
I v novém školním roce již proběhly následující akce. Začalo se hned 2. 9. slavnostním
přivítáním do nového školního roku a prvním dnem prvňáčků ve škole. V úterý 3. 9. se
mohli žáci připravovat na rozjezd roku třídnickým dnem. Den poté 4. září vyrazila 3.
a 4. třída na zříceninu hradu Zbořený Kostelec. 12. 9. o velké přestávce studenti viděli
ukázku Taekwonda. Odpoledne téhož dne si žáci prvního stupně zasportovali na
sportovním odpoledni. V pondělí 16. září žáci zhlédli divadélko. Ve středu 18.
proběhly informační třídní schůzky. Ve stejný den jela naše redakce na exkurzi do
časopisu Týden.
A CO NÁS ČEKÁ?
V listopadu naši školu navštíví program vzpoura úrazům. Jedná se o dny 21. a 22.
listopadu. 29. a 30. 10. budou prázdniny.
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Atletické závody

Ve čtvrtek 12. září se konaly školní atletické
závody žáků 1. stupně. Celkem 31 dětí z 1. až 5.
třídy soutěžilo ve čtyřech disciplínách: hod,
skok do dálky, běh na 50m a vytrvalostní běh.
Našli se borci, kteří se umístili ve všech
disciplínách na stupních vítězů.
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Ti nejlepší pak pojedou v říjnu na okresní
atletické závody do Benešova. Pochvalu a uznání však zaslouží všichni malí sportovci. Svým
elánem a chutí do sportu nám zpříjemnili celé
odpoledne. Všem děkujeme.
Lucie Kolorosová

KET nebo Movers?
ZÁKLADNÍ ŠKOLA V KRHANICÍCH OPĚT SKÓRUJE NA POLI CAMBRIDGE ENGLISH.
2. června pořádala jazyková škola Akcent IH Prague Cambridgské
jazykové zkoušky v Benešově. Celkem si jazykovou úroveň
prověřovalo pět žáků z naší školy. Aleš Bydžovský a Tomáš Bláha
testovali své znalosti zkouškou KET, která je sice určená pro dospělé,
ale v úpravě pro školy ji mohli skládat i oni. Oba splnili na výbornou.
Tobiáš Riedl, Martina Baláčková a Adam Kraft plnili zkoušku s názvem
Movers. Též velmi úspěšně. Test se dělil na tři části: speaking
(mluvení), reading and writing - (čtení a psaní) a listening (poslech).
poté následovalo dlouhé čekání na výsledek, protože záznamové
archy se posílají ke kontrole do Cambridge. Slavnostní předávání
certifikátů proběhlo 14. 9. v obřadní síni v Benešově. Na předávání
certifikátů je doprovázela i jejich lektorka Jana Bydžovská. Všichni
odcházeli nadšení, s radostí a plní motivace do dalšího učení.
Aleš Bydžovský

VÝLET NA ZBOŘENÝ KOSTELEC
Ve středu 4. září využily děti ze 3. a 4. třídy krásné počasí
a vydaly se společně na výlet na zříceninu Zbořený Kostelec. Přestože už to byl třetí den nového školního roku, celý
ještě voněl prázdninami…sluníčko, výlet, kamarádi, hry.
Na hradě se děti dozvěděly něco z historie hradu a hlavně pověsti, které se k tomuto místu váží. Víte například, že
na svazích pod Zbořeným Kostelcem se za dávných časů
pěstovala vinná réva?
Podle jedné z pověstí se o ni staral vinař Dio, který
pocházel až ze Španělska. Říkalo se, že po příchodu tohoto
mladého vinaře se tu rodilo víno královské chuti. Mladík se
však zamiloval do nevěsty synovce hradního pána. Jí se
také vinař líbil, a tak spolu strávili noc. Když to dívčin ženich
zjistil, dal Dia probodnout. Dívka to viděla a v hrůze padla
k zemi. Její bílý šál se zachytil na jednom z keřů vinné révy.
Svatba se sice konala, ale dívka brzy zemřela žalem po
svém milovaném Diovi. Keřík, na kterém se tehdy zachytila
její šála, uschnul. Žádný keř, který na tom místě později
zasadili, už nikdy nevyrostl a hrozny vína neplodil.

Lucie Kolorosová
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Jak se vám

líbí ve škole?
JAK JSTE SE TĚŠILI DO
ŠKOLY?
Všichni nadšeně: ,,MÓÓÓC!"
BAVÍ VÁS ŠKOLA?
Jo moc, je to tu lepší než
ve školce. Proč by nás
nebavila?

