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Bylo, je a bude
Máme tu nový měsíc a s ním i nové akce. Nejprve si však zopakujeme, co již proběhlo.
Ve středu 2. 10. vítězové školního kola atletických závodů jeli
reprezentovat naši školu do Benešova. 10. 10. žáci páté třídy
přespali ve škole. V úterý 15. října pokračoval preventivní
program v páté třídě, který se jmenuje Kočičí zahrada. Ve čtvrtek
17. 10. a v pátek 18. 10. 2019 měli žáci 8. a 9. ročníku dvouhodinový preventivní blok zaměřený na prevenci drogové závislosti a na právní povědomí. Žáci se během přednášky
seznámili se základními obecně závaznými normami v ČR,
s trestním a přestupkovým právem - co je a co není trestné,
s formami rizikového chování a nesením zodpovědnosti za něj,
s ochranou osobnosti před trestnou činností, s činností justice
a dalším. 21. a 22. října nás navštívil preventivní program Vzpoura
úrazům - projekt přednášený vozíčkáři. V pondělí 1. a 2. hodinu si
přednášku poslechli žáci 1. a 2. ročníku a 3. a 4. hodinu žáci 3.
a 4. ročníku. V úterý program zamířil do páté třídy a 3., 4. hodinu
do 6. 28. - 31. 10. jsme nešli do školy, protože byly prázdniny.
V pátek 1. 11. jela 5. a 8. třída na exkurzi do Vodního domu a Včelího světa v Hulicích. 4. listopadu naši školu opět navštívilo
mobilní planetárium. Každá třída zhlédla krátký film o vesmíru v přenosném planetáriu. Opravdu jedinečný zážitek. 6. 11.
učitelé stávkovali za dodržení slibů vlády ohledně výše jejich
platu. Děti měly volno a školní budova byla uzavřena. 8. 11.
přespala 4. třída ve škole. Žáci si užili bojovku a také především nacvičovali na své úterní vystoupení v Psárech. 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.

A co nás čeká?
Ve středu 20. 11. je přichystaná v rámci
patronátu pro 1. a 9. třídu exkurze do
ateliérů Barrandov. Další týden odehraje
chlapecké družstvo z druhého stupně
turnaj v sálové kopané v Benešově. A ve
čtvrtek začíná plavecký výcvikový kurz
2. a 3. ročníku. V pátek 29. 11. proběhnou
již tradiční Vánoční trhy. Vánoční
akademie bude 19. 12.

140 LET STARÉ ŠKOLNÍ BUDOVY

Stará školní budova zde stojí již 140 let. Pamatuje toho hodně. Monarchii, první republiku, druhou světovou
válku a také nástup a pád komunismu. Je to opravdu úctyhodný věk.

NĚCO MÁLO Z HISTORIE
Život škole takřka vdechl pro Krhanice významný rok 1875, kdy
Zemská školní rada v Praze povolila zřízení samostatné školy. Do té
doby se vyučovalo v jedné třídě v prozatímních prostorách stavení
čp. 35 pana F. Krňanského. 12. února roku 1878 byly definitivně
schváleny plány školní budovy a 1. listopadu 1879 byla škola
slavnostně dostavěna a vysvěcena. Tato škola byla otevřena jako
dvoutřídní. Od prvního ledna roku 1880 ji navštěvovalo 107 žáků.
Správcem školy byl ustanoven Josef Žižka. Škola a dění kolem ní se
stalo centrem všeho života v obci. Fungovala i po roku 1959, kdy
byla otevřena nová školní budova, ale o tom jsme psali už loni.
Budova byla i nadále využívaná jako část školy. Později se však od
tohoto záměru upustilo a v budově se usídlil obecní úřad s knihovnou v druhém patře.
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NAŠI MALÍ ATLETI

Ve středu 2. října se v Benešově konaly závody atletické všestrannosti pro žáky 1. stupně, kterého se
zúčastnilo také družstvo deseti malých sportovců naší školy. Maruška Holubová a Adam Kůsta z 1. třídy,
Daneček Viktora a Sabinka Juřičková z 2. třídy, Maruška Kubíčková a Vašek Fischer ze 3. třídy, Maruška
Šprinclová a Honza Dvořák ze 4. třídy, Adélka Janderová a Sebík Röth z 5. třídy soutěžili ve třech
disciplínách, a to v hodu míčkem, běhu na 50m a skoku do dálky. Přestože se naše děti neumístily na
předních místech, užili si všichni příjemné sportovní dopoledne.
LUCIE KOLOROSOVÁ

SPANÍ VE ŠKOLE

Ve čtvrtek 10. října spala 5. třída ve škole. Jelikož paní
učitelka je s námi poslední půlrok, tak se rozhodla,
že společně přespíme ve škole. Měli jsme opékat
buřty na školní zahradě, ale bylo špatné počasí.
Nakonec jsme je opekli na elektrickém grilu v kuchyňce. Po večeři připravili kluci bojovku pro holky
a holky pro kluky. Kluci to měli hooodně strašidelné
a ještě k tomu museli cestou plnit úkoly. Holky se
taky bály. Šli jsme spát asi kolem půlnoci a vstávali
jsme v 7:45. Potom jsme uklidili věci ze spaní a začala škola. Moc jsme si to užili.

VYSTOUPENÍ
V PSÁRECH

13. listopadu je Světový den laskavosti. 4. třída se
připojila k celostátnímu happeningu "Jsem laskavec"
tím, že pojedeme zpříjemnit den lidem v Domově
Laguna v Psárech. Budeme jim zpívat, tancovat,
zahrajeme jim písničky na flétny, kytary.

EXKURZE

LUCIE KOLOROSOVÁ

DO VČELÍHO SVĚTA A VODNÍHO
DOMU V HULICÍCH

V pátek 1.11. se vydali žáci 5. a 8. třídy na exkurzi. Žáci
ELIŠKA PJENČÁKOVÁ navštívili postupně dvě vzdělávací akce, nejprve
Vodní dům, kde se dozvěděli, jakým způsobem pracuje čistička odpadních vod, jak se voda dostává do
domácnosti. Měli se zamyslet také nad tím, jakou
průměrnou spotřebu vody má jeden člověk. A v neposlední řadě se dozvěděli, jak je možné s vodou
Žáci první a deváté třídy se zapojili do projektu
šetřit.V další části exkurze navštívili Včelí svět. Zde
Deváťáci patroni prvňáčků. 2. září deváťáci dovedli
byl program rozdělen na dvě části – nejprve
nové školáky do třídy a strávili s nimi první hodinu
odpovídali žáci na otázky (co vše je schopna
ve školních lavicích. O měsíc později se sešli znovu.
vyprodukovat včela, jak funguje včelí úl, k čemu
Tentokrát se více seznámili, popovídali si spolu
všemu včelí produkty slouží). V druhé části se žáci
a zahráli si hru, aby si pamatovali jména svých
vydali k plnění praktických úkolů. Vyzkoušeli si
kamarádů. Po třetí se sešli 6. října, kdy si devátá například, jak se staví včelí plástev, jak se med stáčí,
třída připravila pro prvňáčky povídání o vesmíru. Po čím se otevírají včelí plástve při získávání medu. Na
prezentaci deváťáky vyrobeného plakátu, který visí
závěr si ještě každý vyrobil vlastní svíčku.Celá akce
na chodbě na druhém stupni, vypracovali žáci první
se moc povedla, dozvěděli jsem se mnoho
třídy pracovní list o naší Sluneční soustavě.
zajímavých věcí. Akce byla o to příjemnější, že jsem
získali dotace na autobus od Posázaví, o.p.s.
ANTONÍN KOLOROS
ZUZANA BARTOŇKOVÁ

