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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V KRHANICÍCH
Vánoční strom v Krhanicích bude slavnostně rozsvícen
v neděli 2. 12. od 17:00 na první návsi.
Jako každoročně můžete zhlédnout vystoupení dětí pod vedením paní
Terezy Kadlecové.
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LEGIOVLAK V BENEŠOVĚ
Ve středu 10. října si žáci 8. a 9. třídy prohlédli Legiovlak přistavený na nádraží v Benešově.
Legiovlak je originální expozice – muzeum na kolejích. Tento vlak putuje v těchto týdnech,
kdy oslavujeme století našeho státu, po nádražích naší země, aby připomněl historii našich
legií na frontách 1. světové války. Je dílem nadšenců z řad Československé obce legionářské,
která pečuje o odkaz legií. Legie byla vojska československých vojáků v cizině – bojovali za
samostatnou republiku na srbské, ruské, italské a francouzské frontě proti RakouskuUhersku a Německu.
Expozicí nás provedl mladý průvodce v legionářské uniformě. Nejdříve jsme zhlédli krátký
dokument o legiích, který nás uvedl do
problematiky. Pak jsme prošli jednotlivými
vozy zrekonstruovaného vlaku. V podobných
vlacích projeli naši vojáci přes ruskou Sibiř až
do Vladivostoku na břehu Tichého oceánu.
Poznali jsme, jak legionáři ve vlaku žili, jaké
běžné problémy řešili. Prošli jsme i vagónem
velitelským, který byl o poznání komfortnější.
Následovala
i polní nemocnice, dílna,
kancelář, poštovní vůz i obchůdek. Zaujali nás
i autentické uniformy a další dochované
předměty, které legionáři používali.
Výstava byla opravdu zajímavá a originální. Jako bychom se dotkli sto let vzdálené historie,
která se tak pro nás stala skutečnější. Dozvěděli jsme se i o možnosti vyhledat konkrétní
legionáře v databázi Čs. obce legionářské, a tak někteří z nás dostali navíc možnost
překlenout vzdálenost v čase a setkat se tak se svými předky.
Ps: Seznam legionářů najdete na www.legie100.com , pokud byste naopak vy měli nějaké
památky na legionáře doma, můžete napsat na adresu legionari@csol.cz .
Martina Šmídová
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CO VYHRÁLA TŘETÍ TŘÍDA?
Děti z III. třídy se začátkem školního roku zúčastnily soutěže knižního nakladatelství Grada. Byly
mezi vylosovanými šťastlivci, a tak celá třída dostala deskovou hru Osadníci z Katanu a Kačenka
Sejková ještě knížku „Kde je jednorožec“.
Blahopřeji. Třeba se jim vydaří i další soutěž
Grady, která se tentokrát bude týkat našich
oblíbených knížek Kouzelný atlas od Veroniky
Válkové. Držíme palce.
Lucie Kolorosová

NOC SE STRAŠIDLY A 4. TŘÍDOU
Ze 7.11. na 8.11. jsme prožili „noc se strašidly“. Naším úkolem bylo připravit si večeři (špagety s rajčatovou omáčkou), snídani (dýňový perník) a také svačinu (rohlík s pomazánkovým
máslem, salámem a sýrem se zeleninou). Všechny suroviny jsme si donesli a mohli jsme tedy
vařit. Byli jsme rozděleni na 3 skupiny a každá měla připravit jedno jídlo. Nebylo to ani moc
těžké. Vše jsme zvládli a mohli jsme vyrazit na strašidelnou stezku odvahy. Stezka vedla okolo školy a byly na ní připraveny úkoly, které jsme museli splnit. Lovili jsme papírky s vyjmenovanými slovy mezi živými zvířátky, na kříž jsme vázali mašličky, dokreslovali jsme strašidelný
obrázek a také jsme skládali slova ze žaludů. Občas jsme se něčeho lekli, ale moc se nám to
líbilo. Doufáme, že takovou noc zažijeme znovu.
Michaela Bogdanová se 4. třídou

