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A máme tu duben. Ale než se dozvíme, co nás v něm čeká, pojďme se ohlédnout zpět.
1. března pan Hlaváček vyprávěl 7. a 8.
třídě o přírodě. Zážitky naleznete na 8.
straně. Ve středu 13. března hodnotila
výkony našich žáků v recitační soutěži
tříčlenná porota v čele s hercem panem
Tomášem Turkem. Podrobnosti - strana 7.
23. 3. se v pořádku vrátilo deset žáků 7.
třídy z lyžařského výcvikového kurzu. Jako
v minulých letech, tak i letos jeli společně
RECITAČNÍ SOUTĚŽ
se žáky černošické školy. Všichni mohli
nabírat síly ještě v pondělí 25. 3., protože jsme měli ředitelské volno. 29. března si děti ze 3.
třídy užily Noc s Andersenem, kdy přespaly ve škole. Tentokrát prožily odpoledne na téma
Ostrov pokladů. Více se dočtete na 7. straně. V úterý 2. 4. zhlédli žáci 1., 2. a 3. třídy
divadelní představení v rámci prevence
sociálně patologických jevů o mezilidských
vztazích. 3. dubna proběhl zápis do první
třídy naší školy. V pátek 5. 4. se studenti 7., 8
a 9. ročníku podívali na promítání
o Kolumbii, které se konalo v benešovském
kině.
A co nás čeká?

LYŽÁK

V pondělí 8. dubna se chystá pro 3. a 4. třídu exkurze na Letiště Václava Havla, kde třídy
projdou některé části letiště, podívají se, jak vzlétají a přistávají letadla, prohlédnou si letištní
požární stanici a mnoho dalšího. Den po té - 9. 4. pojedou žáci první a deváté třídy na výlet
do Prahy, kde se odehraje další část projektu Deváťáci patroni prvňáčků. Deváťáci provedou
prvňáčky historickým centrem a připraví si pro ně zábavné úkoly u některých památek. 10. 4.
je pro 6., 7., 8. a 9. ročník připraven preventivní program SAFERINTERNET. 18. - 22. dubna
zůstaneme doma, protože budou velikonoční prázdniny. Hned následující úterý 23. 4. školu
navštíví fotograf. 25. 4. pojede 6. a 7. třída do ekocentra v Harrachově.
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NA SLOVÍČKO…
S bývalou paní učitelkou naší školy Hanou Platilovou
Narodila jste se v Krhanicích, nebo pocházíte odjinud?
V Krhanicích.
Kam jste chodila do školy?
Do Krhanic.
Jak tehdy škola vypadala?
V té době se vyučovalo i ve staré budově školy
(budova dnešního obecního úřadu). Já jsem do
první třídy chodila do nové školy, od druhé do
páté pak do staré školy a na druhý stupeň jsem
chodila zase na novou školu.
Kde byla jídelna?
Jídelna ještě nebyla. Jídlo nám vydávali v suterénu,
kde teď máte šatny.
Kam jste chodili do tělocvičny?
Tělocvična byla v kulturním domě na sídlišti, tam kde jsou teď byty. Ta byla
skvěle vybavená.
Chtěla jste vždy být učitelkou?
Ne, jako první jsem chtěla být prodavačkou a pak kadeřnicí.
Kdy jste začala učit v Krhanicích a jak dlouho jste tady učila?
Nevím přesně, ale učila jsem tady asi 30 let. Začínala jsem jako vychovatelka
v družině a až později jsem začala učit.
Pamatujete si nějaké žáky?
Když se ke mně přihlásí, tak si vzpomenu.
Jak vzpomínáte na dobu, kterou jste strávila v krhanické škole?
Byla jsem tam spokojená, měla jsem se tam dobře.
Kde pracujete teď?
V Týnci ve staré škole jako vychovatelka v družině.
Co ráda děláte ve volném čase?
Hlídám vnoučka, ráda jezdím na kole, v zimě běhám na běžkách a odpočívám
na zahrádce.
Antonín Koloros
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VELIKONOCE
Historie
Velikonoce jsou nejvýznamnější svátky křesťanské církve, oslavou zmrtvýchvstání
Ježíše Krista.
Silnou tradici měly Velikonoce už v době předkřesťanské. V pohanských dobách lidé
oslavovali příchod jara a plodnosti symbolizovaný vajíčky. Jako nábožensky organizovaná
tradice se Velikonoce poprvé objevují u Židů, kteří slaví svátek Pesach. Připomínají si
vysvobození z egyptského zajetí. Z tohoto pojetí pochází například beránek coby symbol
Velikonoc. Každá židovská rodina obětovala mladého berana a jeho krví potřela zárubně dveří
na znamení ochrany.
Velikonoce jsou pohyblivý svátek, slaví se vždy první neděli po prvním jarním úplňku.

Legenda o Ježíšovi
Příběh o Ježíšově utrpení, který se váže k Velikonocům, začíná událostmi o Květné
neděli. Ježíš přichází do Jeruzaléma, aby pak na Zelený čtvrtek
naposledy povečeřel se svými učedníky. Po poslední večeři odchází
do Getsemanské zahrady, kde se v modlitbách připravuje na smrt
ukřižováním. Ví totiž, že ho apoštol Jidáš zradí. Pod jeho vedením
opravdu Ježíše zajmou. Soudce Pontius Pilát ho chce nejprve pustit
na svobodu, ale na naléhání židovských náboženských představitelů
ho nakonec odsoudí k smrti. „Myje si však ruce“ na znamení, že on
nenese odpovědnost.
Ježíš prochází strastiplnou (křížovou) cestou a je ukřižován na
vrchu Golgotě. Na kříži, kde byl ukřižován, byl nápis INRI, což
v překladu znamená „Ježíš nazaretský, král židovský“.
Na Velký pátek Ježíš zemřel. Přátelé sundali jeho tělo z kříže a uložili
do hrobu vytesaného ve skále. Na třetí den (Velikonoční neděle Boží hod velikonoční) však vstal z mrtvých.