ZPOVÍDALI JSME
NAŠE PRVŇÁČKY.
ZPRVU SE TROCHU
STYDĚLI, ALE NA
KONCI ROZHOVORU,
KDYŽ JSME
POŘIZOVALI FOTKU,
UŽ BYLI ÚPLNĚ
KLIDNÍ A BEZ OBAV.
BYLA ZÁBAVA S VÁMI
DĚLAT ROZHOVOR.
DOUFÁME, ŽE SVŮJ
NÁZOR NA ŠKOLU
NEZMĚNÍTE ANI
V DALŠÍCH LETECH
STUDIA.MOC VÁM
DĚKUJEME!

CO UŽ UMÍTE?
Učili jsme se, co je to řádek,
sloupec, kde je vpravo,
vlevo, vepředu, vzadu atd.

JAKÉ JSOU VAŠE
OBLÍBENÉ PŘEDMĚTY?
Všichni jednohlasně:
,,MATEMATIKA!!!"

JAKÁ JE VAŠE NEJHORŠÍ
ZNÁMKA?
Jednička

PSALI JSTE UŽ NĚJAKÝ
TEST?
Ne.

CO SI MYSLÍTE, ŽE SE
JE NA VÁS HODNÁ PANÍ
BUDETE VE ŠKOLE UČIT?
UČITELKA?
Matematiku, češtinu, psaní, Sborově: ,,JÓÓÓ!"
prvouku, angličtinu, tělocvik

Aleš Bydžovský,
Antonín Koloros

PRVNÍ DEN PRVŇÁČKŮ VE ŠKOLE
V letošním školním roce se do školních lavic v ZŠ Krhanice posadilo 15
prvňáčků. Děti přivítalo 2. září deštivé počasí, ale vůbec to nevadilo. Před školou
na děti čekal pan starosta, místostarosta, paní ředitelka, učitelé a kamarádi z 9.
ročníku. Ti odvedli prvňáčky do jejich třídy.
Po úvodním proslovu a dárku od pana starosty a paní ředitelky, si děti
povídaly s paní učitelkou, hledaly na tabuli první písmeno svého jména. Potom
někdo zaklepal na dveře. Na návštěvu přišli Šmoulové, protože celá třída je
vyzdobena jejich obrázky. Chvíli si s dětmi povídali, rozdali dárky a domluvili se,
že se přijdou zase někdy na děti podívat. Děti si prohlédly pracovní sešity, školní
pomůcky a slíbily, že druhý den zase přijdou do školy. A 3. září se všechny děti
sešly ve třídě, nikdo nechyběl.:-)

Jana Macháčková
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Druhý stupeň - představa vs. realita
TŘÍDA
Představa
představovala jsem si, že
naše třída nebude tak velká
Realita
a třída včetně vybavení byla
větší, než jsem si
představovala.

UČITELÉ
Představa
myslela jsem si, že budeme
mít jen jednoho učitele
Realita
a máme jich víc :-)

ZODPOVĚDNOST
Představa
nemyslela jsem si, že
budeme mít
zodpovědnost za
všechno, co vykonáme
Realita
a my jím máme a moc :-)

PŘEDMĚTY
Představa
myslela jsem si, že naše
třídní učitelka bude s námi
na více předmětů
Realita
na každý předmět máme
jinou učitelku

LAVICE
Představa
nepředstavovala jsem si, že
lavice budou větší
Realita
a ony jsou

ZNÁMKY
Představa
myslela jsem si, že budu mít
dobré známky
Realita
....:-) se uvidí

PŘEDMĚTY
Představa
myslela jsem si, že budeme
mít osm předmětů
Realita
a my jich máme rovnou 12

VYBAVENÍ
Představa
myslela jsem si, že v době 21. století
budeme mít přístup na wifi a psát
se bude už jen do notebooku, nebo
tabletu
Realita
do notebooku píšeme, ale jmenuje
se sešit, je papírový a píšeme do něj
propiskou a ne klávesnicí. Wifi je pro
nás neznámá, jako uzlíkové písmo
starých Inků

VYUŽITÍ
Představa
rodiče vždy říkali, že
vzdělání je důležité
Realita
u některých předmětů
nechápu, jak je využiji
v dospělosti

Děkuji, že se můžu účastnit a mám
takovou čest psát do školního
časopisu ;-)

Představa
těším se na nové
předměty
Realita
už se těsím
na prázdiny

PŘEDMĚTY
Představa
na druhém stupni jsem čekala
samé zajímavé předměty
Realita
kde je v rozvrhu hodina
facebooku, instagramu
a výchova
k youtuberství?

Eliška Holubová, Lucka Fischerová
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Křížovky pro m i velké
Složitější křížovka

1. první československý demokratický prezident
po revoluci
1. prezident osvoboditel
2. celosvětový konflikt před 80 lety
3. nynější prezident USA
4. prezident Slovenského státu 1939-1945
5. král železný a zlatý
6. japonský císař 1926-1947
7. prezident protektorátu Čechy a Morava

a
l
é

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
VĚDA O MINULOSTI LIDSTVA JE ....................