☺ ABY NÁM TU BYLO DOBŘE ☺
Projekt „Nenech to být“
Nenech to být a pojď pomáhat s námi! Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Necítí
se někdo ve třídě dobře, nebo mu je ubližováno? Díky této stránce můžeš bez žalování
napsat osobám na škole, které mu určitě pomohou. Navíc se nikdo nedozví, že jsi jim to řekl
zrovna ty. Oznam to anonymně a rychle prostřednictvím NNTB. Web: https://nntb.cz
Naše škola je do projektu zaregistrovaná.
Linka bezpečí – zdarma pro děti, mládež a dospívající do 26 let
Kontaktní telefon 116 111

www. linkabezpeci.cz

Růžové listy

-4-

listopad 2018

ROZHOVOR...
Jen a pouze s bývalým učitelem a zakladatelem Růžových listů panem Antonínem Lébrem
Narodil jste se v Krhanicích, nebo pocházíte odjinud?
Pocházím z Kladna.
Na kolika školách jste učil?
Učil jsem na čtyřech školách, nejdéle na hokejové v Kladně. Tam jsem učil Jágra a další
reprezentanty z Kladna.
Jaké předměty jste učil?
Učil jsem přírodopis a zeměpis.
Chtěl jste vždy být učitelem?
Asi ano.
Vydával jste už na těch školách nějaký časopis?
Ano, vydával jsem časopis Zeměkoule.
Kdy jste se přestěhoval do Krhanic?
Já tu nebydlím. Nemám tu trvalé bydliště, ale natrvalo jsem se sem přestěhoval v roce
2000.
Jak vzpomínáte na dobu, kdy jste učil v Krhanicích a na krhanickou školu?
V dobrém, co se týče učitelů, byla to rodinná škola.
V kterém roce jste začal vydávat Růžové listy a jak dlouho vycházely pod vaším vedením?
Vycházely od února 2001 do června 2004, takže 3 a půl roku.
Kolik dětí se tehdy podílelo na tvorbě Růžových listů a bylo to v rámci nějakého předmětu
nebo odpoledního kroužku?
Ze začátku jich bylo 7, ale postupně se přidávali další. Nebyl to pravidelný kroužek.
Každý přišel, když měl čas.
Čtete pravidelně nějaké noviny?
Teď už žádné, ale dříve jsem četl každý den Mladou frontu, protože tam pracoval můj
syn.
Co byste vzkázal naším čtenářům?
Dělejte vše proto, aby vás škola bavila.
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JEDNODUŠŠÍ KŘÍŽOVKA
1. budova, ve které se vzděláváme
2. plod jabloně
3. myjeme si jím ruce
4. jméno „OTCE VLASTI“
5. pořád plyne a nedá se zastavit
6. planeta, na které žijeme
7. opak noci
8. jinak lvíček
Tajenka ………………… nosí každý z nás

SLOŽITĚJŠÍ KŘÍŽOVKA
1. náš severovýchodní soused
2. internetový vyhledávač
3. největší země Jižní Ameriky
4. nejzdobenější antický sloup
5. největší řecký poloostrov
6. poslední vládnoucí rod v Čechách
7. hlavní město Japonska
8. zkratka pro inženýrský titul
9. oceán jižně od Asie
10. nejvyšší hora Severní Ameriky
11. poloostrov v Černém moři
Tajenka ………………… znamená také názorně a jednoduše
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VTÍPKY
Vzbuďte svého kolegu,“ povídá profesor
studentovi na přednášce.„Proč já? Vy
jste ho uspal.“
Poznámka: Přišel do hodiny fyziky o 45
minut později
Klepaní na nebeskou bránu.
Svatý Petr zakřičí:
"Co je?" "Neříká se CO JE, ale KDO JE!"
Svatý Petr na to: "Bože, zase učitelka!"

Hus byl zapálený vlastenec.
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
Chudák hrobař!
Otázka: Myslíte, že je v Británii příliš
mnoho imigrantů?
Odpovědi: 17% - Ano. 11% - Ne. 72%
- Nerozumět otázka.