DEVÁŤÁCI ZNOVU
PATRONY
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ŘÍZKOVÁNÍ CITRUSŮ V 6. TŘÍDĚ

V hodině přírodopisu představila svým spolužákům Lucka Fischerová, že se u nich v rodině vášeň pro
citrusy dědí. V tomto případě z otce na dceru. Spolu s tatínkem, Ondřejem Fischerem, si Lucka připravila
moc zajímavou hodinu. Přinesla řízky různých odrůd citronovníků, perlit, pet lahve, kelímky od jogurtu. Vše
měla detailně zpracované a donesla i fotografie, jak má celý postup probíhat. Po seříznutí řízku, namočení
v stimulátoru, zasazení do perlitu a přiklopení pet lahví nám ve třídě vznikly improvizované skleníky. Nyní
budeme pozorovat, zda se rostlinkám podaří zakořenit. Mělo by to trvat asi měsíc, potom budeme moci
rostlinky přesadit do substrátu. A kdo ví, třeba se nám podaří i vypěstovat nějaký plod. Tatínek Lucky slíbil,
že na jaře, až budou vhodnější přírodní podmínky, vezme celou třídu a ukáže jí, jak se roubují pláňata. Pro
děti tak zpestří hodiny přírodopisu a splní hlavní poslání tohoto předmětu – přiblíží dětem přírodu a naučí je
si jí vážit. Lucce i jejímu tatínkovi patří velké díky.
ZUZANA BARTOŇKOVÁ
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Exkurze
do redakce
časopisu
Týden
Ve středu 18. září jsme se
společně s týmem redaktorů
Růžových listů vydali na výlet do
redakce časopisu Týden. V redakci jsme se setkali se
zástupcem šéfredaktora, který
nás provedl a seznámil s tím, jak
vzniká časopis. Během návštěvy
jsme měli možnost nahlédnout
na jednotlivá pracoviště grafiků,
fotografů, redaktorů a korektorů.
Návštěvu jsme zahájili na
recepci, kde si nás vyzvedl
zástupce šéfredaktora časopisu
Týden a vzal nás na své
pracoviště. Šéfredaktor a jeho
zástupci jsou nejvýznamnějšími
pracovníky v redakci, kteří
odpovídají za obsah každého
vydaní a práci celého týmu.
Určují obsah článků a prověřují
pravdivost a původ každé
informace. Vysvětloval nám, jak
se časopis tvoří.

VĚDĚLI JSTE?
Časopis Týden vychází každé
pondělí. Jedno vydání má
obvykle přes 100 stran a je
rozdělen do rubrik Události,
Svět, Ekonomika, Kultura
a Moderní život. První číslo bylo
vydáno v roce 1994. Týdně se
průměrně prodá 44000 výtisků.

S přípravou čísla začínají v neděli,
kdy určují náplň daného vydání,
a v pondělí se redaktoři a ostatní
dopisovatelé dozví, na čem
budou pracovat. První články
dostává šéfredaktor ve středu
a poslední články musí být
hotovy do pátku. Obsah jednotlivých článků píší redaktoři.
Hotové články posílají zástupci
šéfredaktora ke kontrole. Ten je
následně posílá korektorům, kteří
prověřují jazykovou stránku textu.
Hotové texty jsou doplněny
fotografiemi, což je prací
fotografů. Jejich kancelář jsme si
měli možnost prohlédnout
v patře nad pracovištěm
redaktorů. Další důležitou funkci
v redakci mají grafici. Grafici
určují finální podobu celého
týdeníku. Práce všech v redakci
je velmi důležitá proto, aby si lidé
každé pondělí mohli koupit nové
číslo v trafikách a na stáncích.
Během návštěvy jsme se
dozvěděli spoustu užitečných
rad a typů, jak vylepšit naše
Růžové listy. Měli jsme možnost
na vlastní oči vidět, jak vypadá
výroba časopisu velkého
formátu. Zaujalo nás, jak rychle
se tvoří takto velký časopis. Jsme
velmi rádi, že se nám naskytla
možnost udělat si obrázek o tom,
co obnáší výroba časopisu
Týden.
TOBIÁŠ RIEDL, OLIVER JERMAN
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Zprávičky ze školní družiny
září a říjen
Školní družina má v letošním školním roce 50 žáků ve dvou odděleních z 1. - 5. a jednoho žáka ze
7. ročníku. Prvňáčků máme čtrnáct, téměř samé chlapce. A co zajímavého jsme v září už stihli?

září
Kreslili jsme do školního časopisu ,,Vzpomínky
na prázdniny". Mohli jste si je prohlédnout
v zářijovém číle Růžových listů.
Prohlédli jsme si cvičnou školní kuchyňku
a porovnali ji s kuchyní školní jídelny.
Povzbuzovali jsme naše kamarády na
atletických závodech ZŠ.

říjen
Od října začaly pracovat při ŠD dva kroužky:
ŠIKULOVÉ pod vedením paní vychovatelky V.
Mrzkošové a DRAMAŤÁČEK pod vedením
paní vychovatelky V. Čaplické.
V areálu školy jsme si udělali táborák a opékali jablíčka a uzeniny.

Náš nový kamarád Míša Sládek ze 3. třídy pro
nás přichystal anglicko-zeměpisné kvízy, při
kterých si děti procvičovaly anglická slovíčka.

Děti si připravily řadu prezentací. Velmi
zajímavá byla prezentace od Kuby Hlaváčka z
5. třídy o křtu knihy ,,Revíry dobrých srnců" a
ukázky minerálů. Žáky zaujala elektronická
hra ,,Lovec duchů" od Kuby Švejdy z 5.
třídy.Všem se líbilo, že si mohli sami několik
duchů ulovit. Zajímavé prezentace si připravily
nejmladší děti: Jonášek Jerman, Adam Kůst a
Míša Švejdová z 1. třídy.

Koncem září jsme uspořádali podzimní
,,JABLÍČKOVOU PÁRTY" s tancem, rautem
a tématicky zaměřenými soutěžemi. Děti
kreslily draky a jablíčka poslepu, vytrhávaly je
z papíru, Foukali do listů.... Prvňáčci si odnesli
jako dárek plyšové hračky.