A kdy budou Velikonoce v příštích letech?
2020

12. dubna

2021

4. dubna

2022

17. dubna

2023

9. dubna

2024

31. března

2025

20. dubna
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Pašijový týden
Křesťané slaví Pašijový týden, to je poslední týden před Velikonocemi. Toto období má
připomínat Kristovo utrpení. V tomto týdnu mají dny svá
jména.
Modré pondělí – V kostele se vyvěšovaly modré látky.
Šedivé úterý – Hospodyňky vymetaly pavučiny a prach.
Škaredá nebo Černá středa – Vymetaly se saze z komínů.
Zelený čtvrtek – Připravovalo se jídlo ze zelené zeleniny
a bylin, v křesťanských kostelech zmlknou zvony, říká se, že odletěly do Říma. Od čtvrtka do
soboty chodili po vesnici “klapači“- chlapci s řehtačkami.
Velký pátek – Den ukřižování Ježíše - den smutku. Věřilo se, že se v tento den otevírá země
a vydává své poklady, bylo zakázáno hýbat se zemí (orat nebo kopat).
Bílá sobota – Zvony se vrací zpět z Říma a rozezní se.
Boží hod velikonoční – Největší svátek roku, den zmrtvýchvstání Ježíše Krista, v kostele se
provádělo svěcení pokrmů.
Velikonoční pondělí – Je významný z hlediska lidových zvyků
např. velikonoční pomlázka koledování.

Velikonoční symboly
Pomlázka
Chlapci a muži šlehají děvčata a ženy svazkem živých
prutů. Tyto pruty měli omlazující a uzdravující účinky. Za
každé vyšlehání chlapci a muži dostanou malované vajíčko.

Vajíčka
Vajíčko je nejstarší symbol plodnosti a úrody. Byly
nalezeny i ve vykopávkách z doby kamenné nebo na
pohřebišti na jižní Moravě, pocházejícím z 11. století.

Beránek
Beránek byl obřadním pokrmem Židů před jejich
odchodem z Egypta. Pro křesťany je podobenstvím Spasitele.

Zajíček
V Bibli je zajíček zobrazován jako malinké zvíře na zemi, které je ale
chytřejší než mudrci. Také je symbolem chudoby, skromnosti a pokory. To, že
zajíček nosí čokoládová vajíčka, se k nám dostalo z Německa.
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Pranostiky
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý.
Na Velikonoce jasno – bude laciné máslo.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.

Velikonoční pečivo

PRECLÍKY

MAZANEC

MAZANEC

JIDÁŠE

Velikonoce jinde po světě
FRANCIE
Ve Francii zvou kostelní zvony každý den v roce věřící ke mši. Výjimkou jsou Velikonoce, kdy
od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty oněmí. Říká se, že odletěly do Říma, aby tam byly požehnány a zpátky se vrátily s vajíčky a sladkostmi pro hodné děti. A když letí nad Francií, všechny ty dobroty - vajíčka, kuřátka, zajíčci - k velké radosti dětí popadají dolů. Ty pak odpoledne
vyrážejí do zahrad, aby tam poztrácené sladkosti posbíraly.
MEXIKO
V předvečer Velikonoc po setmění tisíce lidí zaplaví ulice. Mají s sebou obrázky nebo pinata papírové krabice s bonbony a pamlsky, které symbolizují Jidáše.
NĚMECKO
V předvečer Velikonoc děti vyrábějí slaměná hnízda, která pak jejich rodiče naplní barevnými
vajíčky a schovají doma nebo na zahradě. Ráno na velikonoční pondělí je děti vyrážejí hledat.
ŘECKO
V den pravoslavných Velikonoc se v rodinách koná vajíčková bitva. Účastníci se snaží házením
svého vajíčka rozbít vajíčko protivníka.
AMERIKA
V sobotu se rodiny schází a zdobí velikonoční vajíčka. Ta pak dospělí schovají po domě a na
zahradě, kde je budou v neděli ráno hledat děti. Tento zvyk pochází z amerických pohádek,
kde velikonoční vajíčka schovává přes noc velikonoční zajíček a děti je pak musí najít.
Zdroje:
Šottnerová D.: Velikonoce, nakl. Rubico, Olomouc 2004
svátky.centrum.cz, abicko.cz, cirkev.cz, ceskevelikonoce.cz, knihovna.obecmokre.cz

Antonín Koloros
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Ve středu 13. března proběhla již tradiční recitační soutěž. Děti přednášely opět ve
školní jídelně. Porotě letos předsedal známý herec pan Tomáš Turek. Dále v porotě zasedali
pan starosta Aleš Papoušek a paní knihovnice Jindřiška Dubová. Celou soutěží provázely
moderátorky Tereza Janochová a Anna Pjenčáková.
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Hodnotila se první tři místa v každé kategorii a jen
jeden žák z každé kategorie získal zvláštní cenu poroty. Letos byl o recitaci velký zájem, ale
vyhrát mohlo jen několik nejlepších.
Vítězové dostali diplom a ceny. Všichni recitující byli odměněni alespoň drobností.
Doufám, že se soutěž všem líbila a že se uskuteční i v dalších letech.

VÍTĚZOVÉ:
1. kategorie (první a druhá třída):
 1. Marie Kubíčková
 2. Denis Röth
 3. Jakub Višvarda
2. kategorie (třetí a čtvrtá třída):
 1. Marie Šprinclová
 2. Anna Kubíčková
 3. Petr Novák
3. kategorie (pátá a šestá třída):
 1. Martin Miffek
 2. Kristina Dřízgová
 3. Vojtěch Novák
4. kategorie (sedmá až devátá třída):
 1. Natálie Novotná
 2. Aneta Kočí
 3. Monika Fisherová

CENY POROTY:





1. kategorie - Jakub Svoboda
2. kategorie - Adéla Janderová
3. kategorie - Jakub Košťálek
4. kategorie - Oliver Jerman

NOC S ANDERSENEM
V pátek 29. března večer a v noci opět ožila spousta knihoven, školek a škol. Jednou
z nich byla i naše krhanická škola, protože se naši třeťáci zapojili do celonárodní akce Noc s Andersenem.
Tento rok se děti přenesly na mořské vlny spolu s Jimem Hawkinsem, kapitánem Smolletem, Johnem Silverem a dalšími námořníky posádky lodě Hispaniola. Během večera si totiž
četly knížku Ostrov pokladů od Roberta Louise Stevensona. Děti si zazpívaly námořnické písničky, vyrobily si svou vlastní loď, pokusily se najít poklad a musely také bojovat proti
nepřátelům.
Všechno skvěle zvládly, a tak mohly večer spokojeně zalézt do svých spacáků a usínat
s myšlenkami na příjemný den strávený se svými kamarády.
Lucie Kolorosová
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BESEDY S PANEM HLAVÁČKEM
pracovníkem lesů ČR