PERLIČKY Z ÚST ŽÁKŮ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otroci pracovali na plážích.
Petrohrad byl sídlo Ludvíka XIV.
Muslimové jsou lidé, kteří věří v Muslima
Pračlověk měl pazoury, z kterých vyráběl pěstní klíny.
Kosmas napsal Černou kroniku.
Jaká je nejstarší známá česká duchovní píseň? – Hospodyně, pomiluj mě
(Hospodine, pomiluj ny)
Kdo je to Versailles?
Tychý oceán leží mezi Amerikou a Asií
Mládě od prasátka je sviňátko.
Když se topil Ludvík Jagellonský, volal „pomoc!“

Růžové listy
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SVATOKATEŘINSKÉ
POSVÍCENÍ
25. 11. 2018
Co víme o posvícení?
Posvícení patřilo mezi nejoblíbenější svátky, nejen
proto, že nastal konec polních prací. V tomto období bylo po sklizni, to znamená, že bylo přichystáno vše
potřebné pro slavení. Navíc se blížil advent a s ním
dlouhý půst, takže si naši předkové pořádně užívali
hojnosti. Posvícení provázely lidové veselice, jako
taneční zábavy a průvody s maskami.

Posvícenská tabule
Hodování často trvalo i několik dní někde i celý týden. Samotné přípravy už začínaly několik
týdnů dopředu. Čistil se dům a chlévy a také se konaly zásnuby a svatby. O posvícení se scházela celá rodina. Vařilo se, smažilo a peklo. K hlavním chodům patřila i husa. Než se dostala
na stůl, předcházel ji kaldoun (hustá bílá polévka) nebo husí polévka s malými knedlíčky. Typickou přílohou k vepřové nebo husí pečínce byly houskové knedlíky a zelí. Až na konec přišly
posvícenské koláčky s tvarohem, mákem nebo i s povidly.

Kdy a jak probíhalo?
Za starých časů se posvícení slavilo skoro v každé farnosti jindy. Lidé chodili na posvícení do sousedních vesnic, kde se
setkali s přáteli a zároveň si mohli odpočinout od práce. Tím
trpěla pracovní morálka. Josef II. chtěl sjednotit oslavy v jednu dobu. Vydal nařízení, které přikazovalo slavit posvícení
třetí říjnovou neděli. Mimo těchto sjednocených oslav si ale
lidé dál slavili i to svoje posvícení, které bylo v neděli před
nebo po svátku světce, jemuž byl zasvěcen místní kostel. A u
nás to je právě svato-kateřinské posvícení.
Zdroje:https://www.svarkov.cz/news/posviceni-co-to-vlastne-znamena-/
https://www.ceske-tradice.cz/tradice/podzim/posviceni-a-hody/prubeh-posviceni

Článek napsal Aleš Bydžovský
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KNĚŽICE
ŘÍŠE: živočichové (Animalia)
KMEN: členovci (Arthropoda)
PODKMEN: šestinozí (Hexapla)
TŘÍDA: hmyz (Insecta)
ŘÁD: polokřídlí (Hemiptera)
PODŘÁD: ploštice (Heteropera)
ČELEĎ: kněžicovití (Pentatomidae)
ROD: kněžice (Graphosma)

Protože u nás ve škole už dost dlouho žijí kněžice, řekl jsem si, že by bylo dobré, abychom
o nich něco věděli.
Kněžice měří 1 – 1,6 cm. Živí se šťávou z listů nebo uhynulým hmyzem. Přestože může být
považována za škůdce, způsobené škody na rostlinách nebývají nijak výrazné. Polokřídla jsou
dobře vyvinuta, to znamená, že kněžice je schopna létat. Vyskytuje se v blízkosti listnatých
dřevin. Žije od Evropy až po Sibiř. V Česku i u nás ve škole je velmi hojná.
Zdroje:

https://www.biolib.cz/cz/taxon/id72012/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9B%C5%BEice_rudonoh%C3%A1

Článek napsal Antonín Koloros

VÁNOČNÍ TRH
Přijďte se společně s námi naladit do vánoční atmosféry.
Zveme vás na tradiční Vánoční trh, který se bude
konat pátek 7. 12. 2018 v odpoledních hodinách v budově
základní školy Krhanice. Těšit se můžete nejen na výrobky
žáků školy.