Pomáhali jsme při sběru starého papíru.
Ve strašidelných kostýmech jsme oslavili
Halloween. Soutěžili jsme, skotečili si a ochutnávali dobroty, které připravily maminky dětí.

Při prezentacích jsme se seznámili s IQ BOX - em, cestování hrou plnou rébusů.
Chlapci nosili ukázat své sbírky autíček.
Dan Koura z 1. tř. nám povídal o účasti na
rybářských závodech.
Paní Padevětová nám opakovaně přinášela
ukázat své houbařské úlovky.
Míša Sládek ze 3. tř. si pro nás připravil velice
zajímavý fotbalový kvíz.
VLADIMÍRA ČAPLICKÁ
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Dušičky - 2. listopad

a speciálně o krhanickém hřbitovu

DUŠIČKY

Památka zesnulých je den, kdy
pozůstalí vzpomínají na své
příbuzné, přátelé a předky. Zdobí
jejich hroby věnci a živými
květinami. Prohlubuje to víru ve
věčný život a utvrzuje přesvědčení, že život smrtí nekončí. Na
našem území stáří Keltové slavili
rozloučení s létem, konec roku
(keltský rok začínal 1. listopadu)
a svátek Samhain, což byla noc,
kdy se mrtví vraceli na svět a živí
se mohli dostat do říše
zemřelých. Zapalovaly se ohně,
které měly ochránit živé před dušemi zemřelých. Rozmisťovaly se
svítilny z vydlabaných řep, které
svítily duchům na cestu (z tohoto
pramene pochází svátek Halloween) vznikaly tradice a pověry.
I křesťané dřív věřili, že o půlnoci
přicházející duchové z očistce na
svět a při prvním ranním
zvoněním se musejí vrátit zpět.
Blízcí hříšníků plnili lampy místo
oleje máslem, aby si duše mohly
potřít spáleniny. Večer se příbuzní nebo přátelé napili studeného
mléka nebo se jím postříkali, aby
se duše ochladila. Hospodyně
pekly typické pečivo nazývané
"Dušičky" nebo " Kosti svatých".
Pečivo ve tvaru kostí bylo plněné
mákem nebo povidly. Tím se
obdarovávali pocestní, žebráci
u kostela a chudí lidé v obci.
Bylo zvykem, že se soužily
v hřbitovních kaplích, kostelích
nebo jen u hlavního hřbitovního
kříže bohoslužby a mše svaté.
Dnes je tradicí dojít na hřbitov
zapálit svíčku a na hrob položit
věnec, živé květiny, a tak
vzpomenout a uctít zemřelé.

KRHANICKÝ
HŘBITOV

DRUŽICOVÝ SNÍMEK HŘBITOVA

POMNÍK SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

Hřbitov je poslední místo odpočinku našich předků. Krhanický
hřbitov je na prosluněné louce
u silnice z Krhanic - Chrástu do
Týnce nad Sázavou. Po uzavření
chrásteckeho hřbitova byl 11.
července 1948 slavnostně otevřen nový hřbitov v Krhanicích.
Byla to velká slavnostní událost,
kdy se lidé z obou obcí Krhanic
a Chrástu sešli u pomníku padlých hrdinů z 1. sv. války a za
doprovodu hudby se přesunuli
na hřbitov. Tam uvítali hosty, poděkovali brigadnikům a pokračovali tanečními zábavami v hostincích " U Mikolášů " a " U Stárů ”.

Od předání má hřbitov rozlohu 4
162 m². Po levé straně byla postavena márnice. Mezi významné
osobnosti odpočívající na krhanickém hřbitově patří národní
umělkyni Jiřina Šejbalová, která
byla úspěšnou filmovou i divadelní herečkou a bývalý ministr
zahraničí Jiří Hájek. Dále stojí za
zmínku hrob 14 řeckých občanů
zemřelých v letech 1949 - 1951,
poté co odešli ze své vlasti kvůli
občanské válce. Je zde také
pomník rudoarmějcům B. A.
Ivanovičovi a K. N. Aleksejevičovi.

HROB JIŘINY ŠEJBALOVÉ
A JEJÍHO MANŽELA
HROB ŘECKÝCH OBČANŮ

ELIŠKA HOLUBOVÁ

říjen 2019

strana 8

JIŘÍ HÁJEK
narození - 6. června 1913
úmrtí - 22. říjen 1993
Byl československý politik
a diplomat, v 60. letech 20.
století ministr školství, během pražského jara ministr
zahraničních věcí Československa, který v srpnu 1968
protestoval v OSN proti
sovětské invazi a mluvčí Charty
77. Narodil se v Krhanicích.
Vystudoval práva na Univerzitě
Karlově. V listopadu 1939 byl
zatčen a odsouzen ke 12 letům
vězení. Až do konce 2. sv. války
byl vězněn v Hamburku. Po
osvobození se zapojil do politického života. 1948 se stal členem Ústředního výboru Komunistické strany Československa.
Z ÚV KSČ byl vyloučen v září
1969. Od 1955 - 1968 zastával
nejrůznější politické funkce.
V roce 1950 založil Vysokou
školu politických a hospodářských věd. Při okupaci sověty
vyjádřil nesouhlas, což ho stálo
místo ministra a členství v KSČ.
V roce 1977 podepsal Chartu
77 a stal jedním z jejích prvních
tří mluvčích. Po revoluci byl
poradcem Alexandra Dubčeka.

JIŘINA ŠEJBALOVÁ
narození - 17. září 1905
úmrtí - 23.srpna 1981
Byla česká operní pěvkyně,
herečka a divadelní pedagožka
a národní umělkyně.
Pocházela z úřednické rodiny,
nicméně oba rodiče byli velmi
hudbymilovní a kulturně
založení lidé . Po studiích na
Přažské konzervatoři, kde
studovala nejprve operní zpěv
teprve později i dramatický
obor, nastoupila jako pěvkyně
do operního souboru Státního
divadla v Brně. Současně
hostovala pražském Národním
divadle. V letech 1927 až 1928 si
zahrála v divadelním studiu
Dada režiséra Jiřího Frejky od
roku 1928 až do doby svého
odchodu do důchodu v roce
1971 /1972 byla členkou
činohry Národního divadla
v Praze. V roce 1972 hrála ve
filmu Zlatá svatba. Měla chatu
v Chrástě nad Sázavou u řeky.
MOJE TETA SOUSEDILA S PANÍ
ŠEJBALOVOU A TAK JSEM JÍ
POLOŽILA PÁR OTÁZEK.
Jak často sem jezdila paní
Jiřina Šejbalová?
Pobývala tu pravidelně každý
víkend, v době divadelních
prázdnin tu byla ještě častěji.
Kde měla paní Šejbalová
chatu?
Nedaleko od řeky Sázavy - na
Kaňově.

