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Milí čtenáři,
advent je už v plném proudu a vše se chystá na Vánoce. Začíná mrznout. Snad budou bílé
Vánoce. Jistě se všichni na ně moc těšíme. Před námi je už jen několik vánočních akcí, a pak
nás čekají letos opravdu dlouhé prázdniny. Vychutnejte si několik posledních dní roku 2019
a dovolte, aby naše redakce byla jedním z prvních, kdo vám popřejí

veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020
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Bylo, je a bude
Vánoce, Vánoce přicházejí. Zpívejme přátelé... Ano, už je tomu tak. Vánoce jsou za dveřmi a s nimi
i nový přehled akcí.
V pondělí 11. 11. reprezentovali naší školu Tomáš
Bláha, Jan Svoboda, Tobiáš Riedl a Vojtěch Novák
v šachové soutěži. Skončili na 8. místě z 12. V úterý
12. 11. jela 9. třída na exkurzi na Úřad práce do Benešova. 4. ročník vystoupil v Psárech v domově Laguna
v rámci Světového dne laskavosti. Ve středu 13. listopadu proběhly třídní schůzky, tentokrát i o prospěchu. 19. listopadu si 5. třída zkusila poskytnout
první pomoc, poslechla si něco o spáleninách a úrazech v projektu HELPÍK.
Ve středu 20. 11. jely první a devátá třída na exkurzi do filmových ateliérů na Barrandově.
Prohlédly si prázdný ateliér a venkovní části areálu. Dvacátého sedmého listopadu odehrálo
chlapecké družstvo z druhého stupně fotbalový turnaj v Benešově. Bohužel skončili na posledním 5. místě. Ve čtvrtek 28. 11. začal 2. a 3. třídě plavecký výcvikový kurz. Den poté, v pátek 29. listopadu, proběhly Vánoční trhy. Mohli jste si zakoupit výrobky žáků, posedět v kavárně a nabažit se vánoční atmosféry. Ve středu 4. prosince si celá škola užila přednášku
o práci záchranné stanice pro divoká zvířata zprostředkovanou ParaZOO ve Vlašimi. Ve
čtvrtek ve škole chodil Mikuláš a 2. a 3. třída jela na druhou hodinu plavání. 9. 12. vystoupilo
několik žáků z dramatického a pěveckého kroužku pod vedením Terezy Kadlecové v Týnci
nad Sázavou se svým představením. Ve středu 11. prosince jela 7., 8., a 9., třída do Divadla
na Fidlovačce na představení "Radujme se, veselme se". 1. stupeň jel do Divadla u Hasičů. 6.
ročník odjel na třídenní adaptační kurz do Kunratic. Ve čtvrtek 12. prosince absolvovali žáci
druhé a třetí třídy další hodinu plaveckého kurzu. Na pátek 13. 12. si žáci připravili své
prezentace o významných osobnostech, jejíchž život je spojen s obranou státních hranic
v rámci projektu "Obrana státu". V osmé třídě vzdali žáci hold vojákům padlým v zahraničních misích. V deváté třídě pohovořili vědečtí pracovníci - doplnili tak dokument a provedli nás
vývojem pohraničí od 13. stol do současnosti.
A co nás čeká?
V posledním týdnu se budou zpívat koledy u vánočního stromečku ve sestibulu. 19. 12. nás
čeká Vánoční akademie. Všechny prvostupňové třídy si připravily vystoupení s vánoční
tématikou. Od 21. 12. jsou čtrnáctidenní VÁNOČNÍ PRÁZDNINY. Do školy se jde až 6. ledna
2020.
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JSEM LASKAVEC

V rámci Světového dne laskavosti, který se slaví 13.
listopadu, pořádala Nadace Karla Janečka celostátní happening Jsem laskavec. Jedním z 628 týmů,
které se do této milé akce přihlásily, byli i čtvrťáci
naší školy. Smyslem bylo vykonat nějaký dobrý
skutek, udělat někomu radost, prostě projevit svou
laskavost. Děti ze čtvrté třídy jely spolu s mažoretkami zpříjemnit den svým vystoupením lidem
s mentálním postižením do Domova Laguna v Psárech.

LUCIE KOLOROSOVÁ

Den laskavosti z pohledu Petra Nováka ze 4. tř.
Jeli jsme v rámci Světového dne laskavosti do
Domova Laguna za mentálně postiženými lidmi.
Jeli jsme autobusem a přestupovali v Jílovém
u Prahy. Když jsme přestupovali, pršelo. Dojeli jsme
a vešli dovnitř. Zuli jsme si boty a ukázali nám, kam
máme jít. Připravovali jsme se na vystoupení. Zpívali
jsme, tancovali, předváděli cvičení a hráli na hudební nástroje.
Po vystoupení pro nás připravili pohoštění, které
nám moc chutnalo.
Náš program se obecenstvu líbil tak, že požadovali přídavek. Byla to hezká oslava Dne laskavosti.

MIKULÁŠ VE ŠKOLE
Mikuláš, andělé a čerti už se ve čtvrtek 5. prosince
nemohli dočkat krhanických dětí, a tak nečekali do
večera a přišli za nimi již dopoledne do školy.
Mikuláš hodné děti pochválil, zlobivci dostali od
čertů metlou. Aby své chování odčinili, museli
čertům zazpívat nebo přednést básničku. Nakonec
tak všechny děti mohly od andělů dostat sladkou
nadílku.
LUCIE KOLOROSOVÁ

PARAZOO VLAŠIM

4. 12. se konala ve škole přednáška odborníka z ParaZOO Vlašim. Děti se seznámily s činností
ParaZOO, jaká zvířata jsou v tomto ZOO umístěná.
Zhlédly několik videoprojekcí týkajících se života
zvířat v ZOO. Jsou zde umístěna zvířata, která mají
nějaký hendikep. Například liška po amputaci jedné
nohy. Pracovníci ZOO se o tato zvířata starají,
probíhá s nimi i výcvik, který zvířata velmi baví. Děti
viděly také několik rentgenových snímků zraněných zvířat. U snímku labutě byl vidět háček,
který labuť snědla, a který zůstal v těle. Ke konci
programu se děti dověděly, jak mají správně krmit
ptáky na krmítku, co je to hmyzí domek atd.
Program byl velmi zajímavý a poučný, děti si
odnesly mnoho informací.