Růžové listy

-9-

listopad 2018

ve 20. a 30. letech dvacátého století
Životní styl střední třídy – úředníků, učitelů, kvalifikovanějších dělníků, drobných živnostníků
– se značně lišil od života nekvalifikovaných či námezdních pracovníků, služek či dělníků v zemědělství na straně jedné a bohatých podnikatelů, velkostatkářů, bankéřů a velkoobchodníků na straně druhé. Velké byly rozdíly mezi městem a venkovem. Je jasné, že obyvatelé
českého průmyslového města prožívali dny jinak než vesničané na Podkarpatské Rusi, kam
nevedla třeba ani pořádná silnice, kde neznali elektřinu, rozhlas a automobil byl považován
za ďábelský stroj. Pilířem – oporou – republiky byla střední třída. Český a slovenský národ,
hlavně v počátku existence republiky, neoplýval velkým počtem boháčů. Ceněna byla proto
státní služba – úředníci, zaměstnanci pošty, drah nebo škol. Ti všichni byli tzv. pod penzí
a měli své jistoty. Životní úroveň dělníků a horníků byla značně závislá na stavu hospodářství.

Průměrná měsíční mzda v letech 1928/1929
rolník
550 Kč
dělník
850 Kč
horník
950 Kč
učitel
1 100 Kč
lékárník
1 300 Kč
vyšší úředník
1 550 Kč
technik konstruktér
1 750 Kč
ministr
9 000 Kč

Článek napsala paní ředitelka Věra Ráblová

Spotřební koš v roce 1928
mýdlo
1kg cukru
1 kg brambor
1 pivo
1 kg hovězího masa
1 kg vepřového masa
1 kg salámu
1 kostka másla
1 chleba
1 kg mouky
punčochy
dámské boty
1 metr bavlněné látky
1 metr vlněné látky
kávový servis
elektrická žehlička
pohovka
hodinky
ložnice – set nábytku
1 metrák uhlí
1 kWh elektřiny
automobil dvoumístný
automobil čtyřmístný
automobil kabriolet

1,- Kč
6,40 Kč
0,50 Kč
1,30 Kč
15,- Kč
18,- Kč
10,- Kč
6,- Kč
2,75 Kč
2,95 Kč
13,- Kč
19,- Kč
26,- Kč
34,- Kč
49,- Kč
75,- Kč
190,- Kč
240,- Kč
3 600,- Kč
4,- Kč
2.70 Kč
18 000,- Kč
22 000,- Kč
55 000,- Kč
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PRO I.-IV. TŘÍDU

1. Jakou barvu má Patův svetr z pohádky Pat a Mat?
a) žlutou
b) červenou
c) modrou
2. KOLIK MÁ ROK MĚSÍCŮ?
a) 12
b) 24
c) 6
3. Z JAKÉHO KVÍTÍ NOSÍ VÍLA AMÁLKA VĚNEČEK?
a) růžového
b) modrého
c) žlutého
4. JAKÉ ZVÍŘE DÁVÁ VLNU?
a) kráva
b) koza
c) ovce
5. DO KOLIKÁTÉ TŘÍDY CHODÍ MACH A ŠEBESTOVÁ?
a) 4.a
b) 3.b
c) 2.c

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

Růžové listy
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PRO V.- IX.TŘÍDU

1. JAKÉ ČÍSLO MAJÍ VEJCE OD SLEPIC CHOVANÝCH V KLECÍCH?
a) 1
b) 2
c) 3
2. OBLIGÁTNÍ ZNAMENÁ:
a) obvyklý
b) významný
c) nenáročný
3. PLATEBNÍ KARTA, KTEROU PLATÍME PENĚZI „NA ÚVĚR“, SE NAZÝVÁ
a) předplacená
b) kreditní
c) debetní
4. JAPONŠTÍ KRABI PATŘÍ K NEJVĚTŠÍM. MOHOU MÍT TÉMĚŘ AŽ
a) 4 m
b) 2.5 m
c) 50 cm
5. JIHOFRANCOUZSKÉ RATATOUILLE JE?
a) pikantní směs mořských plodů
b) zeleninová příloha k masům
c) polévka s kořenovou zeleninou

Pokud chcete odpovědět,
vyplňte lístek přiložený
v novinách a po té 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 Lucii Kolorosovou (2018)