Jednodušší křížovka

1. král zvířat
2. zvíře, které má rádo banány
3. zvíře s ulitou
4. domácí mazlíček, který mňouká
5. pták, který může mluvit

1.
2.
3.
4.
5.
MAZANÝJAKO ....................
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PRO POBAVENÍ
1.

JAZYKOLAMY

Naše posvíceníčko je ze všech
posvíceníček to nejposvíceníčkovatější posvíceníčko.
2. Pštros s pštrosicí a pštrosáčaty šli do
pštrosačárny.
3. Přišel za mnou jeden Řek, a ten mi
řek, abych mu řek, kolik je v Řecku
řeckých řek. A já mu řek, že nejsem
Řek, abych mu řek, kolik je v Řecku
řeckých řek.
4. Letěl jelen jetelem.
5. Antykopočerepapinovykovyčova.
6. Pan Kaplan plakal v kapli a v kapli
klapli dveře.

PERLIČKY Z ÚST ŽÁKŮ
Hlavní město Německa je Vídeň.
Napadl mě nápad.
Čápi podle vzoru ženy.
Pravý název Německa je Sovětský
svaz.
Mládě koně se nazývá koňátko.
Uděláme z toho jednu menší a jednu
větší půlku.
V průplavu se plave, a v průlivu se lije.

NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKY
Dvě kavky podle sebe sedí,
jedna na druhou nevidí.

Celá chalupa vyhoří,
a přece se nezboří.

Listy to má, strom to není,
moudré to je, sova to není.
Co to je?

Kdo to má v kapse,
brzy tam nic nemá.
Co je to?

září 2019

strana 8

+ VTIPY =
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KVÍZ PRO
MLADŠÍ
I. - IV.
1.JAK SE JMENUJE HORYMÍRŮV KŮŇ?
a) Bivoj
b) Šemík
c) Evžen
2.JAKÉ JE 6. PÍSMENO V ABECEDĚ?
a) č
b) ř
c) ď
3.JAKÁ ŘEKA PROTÉKÁ KRHANICEMI?
a) Vltava
b) Sázava
c) Labe
4.JAKÝ ORGÁN NÁM POMÁHÁ DÝCHAT?
a) plíce
b) srdce
c) játra
5.JAKÉ ČÍSLO MAJÍ HASIČI?
a) 155
b) 158
c) 150

ELIŠKA PJENČÁKOVÁ

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

KVÍZ PRO
STARŠÍ
V. - IX.
1.JAK SE JMENUJE V POŘADÍ UŽ ČTVRTÝ
DÍL AVENGERS?
a) Age of ultron
b) Endgame
c) Last fight
2.KTERÝ TÝM VYHRÁL LETOŠNÍ ROČNÍK
LIGY MISTRŮ V MUŽSKÉM FOTBALE?
a) Chelsea
b) Real Madrid
c) Liverpool
3.JAK SE JMENUJE HLAVNÍ POSTAVA
VE FILMU HOBIT?
a) Thorin
b) Bilbo
c) Kevin
4.CO ZNAMENÁ V ANGLIČTINĚ SLOVO
,,GUINIPIG“?
a) králík
b) morče
c) jezevec
5.JAK SE JMENUJE NEJVYŠŠÍ HORA
SVĚTA?
a) Mount Everest
b) Mauna Kea
c) Mount Mckinley
OLIVER JERMAN
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Den české státnosti,
28. září
V ROCE 2000 JE PO DLOUHÝCH DEBATÁCH MEZI POLITIKY
VÝROČÍ SMRTI SVATÉHO VÁCLAVA UZNÁNO ZA STÁTNÍ
SVÁTEK. SMRT JEDNOHO Z PRVNÍCH PŘEMYSLOVCŮ, KTERÝ
ŽIL NA ZAČÁTKU 10. STOLETÍ. A ZNAČNĚ SE ZASLOUŽIL
O CHRISTIANIZACI RANÉHO ČESKÉHO STÁTU. VLÁDL SICE
KRÁTCE, ALE PO SMRTÍ SE STAL PATRONEM ZEMĚ.
VÁCLAVOVO DĚTSTVÍ
Život jedné z nejvýznamnějších
osobností české země je zahalen
tajemstvími. O Václavově životě
víme jen málo. Většina záznamů
pochází z dobových mnohdy
přikrášlených legend. S jistotou
můžeme ale říct, že se narodil
knížeti Vratislavovi a Drahomíře
v roce 907. Vychovávala ho jeho
babička Ludmila, která ho naučila
číst, psát a také mu vštěpovala
křesťanské zásady.
NÁSTUP NA TRŮN
Když měl Václav v roce 921 nastoupit na trůn, vlády se ujaly Drahomíra s Ludmilou, kvůli Václavově nízkém věku. Václav se stal
knížetem někdy mezi roky 922
a 925.
VLÁDA
Václavově vládnutí byla často
vyčítána jeho vazba na Jindřicha
Ptáčníka. Poté, co podepsal
mírovou smlouvu, ve které se
zavazoval platit roční poplatky.
Ono “spojenectví“ mu například ale
umožnilo převést ostatky svatého
Víta do rotundy na Pražském
hradě. Rotunda se poté rozrostla
ve chrám sv. Víta.
VRAŽDA
Václav byl zavražděn ve Staré
Boleslavi údajně v pondělí 28. září,
které připadá na roky 929 nebo 935.
Ačkoli se historici a kronikáři po
staletí přikláněli spíše k první
variantě, pozdější objevy dávají za
pravdu převážně druhé verzi .