JANA MACHÁČKOVÁ

FOTBALOVÝ TURNAJ
Ve středu 25.11. se naše škola zúčastnila fotbalového turnaje. Celý tým se sešel brzy ráno a společně odcestoval autobusem do Benešova. Turnaj
se konal v tělocvičně Střední školy zemědělské.
Turnaje se zúčastnily týmy Poříčí, Benešova a Týnce nad Sázavou. V této těžké konkurencí se našim
fotbalistům nedařilo, a tak skončili na posledním
místě. Bohužel se nepodařilo vstřelit ani jeden gól,
ale i přesto domů odjížděli s dobrou náladou,
protože nejdůležitější je zúčastnit se. Přejeme příště
více štěstí.
OLIVER JERMAN
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Zprávičky ze školní družiny
listopad
Pomáhali jsme při sběru a balení starého
papíru.
Vyráběli jsme drobné dárky na předvánoční
prodej v ZŠ.
Nakupovali jsme dárečky pro naše blízké
na Vánočních trzích v ZŠ.
Nacvičovali jsme pásmo básniček
na rozsvícení vánočního stromu v Krhanicích.

1. prosince jsme vystupovali společně s MŠ
s pásmem připravených básniček při
rozsvěcení vánočního stromu v Krhanicích.
Společně jsme zazpívali koledu.
Navštívili jsme výstavu výrobků kroužku
Merkur. Hlasovali jsme o nejlepší výrobek.
Na 1. místě se umístil Martin Trégl ze 4. tř.
2. místo obsadil David Vomáčka ze 3. tř.
3. místo bylo pro Jakuba Hlaváčka z 5. tř.
Vítězové obdrželi malé odměny.
V areálu školy jsme si udělali táborák a opékali jablíčka a uzeniny.

Při prezentacích nás seznámil Denis Röth z 2.
třídy s propagačními předměty Sparty Praha.
Nechyběl ani klubový dres.
Reflexní prvky nám ukázal a vysvětlil jejich
význam na vozovce Vojta Pírko z 1. třídy.
Krásné mušle nám přinesl ukázat David
Vomáčka ze 3. třídy.
VLADIMÍRA ČAPLICKÁ

TISKAŘSKÝ ŠOTEK
Šotek tiskařský, též tiskový, je tvor bájný z rodu skřítků. Je pohlaví
výhradně mužského, i když díky své mazanosti a škodolibosti
by měl být spíš opačného pohlaví. Avšak dosud žádná šotice
nebyla spatřena. Rozmnožování šotků je pro novodobou vyspělou
šotkologii velikým tajemstvím. Je však jisté, že se jejich výskyt
několikanásobně zvýšil po zavedení počítačové techniky do
redakcí a tiskáren.
Jak název napovídá, šotek žije v tiskárnách a redakcích. V naší
redakci, jak je obecně známo, žijí dva velmi pracovití šotci. Jsou to
tvorové chytří. Několikrát jsme se je pokusili chytit, avšak marně.
Šotek se živí škodolibostí a adrenalinem z krve redaktorů a korektorky. Již několikrát se stalo, že si šotek upravil realitu, vynechal
čárku nebo písmeno, či ho dokonce změnil. V každém čísle
najdete jejich stopy. Kolikrát i víc než jednu.
Končím vyprávění o zákeřných tiskařských šotcích. Doufám, že se
jim brzy přestane u nás líbit a přestěhují se někam jinam. Sami
jsme zvědavi, jak se nám pomftí.
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Vánoce
VÁNOCE JSOU DNES JEDNÍM Z NEJOBLÍBENĚJŠÍCH SVÁTKŮ. PRO
NĚKOHO MŮŽOU ZNAMENAT STRES, A NĚKDO SE NA NĚ MŮŽE
TĚŠIT CELÝ ROK. VÁNOCE NEJSOU SVÁTKY JEN O STROMEČKU,
DÁRCÍCH A BRAMBOROVÉM SALÁTU. VÁNOCE JSOU SVÁTKY MÍRU
KLIDU A POHODY. BIBLICKOU ZÁMINKU, PROČ SE SLAVÍ VÁNOCE
PRÁVĚ 24. 12. ASI NEMUSÍM NIKOMU PŘIPOMÍNAT. ALE JE TO
SKUTEČNÝ DŮVOD, PROČ SE SLAVÍ V ZIMĚ A PRÁVĚ 24. 12. A NE NA
JAŘE ? TO SE DOČTETE V TOMTO ČLÁNKU.

PŮVOD
Vánoce jsou svátky, které
slaví společně katolíci, protestanti, bezvěrci i další lidé
s jinou vírou. Způsob oslavy
Vánoc se během historie měnil. Přestože například západní křesťané jsou přesvědčeni
o Vánocích jako datu narození Mesiáše, jiné křesťanské
církve vnímají Vánoce jako
ryze pohanské svátky. Svědkové Jehovovi se k oslavám
Vánoc staví kriticky z důvodu, že pokyny, jak mají
oslavovat Spasitele věřící, již
od něj obdrželi a poukazují na
skutečnost, že jde o narození
Ježíšovy lidské formy. Důvody neslavení Vánoc zde ale
zřejmě budou komplikovanější.

Podle jiných zdrojů jsou
Vánoce původně pohanský
zvyk. Křesťanská církev se jej
snažila proměnit v součást
křesťanských oslav. Ke stejnému závěru dospěl i autor
Pojednání o Štědrém večeru
z časů vlády krále Václava IV.
Původ Vánoc, ať je již jakýkoliv, nemá žádný vliv na
míru slavení Vánoc jako
křesťanského svátku.

Část Skandinávie slaví v tomto období Yule, svátek zimního slunovratu slavený 21.–
22. prosince, jehož oslavy
trvají až do ledna.
Severní Evropa přijmula
křesťanství jako poslední část
kontinentu a pohanské
tradice měly velký vliv na
Vánoce. Ve Skandinávii je
stále slovo Yule synonymem
pro Vánoce. Toto použití bylo
poprvé zaznamenáno v roce
900 n.l.
Zajímavostí je, že v tomto
období, tedy v prosinci, se
slaví i židovská Chanuka,
velmi významný židovský
tradiční svátek, od něhož jsou
odvozeny i některé vánoční
zvyky.
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Období vzniku vánočních
oslav v třetím nebo čtvrtém
století odpovídá době, kdy
v částečně pohanské Evropě
byly stále slaveny zimní
svátky a mnohde zachovávány pohanské zvyky. V předkřesťanské Evropě a v prvních staletích křesťanství byly
běžné zimní oslavy spojené
zejména se zimním slunovratem. Tento svátek byl
nejpopulárnějším svátkem
roku u mnoha evropských
kultur. Byl to čas očekávání
období lepšího počasí, které
se s jarem přiblížilo. Mnoho
pozdějších vánoční zvyků
bylo ovlivněno pohanskými
svátky a tradicemi.
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O STROMKU
Úplně přesně není známo,
proč se na Vánoce zdobí
zrovna stromeček. Možná
proto, že zelená barva je
obecně barvou štěstí a života.
Dříve se zdobil přírodními
materiály, ke kterým se dnes
opět vracíme. Oblíbené jsou
šišky, sušené ovoce, koření
a spousty dalších. Na konci
19. stol. se objevila novinka skleněné baňky od českých
sklářů. Následně pak samotné rozsvícení vánočního
stromku, které je v podstatě
tak trochu návratem k pohanskému zvyku, tedy oslavám
slunce.

