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Pamatuj,
ŽE I TA NEJTĚŽŠÍ HODINA VE TVÉM ŽIVOTĚ TRVÁ
JEN 60 MINUT
SOFOKLÉS
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POPRVÉ VE ŠKOLE
Na první školní den jsem se moc těšila. Těšila jsem se na děti, ale byla jsem překvapená, protože
dětí ve třídě bylo jen devět. V osm hodin přivítala paní ředitelka a pan starosta všechny děti s jejich rodiči venku před školou. Jako první šly špalírem, který tvořili učitelé, děti z první třídy.
Cestou do třídy měly děti označenou čtyřlístky přilepenými na podlaze.
Ve třídě jsme se s dětmi a jejich rodiči a prarodiči přivítali, seznámili. A pak se ozvalo klepání na
dveře a přišla návštěva. První třída má jako maskoty postavy z komiksu Čtyřlístek. A Čtyřlístek se
na děti přišel podívat. Děti se s nimi seznámily, dostaly malé dárky. Pak jsme se všichni rozloučili, děti slíbily, že další den přijdou do školy a šly domů. Myslím, že se všem návštěva Čtyřlístku
líbila.
Jana Macháčková

NAŠI MALÍ ATLETI
Ve středu 26. září se zúčastnilo družstvo deseti šikovných sportovců naší školy (Alice Pešanová,
Alex Jandera z 1. ročníku, Mařenka Kubíčková a Kubík Višvarda z 2. ročníku, Maruška Šprinclová
a Honza Dvořák ze 3. ročníku, Anička Kubíčková a Tadeáš Jaroš ze 4. ročníku, Lucka Fischerová
a Vašek Černý z 5. ročníku) závodů atletické všestrannosti ve Vlašimi. Všichni podali vynikající
výkony a umístili se na krásném 12. místě z celkového počtu 21 družstev. Moc jim děkujeme za
reprezentaci školy a blahopřejeme k úspěchu.
Lucie Kolorosová

ČERNODIVADELNÍ SHOW

ČTVRŤÁCI V KYBERPROSTORU

V úterý 2. října jely děti celého 1. stupně
naší školy na představení Kaleidoskop do
divadla Image v Praze. Viděly černodivadelní show s tančícími antilopami, motýly nebo třeba opicemi. Tyto pohyblivé
obrazy střídali dva mimové, kteří společně vymýšleli různé kulišárny. Děti si
užily spoustu legrace, všem se představení moc líbilo.
Lucie Kolorosová

5. října k nám přijel pán, který nás zasvětil do světa kyberprostoru. Ptal se na různé otázky
týkající se počítačů a sociálních sítí. Vyplňovali jsme formulář na založení facebookového účtu.
Tento preventivní program s názvem Holky, kluci, pozor na kyberprostor trval 2 vyučovací hodiny
a přinesl nám mnoho nových informací, díky kterým víme, jak se chovat na internetu. A další
užitečné informace se dozvíme z časopisu, který jsme dostali.
Michaela Bogdanová
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VZNIK REPUBLIKY
Československo vzniklo 28. října 1918 jako jeden z nastupujících států
po rozpadu Rakouska-Uherska. Prezidentem nové republiky byl zvolen T. G.
Masaryk. Základem státu se staly historické země Čechy, Morava, Slezsko
a Slovensko. Od září 1919 se stalo součástí ČSR také samosprávné území
Podkarpatské Rusi.
Území ČSR bylo uznáno jako jednotný celek, jehož hranice mohly být
změněny pouze ústavním zákonem.

STÁTNÍ SYMBOLY
Státní znak se skládal z předního a zadního štítu se dvěma lvy po krajích a pod nimi
visící prapor s nápisem ‚, PRAVDA VÍTĚZÍ“
Státní vlajka byla do roku 1920 pouze červenobílá. V roce 1920 se přidal modrý klín
a vznikla vlajka, kterou známe dnes.