Auto: Jakým jezdíte automobilem?
Škodou Fabií nebo Fiatem Ulysse
Barva: Jakou barvu máte nejraději?
Oranžovou, žlutou a fialovou
Cestování: Kam byste jela na životní cestu?
Na životní cestu nejspíš kolem světa, ale jinak
cestuji ráda kamkoliv. Letošní prázdniny jsem
projezdila Českou republiku od Česko – Saského
Švýcarska až po Beskydy a všude bylo nádherně.
Dům: Jaký je váš vysněný dům?
Ten, ve kterém bydlím.
Elektronika: Jaký elektronický přístroj
používáte nejčastěji?
Mobil
Film: Který film jste viděla naposledy?
Tátova volha.
Gastronomie: Jakou máte oblíbenou kuchyni?
Maminčinu
Historie: Která událost z historie vás zaujala?
Vznik Československé republiky… co jiného bych
v této době mohla říct.
Charakter: Co je podle vás nejdůležitější na
člověku?
Dobrosrdečnost, vlídnost, laskavost, schopnost
empatie, smysl pro humor.
Ideál: Jaký je podle vás ideální partner.
Dobrosrdečný, vlídný, laskavý, se schopností empatie a smyslem pro humor.
Jízda: Čím je pro vás ideální doprava?
Záleží, kam se chci dopravit, ale nejpraktičtější
je pro mě doprava autem.
Kniha: Vaše nejoblíbenější kniha?
Záhada hlavolamu od Foglara, všechny mayovky,
Stoletý stařík od Jonassona, Léto s kovbojem
od Kolárové
Láska: Kdy jste prožila první lásku?
V 7. třídě na základní škole.

Mobil: Jak často mobil používáte?
Velmi často.
Národ: Který národ je vám sympatický?
Češi a po setkání s Danielem Clemente
během projektu Edison v naší škole také
Brazilci.
Objev: Co považujete za největší objev
historie?
Vynález knihtisku
Práce: Je nějaká práce, která vás nebaví?
Mytí oken.
Rádio: Kterou stanici posloucháte?
Radiožurnál, ale pouze v autě.
Sport: Jaký je váš oblíbený sport?
Fotbal, pokud hrají Krhanice starší žáci.
Ráda jezdím na kole, na běžkách, baví mě
hrát sqash i ping-pong.
Televize: Na co se díváte v televizi?
Teď se těším hlavně na StarDance.
Učitel: Měla jste nějakého oblíbeného
učitele a kde?
Profesora českého jazyka a dějepisu na
gymnáziu–profesora Šodka.
Vášeň: Pro co máte vášeň?
Spousta věcí mě baví, dělám je ráda, ale
vášeň je silné slovo...asi nejsem vášnivá.
Zpěv:Váš oblíbený zpěvák či hudební
žánr?
Miluji ty zpěváky, ze kterých na koncertě
srší energie a je na nich vidět, že je to
baví.
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Zvědavá Abeceda
dnes a dříve
Dnes jsme vyslýchali paní učitelku Lucii Kolorosovou (2003)

Auto: Jakým jezdíte automobilem?
Občas jezdím, ale spíše jsem vožena Oplem.
Vectrou.
Barva: Jakou barvu máte nejraději?
Žlutou, oranžovou, ale oči se mi nejvíce líbí
modré, růže červené...
Cestování: Kam byste jela na životní cestu?
Mně je vážně úplně jedno, jestli bych jela
do Austrálie nebo na Kokořín. Důležitější
než kam je s kým.
Dům: Jaký je váš vysněný dům?
Ten, který jme si s manželem postavili, a ve
kterém bydlíme.
E-mail: Používáte e-mail, kolikrát za den?
Ano, ale jenom tak 4x za týden.
Film: Který film jste viděla naposledy?
Želary
Gastronomie: Jakou máte oblíbenou kuchyni?
Mám, tu maminčinu.
Historie: Která událost z historie vás zaujala?
Uzákonění povinné školní docházky Marií
Terezií.
Charakter: Co je podle vás nejdůležitější na
člověku?
Dobrosrdečnost, laskavost k lidem, optimismus
Ideál: Jaký je podle vás ideální partner.
Tak to vím úplně přesně: oči jako Mel Gibson,
úsměv jako Brad Pitt, postavu jako Roman
Šebrle, inteligenci a vtip Marka Ebena.
Jízda: Čím je pro vás ideální doprava?
To záleží kam jedu … do Týnce nejraději
na kole, do Pikovic je to nejlepší na lodi
a do Prahy vlakem nebo autem.
Kniha: Vaše nejoblíbenější kniha?
Léto s kovbojem od Jaromíry Kolárové …
vždycky zvedne náladu.