Z pohanských tradic vychází
dekorace, světla, obdarovávání, i různé tradiční pokrmy.

SLOVÍČKA
křesťané- lidé věřící v Boha
Mesiáš - Ježíš Kristus
pohané - lidé věřící ve více bohů
Skandinávie - sever Evropy
(Finsko, Norsko, Švédsko)
zimní slunovrat - den, kdy se
začínají zkracovat noci a
prodlužují dny
APOLENA KŘEČKOVÁ

SLOVO VÁNOCE
Původ slova Vánoce je podle
historických pramenů v
staroněmeckém výrazu
„wihem Nachten Tag“, který
ve volném překladu znamená
den posvátné noci nebo den
svaté noci. Pojmenování
Vánoc tedy vzniklo v dávné
době před křesťanstvím
a označovaly se tak dny
a noci spojené se slunovratem. Postupně se původní
výraz změnil na Weihnachten
a v českém jazyce na Vánoce.
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Největší přání pod stromeček
ASI KAŽDÝ Z NÁS SI NĚCO PŘEJE OD JEŽÍŠKA POD STROMEČEK. KAŽDÁ MALÁ VĚC
DOKÁŽE POTĚŠIT. ONO SAMOTNÉ ROZBALOVÁNÍ JE PROCES SVÁTEČNÍ. DOPORUČUJEME POSTUPOVAT PŘESNĚ PODLE NÁVODU FRANTIŠKA NEPILA, KTERÝ NAJDETE
NA STRANĚ 19. PŘEJEME VÁM, ABYSTE NAŠLI POD STROMEČKEM TO, CO JSTE SI NEJVÍC
PŘÁLI.
HANA PEŠANOVÁ (TŘÍDNÍ 2. TŘÍDY)
VOŇAVKU.
MONIKA MUSIALOVÁ (TŘÍDNÍ 6. TŘÍDY)
RÁDA BYCH DOSTALA NĚJAKÉ HEZKÉ
TRIČKO, TAKOVÉ, ABYCH HO MOHLA
NOSIT.
ZUZANA BARTOŇKOVÁ (TŘÍDNÍ 8. TŘÍDY)
CHTĚLA BYCH COKOLIV S PANENKOU
GORJUSS, ALE NEJRADŠI KABELKU.

PAVLÍNA HOLICKÁ (TŘÍDNÍ 3. TŘÍDY)
ZDRAVÍ PRO MĚ A MÉ BLÍZKÉ, KLID
A SPOKOJENOST. A JESTLI BY TAM
MĚL LEŽET NĚJAKÝ DÁREK, TAK
SAXOFON.
JANA MACHÁČKOVÁ (TŘÍDNÍ 1. TŘÍDY)
PŘEJI SI HODNÉ DĚTI.

MICHAELA BOGDANOVÁ (TŘÍDNÍ 5. TŘÍDY)
PANÍ ŘEDITELKA RÁBLOVÁ
PŘEJI SI, ABYCHOM SE VŠICHNI Z RODINY
DÁT SVÝM BLÍZKÝM TO, ABYCH JIM SPLNILA SEŠLI U VÁNOČNÍHO STROMEČKU A MOHPŘÁNÍ A DĚLALA RADOST. Z MATERIÁLNÍCH
LI PROŽÍT VÁNOCE PLNÉ KLIDU, POHODY
VĚCI BYCH SI PŘÁLA DOSTAT HEZKOU
A LÁSKY, COŽ JE TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ. ALE
KNÍŽKU.
MOŽNÁ BY PŘECE JEN JEDNO TAJNÉ PŘÁLUCIE KOLOROSOVÁ (TŘÍDNÍ 4. TŘÍDY)
NÍ BYLO, A TÍM JE PRAČKA DO NAŠEHO
CHTĚLA BYCH DOSTAT DÁRKOVÝ
NOVĚ POSTAVENÉHO DOMEČKU. JEN
POUKAZ NA NĚJAKOU SPOLEČNOU
NEVÍM, ZDA BUDE JEŽÍŠEK TAK ŠTĚDRÝ.
RODINNOU AKTIVITU, NAPŘÍKLAD
ÚNIKOVOU HRU NEBO AQUAPARK.
MARIE VONDRÁČKOVÁ (TŘÍDNÍ 9. TŘÍDY)
CHTĚLA BYCH KLID A POHODU.
PANÍ UČITELKA ČAPLICKÁ
PAVEL OUŘADNÍK
CHTĚLA BYCH KLID A POHODU.
ABY JEŽÍŠEK PŘISTAVĚL
MARTINA ŠMÍDOVÁ
KE ŠKOLE TĚLOCVIČNU.
JÁ SE RÁDA NECHÁM PŘEKVAPIT, CO TI MOJI
CHLAPI VYMYSLÍ.
PANÍ ZÁSTUPKYNĚ PAPOUŠKOVÁ
ZÁSADNĚ SE NECHÁM PŘEKVAPIT.
OLGA RABIŃÁKOVÁ (TŘÍDNÍ 7. TŘÍDY)
PŘEJI SI HODNĚ ZDRAVÍ PRO SEBE I
ŠIROKÉ OKOLÍ.
PANÍ UČITELKA MRZKOŠOVÁ
CHCI KLID A RODINNOU POHODU.
MIA JERMANOVÁ (VÝHERCE KVÍZU)
PŘÁLA BYCH SI ČELENKY NA
VOLEJBAL A KOBEREC VE TVARU
SLUNCE.
JONÁŠ JERMAN (VÝHERCE KVÍZU)
MÍČ LIGY MISTRŮ A AUTO NA OVLÁDÁNÍ.
ANTONÍN KOLOROS ŠÉFREDAKTOR RL
SNÍH A HODNĚ DÁRKŮ
ALEŠ BYDŽOVSKÝ ŠÉFREDAKTOR RL
PŘÁL BYCH SI, ABY BYLY BÍLÉ VÁNOCE.