SEDMÁ TŘÍDA
V pátek 1. 3. jsme měli besedu o obyvatelích
lesa. Pan Hlaváček, pracovník lesů ČR, nám vyprávěl
o svých zkušenostech a dnešních problémech v lesnictví. Kromě zajímavého povídání o dravcích a sovách
jsme si prohlédli různé myslivecké trofeje. Ale došlo
i na živá zvířata. Pan Hlaváček, jako každý rok, přivedl
i svého loveckého psa Ervína.
Adéla Gromusová, 7. třída

OSMÁ TŘÍDA
V pátek 1. 3. k nám do školy přišel na besedu pan Hlaváček, který nám vyprávěl
o svém povolání. Dozvěděli jsme se, že přestože se více zajímá o lesní zvěř, základem jeho
práce je péče o stromy, lesní dřeviny a ochrana lesa.
Mluvil o problematice napadení stromů kůrovcem. Vysvětlil nám, že smrk je silný
strom, který by za normálních okolností kůrovci dokázal
odolat. Těmi nestandardními okolnostmi myslel nedostatek
vody. Právě ten způsobuje neschopnost smrků bránit se
útokům tohoto zákeřného brouka.
Více se rozhovořil o zvěři, která žije v našich lesích.
Jsou to jeleni, srny, daňci, mufloni, divoká prasata atd.
V současné době se hodně mluví o přemnožení již zmíněných
divokých prasat. Pan Hlaváček nám řekl, že současný stav,
který my považujeme za přemnožení, byl ještě před sto lety považován za normální. Přivezl
nám také ukázat myslivecké trofeje - paroží zvěře, které ulovil.
Pan Hlaváček ale neloví jen v českých lesích, jezdí také do exotických zemí, do Afriky
a nejčastěji do Estonska, kam pojede i letos.
K nám do školy nepřišel sám, měl s sebou i svého psa Ervína. Je to bavorský barvář,
cvičený na stopování zvěře. Je dokonce tak šikovný, že složil speciální stopařské zkoušky, které
splní každý rok asi jen deset psů v celé republice.
Antonín Koloros, Tomáš Bláha, 8. třída

VÍTE, ŽE …
BARVY
1.
2.
3.
4.
5.

Modrá je nejoblíbenější barvou na světě, preferuje ji asi 40 % všech lidí.
Průměrný člověk může vidět přibližně spektrum jednoho miliónu barev.
Býkům ve skutečnosti nevadí červená barva, protože jsou barvoslepí.
Existují barvy příliš složité na to, aby je lidské oko mohlo vnímat.
Červená a žlutá jsou barvy nejvíce podporující chuť. Například McDonald’s, KFC nebo
Burger King z nich alespoň jednu používají ve svých logách.
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KŘÍŽOVKY
JEDNODUŠŠÍ KŘÍŽOVKA
1) Rozeznáváme mužský, ženský, střední
2) 1000 kg je jedna
3) Jinak kontrabas
4) Druhá planeta ve Sluneční soustavě
5) Místo určené k hromadnému sledování filmů
Tajenka : ……………….. ještě tam budem

SLOŽITĚJŠÍ KŘÍŽOVKA
1) Hody, hody doprovody, dejte …. malovaný
2) Naděluje čokoládová vajíčka
3) Bývají na pomlázce
4) Hrabavý pták
5) Také se jí říká mlýnek či klapačka
6) Plete se z vrbových proutků
7) Je sladký, peče se na Velikonoce
8) Vysívá se 14 dní před Velikonocemi
9) Namalované vajíčko
10) Je sladký, peče se na Velikonoce

Tajenka : ………………..

duben 2019
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VTÍPKY
Rozčílená matka: „Ty vůbec nevíš, kolik toho doma dělám.
Někdy si to vyměníme a uvidíme.“ Dítě: „Pochybuju, že ti
půjdou počítačové hry.“
Před diktátem pan učitel povídá: „Doufám, že tě neuvidím opisovat!“ „ Taky doufám, pane
učiteli.“
Postěžovala si dívka, držící velmi přísnou dietu: „Nášup dostanu akorát tak o Velikonocích!”
„Jestli okamžitě nepřestanete křičet, něco si ode mě vykoledujete!” straší
žáky učitelka.„A nevadí, že nemáme pomlázky?”
Tatínek se ptá syna: „Jak to, že jsi samá modřina, prosím tě, kdo tě tak
zmlátil?”A syn na to: „Ále banda kluků si mě spletla s holkou a nařezali
mi.”„A to si nemohl utíkat, kluku jedna pitomá!”„Nemohl, ono se
v lodičkách špatně utíká.”

PERLIČKY






Ilustruje Vojta Novák z 6. třídy

Koncovka ve slově Čáslavi je avi
Lán je látka.
Kráva má dvakrát větší žaludek než ona sama.
Voda se získává z kohoutku.
Po druhé světové válce jsme byli pod vlivem Německa, ve kterém vládl Hitler

JAZYKOLAMY
Zkus říct rychle:
1. Od poklopu ku poklopu Kyklop kouli koulí
2. Kotě v bytě hbitě motá nitě
3. Šil švec sešlý se šlí sesli
4. Na klavír hrála královna Klára