Václav byl zavražděn ve Staré
Boleslavi po hostině a přenocování
u svého bratra Boleslava před ranní
bohoslužbu.
VĚDĚLI JSTE?
V DEN ČESKÉ STÁTNOSTI
PREZIDENT REPUBLIKY
UDÍLÍ STÁTNÍ VYZNAMENÁNÍ ZA ZÁSLUHY PRO
STÁT.

Boleslav se se svou družinou vydal
za osamoceným Václavem a jako
první na něj měl zaútočit mečem.
Podle některých dobových zápisů
pak kníže svého bratra přemohl, ale
byl skolen členy Boleslavovy
družiny.
SVATOVÁCLAVSKÁ TRADICE
Sám Boleslav ale už v r. 938 nechal
ostatky svého bratra převézt do
Prahy a usiloval o jeho svatořečení.
Přispěl tak ke vzniku svatováclavské tradice, která sehrála v českých
národních dějinách neobyčejně
významnou roli.

VĚTŠÍ VÝZNAM PO SMRTI?
Svatý Václav je jedním z nejoblíbenějších českých svatých, zemský
patron, mučedník i osobnost, která
sehrála velmi důležitou úlohu v emancipaci českého státu a přemyslovské dynastie v rámci
křesťanské Evropy.

Christianizace - zavedení křesťanství
Legenda - vyprávění o životě svatých
Jindřich Ptáčník - saský vévoda a východofranský král
Patron - ochránce
Emancipace - osamostatnění
Dynastie - rod

SVATÝ VÁCLAV DNES
Svatý Václav je velice oblíbený
i dnes. Jeho sochy najdeme skoro
v každém městě. Nejznámější je asi
ta v Praze. Také ho uvidíte, když se
podíváte na dvacetikorunu.
ALEŠ BYDŽOVSKÝ
Zdroje: Novinky.cz, Wikipedie,
Svátky.centrum.cz
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72JMENZPODOKEN
Vážení čtenáři, v této nové rubrice bychom Vás chtěli seznámit
s významnými jmény, která jsou
napsána pod okny Národního
muzea v Praze. Zajímavostí je, že
se jedná jen o muže a to nejen
Čechy. Stejně jako na historické
budově Národního muzea v Praze, tak i v Paříži na Eiffeilově
věži najdete také 72 jmen vědců.
Sám Gustav Eiffel je tam nechal
napsat jako uznání a připomínku
toho, že bez jejich poznatků by
stavba nebyla možná. Toto Eiffelovo gesto bylo inspirací pro
naše vlastence. Ti při stavbě Národního muzea zapracovali pod
okna 72 jmen významných osobností, které spoluutvářely
historii naší země. Seznamte se
s osobnostmi i méně známými
a posuďte, zda-li si vlastní okno
zaslouží.

KAREL IV.
Karla IV. asi všichni dobře
známe. Ale i tak si zopakujeme, co o něm víme. Je to
jedna z nejvýraznějších osob
českých dějin. Asi proto má
okno hned v čele nad hlavním vchodem. Lucemburský,
nejvýznamnější evropský
panovník pozdního středověku, římský císař a český král,
přezdívaný „Otec vlasti“,
nejstarší syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny.

1

Přichází na svět jako Václav 14.
května roku 1316 v Praze. V roce
1323 je mladý Václav poslán na
výchovu na francouzský královský dvůr, kde přijímá jméno
Karel po svém strýci. Ve Francii
se také naučí čtyřem jazykům.
1333 se Karel vrací do Čech jako
správce země. Neumí česky,
a tak se řeč učí.

2

Karel se stává favoritem na římského císaře, i proto je pražské
biskupství povýšeno a začíná se
stavbou katedrály sv. Víta. 11. 7.
1346 je Karel zvolen za římského
císaře. Českým králem se stává
o rok později po bitvě u Kresčaku, kde zahynul jeho již slepý
otec Jan. K příležitosti korunovace Karel nechává zhotovit svatováclavskou korunu.