ANTONÍN KOLOROS
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Nejoblíbenější
cukroví

BLÍŽÍ SE VÁNOCE, VÍTE, ŽE TRADICE PEČENÍ
VÁNOČNÍHO CUKROVÍ A JINÝCH DOBROT
SAHÁ AŽ DO 16. STOLETÍ ? PŘEČTĚTĚ SI,
KTERÉ CUKROVÍ MAJÍ ZAMĚSTNANCI ZŠ
KRHANICE RÁDI.
JANA MACHÁČKOVÁ (TŘÍDNÍ 1. TŘÍDY)
VANILKOVÉ ROHLÍČKY
DĚLÁ SI JE SAMA (DOMÁCÍ)
LUCIE KOLOROSOVÁ (TŘÍDNÍ 4. TŘÍDY)
BÍLÉ KULIČKY RAFAELO
DĚLÁ SI JE SAMA (DOMÁCÍ)
MONIKA MUSIALOVÁ (TŘÍDNÍ 6. TŘÍDY)
LINECKÉ
DĚLÁ SI JE SAMA (DOMÁCÍ)
ZUZANA BARTOŇKOVÁ (TŘÍDNÍ 8. TŘÍDY)
PRACNY
DĚLÁ SI JE SAMA (DOMACÍ)
PANÍ KUCHAŘKA MARCELA
LINECKÉ
DĚLÁ SI JE SAMA (DOMÁCÍ)

HANA PEŠANOVÁ (TŘÍDNÍ 2. TŘÍDY)
VĚNEČKY
DĚLÁ SI JE SAMA (DOMÁCÍ)
PAVLÍNA HOLICKÁ (TŘÍDNÍ 3. TŘÍDY)
PERNÍČKY
DĚLÁ SI JE SAMA (DOMÁCÍ)

MICHAELA BOGDANOVÁ (TŘÍDNÍ 5. TŘÍDY)
VOSÍ HNÍZDA
DĚLÁ SI JE SAMA (DOMÁCÍ)
PAVEL OUŘADNÍK
VANILKOVÉ ROHLÍČKY
DĚLÁ SI JE SÁM (DOMÁCÍ)
MARIE VONDRÁČKOVÁ (TŘÍDNÍ 9. TŘÍDY)
NEMÁ OBLÍBENÉ CUKROVÍ

PANÍ UKLÍZEČKA RAKOVÁ
DOBRÉ ŠŤAVNATÉ MASO
PANÍ UKLÍZEČKA PADEVĚTOVÁ DĚLÁ SI HO SAMA (DOMÁCÍ)
VANILKOVÉ ROHLÍČKY
DĚLÁ SI JE SAMA (DOMÁCÍ)

MARTINA ŠMÍDOVÁ
VOSÍ HNÍZDA
DĚLÁ SI JE SAMA (DOMÁCÍ)
PAN ŠKOLNÍK
MÁ RÁD VŠECHNA CUKROVÍ
KUPUJE SI HO

ZDÁ SE, ŽE NEJOBLÍBENĚJŠÍ CUKROVÍ ZAMĚSTNANCŮ ZŠ KRHANICE JE LINECKÉ
A proč se vánoční cukroví vůbec peklo ? Všechno začalo u našich předků vyznávajících
prastarou víru v přírodní bohy. Vánoční cukroví sloužilo k ochraně domu, rodiny a zvířat
před temnými silami. Naši předci věšeli kousky cukroví na různá místa. Cukroví tak zdobilo
i chlévy a ovocné stromy. A hlavním jeho smyslem bylo zajistit rodině a zvířectvu pevné
zdraví a polím bohatou úrodu.

DO NOVÉHO ROKU VÁM PŘEJI
1 kg zdraví
20 lžic přátelství
250 g štěstí
20 velkých kapek humoru
10 velkých lžic zážitků
0,5 kg pohody
ELIŠKA HOLUBOVÁ
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Křížovky pro m i velké
Jednodušší křížovka
1. Co se peče na Vánoce?
2. Co nosí Ježíšek?
3. Na čem se při adventu zapalují svíčky?
4. Čím se zdobí vánoční stromeček?
5. Pod co nosí Ježíšek dárky?
6. Kdo nosí dárky?
7. Jaká ryba se jí na Štědrý den?

1.

a
l
é

2.
3.
4.
5.
6.
7.

JAKÉ TRADIČNÍ PEČIVO SE PEČE NA VÁNOCE? TAJENKA .............................................................

Složitější křížovka
1. V jakém městě se narodil Ježíš?

1.

2. Jaké bylo Ježíšovo druhé jméno?

2.

3. Jak se jmenoval otec Ježíše?

3.

4. Kdo zvěstoval narození Ježíše?

4.

5. Jaké náboženství vychází z víry v Ježíše?
6. Jak se jmenovala matka Ježíše?
7. Co se objevilo na obloze, když se narodil?

5.
6.
7.

8. Jeden z darů, co přinesli tři králové

8.

9. Trojice, co přinesla Ježíšovi dary

9.

10. Židovský král, který chtěl zabít Ježíše

10.

JAK SE ŘEKNE ITALSKY "VESELÉ VÁNOCE ?" TAJENKA :.............................................................
TOBIÁŠ RIEDL
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PRO POBAVENÍ
JAZYKOLAMY
1. Čistý s Čistou čistili činčilový čepec.
2. Je Olivier olivrejovaný nebo neolivrejovaný?
3. Kolouch, kohout s mouchou mnohou, s hloupou chloubou houpou nohou,
plavou dlouhoustrouhou ouzkou, chroupou oukrop s pouhou houskou.
4. Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře, jak mi, kmotře Petře, toho vepře
přepepříte, tak si toho přepepřeného vepře sám sníte.
5. Kopyto klopýtlo. Kobyla kopyty klapala.Má máma má malou zahrádku.

PERLIČKY
Který úřad se stará o občany obce? Staroměstská radnice.
Krajské město Královéhradeckého kraje jsou Karlovy Vary.
Poloha Jihočeského kraje je polojasná.
Pěstování drandor.
Který úřad se stará o občany obce? Policie.
Jako pružná tělesa označujeme ta, která pruží.
ELIŠKA PJENČÁKOVÁ, ADÉLKA SDRÍNKOVÁ

NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKY
CHODÍ V KORUNĚ - KRÁL NENÍ
NOSÍ OSTRUHY - RYTÍŘ NENÍ
MÁ ŠAVLI - HUSAR NENÍ
K RÁNU BUDÍVÁ - PONOCNÝ NENÍ.

BĚŽÍ KREJČÍ PO ÚHELI,
NA HŘBETĚ SI NESE JEHLY.

TĚLO NEMÁM,
A SRDCE MI PŘECE BIJE.