Růžové listy
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NA VELKÉ MORAVĚ
aneb kolik váží dětský život…
Na některých velkomoravských pohřebištích se nachází překvapivě malý počet
uložených dětských koster. Svědčí to pravděpodobně o tom, že malé děti nebyly podobně
jako v dřívějších předkřesťanských kulturách považovány za plnohodnotné lidi a nebyly
pohřbívány. Křesťanství mnohé změnilo, ale jak málo byl ceněn dětský život, ukazují i některé
zákony a návody na křesťanský život. Kdo například zabil příbuzného, měl se kát* 10 let; když
žena zabila dítě, musela se kát 3 roky. Stejně se kál ten, kdo ze své vlastní lenosti nenechal
pokřtít včas dítě a to tak zemřelo nepokřtěné.
(*Kát se = činit pokání. Zpovídat se Bohu nebo někomu ze svých hříchů. Zamyslet se nad
sebou, případně napravit své chyby, pociťovat lítost).
Obyvatelé Velké Moravy žili především ve vesnicích, ale středisky obchodu a sídly
panovníka a aristokracie byla velká opevněná
hradiště (např. Mikulčice, Staré Město – Uherské
Hradiště), ve kterých již stály kamenné kostely se
hřbitovy. Tato hradiště byla i centry řemesel.
Příslušníci vyšších vrstev společnosti (i děti) nosili
zlaté náušnice a bohatě zdobené zlaté knoflíky
(gombíky) a používali např. i skleněné nádoby.
Chudší obyvatelé a řemeslníci se museli spokojit
s nádobím hliněným či dřevěným a místo zlatých
ozdob měli třeba jen olověné.
Na hradištích vedle sebe žily děti aristokratů, vojáků, řemeslníků a dalších. Jejich životní styl
a nároky na výchovu se lišily podle toho, z jaké
vrstvy společnosti pocházely. Malí aristokraté
pravdě-podobně již od útlého věku jezdili na koních,
když povyrostli, začali se věnovat lovu, což byla
hlavní zábava aristokratických mladíků té doby. Děti
řemeslníků byly podobně jako v pozdějších dobách
vedeny k tomu, aby se naučily rodinné řemeslo,
a synové vojáků se připravovali na vojenskou dráhu.
GOMBÍK
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Dívky patrně jako jinde a jindy pomáhaly matkám a učily se zvládnout domácnost.

Hry dětí
Deskové hry byly známy už od starověku. Kombinací tahů kůstek a později nejrůznějších hracích kamenů z kostí, kamene, dřeva a jiných materiálů po různě malovaných
hracích plochách byly rozehrávány velké partie mnoha her, u nichž dnes již neznáme
pravidla. Některé z nich se hrály po celá staletí a hrají se dodnes. Jsou to například šachy,
dáma nebo mlýn.

Vzdělání ve Velké Moravě
Vyučování vedené Konstantinem a Metodějem probíhalo s největší pravděpodobností v přístavbě přímo u kostela. Psát a číst se učili především budoucí duchovní
(kněží), i když nelze vyloučit ani účast chlapců z výše postavených rodin, u kterých se
s církevní kariérou nepočítalo. Při výuce psaní byly používány destičky pokryté černým
voskem, do nichž se rylo speciálními železnými nebo kostěnými rydly, která byla na jedné
straně s ostrým hrotem a na druhé straně s lopatkovitou části; ta byla používána k zahlazení
napsaného textu a vytvoření hladké plochy pro nová písmena. Tyto voskové tabulky, známé
už ze starověkého Říma, byly velmi levné a používaly se ve velkém měřítku.
Vedle čtení a psaní byla výchova zaměřena především na náboženství. Žáci četli Bibli
a různé jiné náboženské texty, které učitelé dále vykládali. Ve školách se texty také
přepisovaly, překládaly, a rukopisy se zdobily ilustracemi a ozdobnými písmeny. Na Velké
Moravě jsou doloženy nejméně tři takové školy. Na rozdíl od jiných škol v tehdejší Evropě,
kde se vyučovalo hlavně latinsky, probíhala výuka na Velké Moravě ve slovanském jazyce –
staroslověnštině. Školy Velkomoravské říše byly pravděpodobně v Uherském Hradišti,
v Mikulčicích a na Hoře svatého Klimenta u Osvětiman. V prvním z míst se předpokládá, že
škola byla umístěna v půlkruhové přístavbě chrámu.

Malí jezdci
V mnohých dětských hrobech se při vykopávkách na Velké Moravě našly dětské
ostruhy*. (*Ostruhy byly součástí rytířské jezdecké zbroje. Byly připevněny na botě jezdce
a pobízely koně k rychlejší jízdě.)
Podle toho můžeme soudit, že chlapci z vyšších vrstev asi ve věku 3-4 let vsedali na
koně a začínali jezdit. K výbavě malého jezdce patřily podle všeho také malé nože. Synové ze
zámožných rodin se často bavili lovem. Výchova, hry i vzdělání dětí z různých vrstev
velkomoravské společnosti byly již rozdílné podle společenského postavení jejich rodičů.
Sociální rozdíly ukazuje i výbava v dětských hrobech. Někde najdeme celou řadu zlatých
koflíků (gombíků), někde jeden a jinde žádný.
paní ředitelka Věra Ráblová
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PRO I.-IV. TŘÍDU

1. JAK SE JMENUJE BÍLOČERNÁ PSÍ DVOJICE Z VEČERNÍČKU?
a) Štaflík a Špagetka
b) Tip a Ťap
c) Štaflík a Těstovina
2. CO ZNAMENÁ STAROČESKÉ SLOVO NEUKA?
a) nevzdělanec
b) truhlář
c) bankéř
3. JAK SE JMENUJE PONDĚLÍ O VELIKONOCÍCH, PŘI KTERÉM SE CHODÍ KOLEDOVAT?
a) Velikonoční pondělí
b) Koledovací pondělí
c) Velké pondělí
4. KTERÉ ŘEKY SE STÉKAJÍ V DAVLI?
a) Sázava, Vltava
b) Vltava, Labe
c) Sázava, Labe
5. KOLIK LET OLAVÍ NAŠE ŠKOLA?
a) 60
b) 50
c) letos škola neslaví žádné kulaté výročí

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.
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PRO V.- IX.TŘÍDU

1. KDY SE SLAVÍ VELIKONOCE?
a) Velikonoce jsou pohyblivý svátek
b) 20. března
c) 1. dubna
2. CO ZNAMENÁ STAROČESKÉ SLOVO ZMEK?
a) zloděj
b) bezzemek
c) kníže
3. KDY OBSADILI V ROCE 1939 NĚMCI ČECHY A MORAVU?
a) 15. března
b) 16. března
c) 1. dubna
4. JAK SE JMENOVAL DRUHÝ PROTEKTOR V PROTEKTORÁTU ČECH A MORAVY?
a) Reinhard Heydrich
b) Kurt Daluege
c) Rudolf Toussaint
5. JAK SE JMENUJE HLAVNÍ MĚSTO UKRAJINY?
a) Kyjev
b) Moskva
c) Bukurešť

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.
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Zvědavá Abeceda
dnes a dříve
Dnes jsme vyslýchali paní učitelku Janu Papouškovou (2019)