Jezdili sem její kolegové?
Jezdilo sem za ní hodně přátel.
Mezi nejčastější patřili: Bohuš
Záhorský a jeho manželka
Vlasta Fabianová. Oba byli
herci.
Vystupovala také v televizi?
Ano. Mohli jsme ji my dnes
starší vidět v mnoha inscenacích. A vy mladší jste ji mohli
znát ze seriálu Taková normální
rodinka, filmu Světáci atd.
Byla vdaná?
Ano, jejím manželem byl
právník Jaroslav Pipek. Oba
jsou pochováni na místním
hřbitově.
Za 70 let existence hřbitova
zde odpočívá přibližně 1 100
občanů, momentálně je na
hřbitově 214 hrobů, které
zabírají 900 m², 151 urnových
hrobů, které zabírají plochu
151m². Kapacita kolumbária
byla 21 urnových schránek,
v roce 2004 bylo kolumbarium
rozšířeno o dalších 21 urnových
schránek. Za posledních 20 let
byla opravena hřbitovní zeď
a márnice. Bylo zbudováno
osvětlení a nainstalovany rozvody vody s čerpadlem ve
studni, nově vysázené keře
a stromy a odstranění o nevyhovujícího WC. Příští rok se
plánuje rekonstrukce plochy
a schodů za branou a brankou.
Hřbitov je v majetku obce
Krhanice .

LUCKA FISCHEROVÁ

říjen 2019

strana 9

Kaligramy
KALIGRAM JE BÁSEŇ, VE KTERÉ PÍSMENA NEBO CELÁ
SLOVA A VERŠE JSOU USPOŘÁDÁNY DO OBRAZCE, KTERÝ
VYJADŘUJE TÉMA BÁSNĚ SAMOTNÉ. SLAVNÝM AUTOREM
KALIGRAMŮ JE GUILLAUME APOLLINAIRE, V ČECHÁCH PAK
JAROSLAV SEIFERT. ZDE JE NĚKOLIK UKÁZEK KALIGRAMŮ
OD 9. TŘÍDY.

LIST- ANETA KOČÍ

PRASÁTKO - ANTONÍN KOLOROS

ŽELVA - JOSEFÍNA LUKEŠOVÁ

HOUBA - JAKUB JIŘIČKA
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Halloween dobývá svět
HALLOWEEN NENÍ JENOM BLÁZNIVÝ SVÁTEK, PŘI KTERÉM
AMERIČANÉ A PÁR ANGLIČANŮ NOSÍ KOSTÝMY, CHODÍ
KOLEDOVAT, VYDLABÁVAJÍ DÝNĚ NEBO SE JDOU BAVIT NA
PÁRTY. ANO HALLOWEEN SE SLAVÍ PŘEDEVŠÍM V USA A V UK,
ALE ZÍSKÁVÁ SI OBLIBU I V JINÝCH ZEMÍCH SVĚTA.
DÁNSKO
V Dánsku se tento svátek točí kole dýní. Rodina, sousedé a přátelé se
sejdou dohromady, aby vyřezali nádherné dýně a pili horkou čokoládu.
Koledování zde není moc populární. (V Dánsku přitom ale také existuje
festival, při kterém se děti převlékají a chodí koledovat.)
BAHAMY
Na Bahamách Halloween zcela vytlačil starý svátek na paměť popravy
místního zrádce Guye Fawkese.
ČÍNA
V Číně jsou rozsvíceny svíčky a hoří ohně v domech i
na ulicích, aby osvětlovaly cestu duchům. Zde se
věří, že duchové zemřelých násilnou smrtí, utonutím
nebo při úraze, se potulují mezi lidmi a jsou
nebezpeční. Světla svíček jim mají ukázat cestu do
nebe.
FRANCIE
Přestože se Francouzi k tomuto komerčnímu
„americkému" svátku staví spíše skepticky, i tak zde
Halloween pomalu ale jistě zakořenil. Obvykle se
slaví ve stylových kostýmech a lidé všech věkových
kategorií jdou na párty nebo do klubů s přáteli.
Kostýmy bývají tradičně „děsivé" - mumie, duchové,
skřítci, čarodějnice. Zvyk koledovat sladkosti je zde
spíše vzácný, pokud existuje, koledníci nechodí po
domácnostech, ale spíše po obchodech.

MEXIKO
Dia de Los Muertos – Den mrtvých. Zní to mnohem morbidněji,
než jaké to opravdu je. Zatímco v americké halloweenské tradici
je smrt prezentována jako něco, čeho je třeba se bát, v Mexiku
o těchto svátcích vlastně mrtvé oslavují a vítají duchy u sebe
doma. Jedním z nejdůležitějších mexických symbolů při Dia de
Los Muertos jsou právě lebky. Tento motiv slaví také velikou
oblibu za hranicemi Mexika a rozvinul se tak do uměleckého stylu
líčení obvykle kombinovaného s květinami, pestrými barvami
nebo korálky.
ALEŠ BYDŽOVSKÝ
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Den vzniku samostatného
československého státu
28. října

MINULÝ ROK JSME SI 28. ŘÍJNA PŘIPOMÍNALI STO LET OD
VZNIKU ČESKOSLOVENSKA. K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI SE
VYSAZOVALY PO CELÉ NAŠÍ ZEMI LÍPY. NĚJAKÉ ROSTOU
I V KRHANICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ. POJĎME SI JE
PŘIPOMENOUT.

Lípa u školy

Lípa v Krhanicích u školy
Obec Krhanice vysazovala náš
národní strom v sobotu 27.
října. Lípa roste u chodníku mezi
školní budovou a fotbalovým
hřištěm. Na slavnostní akci se
podíleli také krhaničtí hasiči,
Sokol a škola. Děti připravily
výstavu o československých
osobnostech 1. republiky, o tehdejší kultuře, politice. Návštěvníci
školy si mohli prohlédnout také
fotografie starých Krhanic nebo
krátký film o československých
legiích.

Lípa - spolek Karhany, z. s.

Lípa v Krhanicích podruhé
Spolek Karhany sázel lípu v sobotu 20. října. Členové spolku
a jejich přátelé vysadil lípu
velkokvětou, která je genetickým
pokračovatelem známé tisícileté
Klokočovské lípy.

Lípy v Týnci nad Sázavou
V Týnci nad Sázavou byly
vysazeny dvě lípy, a to již 12.
května v rámci festivalu Drž
rytmus s Čistou řekou Sázavou.
Na tuto akci přijala pozvání
i Aneta Langerová. Zasazené
stromy rostou u městského
úřadu a u Hotelu Týnec.
Lípa u městského úředu

Lípa u Hotelu Týnec

ANTONÍN KOLOROS

říjen 2019

Sametová revoluce
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ALEŠ BYDŽOVSKÝ
VĚDĚLI JSTE?
I V KRHANICÍCH MÁME
POMNÍK 17.
LISTOPADU 1989,
JE NEDALEKO
KŘIŽOVATKY U MOSTU.