3

České království je uznáno za
centrum říše, a tak je náležitě
zvelebováno. Praha se stává
Karlovým sídelním městem, je
založeno Nové Město, staví se
kamenný dnešní Karlův most
v roce 1348 Karel zakládá univerzitu. K zemím Koruny české jsou
přičleněna slezská knížectví
a Horní Lužice, v roce 1368 Dolní
Lužice a v roce 1373 Braniborsko.

4

Karel byl velmi vzdělaný. Svědčí
o tom i jeho vlastnoručně napsaný životopis “Vita Caroli”.
Význam Karla IV. Lucemburského je pro české země obrovský – za jeho vlády se České
království stává středobodem
Evropy, Praha je sídelním městem
Svaté říše římské, celá země
zažívá neobyčejný rozvoj hospodářský, umělecký i kulturní. Již
Karlovi současníci jsou si jeho
významu vědomi – v pohřební
řeči po jeho smrti 29. listopadu
roku 1378 je pak císař Karel IV.
Lucemburský poprvé nazván
Otcem vlasti.Karel IV. je pohřben
v královské hrobce, kterou
nechává sám postavit v chrámu
sv. Víta na Pražském hradě.

5

ALEŠ BYDŽOVSKÝ
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Víte, že...

1. Při útoku 11. září 2001 bylo zabito 2996 lidí
a přes 6000 bylo těžce zraněno.
2. Al-Káida zpočátku zvažovala zaútočit na
jaderné elektrárny.
3. New York Times napsal článek o každé
oběti z 11. září.
4. Masajové z Keni darovali 14 kusů dobytka
jako pomoc Americe.
5. Nebyl to první teroristický útok na Světové
obchodní centrum. V únoru 1993 zde bylo
výbušninou zabito šest lidí.
6. V roce 2006 Rusko darovalo USA památku, která byla postavena v Bayonne, NY.
7. V Izraeli je památník na 11. září postavený
z oceli z trosek WTC.

WTC - SVĚTOVÉ OBCHODNÍ

1. Při útoku 11. září 2001 bylo zabito 2996 lidí
CENTRUM
(DVOJČATA)
a přes 6000 bylo
těžce zraněno.
11. září 2001
v 9:02na
2. Al-Káida zpočátku zvažovala
zaútočit
v ČR bylo 15:02
jaderné elektrárny.
3. New York Times napsal článek o každé
oběti z 11. září.
4. Maasaiové z Keni darovali 14 kusů
dobytka jako pomoc Americe.
5. Nebyl to první teroristický útok na
Světové obchodní centrum. V únoru 1993
zde bylo výbušninou zabito šest lidí.
6. V roce 2006 Rusko darovalo USA pamětní
památku, která byla postavena v Bayonne,
NJ.
7. V Izraeli je památník na 11. září postavený
z oceli z trosek WTC.
8. V roce 2002, 15 letý chlapec, inspirovaný
útokem, ukradl letadlo a narazil do mrakodrapu na Floridě.
9. Čtyřem lidem z jižního mrakodrapu se
podařilo zachránit z podlaží nad letadlem.
10. U více než 1100 osob byla diagnostikována rakovina v důsledku expozice
toxinům.
11. Bylo identifikováno pouze 1600 obětí
z 2749.
12. Microsoft se chystal použít slogan
„Připravite se k letu“ pro spuštění systému
Windows XP, ale po útoku jej ihned stáhl.
13. Odhaduje se, že po 11. září došlo k 1000
dalších úmrtí, protože se Američané
rozhodli cestovat autem místo letadlem.

ČASOVÝ PRŮBĚH TRAGÉDIE
7:58 Let United Airlines 175 se na letišti v Bostonu zařadil do fronty letadel a čeká na povolení ke
startu.
7:59 Let American Airlines 11 odstartoval z letiště v Bostonu k letu do Los Angeles.
8:10 Let American Airlines 77 odstartoval z Dullesova mezinárodního letiště ve Washingtonu,
D.C. k letu do Los Angeles.
8:46 Let American Airlines 11 narazil v rychlosti 790 km/h do severní věže Světového
obchodního centra.
9:03 Let United Airlines 175 narazil v rychlosti 950 km/h do jižní věže Světového obchodního
centra.
9:21 Všechny tunely a mosty v New Yorku byly uzavřeny.
9:25 letecká správa uzavřela americký vzdušný prostor a přikázala všem okamžitě přistát.
9:29 Prezident George W. Bush poprvé po útoku promluvil k národu.
9:37 Let American Airlines 77 narazil do budovy Pentagonu. bylo zabito všech 64 lidí na palubě
a dalších 125 v budově.
9:45 Bílý dům a Kongres byly evakuovány.
9:49 Všechna letiště v USA byla uzavřena.
9:59 Jižní věž WTC se zhroutila 56 minut po zasažení letadlem.
10:10 Zhroutila se část Pentagonu.
10:28 Zhroutila se Severní věž WTC.
Aleš Bydžovský
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Se začátkem nového školního roku
odstartovala i fotbalová sezóna. Letos
jsou v Krhanicích přihlášena tři družstva
dětí, a to starší přípravka, mladší žáci
a starší žáci.
Starší přípravka odehrála svůj první
zápas 31. srpna. Utkání se jim nevydařilo
a s SK Chocerady prohráli 2:28. Bohužel
si chuť nespravili ani další týden, kdy se
Sokolem Senohraby prohráli 3:27. Chlapci
z TJ Úročnice Benešov našim malým
fotbalistům také nedopřáli radost z výhry, když krhanický tým porazili 11:4.
Podobně dopadli hráči mladších žáků,