Auto: Jakým jezdíte automobilem?
Manželovým.
Barva: Jakou barvu máte nejraději?
Nad hlavou modrou a dívat se do zelené.
Cestování: Kam byste jela na životní cestu?
Projela bych celý svět a zaletěla na Island.
Dům: Jaký je váš vysněný dům?
…takže na kolech .
Elektronika: Jaký elektronický přístroj
používáte nejčastěji?
Asi počítač.
Film: Který film jste viděla na posledy?
Pokud v kině, potom Bohemian Rhapsody.
Gastronomie: Jakou kuchyni nebo pokrm
máte nejraději?
Třeba něco na kari?
Historie: Která historická událost vás nejvíce
zaujala?
Nedokážu vybrat.
Charakter: Co je podle vás nejdůležitější na
člověku?
Schopnost empatie a smysl pro humor.
Ideál: Jaký je podle vás ideální partner?
Je mi s ním dobře a je na něj spolehnutí.
Jízda: Čím je podle vás ideální doprava?
Na kole.
Kniha: Jaká je vaše nejoblíbenější kniha?
Nemám jednu, mám spíše aktuálně
vyhlídnuté autory a ráda čtu cestopisy.
Láska: Kdy jste prožila svou první lásku?
Na základní škole – chodili jsme spolu hrát
fotbal .
Mobil: Jak často používáte mobil?
Jak je potřeba a to je samozřejmě každý den.
Dnes už to není jen o telefonování…

Národ: Který národ je vám sympatický?
Jižanské národy.
Objev: Co považujete za největší objev
historie?
Těžko jmenovat jeden, každý má svůj
čas… pro naši dobu třeba objev
elektřiny.
Práce: Je nějaká práce, která vás nebaví?
Pletí záhonku.
Rádio: Kterou stanici posloucháte?
Radio beat, Radiožurnál.
Sport: Jaký je váš oblíbený sport?
Běh na pročištění hlavy, z kolektivních
volejbal, v televizi biatlon a atletika.
Televize: Na co se díváte v televizi?
Podle nálady, často na pořady
o cestování.
Učitel: Měla jste oblíbeného učitele?
Ano, matikáře na gymnáziu.
Vášeň: Pro co máte vášeň?
Pro hory a hořkou čokoládu.
Zpěv: Váš oblíbený zpěvák či hudební
žánr?
Zase podle nálady. A když skvělou
hudbu doplní dobrý text, je to radost!
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Zvědavá Abeceda
dnes a dříve
Dnes jsme vyslýchali paní učitelku Janu Papouškovou (2004)

Auto: Jakým jezdíte automobilem?
Většinou svým vlastním.
Barva: Jakou barvu máte nejraději?
Na obloze modrou, tráva je lepší zelená…
Cestování: Kam byste jela na životní cestu?
Do Amerických NP nebo někam do hor.
Dům: Jaký je váš vysněný dům?
Dům, kde potkávám všechny, které mám
ráda.
E-mail: Používáte e-mail, kolikrát za den?
Používám. Několikrát za týden.
Film: Který film jste viděla na posledy?
V kině - Shrek 2.
Gastronomie: Máte oblíbenou kuchyni?
Mám ráda lehká jídla s hromadou zeleniny.
Historie: Která historická událost vás
nejvíce zaujala?
Třeba stavba pyramid.
Charakter: Co je podle vás nejdůležitější
na člověku?
Upřímnost - k druhým i k sobě samému.
Ideál: Jaký je podle vás ideální partner?
Nehledám ideál. Sama nejsem ideální.
Jízda: Čím je podle vás ideální doprava?
Vzducholodí. Snad se někdy svezu.
Kniha: Jaká je vaše nejoblíbenější kniha?
Mám ráda povídky R. Fulguma. Těžko
vybrat jednu knihu, ještě nemám tolik
načteno, jak bych si přála.
Láska: Kdy jste prožila svou první lásku?
Asi před 20 lety.
Mobil: Jak často používáte mobil?
Nevím, co je pro vás často. Používám ho,
když potřebuju.

Národ: Který národ je vám sympatický?
Žádný. Znám jen sympatické lidi.
Objev: Co považujete za největší objev
historie?
Je jich moc a každý je důležitý. A navazuje
na ta předcházející.
Práce: Je nějaká práce, která vás nebaví?
Nad tím nepřemýšlím. Je třeba - tak ji
udělám.
Rádio: Kterou stanici posloucháte?
Tu, kterou se mi podaří dobře naladit.
Hudba je pro mě kulisou při mnoha pracích.
Sport: Jaký je váš oblíbený sport?
Jízda na kole - dokonale mi pročistí hlavu.
Televize: Na co se díváte televizi?
Pořady si předem vybírám podle zájmu cestopisy, ale i romantické filmy. No
a samozřejmě zpravodajství.
Učitel: Měla jste oblíbeného učitele a kde?
Pana učitele F. Šturce - učil mě na gymnáziu
matematiku.
Vlasy: Jaké vlasy či účes se vám líbí?
Většinou ten, který nemám na hlavě.
Zpěv: Váš oblíbený zpěvák či hudební žánr?
Mám spíše oblíbené písničky. Jestli chcete
jméno, pak mě napadá J. Nohavica.
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ŽIVOT POČÍTAČE
Slohová práce - vypravování od A. Gromusové ze 7. třídy
Zdravím, jsem počítač a tohle je příběh mého začátku a konce.
Začalo to roku 1984. Narodil jsem se v Číně. Hned v prvním okamžiku svého života
jsem se cítil osamělý, takový smutný a prázdný. Hned po prvním nadechnutí jsem pocítil
bolest. Nejdřív jsem nevěděl, čím to je, ale teď už to vím, byl jsem nedokonalý. To já byl
zřízen první, jak je tedy možné, že si mě nikdo nepamatuje? Už když mi byl týden, neměli mě
rádi. Proč? Protože jsem nefungoval, jak bych měl.
Teď jsem tady. V roce 2019! A funguji výborně!! Tak proč, proč si mě pořád neváží?
Šestileté dítě do mě mlátí a křičí na mě?! Křičí na mě, protože nemůžu spustit jeho fungl
novou hru! Kdy už konečně pochopí, že nejsem herní počítač?
Pořád křičí a mlátí. Nadejde poslední osudná rána do mých očí – už jen z posledních
sil poblikávám, pak už jen zhasínám.
To poslední, co vidím, je, jak chlapec vzlyká a polekaně těká očima po místnosti a křičí
na matku, která ho následně utěšuje. On mě zabil a teď je za oběť.
A tohle byl poslední okamžik, který vidím…

1.