Láska: Kdy jste prožila první lásku?
V 7. třídě na ZŠ. Ale byla to nešťastná
láska, on mě nechtěl. A když mě chtěl
o 3 roky později, tak už nechtěla já jeho.
Mobil: Jak často mobil používáte?
Mám a používám velmi často.
Národ: Který národ je vám sympatický?
Češi
Objev: Co považujete za největší objev
historie?
Písmo a knihtisk.
Práce: Je nějaká práce, která vás
nebaví?
Žehlení košil.
Rádio: Kterou stanici posloucháte?
Pokaždé jinou, podle nálady. Většinou ani
nevím, na kterou jsem zrovna přeladila.
Sport: Jaký je váš oblíbený sport?
Jízda na kole, ping–pong,volejbal, běžky…
Televize: Na co se díváte v televizi?
Já se na televizi moc nedívám … občas na
zprávy, TELE TELE, někdy stihnu Přátele.
Učitel: Měla jste nějakého oblíbeného
učitele?
Pana profesora Šodka na gymnáziu …
dostala jsem od něj jedničku s hvězdičkou ze slohové práce.
Vlasy: Jaké vlasy či účes se vám líbí?
Každému sluší něco jiného.
Zpěv: Váš oblíbený zpěvák či hudební
žánr?
Vlasta Rédl, Jarek Nohavica
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Zvědavá Abeceda
dnes a dříve
Dnes jsme vyslýchali paní učitelku Hanu Pešanovou (2018)

Auto: Jakým jezdíte automobilem?
Nejezdím, raději chodím pěšky.
Barva: Jakou barvu máte nejraději?
Pokaždé jinou. Momentálně světle zelenou
Cestování: Kam byste se vydala na životní
cestu?
Jižní Afrika Mys Dobré naděje.
Dům: Jaký je váš vysněný dům?
Sen se mi splnil. Mám rodinný dům.
Elektronika: Jaký elektronický přístroj používáte nejčastěji?
Využívám mobil a počítač.
Film: Který film jste viděla na posledy?
Sleduji seriál Albert Einstein.
Gastronomie: Máte oblíbené jídlo?
Hovězí biftek s hranolky a tatarkou
Historie: Která událost z historie vás zaujala?
Starý Egypt.
Charakter: Co je podle vás nejdůležitější na
člověku?
Upřímnost, smysl pro humor.
Ideál: Jaký je podle vás ideální partner.
Sympatický, veselý a takový, aby uměl říct
pravdu do očí.
Jízda: Čím je pro vás ideální doprava?
Letadlem.
Kniha: Vaše nejoblíbenější kniha?
Sedm divů světa
Láska: Kdy jste prožila svou první lásku?
V 1. třídě jsem utekla se spolužákem a houpali
jsme se na větvi, než nás našla maminka.

Mobil: Jak často používáte mobil?
Přiměřeně. Nejsem maniak!
Národ: Který národ je vám sympatický?
Pokud jsou lidé sympatičtí, tak nerozlišuji.
Objev: Co považujete za největší objev
historie?
Parní stroj, ale obdivuji všechny lidi, kteří
něco vynalezli.
Práce: Je nějaká práce, která vás nebaví?
Ano je, žehlení a uklízení prádla do skříní.
Rádio: Kterou stanici posloucháte?
Český rozhlas dvojka, Blaník
Sport: Jaký je váš oblíbený sport?
Krasobruslení a běh.
Televize: Na co se díváte v televizi?
Cestopisy a dokumentární filmy.
Učitel:Měla jste oblíbeného učitele
a kde?
Ano, měla paní učitelku Seidlovou - byla
přísná, ale spravedlivá.
Vášeň: Pro co máte vášeň?
Pro své čtyři vnučky.
Zpěv: Váš oblíbený zpěvák či hudební
žánr?
Karel Gott, Mireille Mathieu
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Zvědavá Abeceda
dnes a dříve
Dnes jsme vyslýchali paní učitelku Hanu Pešanovou (2004)