kteří 31. srpna prohráli 0:20 se Sokolem
Sedlec-Prčice. Lépe se jim vydařil zápas
o týden později, který sice také prohráli,
ale tentokrát jen 3:6. Následující zápas
se vrátili k podobnému výsledku, který
tentokrát byl 28:1.
Nejlépe vyšel začátek sezóny starším
žákům, kteří v Kácově vyhráli 20:0 a o týden později se se soupeřem loučili
vítězstvím 6:0. Bohužel v sobotu 14. září
ztratili remízou 1:1 s Dolními Kralovicemi dva body.
Antonín Koloros

NOVÁ
FOTBALOVÁ
SEZÓNA
První fotbalový zápas
V sobotu 31.8. nás čekal první fotbalový
zápas nové sezóny, a to v Sedleci. Byl to
náš první zápas za mladší žáky, protože do
té doby jsme hráli za starší přípravku. Na
posledním tréninku před zápasem nám
trenér vysvětloval taktiku a dával pár rad.
Pak přišla konečně sobota. Všichni jsme se
těšili, až si vyzkoušíme jaké je to hrát na
půlku hřiště, ale zároveň jsme z toho měli
velký respekt, stejně jako ze soupeřů. Když
jsme přijeli do Sedlece, šli jsme se ihned
převléknout do kabin. Tam nám pan trenér
ještě zopakoval taktiku a šlo se na hřiště.
Před zápasem jsme si dali náš pravidelný
pokřik, abychom se povzbudili a dodali si
odvahu a bojovnost. A pak se začalo hrát.
Od začátku nás soupeři přehrávali, většinu

času se hrálo v našem obranném pásmu,
takže jako back jsem měl hodně práce.
Poločas bohužel skončil stavem 8:0 pro
Sedlec.
Protože bylo velké vedro,
všichni jsme si o přestávce namočili
hlavy, abychom se trochu osvěžili. Zbyl
čas ještě na několik doporučení ze
strany trenéra a šlo se na druhý poločas.
Po dvacátém gólu odpískal rozhodčí
konec zápasu. Z výsledku 20:0 pro
Sedlec jsme nebyli úplně nadšení, ale
brali jsme to statečně, vždyť to byl náš
první zápas na velkém hřišti. Trochu jsme
si spravili chuť na penaltách, které jsme
vyhráli 6:5, takže alespoň malá útěcha.
Už se těšíme na další zápas!
Honza Višvarda
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Zvědavá abeceda

dnes jsme zpovídali paní učitelku Pavlínu Holickou
Auto: Jakým jezdíte automobilem?
Červeným! Nee... mám dvojkovou Fábii.
Ale ráda řídím i Superba nebo jezdím
Touaregem. :)
Barva: Jakou barvu máte nejraději?
Nejradši mám bílou barvu... taky růžovou, šedou, modrou... Řekla bych to
spíš tak, že nemám ráda zelenou
a oranžovou.
Cestování: Kam byste jela na životní
cestu?
Láká mě exotika: Brazílie, Dominikána,
Mexiko... Ráda bych projela svět s batohem na zádech. Což půjde už ztěžka,
jelikož mám rodinu a malou dcerku
a navíc bych si pod stanem neměla
kam zapojit žehličku na vlasy, že?
Dům: Jaký je váš vysněný dům?
Venkovské stavení s uzavřeným dvorem, kde z kuchyně ve stylu “provence”
a obýváku, kde je krb, vedou na zatravněný dvorek francouzská okna. Naproti
je technický dům s grilem a naproti
vjezdovým ohromným dřevěným vratům je stáj, kde máme koně. Tady bych
se mohla rozepsat hodně konkrétně...
a to nechcete. :D
Elektronika: Jaký elektronický přístroj
používáte nejčastěji?
Mobil, trouba, váha :D
Film: Který film jste viděla naposledy?
To ani už nevím... Ještě se mi neomrzel
sitcom Přátelé.