Čtyři rohy,
žádné nohy,
chaloupkou to pohne.

3.

2.

Bílé to vyhodíš,
a když to spadne,
je to žluté.

Co dopadne do vody
a nežbluňkne?
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TO NEBO TO
Položili jsme dvěma sestrám Karolíně a Aleně Zemanovým několik otázek. Obě se snažili
odpovědět, jak si myslí, že by odpověděla ta druhá (odpovědi uvedené níže). Poté obě dvě
odpověděly sami za sebe. A výsledek? Jen se přesvědčte. A jak byste odpověděli vy?
1.
2.
3.
4.
5.

DEN / NOC
JÍDLO / PITÍ
ČEŠTINA / MATEMATIKA
JARO / PODZIM
KOČKA / PES

KAROLÍNINY ODPOVĚDI
1. Den
X
2. Jídlo
3. Matematika
4. Jaro
5. Kočka
X
6. Sestra
7. Bonbóny
X
8. Sladké
9. Nike
10. Ovoce

6. SESTRA / BRATR
7. ČOKOLÁDA / BONBÓNY
8. SLADKÉ / SLANÉ
9. NIKE / ADIDAS
10. OVOCE / ZELENINA
ALENINY ODPOVĚDI
1. Den
2. Jídlo
3. Čeština
4. Jaro
5. Pes
6. Sestra
7. Čokoláda
8. Sladké
9. Nike
10. Ovoce

X

X = neshodující se odpověď s tím, co o sobě řekl dotazovaný.

PATNÁCT TYPŮ RODIČŮ
1. GENETICI- Tohle po mně nemáš.
2. FILOSOFOVÉ- Když skončí on, skončíš taky?
3. FLEGMATICI- Nezajímá mně, co říkají
ostatní!
4. LOGICI- Proč? Protože jsem to řekla!
5. MATEMATICI- Počítám do tří!
6. POLICISTÉ- Kde jsi byl? S kým? Co jste tam
dělali?
7. GYMNASTÉ- Podívej se na ten flek, co máš
na zádech.

8. BOXEŘI- Takovou ti střelím, že se ti hlava
otočí kolem dokola!
9. PAMĚTNÍCI- Když jsem byl já ve tvém věku…
10. ZOOLOGOVÉ- Roztrhnu tě jako hada.
11. VĚŠTCI- Rosteš pro šibenici.
12. POLITICI- Nic nedostaneš!
13. VYDĚRAČI- Jak chceš…
14. LINGVISTÉ- Nerozumíš česky?
15. ZAHRADNÍCI- Proč se vtom jídle tak rejpeš?
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LESNÍ POHÁDKA
Slohová práce - líčení od A. Pjenčákové z 9. třídy
Vybrala jsem si obrázek krajiny Nového Zélandu. Působí na mě svou snovou
atmosférou.
Když se na něj podíváme, na první pohled si všimneme ladně tančící vody, která
poskakuje z jednoho kamene na druhý. Jakmile se zadíváme pozorněji, jakoby nás krajina
vtáhla dovnitř. Do samotného jádra lesní pohádky. Připadám si jako ve snu. Ve snu, kde se
nachází kameny přikryté mechem, stromy s lišejníky a žlutě zářící květiny. Zdá se mi opravdu
o pohádce. O pohádce, která nemá hranic. Stejně jako voda. Tříští se o kameny. Jako když
hodíme sklem o zem. Kapky vody, tak ladně se pohybují. I baletka by se od nich mohla učit.
Jak kapky dopadají na stěny kamenů, vytvořil se zde mech. Jako přikrývka chránící je před
zimou.
Nahoře, na kopečku, se tyčí stromy. Bez listů, snad ani už nic necítí. Jen čekají, jako by
zamrzly, jako by se pro ně zastavil čas. Kdyby nebylo těch květin, které mi připomínají hvězdy
na nebi, stromů bych si ani nevšimla. Zářící květiny, královny pohádky. Třpyt Slunce dodává
snu pohádkovou krásu.
Obrázek je mi velmi sympatický. Svou barevností, třpytem a životem. Voda mi totiž
připomíná čáry života.

DEVATERO VNÍMAVÉHO ČTENÁŘE
1. PŘEDVÍDEJ
- knížka bude o ...
- V příštím odstavci se ...
2. POKLÁDEJ SI OTÁZKY
- zajímalo by mě proč, co kde, kdy, jak,
kdo ...
3. HLEDEJ SOUVISLOSTI
- Podobně jsem se cítil/a když ...
- Tohle mi připomíná ...
4. KDYŽ NĚČEMU NEROZUMÍŠ
POSTAREJ SE O NÁPRAVU
- Nechápu, o čem se tady píše, a proto
musím ...
5. PŘEDSTAVUJI SI
- Představuji si, že ...
- Vidím/cítím/slyším ...

6. VYBER, CO JE DŮLEŽITÉ
- Nejdůležitější informace jsou ...
- Zapamatovat si musím ...
7. PŘEMÝŠLEJ JAKO DETEKTIV
- Podle toho, co se tu píše, mohu
usoudit,že ...
8. SHRNUJ VLASTNÍMI SLOVY
- Příběh je o ...
- Hlavní myšlenka je ...
9. ZHODNOŤ
- To se mi (ne)líbí, protože ...
- S tímto názorem (ne)souhlasím,
protože ...