JE TO SOUDEČEK BEZ OBROUČEK,
JE V NĚM DVOJÍ VÍNO,
A PŘECE SE NESMÍCHÁ.
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+ VTIPY =

VOJTA NOVÁK
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Kvízy
KVÍZ PRO
MLADŠÍ
I. - IV.
1. KDY SE SLAVÍ ŠTĚDRÝ DEN?
A) 25, 12.
B) 31. 12.
C) 24. 12.
2. KDO SLAVÍ SVÁTEK 31. 12.?
A) MELICHAR
B) SILVESTR
C) KAŠPAR

KVÍZ PRO
STARŠÍ
V. - IX.

3. KDO SLAVÍ 24.12. SVÁTEK?
A) ADAM A EVA
B) KATEŘINA A MARTIN
C) LUCIE A JAN

1. JAK SE NAZÝVÁ FILMOVÁ
POSTAVA, KTERÁ NEMÁ RÁDA VÁNOCE?
A) MOLLY
B) GRINCH
C) LENNY

4.KDY CHODÍ MIKULÁŠ?
A) 3. 12.
B) 5. 12.
C) 1. 12.

2. CO TO JE ŠTĚDROVEČERNÍ KUBA?
A) SVÁTEČNÍ JÍDLO
B) HRAČKA
C) POHÁDKA

5. VÁNOCE JSOU:
A) DOBRÝ DŮVOD PROČ PŘIBRAT 10 KILO
B) VESNIČKA NA BÍLÉM POTOCE
V JIHOVÝCHODNÍCH ČECHÁCH
C) SVÁTKY PŘIPOMÍNAJÍCÍCÍ JEŽÍŠOVO
NAROZENÍ

3. KTERÝ STROM SE NEZDOBÍ NA VÁNOCE?
A) JEDLE
B) SMRK
C) DUB

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.

4. JAK SE JMENOVALI JEŽÍŠOVI RODIČE?
A) JOSEF A LUCIE
B) JOSEF A MARIE
C) MARIE A PETR
5. JAK SE JMENOVALA HVĚZDA, KTERÁ
ZVĚSTOVALA NAROZENÍ KRISTA?
A) NEJJASNĚJŠÍ
B) JITŘNÍ
C) BETLÉMSKÁ

OLIVER JERMAN
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Zvědavá abeceda
dnes jsme zpovídali pana učitele Pavla Ouřadníka

Auto: Jakým jezdíte automobilem?
Škodovkami v Čechách, Audinou
a Hondou v Americe.
Barva: Jakou barvu máte nejraději?
Barvu nebe - modrou.
Cestování: Kam byste jela na životní
cestu?
Každý rok létáme s celou velkou rodinou
v létě do Řecka.
Dům: Jaký je váš vysněný dům?
Mám starou chalupu po předcích.
Elektronika: Jaký elektronický přístroj
používáte nejčastěji?
Notebook.
Film: Který film jste viděla naposledy?
Dnes „Angel has fallen“.
Gastronomie: Jakou kuchyni nebo pokrm
máte nejraději?
Čím jsem starší, tím víc českou klasiku.
Historie: Která událost z historie vás
zaujala?
Tu kterou jsem prožil – srpen 1968.
Charakter: Co je podle vás nejdůležitější
na člověku?
Smysl pro spravedlnost.
Ideál: Jaký je podle vás ideální partner?
Moje manželka.
Jízda: Čím je pro vás ideální doprava?
Horské kolo, běžky, kajak.
Kniha: Vaše nejoblíbenější kniha?
Anglicko – český slovník :-).
Láska: Kdy jste prožil první lásku?
V mateřské škole, jmenovala se Maruška.

Mobil: Jak často používáte mobil?
Každý den.
Národ: Který národ je vám sympatický?
Každý vzdělaný a kulturní.
Objev: Co považujete za největší objev
historie?
Oheň, písmo internet.
Práce: Je nějaká práce, která vás nebaví?
Uklízet po dětech :-)
Rádio: Kterou stanici posloucháte?
Radiožurnál.
Sport: Jaký je váš oblíbený sport?
Jízda na kole, lyžování, vodáctví.
Televize: Na co se díváte v televizi?
Na ČT 1, ČT 24, CBS News, ABC News,
CNN, Fox News, BBC.
Učitel: Měla jste nějakého oblíbeného
učitele?
Na základní, střední i vysoké škole, byla
jich celá řada.
Vášeň: Pro co máte vášeň?
Pro vnoučata.
Zpěv: Váš oblíbený zpěvák či hudební
žánr?
Beatles, folk a country.
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Předvánoční akce
VÁNOČNÍ TRHY
Jak je tomu již zvykem, tak i letos se v naší škole
konaly Vánoční trhy, kde jste si mohli zakoupit
naše výrobky a tím podpořit naší školu. Trhy
probíhaly od 13 do 17 hodin 29. 11. Narozdíl od
minulých let se trhy také rozšířily o šatnu, kde jste
si mohli odložit své kabáty a také dětský koutek, ve
kterém si děti mohly malovat a vyrábět.

ROZSVÍCENÍ
STROMEČKU

OLIVER JERMAN

Vánoční strom v Krhanicích se rozzářil 1. 12. na
první adventní neděli. Akce začala v pět hodin
odpoledne. Nechybělo představení a zpívání koled
v podání školní družiny ale i mateřské školy. Po té
nechyběly ani koledy v podání dospělých. V budově hasičské zbrojnice jste si mohli zakoupit
nejen občerstvení a výrobky malých hasičů, jejíchž
koupením jste přispěli na týmové bundy na
závody. Samozřejmě zde byl i stůl, u kterého si
děti mohly nabídnout cukroví a napsat dopis
Ježíškovi. Tato akce nás všechny příjemně naladila
na adventní čas.

OLIVER JERMAN

VÁNOČNÍ BESÍDKA
VE ČT 19. PROSINCE
OD 16 HODIN
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
MŮŽETE SE TĚŠIT NA
VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ŠKOLY
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72JMENZPODOKEN
Vážení čtenáři, v minulém dílu
rubriky 72 jmen z pod oken jsme
si představili kronikáře Kosmu.
Je zajímavé, že na stěnách
Národního muzea nejsou jen
Češi, ale i cizinci z různých koutů
světa. Dnes si právě povíme
o jednom "cizinci", který žil na
dvoře císaře Rudolfa II. Dnes
bude řeč o alchymistovi a
astronomovi Tycho de Brahe.

TYCHO DE
BRAHE

Tycho Brahe přišel svého
času s množstvím významných objevů. Přes dvacet let
pracoval na dvoře dánského
krále, odkud byl povolán
k Rudolfovi II. do Prahy. Ta se
během jeho působení proměnila v přední vědecké středisko. Brahe však brzy zemřel
a jeho smrt dosud nebyla
stoprocentně objasněna.