Auto: Jakým jezdíte automobilem?
Octavia – avšak neřídím, jen se vozím.
Barva: Jakou barvu máte nejraději?
Pokaždé jinou, ale momentálně béžovou.
Cesta: Kam byste se vydala na životní cestu?
Na mys Dobré naděje
Dům: Jaký je váš vysněný dům?
Dnes je taková spousta krásných domů, že vůbec
nevím, jak si vybrat.
E-mail: Používáte e-mail, kolikrát za den?
Nerada píšu dopisy, raději známé navštívím nebo
telefonuji.
Film: Který jste viděla naposledy?
Momentálně sleduji seriál „24 hodin“.
Gastronomie: Jaká je vaše oblíbená kuchyně?
Mně chutná všechno.
Historie: Která událost z historie vás zaujala?
Objevení Ameriky.
Charakter: Co je podle vás nejdůležitější na
člověku?
U člověka je důležité vše – od kladných charakterových vlastností až po peníze.
Ideál: Jaký je podle vás ideální partner.
Krásný, slušný, hodný, bohatý, ...takový ale
neexistuje.
Jízda: Čím je pro vás ideální doprava?
Jak kdy – někdy rychlíkem někdy na kole.
Kniha: Vaše nejoblíbenější kniha?
Na počátku byl Summer, Sedm divů světa.
Láska: Kdy jste prožila první lásku?
Já miluji pořád – nejprve rodiče, pak spolužáka,
pak manžela, pak své děti, teď dvě vnučky
a mám ráda i děti ve škole.

Mobil: Jak často používáte mobil?
Ano – velmi často, ale musím se ještě
naučit některé manipulace.
Národ: Který národ je vám sympatický?
Slováci.
Objev: Co považujete za největší objev
historie?
Momentálně rakety a cesty k jiným
planetám.
Práce: Je nějaká práce, která vás nebaví?
Někdy mně trvá dlouho, než vyžehlím.
Rádio: Kterou stanici posloucháte?
Nevybírám si podle rozhlasové stanice,
ale podle nálady vybírám program.
Sport: Jaký je váš oblíbený sport?
Volejbal, krasobruslení.
Televize: Na co se díváte v televizi?
Sportovní pořady, pořady o zvířatech,
o přírodě, naučné, zábavné, soutěžní.
Učitel: Měla jste n oblíbeného učitele
a kde?
Paní učitelku Seidlovou, která byla nesmírně spravedlivá, jednou mi dokonce
pěkně vynadala.
Vlasy: Jaké vlasy či účes se vám líbí?
Dlouhé, protože se z nich nechá učesat
spousty krásných účesů.
Zpěv: Váš oblíbený zpěvák/a či hudební
žánr?
Karel Gott, Edith Piaf, Mireile Mathieu.
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Dejnuška, Megí a Mourek
Jednou se narodila čtyři cute štěňátka. Bylo to 1. května. A byli z plemena Anglického
zlatého kokršpaněla. Všechny byli stejné, až na to čtvrté, to bylo jiné tím, že mělo bílý čumáček s hnědými puntíky a bílé tlapičky. A byla to holka. Ale byla stejně nejroztomilejší a hlavně
nejhodnější. Ale nikomu se nelíbilo. Nikdo si ho nechtěl koupit, protože všem přišla divná, ale
nebyla. Když už zůstala sama a už měsíc si jí nikdo nekoupil, tak ji dali do útulku.
V útulku ji měli měsíc, pak tam přišla paní a chtěla kokršpaněla, tak chodila po útulku
a pak došla až k té štěněčí holčičce a byla pro ni tak roztomilá a hezká, že si ji vzala a dali jí
jméno Dejnuška. Ta paní se jmenovala Iva Farová. Ta jí doma dala napapat a napít. A dostala
svůj první míček, plyšáka a přetahovadlo. Dejnuška se měla moc dobře a rychle sílila.
A co se jejích sourozenců týče, ti zlobí jako čerti a tak dobře se nemají.
Příběh napsala: Anetka Strohschneiderová z 5. třídy