Denisa Peroutková
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Aprílové vtípky v tisku a televizi mají úctyhodnou tradici. Je opravdu neuvěřitelné, kolik lidí se pravidelně dá nachytat. Zde je několik nejpovedenějších.
1. ŠPAGETOVNÍK
V roce 1957 se diváci televizního pořadu BBC
dozvěděli, že díky mírné zimě a úspěšnému boji
s broukem nosatcem špagetovým se švýcarští
farmáři těší z neobyčejné úrody špaget. Záběry
Švýcarů tahajících ze stromů špagety pak vedly
k záplavě telefonátů od diváků, kteří chtěli
vědět, jak si mohou vypěstovat špagety na
vlastní zahrádce.
2. BURGER PRO LEVÁKY
V roce 1998 ohlásil Burger King, že začne vyrábět burger "Left-Handed Whopper"
upravený zvlášť pro 32 miliónů amerických leváků. Reklama na tento burger tvrdila, že
ingredience jsou stejné jako u obvyklého burgeru, ale upravené pro leváky. Tisíce
Američanů se pak snažily koupit si burger pro leváky a praváci naopak při objednávce
žádali výslovně hamburger "pravostranný".
3. VÝPADEK GRAVITACE
V roce 1976 ohlásil známý astronom Partick Moore,
že v 9:47 hodin ráno dojde k neobvyklému astronomickému jevu. Pluto přejde za Jupiterem, a to
způsobí dočasný pokles zemské přitažlivosti. Moore
posluchačům oznámil, že pokud přesně v okamžiku
konjunkce Pluta a Jupitera poskočí do vzduchu,
budou mít pocit, jako by plavali. Stovky lidí zavolaly a tvrdily, že onen pocit zažily.
4. ŽIVOČICH LEDOBOREC
V roce 1995 oznámil list Discover Magazine, že uznávaný biolog Aprile Pazzo (italský
výraz pro aprílový žert) objevil v Antarktidě nový živočišný druh: horkohlavého nahého
ledoborce. Tito tvorové prý měli na hlavách kostnaté desky, které se zahřívaly na vysokou
teplotu a umožňovaly zvířatům rychle se probourávat ledem.
5. BAREVNÁ TELEVIZE
V roce 1962 existovala ve Švédsku jen jedna televizní stanice, a ta vysílala černobíle. Na
apríla se ve zprávách představil technický šéf stanice a řekl, že díky nové technologii si
mohou diváci své televize "zbarevnit", pokud přes obrazovku přetáhnou barevnou
punčochu.
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Psí přehlídka
Megí ráda kouká na psí přehlídky na programu Nova. Velice se jí líbily psí účesy. Moc
se toho chtěla zúčastnit. Jednou se zkusila zeptat paničky a ta jí bez rozmýšlení řekla, že ano.
Pro Megí to bylo jako splněný sen. Panička ji tam přihlásila a za týden přišla zpráva, že ve
středu už bude přehlídka. Megí zajásala, že se jí konečně splní sen. Ve tři odpoledne se tam
mají začít připravovat - učesat, dát nějaké mašličky a tak. Když šla Megí spát, přemýšlela o
tom, že se z ní třeba stane nějaká celebrita.
Konečně ráno. Megí se vzbudila jako první. A hned jak se vzbudila, tak šla vzbudit
paničku. Byla velmi nedočkavá, ale panička ji vyhodila s tím, že je šest hodin ráno. Megí si
toto ráno představovala jinak a nenapadlo ji, že ji takto její milá panička vyhodí. Šla tedy do
postýlky, jinak řečeno do košíku, a zkusila usnout. Usnout se však napnutím nedalo. Tak si šla
kousat míček, ale to jí po chvíli přestalo bavit, tak šla ven a při východu slunce honila krásně
barevné motýly. Jednoho chytila, byla tak unavená, že si hajnula a ve vteřině usnula.
Spala asi dvě hodiny, takže bylo osm. Sotva se vzbudila, tak začala plašit: „Sakryš!
Jéje! Já jsem ale pitomá! Jak jsem mohla zaspat! Panička jela určitě už s Mourkem a Dejnuškou!“ Jakmile jí toto všechno prolétlo hlavou, běžela jako vítr do domu, jestli tam panička
Dejnuška a Mourek ještě jsou. Na štěstí tam všichni byli u snídaně a hezky Megí přivítali.
Čas velmi rychle utíkal a už byli tři odpoledne. A Megí stejně už od jedné odpoledne
štěkala to samé: „Už pojedeme, už pojedeme, už pojedeme!“ Panička každou minutu musela
odpovídat NE, až ve tři mohla říct ANO. Megí si poskočila radostí. V autě měla Megí speciální
místo, seděla na zadní sedačce a Dejnuška a Mourek byli v kufru. Ale nevadilo jim to. Byli
rádi, že jejich nejlepší kamarádka má radost, že má speciální
místo.
Když dorazili, bylo už na parkovišti tolik aut, že chvíli
trvalo, než našli volné místo. Ale na štěstí jich tam pár bylo.
Panička Iva se šla s Megí připravit. Megí si vybírala, co chce na
sebe. Vzala si dvě mašle a místo obojku stuhu s mašlí. Byla moc
hezky učesaná. Za pár minut byla Megí na řadě. Všem se moc
líbila a hodně lidí hlasovalo pro ni. Nakonec i u poroty vyhrála.
Píše a kreslí Anetka Strohschneiderová z 5. třídy
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OPTICKÉ ILUZE
Najdi černý puntík.

Dokážeš spočítat nohy tomuto
nosorožci?

Taky se ti vždycky ztratí?
Tyto obrázky jsou skoro stejné…

… až na ty křížky
Kam směřují tyto šipky?

Vidíš krychli?
Ale vůbec žádná tam není.
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
ÚNOR A BŘEZEN
ÚNOR










Navštívili jsme výstavu kroužku „Merkur“. Hlasovali jsme o nejlepší výrobek, žáci
s nejvíce body získali diplom a malou odměnu. Nejvíce nás zaujaly výrobky Sebastiana
Rötha ze 4. třídy, Jakuba Švejdy ze 4. třídy. A Dominika Lébra z 6. třídy.
Vyráběli jsme drobné dárky z papíru k zápisu dětí do první třídy.
Pokračovali jsme další částí celodružinového kvízu „POHÁDKY III“. Jednotlivým
družstvům byly připsány dosažené body do celkového celoročního hodnocení.
Soutěžili jsme v recitaci. Nejlepším byly Karolína Zemanová z 6. třídy, Erika Mikolášová
ze 3. třídy a Marie Šprinclová také ze 3.
V pohybově taneční soutěži byli nejlepší Petr Novák ze 3. třídy a Jakub Hlaváček ze 4.
třídy, dále Alena a Karolína Zemanovy z 5. a 6. třídy a David Vomáčka z 2. třídy.
V pěvecké soutěži zvítězila Marie Šprinclová, druhá místa obsadili Karolína Zemanová,
Alena Zemanová, Eliška Holubová a Patrik Pácal.
Kreslili jsme obrázky do soutěže Domu děti Benešov „Jsme v (ne)bezpečí“. Odeslali
jsme čtyři nejlepší práce.
Při prezentacích nás Štěpánka Töröková ze čtvrté třídy nás seznámila s elektronickou
knihou o přírodě. David Vomáčka nám přinesl ukázat také elektronickou knihu
„ANGLIČTINA“.
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BŘEZEN