1

V roce 1599 přijal astronom
pozvánku do Prahy od císaře
Rudolfa II. Tycho Brahe se ujal
funkce císařova astronoma.
Zastával názor, že středem
vesmíru je Země, okolo které
obíhá Slunce a Měsíc. Ostatní
planety pak ale obíhají kolem
Slunce. Ačkoli se mýlil, přispěl
tím k rozbití zakořeněných
středověkých mýtů.

3

Jeden z nejvýznamnějších středověkých badatelů se narodil do
šlechtické rodiny 14. prosince
1549. Nedlouho po svém narození putoval na zámek k bezdětnému strýci Jorgenovi, který
potřeboval mužského nástupce.
Jorgen se těšil značnému bohatství, a tak svému dědici
dopřával nejvyšší možnou péči,
včetně vzdělání. Tychona poslal
na univerzitu do Kodaně, kde se
učil filosofii a rétorice. Navíc v této době získal zálibu v pozorování oblohy.

2

Hrob vědce v Týnském chrámu

Brahe zemřel 24. října 1601 a jeho
tělo bylo pochováno v Týnském
chrámu na Staroměstském
náměstí. Příčiny smrti jsou však
opředeny nejasnostmi. Podle
" romantičtější" verze zemřel na
protržení močového měchýře,
a to buď když své oči nedokázal
odlepit od noční oblohy, a nebo
když se neodvážil vstát od stolu
dříve než císař. Lékaři však tuto
pověst vyvrací s odůvodněním,
že měchýř prasknout nemůže.

4

Novější verze, podložená vzorky
Braheho ostatků, odhalila nadměrný výskyt rtuti. Tato skutečnost utvrdila vědce v názoru, že
smrt způsobilo selhání ledvin
jako následek otravy rtutí. Jak se
ale látka dostala do alchymistova
těla není známo.

5

astronomie - věda, která se
zabývá noční oblohou, vesmírnými tělesy atd.
rtuť - těžký jediný kalpalný
jedovatý kov
ALEŠ BYDŽOVSKÝ
ZDROJE: NOVINKY. CZ, WIKIPEDE
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Víte, že...
BARVY
BARVY JSOU VŠUDE KOLEM NÁS.
ROZHLÉDNĚTE SE A ZJISTÍTE, ŽE
VÁS CELÉHO OBKLOPUJÍ. MÁTE
BAREVNÉ OBLEČENÍ, JSOU
KOLEM VÁS BAREVNÉ ZDI,
BAREVNÁ OBÁLKA KNIHY, PENÁL,
POLŠTÁŘ, ATD. ALE VĚDĚLI JSTE,
ŽE NĚKTERÉ BARVY MAJÍ NĚJAKÉ
"SUPER SCHOPNOSTI"? A ŽE NA
VÁS VŠECHNY BARVY PŮSOBÍ?
KAŽDÁ JINAK A PŘECE PŮSOBÍ.
POJĎME SI TEDY O NICH ŘÍCI
NĚJAKÉ ZAJÍMAVOSTI.

Starší lidé, kteří sledovali
černobílou televizi, mohou mít
černobílé sny.
Komáry přitahují tmavé barvy,
zejména černá a modrá.
Barvoslepí lidé mohou mít lepší
noční vidění než lidé s normálním
viděním.
Modré barvy pomáhají uklidňovat
lidskou mysl, zpomalují srdeční
frekvenci, snižují krevní tlak a
úzkost.
Existují barvy příliš složité na to,
aby je lidské oko mohlo vnímat.
Červená a žlutá jsou nejvíce chuť
podporující barvy. McDonald’s,
KFC a Burger King používají
alespoň jednu z nich.
Průměrný člověk může vidět
přibližně jeden milión barev.

Bíle vymalovaná místnost je
považována za nejvhodnější pro
těhotnou ženu.

V roce 2014 britská high-tech
společnost vytvořila nejtemnější
černou barvu.
Černé krabice se zdají dělníkům
Stříbrná je nejbezpečnější barva
těžší než krabice jiných barev,
pro automobil.
i když je jejich váha stejná.
Býkům ve skutečnosti nevadí
Červená je první barva, kterou
červená barva. Jsou barvoslepí.
dítě vidí.

KRISTÝNA DŘÍZGOVÁ
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FOTBALOVÉ
OKÉNKO

PASŮ
VÝSLEDKY ZÁ
STARŠÍ ŽÁCI
Křečovice : Krhanice 0:7
Krhanice : Tichonice 3:1
Krhanice : Čechtice 0:5
Krhanice : Divišov 10:0

ZMĚNY VE STARŠÍ PŘÍPRAVCE

Výsledky starší přípravky byly od začátku dosti špatné, protože kluci
všechny zápasy prohrávali s velkým gólovým rozdílem. Z toho důvodu se
pravděpodobně trenéři rozhodli, že tým starší přípravky rozdělí na starší
přípravku a zvlášť na mladší přípravku. Oba týmy si vzal pod svou záštitu
Jirka Moulík, se kterým jsem dělal rozhovor. Ti starší z týmu zůstali ve
starší přípravce a nadále pokračovali v zápasech. Novinkou bylo zároveň
to, že tým starší přípravky byl posílen o několik hráčů z mladších žáků
(včetně mě), takže najednou jsme se při zápasech potkávali se stejně
starými dětmi. A konečně se nám podařilo poprvé remizovat s Benešovem, což byl neuvěřitelný megaúspěch a nakonec i porazit tým Neveklova.
Ti mladší nově vytvořili tým mladší přípravky. Protože ta ještě nemůže
hrát zápasy v rámci oficiální soutěže, trenéři jim domluvili několik turnajů a
„přáteláků“. První turnaj sehrála mladší přípravka v Peceradech, kde suverénně porazila všechny týmy a vyhrála. Za nimi tak skončily týmy
z Týnce n/s., Úročnice, Benešova a Pecerad. Další turnaj se konal v Benešově. Tam se klukům a vlastně i holkám opět dařilo. Všechny zápasy
vyhráli, jen s týmem z Popovic prohráli o jeden gól, škoda.
Nicméně úspěchy obou týmů jsou obrovské a všichni z toho máme
moc velkou radost! Teď nás čeká zimní sezóna a tréningy v hale na Dařboži, abychom na jarní sezónu byli pořádně připraveni!