LETOS SI PŘIPOMENEME 30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE. UDÁLOSTI, KTERÁ
VÝZNAMNĚ OVLIVNILA NAŠE DĚJINY A DÍKY KTERÉ JSME DNES SVOBODNÍ A VOLNÍ.
PŘIBLÍŽÍME VÁM UDÁLOSTI, JEŽ SE STALY PŘED 30 LETY V PRAZE, ALE I V KRHANICÍCH
A PŘIDÁVÁME K NIM I NĚKOLIK VZPOMÍNEK A SVĚDECTVÍ OSOB, KTERÉ TUTO
UDÁLOST ZAŽILY. CO V TU DOBU DĚLALY, JAK SE DOZVĚDĚLY O DEMONSTRACI
STUDENTŮ NA ALBERTOVĚ I JINÉ SE DOČTETE V TOMTO ČLÁNKU.
Vše začalo povolenou
demonstrací 17. listopadu 1989
v pátek v 16:00 na Albertově.
Poklidná demonstrace byla
zorganizována pro uctění
památky Jana Opletala, studenta,
který byl brutálně zraněn během
proti nacistické demonstrace
v roce 1939. Nikdo v ten den
netušil, že toto bude definitivní
konec rozpadajícího se
komunistického režimu.

Demonstranti na Albertově
setrvali do 16:45. Ozývají se hesla
jako: „Chceme svobodné volby!”
„Ať žije Havel!” a další. Poté dav
vyráží na Vyšehrad. Tam asi 10
tisíc lidí zaplní hřbitov a jeho okolí. Zástupci pokládají květiny
a svíčky ke hrobu Karla Hynka
Máchy. Na závěr lidé zpívají státní
hymnu.V 18: 15 končí oficiální část
demonstrace, ovšem lidé dál
pokračují. Vydávají se na Václavské náměstí. Cestou k náměstí je
dav v ulici Vyšehradská u Botanické zahrady zastaven policií
s obušky. Dochází k prvním střetům davu s policií. Lidé si sedají
na zem, zvedají ruce a zní od nich
„Máme holé ruce!” nebo „Pojďte
s námi! Taky jste Češi!”
5 - 10 tisíc lidí jde směrem k Národnímu divadlu. Pohotovostní
pluk dostal pokyn zabránit demonstraci přesunout se na Václavské náměstí, a tak zahradil
Národní třídu. Dav je zastaven
u obchodního domu Máj a je
obklíčen. Přední řady demonstrantů si sedly na zem, mezi
pohotovostním plukem a jimi hoří
svíčky,některé účastnice demonstrace zasunují květiny policistům
za štíty. Není, jak opustit zcela

uzavřený prostor. Dav zpívá hymnu. Mimo hymny zní i píseň
„Ach, synku”. Lidé se snaží odejít,
ale není kudy, tak se vracejí,
skanduje se „Masaryk!”, „Havel!”.
20:30 demonstrující lidé jsou násilně vytlačeni z Národní třídy.
Teče krev. krátce po 21. hodině je
dav rozptýlen. Vzniká mylná
informace, že při potlačení byl
umlácen jeden student. Tato
zpráva pak výrazně pomůže
k vyburcování národa.
DALŠÍ DNY
Pražská divadla a vysoké školy
stávkují. Vzniká Občanské fórum.
Vystupuje Václav Havel. Lidé dál
demonstrují na Václavském náměstí. Televize a tisk ale neinformuje o tom, co se v Praze událo,
a tak většina Čechů a Slováků
neví, co se děje. V průběhu dalšího týdne se konečně v televizi
zobrazí živý přenos a hlavní představitelé režimu skládají své
funkce. 4. 12. se otevírají hranice.
Svoboda zvítězila.

CO SE DĚLO V TÉ DOBĚ
V KRHANICÍCH?
V Krhanicích ani v Týnci se 17. ani
18. listopadu nic nevědělo. Snad
jen to, co nezcenzurovaly zprávy.
Pátek 17. 11. Byl naprosto normální den. V dalších dnech se občané
přidávali k demonstracím.
A JAK VZPOMÍNAJÍ NA LISTOPADOVÉ UDÁLOSTI PANÍ
UKLÍZEČKA RAKOVÁ A PANÍ
UČITELKA VLADIMÍRA ČAPLICKÁ?
paní Raková
Vrátila jsem se z práce, pustila
televizi a tam jsem se to ze zpráv
dozvěděla, i když zaznělo málo
informací. Ani jsem nevěděla, že
demonstrace byly tak velké.
paní Čaplická
Dozvěděla jsem se to z médií po
příchodu domů. Dřív jsem pracovala v Týnci, ale ani tam se nic
zvláštního nedělo. Později probíhaly v Benešově podpisové akce.
To je tak nějak všechno, co si
takhle narychlo vybavím.
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Křížovky pro m i velké
Jednodušší křížovka
1. Ten, kdo peče pečivo
2. Ten, kdo prodává zboží
3. Ten, kdo píše knihy
4. Ten, kdo opravuje auta
5. Ten, kdo předepisuje léky
6. Ten, kdo doručuje poštu
7. Ten, kdo prodává maso a uzeniny
8. Ten, kdo staví zdi

a
l
é

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

8.
TAJENKA .............................................................

Složitější křížovka

1.

1.
2.

2.
3.

3.

4.

4.

5.
5.

6.
7.

6.

8.
7.

9.
8.
9.

TAJENKA .............................................................
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PRO POBAVENÍ
JAZYKOLAMY

1) Měla babka v kapse vrabce, vrabec babce v kapse píp. Zmáčkla babka vrabce
v kapse, vrabec babce v kapse chcíp.
2) Pro pokrok prokuristy Proroka po kroku pokrop Prokopa.
3) Potkala se rtěnka s rtěnkou.
4) Splaskla piksla z plexiskla, z plexiskla piksla splaskla.
5) U Řezáčů řinčel řetěz při řezání řezanky.

PERLIČKY

Hlavní město Německa leží v Rakousku.
František Ferdinand d'Este zemřel na Černé hoře.
Země není považována za placatou, od té doby, kdy ji Kolumbus obtočil.
Není na Neptunu zima?
Země nemůže být placatá, protože bychom se na ni nevešli.
Jsi tupej jako pastelka.
Rádio = dědek - dědku hraj.
Písek a cukr oddělíme tak, že ho roztřídíme pinzetou.
ELIŠKA PJENČÁKOVÁ

NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKY
Jakých ryb je v rybníce nejvíce?

Červené zvíře
vidím v díře:
u hlavy růžky,
hladký má kabátek
a chodí nazpátek.
Stojí, stojí hůlka, na té hůlce kulka,
a v ní kulek na tisíce.

Čtyři nohy, čtyři rohy,
hlava žádná.