ŠKOLNÍ KOMIKS
Byli bychom moc rádi, kdyby se našel někdo, kdo by byl ochotný kreslit komiks do Růžových
listů. Pokud chcete být vybráni, 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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NEHODA NA LÁVCE
Slohová práce - vypravování podle obrázků od A. Křečkové z 6.třídy
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
ŘÍJEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Soutěžíme v turnaji ve hře „Člověče nezlob se“.
Sbíráme žaludy pro zvířátka na zimu
Průběžně třídíme odpad
Chystáme se na Halloween
Při prezentacích jsme zjistili návod na výrobu slizu, zjistili jsme, co je penny board,
Kuba Hlaváček ze 4. třídy střílel „nerfkou“ do terče, prohlédli jsme si petshopáky.
Podíleli jsme se na nácviku pásma k 100. výročí vzniku republiky, vyráběli jsme
obrovskou lípu na výzdobu chodby v přízemí ZŠ.
Vybraní žáci vystupovali v sobotu 27. 10. s recitační a hudebním pásmem před
občany Krhanic.
K tomuto výročí jsme si společně četli nejznámější české národní pověsti, seznámili
jsme se se slavnými českými osobnostmi, zjišťovali jsme, co naši republiku ve světě
proslavilo. Své vědomosti jsme se ověřili ve skupinách při vědomostním kvízu.
Článek napsala paní učitelka Vladimíra Čaplická

SBĚR STARÉHO PAPÍRU-PODZIM 2018
1. Kukla
2. Doležal
3. Vrabec
4. Cabalka
5. Novotná
6. Švejda
7. Řehák
8. Svěráková
9. Holubová
10. Bogdan

3.třída
4.třída
7.třída
5.třída
9.třída
4.třída
6.třída
3.třída
5.třída
7.třída

243 kg
152 kg
114kg
111kg
110 kg
104 kg
103 kg
97 kg
91 kg
84 kg
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1. 1781. –
2. 1988 –
3. 1957 –
4. 1982 –
5. 1882 –
8. 1620 -
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Patent císaře Josefa II. Zrušil nevolnictví v Českých zemích.
Vypuštěn Morris, první počítačový červ šířený prostřednictvím internetu.
Sputnik 2 vynesl do kosmu psa Lajku, první zvíře ve vesmíru.
V brněnské nemocnici se narodilo první české dítě ze zkumavky.
Na pražském Žofíně poprvé zaznělo souborné provedení Mé vlasti
Bitva na Bílé hoře-bitva, která zpečetila osud českého lidu a na 300 let jej
uvrhla pod nadvládu Rakouska.
9. 1989 – Pád Berlínské zdi: Západní a Východní Berlín se spojily a byl také otevřen
zbytek hranice mezi NDR a NSR.
11. 1918 – Oficiální ukončení první světové války.
12. 1989 – Svatořečení Anežky České Janem Pavlem II.
13. 2015- Během série teroristických útoků v Paříži zahynulo 130 lidí a 368 zraněno
a 80 v kritickém stavu.
15. 1990 – Narozen Lukáš Krpálek, judista
16. 1893 – Byl založen fotbalový klub Sparta Praha.
17. 1989 - Brutální zásah policie proti studentské demonstraci v Praze
provázel Sametovou revoluci.
18. 1883 – Po požáru bylo poprvé otevřeno Národní
divadlo v Praze Smetanovou Libuší.
20. 1938 – Zástupci Československa a nacistického Německa podepsali protokol
o podobě nové státní hranice mezi oběma zeměmi
21. 1989 – Václav Havel poprvé veřejně promluvil k davu 200,000 na Václavském
náměstí, kde v 16:00 začala demonstrace.
22. 1905 - Bedřich Hrozný rozluštil chetitské klínové písmo.
23. 1620 – Ferdinand II. Zrušil platnost Rudolfova Majestátu jeho přestřihnutím
24. 1847 – Premiéra Tylovy hry Strakonický dudák ve Stavovském divadle.
26. 1989 - Sametová revoluce: Proběhla dvouhodinová generální stávka.
28 1378 – Zemřel český král a římský císař “otec Vlasti” Karel IV.; 36. Český
panovník, významná osobnost českých dějin.
29. 1780 –Zemřela Marie Terezie, česká královna .
30. 1938 – Novým československým prezidentem byl zvolen Emil Hácha.
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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 pomoci.

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 vyhrávají E. Brabcová a A. Janderová ze 4. třídy
KVÍZ PRO STARŠÍ vyhrává D. Mixa z 8. třídy

Výherci dostanou sladkou odměnu!
Správné odpovědi:

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

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