MLADŠÍ ŽÁCI
Krhanice : Netvořice 0:10
Krhanice : Mezno 2:5
Křečovice : Krhanice 8:0
Krhanice : Zaječice 7:1
Olbramovice : Krhanice 10:2
Krhanice : Neveklov 5:2
Nespeky : Krhanice 12:1
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Krhanice : Netvořice 3:9
Krhanice : Teplýšovice 1:16
Přestavlky : Krhanice 14:2
Poříčí n/Sáz. : Krhanice 17:4
Benešov : Krhanice 6:6
Krhanice : Neveklov 14:6
Přestavlky B : Krhanice 17:4

HONZA VIŠVARDA

ZÁKEŘNÉ OVOCE JMÉNEM POMELO
POMELO, to je tak nepřátelské ovoce. Horší je už
snad jen granátové jablko, ale to alespoň varuje
názvem. Pomelo je rafinovaně zákeřné, protože než
se vůbec doloupete k nějaké dužině, tak je vám ta
dužina úplně ukradená.
Jsou tři typy lidí
1) Ti, co pomelo loupou rádi (Co je to Bože za
úchylku?).
2) Ti, co pomelo loupou neradi, ale loupou.
3) Ti, co si počkají, až polmelo oloupe typ 1 nebo 2,
se kterým sdílí domácnost.
Ovšem i zde je problém, pokud všichni v domácnosti jsou typ 3.
Otázka zní: Proč si ty trojky sakra, kupují pomelo?
ZDROJ: INSTAGRAM RADKY TŘEŠTÍKOVÉ
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To nejlepší z roku 2019
V ROCE 2019 VZNIKLO MNOHO A MNOHO DĚL AŤ UŽ Z HUDEBNÍ, LITERÁRNÍ NEBO
FILMOVÉ TVORBY. ZDE JSOU TA NEJLEPŠÍ.
NEJLEPŠÍ ANIMÁK

FILMY

JAK VYCVIČIT
DRAKA 3

NEJLEPŠÍ THRILLER

JOKER
Zkrachovalý komediant Arthur
Fleck se dlouho pohybuje na
tenké hranici mezi realitou a šílenstvím. Jednoho dne se ve
svém obleku klauna potuluje po
ulicích Gotham City a dostává se
do konfliktu s brutálními zloději.
Pomalu se roztáčí spirála událostí dosahující hrozivých rozměrů. Všemi opuštěný Fleck se
začne čím dál více propadat do
hlubin šílenství a postupně se
mění v ikonu zločinu, kterou svět
brzy bude znát pod jménem
Joker.

NEJLEPŠÍ KOMEDIE

Ostrov Blp je dračí ráj obývaný
Vikingy, nebo vikinský ráj obývaný draky, jak se to vezme. Bývalí
odvěcí nepřátelé tu žijí v záviděníhodné harmonii. Vládne jim
mladý náčelník Škyťák, který
miluje létání s okřídleným parťákem Bezzubkou. A miluje i svoji
kamarádku Astrid, jen jí to ještě
nestačil naplno říct. Paradoxně
právě láska se stane předzvěstí
mračen, která se nad Blpem
začnou stahovat.

POKÉMON:
DETEKTIV PIKACHU
HISTORICKY PRVNÍ HRANÝ
FILM O POKÉMONECH
Pikachu se představí v roli detektiva, kterému není rovno. Ve
filmu se kromě něj objeví celá
plejáda oblíbených postaviček
Pokémonů, každá se svými unikátními schopnostmi a povahou.

KNIHA
PÍSNIČKA
BILLIE EILISH
BAD GUY
Nyní má tato písnička na
YouTube 647 miliónu
zhléhnutí.

iPOHÁDKA
Novodobá pohádka z pera
známého youtubera Kovyho.
Děti i dospělí, odložte mobily
a ponořte se do první české
(možná i světové) internetové
pohádky.

TOBIÁŠ RIEDL
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Přinášíme vám již druhou kapitolu příběhu O jehněti Máje.
Minule jste se seznámili s Májou, Emou a celou její rodinou. Ema si Máju oblíbila, a tak se
rodiče rozhodli, že jí ji koupí. A co se stane dál?

MÁJINO STĚHOVÁNÍ
Druhý den se Mája měla přestěhovat k Emě a její rodině.
Mája ale bez své maminky nechtěla odejít, takže Emě
museli koupit i Májinu maminku. A vyrazili domů. Cestou
začali vymýšlet, jak se bude Májina maminka jmenovat. Měli
několik nápadů, ale nakonec se dohodli, že to bude Terezka.
Při příjezdu do nového domova byly obě ovečky nadšené,
když uviděly prostornou ohradu plnou čerstvé trávy.
Najednou všem došlo, že pro ovečky nemají salaš ani
přístřešek, a tak se společnými silami pustili do práce.
Stavěli celé odpoledne. Ovečky samozřejmě přihlížely a na
večer stál domeček v ohradě hotový. Celá rodina se
radovala, že to tak pěkně postavili.
ANETA STROSCHNEIDEROVÁ VI. TŘÍDA