Uspořádali jsme maškarní karneval se soutěžemi, tancováním a samozřejmě rautem.
Naše masky jste si mohli prohlédnout na fotografiích na nástěnce v suterénu školy.
Ve skupinách jsme soutěžili v celodružinovém kvízu „Příslovíčka, přísloví, kdo pak na
ně odpoví“. Jednotlivým družstvům byly opět připsány body do celkového hodnocení.
Zapojili jsme se do školního projektu „ZDRAVÍ“. U nás ve školní družině byl projekt
dvoudenní. Žáci plnili ve skupinách úkoly - vědomostní i praktické - na závěr vymýšleli
básničky.
Kreslili jsme obrázky do výtvarné soutěže „Rozkvetlá příroda“, odeslali jsme jednu
nejlepší výtvarnou práci.
Při prezentacích nás Veronika Jermanová ze 3. třídy seznámila s knížkami o známých
youtuberech. David Vomáčka nám přinesl ukázat elektronickou knihu „Naše tělo“.
Připravujeme se na Velikonoce. V obou odděleních se vyrábí slepičky, zajíčci (vše
z odpadového nebo lehce dostupného materiálu) a barvili jsme vajíčka.
Články napsala paní učitelka Vladimíra Čaplická
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1. 4. 1887 – V Jindřichově Hradci, jako v prvním českém městě, bylo zavedeno
elektrické osvětlení ulic.
2. 4. 1792 – Ve Spojených státech amerických byl zaveden dolar jako oficiální platidlo.
3. 4. 2010 – Firma Apple uvádí na trh svůj nový iPad tablet.
4. 4. 1875 – První provedení Smetanovy Vltavy.
5. 4. 1355 – Karel IV. byl v Římě korunován římským císařem.
6. 4. 1896 – Začátek prvních obnovených letních Olympijských her v řeckých Athénách.
7. 4. 1896 – Clarence A. Worrall si nechal patentovat princip hlavolamu ježek v kleci.
8. 4. 1973 – Zemřel Pablo Picasso, španělský malíř a sochař.
10. 4. 1741 – Marie Terezie po porážce rakouských vojsk v bitvě u Molvic na Odře ztrácí
větší část Slezska.
11. 4. 1792 – Ve Francii byla vynalezena gilotina.
12. 4. 1937 – Sir Frank Whittle otestoval první proudový motor určený k pohánění
letadel.
13. 4. 1970 – Apollu 13 explodovala nádrž s kyslíkem, což způsobilo smrtelné ohrožení
posádky a zhatilo přistání na Měsíci.
14. 4. 1912 – Parník Titanic na své první plavbě přes Atlantik narazil na ledovou kru.
Další den kolem 2:20 ráno se potopil.
15. 4. 1818 – V Praze bylo založeno Národní muzeum.
16. 4. 1940 – V Brně byla poprvé uvedena opera Maryša.
18. 4. 1920 – Proběhly první volby do parlamentu Československé republiky.
19. 4. 1713 – Císař Karel VI. vydal Pragmatickou sankci, která umožnila nástup Marie
Terezie na trůn.
20. 4. 1854 – Z Ringhofferovy dílny vyjíždí první český železniční vagon.
21. 4.1783 – V Praze bylo slavnostně otevřeno Nosticovo divadlo. Dnes se jmenuje
Stavovské.
22. 4. 1957 – Poprvé se losovala Sportka. Jedna sázka stála 3 koruny a maximální výhra
činila 40.000 Kčs.
23. 4. 1955 – Otto Wichterle vynalezl kontaktní čočky.
25. 4. 1996 – Severního pólu dosáhla první česká polární expedice.
26. 4. 1986 – Došlo k havárii v jaderné elektrárně Černobyl.
27. 4. 1855 – Novinář Karel Havlíček Borovský byl propuštěn z Brixenu, kam byl nuceně
deportován 22. prosince 1851.
29. 4. 2014 – Iveta Bartošová ukončila svůj život skokem pod vlak.
30. 4. 1789 – George Washington byl jmenován prvním prezidentem USA.
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II TY
TY NÁM
NÁM MŮŽEŠ
MŮŽEŠ POMOCT!!!
POMOCT!!!
Moc rádi zde uveřejníme Tvoje příspěvky, články nebo třeba malá umělecká dílka. Dílko by
Moc rádimělo
zde uveřejníme
Tvoje příspěvky,
nebo třeba
maláochotu
umělecká
Dílko by mělo
splňovat požadavky.
Předemčlánky
Ti děkujeme
za Tvoji
námdílka.
pomoct.
splňovat uvedené požadavky. Předem Ti děkujeme za Tvoji ochotu nám pomoct.

požadavky:
požadavky:

 musí mít uvedené zdroje, ze kterých se čerpalo
 musí
zdroje,
ze kterých
musí mít
být uvedené
uveden autor
článku
(jménoseačerpalo
přímení, třída)
 musí být uveden autor článku (jméno a přímení, třída)
Svůj výtvor můžeš poslat na email: ruzove.listy@email.cz, nebo ho vhoď vytištěný do krabice
Svůj výtvor můžeš poslat na email:
ruzove.listy@email.cz,
s nápisem
ŠKOLNÍ NOVINY.nebo ho vhoď vytištěný do krabice
s nápisem ŠKOLNÍ NOVINY.

VYHODNOCENÍ KVÍZŮ:




KVÍZ PRO MLADŠÍ - kvůli první záludné otázce nikdo kvíz správně nevyřešil
KVÍZ PRO STARŠÍ - v této kategorii nikdo neodpověděl

Správné odpovědi:

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


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

Snažte se dál! Výherci dostanou sladkou odměnu!
Správné výsledky křížovky:



JEDNODUŠŠÍ KŘÍŽOVKA - Březen ZA KAMNA vlezem.
SLOŽITĚJŠÍ KŘÍŽOVKA - ÚNOR BÍLÝ pole sílí.
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