Gastronomie: Jakou kuchyni nebo
pokrm máte nejraději?
Miluji italskou a francouzskou kuchyni.
Ale s chutí si dám i moravského vrabce, svíčkovou, koprovku, tatarák nebo
smažák. Miluji steaky!!! Naopak nepozřu jakékoliv zvíře na paprice nebo pravou dršťkovou a MLÍKOVOU POLÍVKU!
Historie: Která událost z historie vás
zaujala?
Ráda čtu o době France Josefa I. a císařovny Sissi - Alžběty Bavorské.
Charakter: Co je podle vás nejdůležitější na člověku?
To asi nejde říct jednou větou. Mám
ráda lidi, kteří mluví pravdu. I když není
zrovna příjemná. Lidi, kteří umí naslouchat a dokáží být empatičtí. Vážím si
lidí, kteří přiznají pochybení, dokáží
nést následky, omluvit se. U lidí je
důležitá pokora a úcta.
Ideál: Jaký je podle vás ideální
partner?
Jako já:-).
Jízda: Čím je pro vás ideální doprava?
Autem na sedadle spolujezdce.
Kniha: Vaše nejoblíbenější kniha?
Deníky a alba mé dcery.
Láska: Kdy jste prožila první lásku?
To už bude téměř pravěk! V osmnácti
a trvala šest let... :-)
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Mobil: Jak často používáte mobil?
Denně.
Národ: Který národ je vám sympatický?
Španělé.

Vášeň: Pro co máte vášeň?
Miluji svoji dceru a s ní vše spojené vášnivě malujeme, tančíme, vaříme...
Mám ráda svoji práci a vidím v ní smysl,
i když je to občas náročnější.

Objev: Co považujete za největší objev
Zpěv: Váš oblíbený zpěvák či hudební
historie?
Mobilní telefon, automobil, počítač, datové žánr?
Nemám vyhraněný vkus, co se týká
přenosy...

hudby. Líbí se mi česká hudba (Klus, Tři
Práce: Je nějaká práce, která vás nebaví? sestry, Rybičky48,…) i ta starší (Goťák,
ŽEHLENÍ!!!
Hanička písnička, Míša David... ). Ze
zahraničních třeba Pink, Queen, Abba,
Rádio: Kterou stanici posloucháte?
Rammstein, ...
Evropu 2

Sport: Jaký je váš oblíbený sport?
Lyže, inline, tenis...
Televize: Na co se díváte v televizi?
To nemůžu prozradit!!! ...na Ulici a na Malé
lásky - a bulím u toho. :D
Učitel: Měla jste nějakého oblíbeného
učitele?
Ano, ale protože pocházím od Jindřichova
Hradce, jméno vám nic neřekne.
Jmenovala se Jitka Sedláková - angličtina,
matematika, dějepis... Jezdila s námi na
několikadenní výlety.

HRAJEME SI S PÍSMENY
Žáci 8. třídy měli za úkol vymyslet prázdninový příběh, kdy slova musí začínat na
stejné písmeno. Aby měli úkol jednodušší, mohli použít třikrát písmeno jiné. Zde je
ukázka nejzdařilejších prací.
F
Fizi a Franta foukali foukačkou na Filipa. Franta fakt fikaně fotil. Franta Fičel do Francie
pro Fidorku a za Františkou.
Oliver Jan Jerman

K
Kradačský král kraloval s královským kohoutem. Kohout kokrhal na kradačského krále
k práci. Kradačský král kraloval i krádežím v Kradačském městě.
Matěj Maxa

I
Ivan a Ivanka u Ivany a Inka improvizovali na improvizaci improvizátorů, kteří
improvizovali všechny improvizace.
Jakub Konopiský
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JAK VYPADALY
VAŠE PRÁZDNINY...
PRÁZDNINY JSOU SICE JIŽ DÁVNO ZA NÁMI, SNAD JSTE SI JE
UŽILI STEJNĚ JAKO TI, KTEŘÍ PSALI NEBO KRESLILI SVÉ
ZÁŽITKY DO RŮŽOVÝCH LISTŮ.

O prázdninách jsme byli v hotelu
Bömer Vald. Chodili jsme na
zmrzlinu a na výlety

Chodili jsme hodně na houby
s babičkou, mámou a tátou. Navštívili
jsme Panskou skálu a různá jiná místa.
Ale pak už nerostly.