říjen 2019

strana 15

+ VTIPY =
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Kvízy
KVÍZ PRO
MLADŠÍ
I. - IV.
1.JAK SE SLOVENSKY ŘEKNE KLOKAN?
a) hopkocůr
b) vreckomyš
c) kengura

KVÍZ PRO
2.V JAKÉ ZEMI VZNIKLY EMOJI (SMAJLÍCI)? STARŠÍ
a) Amerika
b) Japonsko
c) Slovensko
3.JAKÁ JE NEJOBLÍBENĚJŠÍ PŘÍCHUŤ
ŽVÝKAČKY?
a) mátová
b) bramborová
c) bábovková
4.CO JE MELOUN?
a) ovoce
b) zelenina
c) luštěnina
5.SLAVNÁ STAVBA STOJÍCÍ V PAŘÍŽI JE:
a) Šikmá věž
b) Tádž Mahal
c) Eiffelova věž
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.

V. - IX.

1.JAK SE JMENUJE NĚKOLIKANÁSOBNÝ
ČESKÝ MISTR V JUDU?
a) Lukáš Krpálek
b) Lukáš Kašpárek
c) Jan Svoboda
2.KOLIK OCEÁNŮ OMÝVÁ AMERIKU?
a) 5
b) 4
c) 3
3.JAK SE NAZÝVÁ NEJVĚTŠÍ OSTROV
SVĚTA?
a) Nová Guinea
b) Madagaskar
c) Grónsko
4.JAK SE PŘEZDÍVÁ SUPER HRDINOVI,
KTERÝ MÁ PAVOUČÍ SCHOPNOSTI?
a) spider man
b) spider men
c) spider mam
5. ČESKÝ BÝVALÝ BRANKÁŘ, KTERÝ
PŮSOBIL V ANGLII?
a) Petr Čech
b) Dominik Hašek
c) Jaroslav Doležal

OLIVER JERMAN
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Zvědavá abeceda

dnes jsme zpovídali paní uklízečku Jarmilu Rakovou
Auto: Jakým jezdíte automobilem?
Pojízdným, Fiat Bravo

Mobil: Jak často používáte mobil?
Denně.

Barva: Jakou barvu máte nejraději?
Modrou.

Národ: Který národ je vám sympatický?
Náš.

Cestování: Kam byste jela na životní
cestu?
Irsko.

Objev: Co považujete za největší objev
historie?
Žárovka, elektrika.

Dům: Jaký je váš vysněný dům?
U moře.

Práce: Je nějaká práce, která vás nebaví?
Uklízet po dětech :-)

Elektronika: Jaký elektronický přístroj
používáte nejčastěji?
Varná konvice.

Rádio: Kterou stanici posloucháte?
Blaník.

Film: Který film jste viděla naposledy?
Babovřesky 1, 2, 3.
Gastronomie: Jakou kuchyni nebo pokrm
máte nejraději?
Českou.
Historie: Která událost z historie vás
zaujala?
Okupace Československé socialistické
republiky.
Charakter: Co je podle vás nejdůležitější
na člověku?
Charakter.
Ideál: Jaký je podle vás ideální partner?
Můj.
Jízda: Čím je pro vás ideální doprava?
Auto.
Kniha: Vaše nejoblíbenější kniha?
Historické tituly, romány.
Láska: Kdy jste prožila první lásku?
Už dávno.

Sport: Jaký je váš oblíbený sport?
Lehká atletika.
Televize: Na co se díváte v televizi?
To, co nám televize nabídne:-)
Učitel: Měla jste nějakého oblíbeného
učitele?
Třídní učitelku na ZŠ.
Vášeň: Pro co máte vášeň?
Pro děti.
Zpěv: Váš oblíbený zpěvák či hudební
žánr?
Folk, country.
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FOTBALOVÉ
OKÉNKO
ROZHOVOR S JIRKOU MOULÍKEM - NOVÝM
TRENÉREM STARŠÍ PŘÍPRAVKY

Starší přípravka má už několik týdnů nového trenéra Jirku
Moulíka, útočníka krhanického A týmu. Položil jsem mu pár
otázek.
Jirko, jak ses dostal ke své nové roli trenéra? Byl to tvůj nápad
anebo tě někdo přemluvil?
Loni jsem občas pomáhal s tréninky u dětí a nyní mne znovu
oslovil Honza Višvarda (st.), zda bych si nevzal přípravku pod sebe,
tak to zkouším.
Kdy jsi začal s fotbalem?
V 5ti letech.
Vzpomínáš si na dobu, kdy jsi dostal své první kopačky?
Velmi dobře, bylo to ve školce, jako by to bylo včera. Výstavní
„kopačky“ od Veroniky, které její otec zákazal se se mnou líbat :-).
V jakém týmu jsi začínal?
Viktoria Žižkov.
Jaký byl tvůj největší fotbalový zážitek?
Sezóna v Lešanech, kdy jsme vyhráli soutěž i okresní pohár bez
jediné prohry.
Kolik jsi za celou dobu odehrál zápasů?
V dospělé kategorii odhaduji okolo 650 zápasů.
Kolik jsi dal gólů a který z nich byl nejcennější?
Statistiky si nevedu, ale počítám-li mistráky, přáteláky i turnaje, tak
se blížím k tisíci brankám. Nejcennější je vždy ten poslední.
Vím, že bydlíš v Lešanech, ale hraješ za Krhanice. Nevyčítají ti to
doma?
Občas, ale je to v pohodě. Aktuálně hraju na pozici útočníka.
Zkusil jsi i jinou fotbalovou pozici?
V dětství jsem hrál středního záložníka.
Jak věříš svým svěřencům?
Kluci zatím ještě ani jeden zápas nevyhráli, ale hrají dobře,
fanouškům se to líbí. Baví je to. Je na nich vidět, že se chtějí zlepšit.
Bojují a věřím, že mají v sobě fotbalový potenciál, určitě se dočkají
výhry.
Jirko, moc díky za rozhovor.
HONZA VIŠVARDA
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VÝSLEDKY ZÁ
PASŮ
Starší žáci 4. místo – již dohráno
Křečovice : Krhanice 0:7
Krhanice : Tichonice 3:1
Krhanice : Čechtice 0:5
Krhanice : Divišov 10:0

Mladší žáci
Krhanice : Netvořice 0:10
Krhanice : Mezno 2:5
Křečovice : Krhanice 8:0
Krhanice : Zaječice 7:1
Olbramovice : Krhanice 10:2

Starší přípravka
Krhanice : Netvořice 3:9
Krhanice : Teplýšovice 1:16
Přestavlky : Krhanice 14:2
Poříčí n/Sáz. : Krhanice 17:4
Benešov : Krhanice 6:6
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72JMENZPODOKEN
Vážení čtenáři, v minulém dílu
rubriky 72 jmen z pod oken jsme
si zopakovali, co víme o Karlu
IV. V dnešním článku vám
představíme další významné
jméno české historie. A to
kronikáře Kosmu. Autora
Kroniky české, jež mapuje
historii českého národa od stavby
bájné babylónské věže až po jeho
současnost, dobu Přemyslovců.

KOSMAS
Kosmova kronika a tak. Dnes
si dáme malé historické
okénko - stejně jako v téhle
rubrice pokaždé - protože
první český kronikář a autor
Kroniky české si krátkou
vzpomínku jistě zaslouží.
Takže, kdo to byl ten
Kosmas?