JAK ROZBALOVAT VÁNOČNÍ DÁRKY

Tak vidíte, máme zase Vánoce, jako když je člověk vymaluje. A hlavně jsme moudřejší a chytřejší. (...) Přijmout
dárek, to je podobné umění jako balet nebo rozhoupání zvonů a podobný obřad jako přijímání do šlechtického
stavu, uzavření manželství nebo otvírání studánek. (...) Především si musíte Štědrý večer zorganizovat tak, že
vyzvedáváním dárků zpod stromečku někoho pověříte. Když vám stojí stromeček na podlaze, pověřte tím
někoho, kdo je jako proutek a komu to shýbání, dřepy a vstávání nedělá problém. Pokud máte stromeček na
stole, může tuto funkci zastávat i někdo, kdo nemůže nic dopnout. (...)
Večer, až zazvoní Ježíšek, se odeberete ke stromečku k tomu nadílení. Až dostanete dárek, nezačínejte ho
honem honem rozbalovat, jako by bylo samozřejmé, že máte dostat vlastně všechno, co je pod stromečkem.
Nejdříve se zeptejte: „Cože? Tohle je pro mne?“, pak si přečtěte jmenovku a řekněte: „Vidíte, že to není pro mne.“
A když vám budou říkat: „Je, je, je.“, přečtěte si ji ještě jednou a opravte se: „Ba jo, je to pro mne.“ Mějte totiž na
paměti, že předehra ku spatření dárku je více vzrušující než jeho vlastní prohlížení. I když je tedy jasné, že dárek
je opravdu váš, nesmíte se na něj vrhnout jako nedočkavý hafan na hozený kousek klobásy. Kruťte nad ním ještě
chvilku hlavou se slovy: „ To jsem teda blázen. Co to může být?“ Ani nadále však nepospíchejte, mašličku
rozvazujte pomalu a stočte si jí do klubíčka s tím, že tak pěknou stužku si musíte schovat na příští Vánoce.
Přesně totéž, ale ještě pomaleji, to pak uděláte s papírem, ve kterém je dárek zabalen. A teprve pak přijde
chvíle, na kterou čeká dychtivěji dárce než obdarovaný.
Otevřete krabičku a vyjmete dárek. Nezapomeňte, že tento okamžik je úplně nejdůležitější. Nechoďte mi
tedy na oči, jestli řeknete jenom: „Aha, voda po holení“, nebo: „Aha, násada na kosu“, či: „Aha, klobouk.“ Naučte
se nejdříve nevěřícně vydechnout. „Neee.“ A po třech vteřinách rozsvítit oči a dodat třeba: „Voda po holení, jak
víte, že jí tak potřebuju?!“ Potom si dárek prohlížejte ze všech stran, nechte si ukázat, jak se rozšroubuje
klobouček, aby tekla, několikrát se pocmrndejte a několikrát dárek pochvalte. Pak za něj hezky Ježíškovi
poděkujte a než dostanete další, pěkně si ho, třeba i beze slova, prohlížejte. (...) Prosím vás, nezapomeňte na to,
že největší surovost je dárek vůbec nerozbalit a položit ho stranou. Může vás ovšem potkat i to, že klobouk,
který dostanete, si nasadíte na hlavu a on se vám zastaví pod nosem. Prostě bude o pět čísel větší. To se může
stát. Ale nesmí se stát, že vyhrknete jako nějaký Vincek z pazderny: „Jé, vždyť je mi velkej.“ Naučte se být taktní.
Naučte se říct například: „Pódivejte se, von je mi div ne akorát.“ Významově je totéž, ale snáší se to o mnoho líp.
Tohle všechno jsem vám chtěl říct ještě ve chvíli, kdy už se toho moc zachránit nedá. (...) Nemluvě o tom, že
teď víte, co učit na Štědrý večer své děti. (...) Přeji vám, aby vaší snahu uměli vaši blízcí ocenit a aby vaše Vánoce
byly klidné, pohádkové a abyste byli s těmi, které máte rádi. V roce následujícím se mějte o koho opřít, komu se
svěřit a dívejte se nejen očima, ale i srdcem.
František Nepil - Jak rozbalovat dárky (zkráceno)
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Slohová práce
Úvaha
„Přátelství je součást lidského štěstí”
(Jan Werich)

Formy přátelství se dají rozdělit do tří pomyslných skupin. Kamarádství, přátelství a opravdové
přátelství. Ale jak se pozná, kdo je opravdový přítel a kdo jen kamarád? To jen málokdo ví přesně.
Přátelství je jedna z nejcennějších věcí na světě, přesto si ho za peníze nekoupíte. Samotné slovo
přátelství může pro každého znamenat něco jiného. Ovlivňují ho také zkušenosti. Odlišné pohledy
budou mít dva lidé. Jeden, který má dlouholetého dobrého a opravdového přítele, zatímco druhý zažil
zradu, a tak zahořkl a zanevřel na přátelství.
Každý si pojem přátelství vykládá jinak. Pro mě znamená vztah s člověkem, kterému se můžu se
vším svěřit, který při mně bude, i když se všichni ode mne odvrátí. Který mě nebude soudit, ať budu
dělat, co chci. Dokáže se mnou soucítit. S pravým přítelem se radost násobí a bolest dělí. A proto, když
se objeví někdo takový, nikdy se ho nepouštějte.
Důležité je říct, že přátelství se nerovná kamarádství. Kamarád je člověk, se kterým si rádi
popovídáte, zasmějete, ale nesvěříte se mu. Neřeknete mu, jak vám opravdu je. Ale opravdovému
příteli ano. Kamarád za vás takzvaně ruku do ohně nestrčí.
Kolik podob může mít přátelství? Opravdu velmi mnoho a vždy nás překvapí. Vždyť jen kolik bylo
natočeno filmů o přátelství? Přátelství mezi mužem a ženou, mezi člověkem a psem, mezi člověkem
a přírodou. Silná přátelství vznikají ve stresových situacích, kdy jde například o holý život! Všimněte si,
jak veteráni z 2. světové války vyprávějí o svých přátelích z ciziny se slzami v očích. Když někomu
zachráníte život, jako byste podepsali smlouvu a spojili své životy do konce věků.
Možná si přátelství příliš idealizuji a můžete namítnout, že v životě existuje opravdové přátelství či
láska jen na filmových plátnech. Ale kdyby nebylo přátel a lásky, pro co bychom potom žili? Pro sebe?
Jaký to má význam? Co může být na světě krásnější než udělat někoho šťastným... Přátelství je vzácný
dar. Záleží na každém, co je pro něj ochoten udělat. Určitě by stálo za to porovnat pojmy láska a přátelství... Nejsem si jistý, zda-li to vůbec jde. Jsou tolik rozdílné a přece tak stejné. Ale myslím, že by se
obojí dalo schovat do pojmu štěstí.
Spousta lidí potřebuje do života náboj, aby si uvědomili, pro koho stojí zato žít, že opravdového
přítele většinou nepotkáte jen tak na ulici. Je zapotřebí si mezi sebou vzájemně vybudovat vztah
a pracovat na něm. Važte si přátel a nezapomeňte, že jak šťastní v životě budete, nezáleží jen na vás,
ale i na nich.
ALEŠ BYDŽOVSKÝ IX. TŘÍDA
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Kdo pro vás připravuje
Růžové listy?
REDAKTOŘI
Eliška Pjenčáková, Honza Višvarda, Kristýna Dřízgová, Eliška Holubová, Tobiáš
Riedl, Apolena Křečková, Vojta Novák, Oliver Jerman
ŠÉFREDAKTOŘI
Aleš Bydžovský, Antonín Koloros
JAZYKOVÁ KOREKTURA
Martina Šmídová
POD VEDENÍM
Jany Macháčkové a Lucie Kolorosové
SPECIÁLNÍ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA TVOŘENÍ
RŮŽOVÝCH LISTŮ!!!

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY KVÍZŮ
PRO MLADŠÍ
1) a
2) b
3) a
4) b
5) c
PRO STARŠÍ
1) a
2) b (od roku 2000 i Jižní ledový oceán)
3) b
4) a
5) a
KVÍZ PRO MLADŠÍ VYHRÁVÁ MIA JERMANOVÁ ZE 4. TŘÍDY
KVÍZ PRO STARŠÍ VYHRÁVÁ PANÍ UČITELKA BARTOŇKOVÁ
VÝHERCE OBDRŽÍ SLADKOU ODMĚNU
Časopis tiskne ZŠ Krhanice (č.p. 149), vychází v r. 2019