Byla jsem na volejbalovém
soustředění v Novém Veselí.
Pobývala jsem tam pět dnů

Cestování po Českých hradech.
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PRÁZDNINY VE SLOZÍCH
Tyto prázdniny jsem si chtěl pořádně užít.
Prázdniny pro mě začaly hned po vysvědčení.
Jeli jsme do Itálie. První zastávka byla v Rakousku ve městě Hallein. Byli jsme v solném
dole, v Rakousku jsme i spali. Druhý den jsme
dojeli už do Itálie. Bydleli jsme pár metrů od
moře. Bylo krásně teplé.
Dny, co jsme nebyli nikde s rodiči, jsem trávil
na brigádě, a to u mých rodičů. Pomáhal jsem
tam dělat palety a bedny, potom jsem i na
pilách odebíral dřevo.
Také jsem byl s rodiči a bráchou na kolech
v Německu. Každý den jsme najeli mnoho
kilometrů. Projeli jsme Cyklostezku pěti řek.
Celkem jsme ujeli 320 kilometrů. Také jsme si
vytvořili osobní denní rekord – 92 kilometrů.
V půlce srpna jsme s rodiči jeli do Francie.
Cestou tam jsme se zastavili v Sinsheimu ve
velkém technickém muzeu. Byla tam stará auta,
ale i letadla, sportovní auta a motorky. Byl jsem
i v letadle Concorde. Spali jsme u německofrancouzské hranice v Saarbruckenu. Druhý den
jsme navštívili francouzské město Méty. Také
jsme byli na zajímavé rozhledně. Cestou zpátky
jsme se stavili u příbuzných v Norimberku, pak
jsme šli natrhat na plantáže borůvky a maliny.
Prázdniny byly suprové a moc jsem si je užil.
Ke konci jsem se těšil na spolužáky a do
školy.
Michael Behr, VIII třída
ORLÍ HNÍZDO

Ihned po vysvědčení jsme jeli do Itálie. Vyjeli
jsme ve dvanáct hodin v noci. Na hranicích Itálie
jsme byli zhruba v šest hodin a v samotném
Bibione zhruba v devět hodin. Dorazili jsme
a museli jsme počkat do dvou hodin, než nás
ubytovali. Měli jsme apartmán se dvěma
ložnicemi, obývákem a koupelnou. V Itálii jsme
strávili hezké čtyři dny a bylo pro nás těžké ji
opustit. Měli jsme poblíž úžasnou pizzerii.
O dva týdny později jsme jeli k babičce na
týden na prázdniny. Byl to hezký týden, jelikož
jsme jezdili na různá koupaliště, a také jsme
jednou jeli do Rakouska.
V tomto týdnu jsme s dědou hodně jezdili
na kole. Za tři dny jsme najezdili více než 320
km. Po tomto týdnu jsme jeli ke druhé babičce.
Tam jsme se první tři dny váleli jenom ve
vířivce. Ale poslední den jsme ve 4 hodiny ráno
vyrazili do Německa, přesněji do Bavorska. Jeli
jsme se podívat na Hitlerovo Orlí hnízdo, na
jezero Köningsee, muzeum holocaustu a Hitlerův bunkr. Orlí hnízdo se nachází ve výšce
téměř 2000 metrů nad mořem a z jeho vršku
uvidíte celý Salzburk. Při cestě k jezeru Königsee jsme také navštívili nejstarší palírnu na
alkohol v Německu. Poté jsme se vypravili do
muzea a následně i do bunkru. Potom už jsme
jenom nasedli do autobusu a měli jsme před
sebou pět hodin cesty zpět.
Prázdniny jsem si moc užil a doufám, že
příští rok budou taky takové.
Jan Sejk VIII. třída

DRÁKULŮV HRAD

O prázdninách jsme cestovali s rodinou po
různých státech. První naše zastávka byla v Maďarsku u Balatonu. Tam nás překvapilo mnoho
komárů. Další naší zastávkou bylo Rumunsko
a česká vesnice Banát. Lidé tam hovoří česky.
Jsou tam moc hodní. Dalším dnem jsme dojeli
do Bulharska, kde na nás čekalo moře. Tam
jsme strávili deset dnů. Chodili jsme se koupat
a navštívili jsme muzeum Primorska. Při cestě
domů jsme se zastavili v klášteře, který byl ve
skále. Poté nás tatínek dovezl na hrad Drákuly
v Rumunsku. Naším dalším cílem byla zoo
v Budapešti, která leží v Maďarsku. Je to první
zoo postavená v Evropě. Posledním naším
státem bylo Slovensko. Tam jsme byli v jeskyni.
Poznal jsem pět států a poznal jejich tradiční
jídla. Velmi se mi výlet líbil a budu na to dlouho
vzpomínat.
David Kudrna IV. třídy
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Kdo pro vás připravuje
Růžové listy?
REDAKTOŘI
Eliška Pjenčáková, Honza Višvarda, Lucka Fisherová, Eliška
Holubová, Tobiáš Riedl, Apolena Křečková, Vojta Novák, Oliver
Jerman
ŠÉFREDAKTOŘI
Antonín Koloros, Aleš Bydžovský
JAZYKOVÁ KOREKTURA
Martina Šmídová
POD VEDENÍM
Jany Macháčkové a Lucie Kolorosové
SPECIÁLNÍ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA
TVOŘENÍ RŮŽOVÝCH LISTŮ!!!

Časopis tiskne a vychází v r. 2019 ZŠ Krhanice (č. p. 149)