1

Není jisté, kdy přesně se narodil
asi v roce 1045. Taky není jasné,
z jaké rodiny pocházel, ale zřejmě ze zámožné, protože studoval v zahraničí, v Lutychu (jde
o město na východě Belgie).
Kosmas pobýval i na jiných
evropských školách, jak bývalo
tehdy obvyklé. V letech 1120
-1125 byl dokonce děkanem
Svatovítské kapituly. Na tehdejší
dobu se dožil kronikář Kosmas
požehnaného věku 80 let. Svou
kronikou podpořil ideovou
státnost českého národa a tradici vládnoucího přemyslovského rodu.

2

Při psaní kroniky vycházel jednak
z ústního vyprávění pamětníků
a jednak ze starobylých pověstí,
ale také z dobových pramenů
a z vlastních vzpomínek. Nebyl
však vždy objektivní a často si
domýšlel na těch místech, kde
chyběly historické prameny. Na
druhé straně je kronika napsána
vytříbeným literárním slohem,
často cituje antické klasiky (Ovidius, Vergilius, Horatius). Zachoval chronologické řazení, u konkrétních událostí mladšího data
se rozepisoval do široce pojatého
popisného vypravování.

4

Nové vydání Kosmovy korniky

Původní rukopis Kosmovy kroniky se nedochoval a dnes je
známo celkem 15 rukopisů. Dlouho byl nejstarším známým rukopisem tzv. Lipský z konce 12.
století, který zmizel během druhé
světové války a dnes je považován za zničený. Jen o něco
mladší z přelomu 12. a 13. století
je rukopis Budyšínský, dnes
uložený v Národním muzeu
v Praze.

5

děkan - duchovní správce
členěnějších kostelů. V kapitulách druhý hodnostář po
proboštovi, jemuž přísluší
spravovat zboží kapituly.
ALEŠ BYDŽOVSKÝ

Ukázka ilustrace v jednom z přepisů kroniky

Text jeho Kroniky, která je
nejstarší českou kronikou, byl
napsán latinsky. Kronika je
rozdělena do tří knih; začíná
stavbou babylonské věže
a vznikem Čechů a postupně
popisuje události až do Kosmovy
současnosti. Kosmova kronika se
stala známou již brzy po svém
vzniku, byla často opisována
a stala se předlohou pro další
pokusy zpracovat české dějiny.

3
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Víte, že...

6 bilionů kg odpadků je každý
rok vyhozeno do oceánů.
Recyklace papíru byla poprvé
zaznamenána v Japonsku roku 1031.

MÁ SMYSL TŘÍDIT?
NA TŘÍDĚNÍ ODPADU SI LIDÉ V POSLEDNÍCH LETECH JIŽ ZVYKLI. ALE
PŘESTO SE ZDE VYSKYTUJE I OTÁZKA: MÁ SMYSL TŘÍDIT? TŘÍDĚNÍ
A RECYKLACE SVŮJ VÝZNAM ALE
MÁ. V DNEŠNÍ DOBĚ SE POŘÁD
VYRÁBÍ VÍC A VÍC SPOTŘEBNÍCH
VĚCÍ, KTERÉ MOC DLOUHO ČLOVĚKU NEPOSLOUŽÍ. A TAK VZNIKÁ
SPOUSTY ODPADU. PROTO BY MĚLA BÝT RECYKLACE POVINNÁ PRO
VŠECHNY. NECHCEME ŽÍT NA PLANETĚ PLNÉ ODPADU A SE ZNIČENOU PŘÍRODOU, KTERÁ ZA TYTO
LIDSKÉ ČINY NESE NÁSLEDKY. POKUD POCHYBUJETE O JEJÍM SMYSLU, PAK DOUFÁM, ŽE VÁS PŘESVĚDČÍ TATO FAKTA O RECYKLACI.

Každý den je káceno 27000 stromů
pro výrobu toaletního papíru.
Jen v Americe bylo vyhozeno 2,5
milionu plastových lahví za hodinu.
Každé z nich trvá 500 let, než se
rozloží.
Recyklace plastové láhve může ušetřit další materiál
například k výrobě koberce nebo fleece oblečení.
Recyklace jedné tuny plastů může
ušetřit až 75,7 hektolitrů benzínu.
Recyklace jedné hliníkové plechovky
ušetří dostatek energie pro 2 hodiny
dívání na TV.

Po recyklaci plechovky trvá asi 60 dní
než se nová vrátí zpět do obchodu.
Recyklace jedné tuny papíru
zachrání 17 stromů.

Od roku 2015, musí všichni obyvatelé New York
recyklovat elektroniku, jinak jim hrozí pokuta 100 dolarů.

Tisíce mořských tvorů zemřou kvůli
spolknutí igelitových tašek, které se
podobají medúzám.

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.

Kukla L.
Bartoňková S.
Kukla O.
Krupička L.
Rudolf D.
Černý V.
Pejnčáková E.
Šír J.
Mikolášová E.
Svěráková V.

4. tř
1. tř
1. tř
6. tř
5. tř
6. tř
5. tř
2. tř
4. tř
4. tř

125 kg
123 kg
120 kg
119 kg
90 kg
83 kg
57 kg
56 kg
54 kg
54 kg

DĚKUJEME VŠEM
ŽÁKŮM, KTEŘÍ SE
ZAPOJILI DO
SBĚRU STARÉHO
PAPÍRU.
SBĚRATELÉ,
KTEŘÍ PŘINESLI
VÍCE NEŽ 50 KG,
BUDOU
ODMĚNĚNI.
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Vzpomínáte si na příběhy o Dejnušce, Megí a Mourkovi od Anetky
Stroschneiderové z loňského roku? Letos pro vás vymýšlí, píše a kreslí zcela
nové příhody jehněte Máji!

PŘÍBĚH JEHNĚTE MÁJI
Jednoho dne se narodilo malinké a moc roztomilé jehňátko. Když trošku povyrostlo, tak ho
maminka vzala s sebou na procházku. Šly na louku a maminka mu řekla, že už je dosti velké na to,
aby mohlo mít vlastní jméno. Rozhodovala se mezi dvěma jmény. Mezi Amálkou a Májou. Nakonec
jsem se rozhodla: „Budeš...……….Mája!" „Mami, proč zrovna Mája?" „Protože Mája je to nejhezčí jméno
jaké můžeš mít, Májo."
Druhý den, ráno v 9:00 hodin, přišla na farmu holčička
jménem Ema se svojí maminkou a tatínkem. Ema má ze všech
zvířátek na farmě nejraději ovce. Když došli k ohradě s ovcemi,
tak tam na kraji Ema zahlédla Máju a byla celá bez sebe. Mája si
Emy po chvíli všimla a šla k ní. Ema vešla do ohrady a mazlila se
s Májou a hladila si jí. Ema má dnes narozeniny, je jí 10 let. Máje
je necelých 6 měsíců. Ema patří do rodiny, kde mají rádi zvířátka,
a proto jí rodiče chtěli jedno maličko větší jehně koupit. Ale to
Ema ještě nevěděla. Po chvíli maminka Emě řekla: „ Emi vidím,
že se ti to jehně opravdu líbí a proto, když máš dnes narozeniny, postaráme se o to, aby bylo tvoje." Ema se po chvíli rozbrečela radostí a řekla: „Moc vám děkuji!"
ANETKA STROSCHNEIDEROVÁ VI. TŘÍDA

HORORY O NĚKOLIKA VĚTÁCH
Vyprávění strašidelných historek patří neodmyslitelně k Halloweenu. I my jsme si pro
vás nějaké nachystali.
Ukládal jsem svého syna a v tom mi povídá:
„Tati, podívej se, jestli pod postelí není strašidlo.“
Abych ho uklidnil, nakoukl jsem pod postel, kde
vidím jeho, jak na mě vyděšeně zírá a šeptá:
„Tati, někdo je v mojí posteli!“
Není nic tak krásného jako dětský smích.
Pokud ovšem není jedna ráno a vy jste
doma sami.
Nebojte se strašidel, vyhledávejte je. Podívejte
se doleva, doprava, za sebe, do skříně, pod
postel, ale nikdy se nedívejte nahoru - nesnáší,
když je najdete.

„Nemůžu spát,“ zašeptala a vlezla si za
mnou do postele. Probudil jsem se zimou,
svíraje v rukou šaty, ve kterých ji pohřbili.
Poslední věc, kterou jsem viděl, před tím, než
mě uškrtila, byl čas 0:07 na budíku. Probudil
jsem se a uvědomil si, že to byla jen noční
můra, instinktivně jsem se podíval na budík ukazoval 0:06 a dveře od skříně se pomalu
otevíraly.
Moje dcera celé noci křičí a pláče. Chodím
k jejímu hrobu a prosím ji, aby přestala, ale
nepomáhá to.
Moje sestřička mi řekla, že ji naše matka
zabila. Moje máma mi řekla, že žádnou
sestru nemám.
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Slohová práce
Charakteristika literární postavy
SHERLOCK HOLMES
Moje nejoblíbenější literární postava je Sherlock Holmes, protože se dokáže vždy s důvtipem,
elegancí a inteligencí vypořádat s každým sebehorším problémem, se kterým se mu kdo svěří, a nikdy
nikoho neodmítne, jelikož je zastánce názoru, že každý problém má své specifické řešení. Vždy, když
vyřeší případ, tak projeví známku radosti. A to je pro jeho ponurou a až příliš pesimistickou mysl velké
plus. Když je zamyšlený, má radost. Pokud se mu příliš nedaří, je tu pro něj doktor Watson, který je
vždy po jeho boku. Jeho věrným přítelem je i řezaná pěnová dýmka. Je k pousmání i zamyšlení, že
Sherlock někdy dává přednost své dýmce před lidskou společností, což doktora Watsona velmi trápí.
Ale vzhledem k jeho dlouhodobému soužití se Sherlockem ho tato myšlenka už příliš často
nezatěžuje.
Je to muž velmi vysoký. Jeho hubená postava je kupodivu velmi silná. Na hlavě mu dřímá vždy
upravený čepec se dvěma zahnutými kšilty, které zdůrazňují důležitost, avšak ne rozpustilost tohoto
detektiva. Pod nosem má udržovaný zatočený knír, který jenom více zvýrazňuje důležitost a vážnost
nejen mezi obyčejnými lidmi, nýbrž i padouchy, kteří svůj názor vždy změní po jejich zatčení a následném uzavření do vězení. Jeho oděv nelze přímo určit, protože je to mistr převleků. Ty využívá při
řešení svých případů. Neštítí se ničeho, ať je to převlek ženy do společenských šatů či bezdomovce se
zablešenou králičí kůží. Jeho obvyklý oděv se skládá z čapky se dvěma kšilty, na tělo přiléhajícího
obleku z tmavé látky a pláště z hrubé světlé látky. Kožené boty má vždy vyleštěné, takže je velice
elegantně oděn. Ne kvůli ostatním, ale kvůli svým dobrým mravům.
Sherlock má velice složité myšlení a psychiku. Nejen kvůli své nadprůměrné inteligenci, nýbrž
především kvůli tvrdohlavosti. Čtenář ho tak nemá šanci ve skutečnosti poznat ani na malý okamžik.
Ač je velice přemýšlivý, introvertní, tak je velice přátelský. Bohužel většinou vlastním stylem. Je
schopný udělat pro své přátele cokoliv, kdyby ovšem nějaké, kromě doktora Watsona, měl. Není
lehké získat si jeho důvěru. Když si ji získáte, není snadné s ním vydržet alespoň jeden den bez hádek.
Není totiž otevřený novým věcem a přesvědčit ho, že jeho názor není ten správný, je velice obtížné.
Když vezmeme v úvahu jeho umění řešit složité, rozum běžných lidí přesahující detektivní případy,
s ostatními to také lehké nemá. Nesnáší hloupé a bezcharakterní lidi. Ale jedinou věcí, kterou
opravdu nenávidí a štítí se jí z celého svého srdce, je samota. Nemůže být sám, protože ho dohání
jeho depresivní já i jeho nepříliš světlá minulost, dokonce i budoucnost. Jeho sny bývají někdy i vize,
ale nevěří v nad-přirozeno, takže to považuje za stupidní hloupost.
Knihu o Sherlockovi jsem četla jako jednu z prvních. Bohužel dřív jsem stihla zhlédnout film.
Jednu chvíli jsem toužila být jako Sherlock. Chtěla jsem – s novinkami dnešní doby - jeho schopnou
pomoc rozšířit do celého světa. Ani s postupem věku mě Sherlockova a Watsonova dobrodružství
neomrzela a asi ani nikdy neomrzí. Přestože tyto knihy nejsou pro každého, tak každý milovník krimi
a detektivních případů, hlavolamů i krvavých vražd ocení vedení vyšetřování občas neobvyklými
způsoby.
Moje hodnocení trilogie o slavném detektivovi je vždy velice kladné. Ačkoli jeho dobrodružství s věrným přítelem po boku by chtěl prožít snad každý, se smutným srdcem si musí každý přiznat,
že realita je vždy jiná a na životu slavné dvojice z Londýna není ani zrnko pravdy.
ADÉLA GROLMUSOVÁ, 8. ROČNÍK
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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!!!

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY KVÍZŮ
PRO MLADŠÍ
1) b
2) c
3) b
4) a
5) c
PRO STARŠÍ
1) b
2) c
3) b
4) b
5) a
KVÍZ PRO MLADŠÍ VYHRÁVÁ JONÁŠ JERMAN Z 1. TŘÍDY
VÝHERCE OBDRŽÍ SLADKOU ODMĚNU
Časopis tiskne a vychází v r. 2019 ZŠ Krhanice (č. p. 149)