V DOBĚ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
V roce 1939 se Československo rozpadlo. Byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava.
Název se musel uvádět první německy a až poté česky, takto se musely uvádět i všechny
názvy. Nadále existovaly české orgány, ale byly podřízeny německým.
14. března 1939 byl vyhlášen samostatný
„Slovenský štát“. Slovensko bylo samostatné,
ale ve skutečnosti podřízené Německu, s nímž
uzavřelo „ochrannou“ smlouvu. Na Slovensku
byl totalitní režim.
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PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE
Po skončení války bylo Československo obnoveno, ale bez území Podkarpatské Rusi,
která připadla Sovětskému svazu. Samostatnost poválečné Československé republiky byla
oslabena, protože v československé politice se začala prosazovat závislost na Sovětském
svazu, připravovaná komunistickou stranou.
Nová vláda byla ustavena v Košicích a pak se přesunula do Prahy.
Československá socialistická republika
Československá socialistická republika byl název Československa od roku 1960 do roku 1990.

ROZPAD ČESKOSLOVENSKA
Na jaře 1990 Federální shromáždění změnilo název státu na Česko-Slovenská
federativní republika. Čechům se pomlčka nezdála, proto tu už za měsíc byl další název státu,
a to Česká a Slovenská federativní republika. 31. prosince 1992 se Česká a Slovenská
federativní republika rozpadla.
Nástupnickým státem se stala Česká republika, která vnikla stejně jako Slovenská
republika 1. ledna 1993.

100 LET OD VNIKU ČSR – KDE A JAK SE BUDE SLAVIT
Slavit se bude všude a po celý rok. V Praze i dalších městech již probíhají výstavy,
například reprezentativní výstava „Doteky státnosti“ v Jízdárně Pražského hradu.
V Benešově můžete vidět do 3. 11. v Muzeu Podblanická výstavu „Benešov a vznik
republiky“.
Přímo 28. října bude v Praze na Evropské ulici slavnostní vojenská přehlídka. K vidění
zde bude historická i současná vojenská technika a jiné věci týkající se republiky.
Také v Krhanicích oslavíme vznik republiky. V sobotu 27. 10. bude výstava ve škole,
budou zde krhaničtí hasiči a Sokol. Budete si moci posedět v prvorepublikové kavárně.
Zdroje:
https://www.codyprint.cz/csr/index.html,
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_%C4%8Ceskoslovenska#%C3%9Anorov%C3%BD_p%C5%99evrat,
https://spolecnestoleti.cz/cs/narodni-oslavy

Článek napsal: Antonín Koloros

ŠKOLNÍ KOMIKS
Byli bychom moc rádi, když by se našel někdo, kdo by byl ochotný kreslit komiks do Růžových
listů. Pokud chcete být vybráni, přineste svůj výtvor redaktorům (2. stupeň VIII. třída) nebo ho
můžete předat do třetí třídy paní učitelce Kolorosové. Vybereme ten nejlepší!
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ROZHOVOR...
Jen a pouze s paní ředitelkou Věrou Ráblovou
Chtěla jste vždy dělat to, co děláte?
Ano, chtěla jsem dělat, to co dělám.
Baví Vás tato práce. A jak dlouho ji děláte?
Práce mě baví, práce ve školství mě určitě baví, jinak bych to nedělala. Učím asi dvacet
pět let a ředitelku dělám pátým rokem.
Jaký byl Váš první den v práci?
No, na úplně první den v práci už si nevzpomínám, ale vím, že si mě tam našli starší
kolegyně, které mi byly ochotné pomoct. Přišly se zeptat, jestli něco nepotřebuji a tím mi
v podstatě udělaly radost a ulehčily mi vstup do školství.
Takže dá se říci, že učíte celý svůj život?
Ano, celý svůj život učím. Pár let jsem dělala i vychovatelku na internátě, ale i k tomu
jsem učila.
Jaké školy jste vystudovala a jaká jste byla podle vás studentka?
Studentka jsem byla svědomitá a pilná. A vystudovala jsem základní školu, gymnázium
a vysokou školu: Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
A když jsme tak u těch prvních dnů, vzpomínáte si na svůj první den ve škole?
Jako když jsem byla malá?
Když jste poprvé přišla do první třídy.
Ne, já si vzpomínám jen na svou tašku, kterou jsem dostala novou a měla jsem z ní
hroznou radost. A byla žluto-červená. Bylo na ní více žluté méně červené.
Máte nějaké oblíbené místo, kam si chodíte odpočinout?
Moje srdcová záležitost je Šumava a Albrechtice v Jizerských horách, a když jsem doma,
tak zahrada.
Co byste vzkázala našim čtenářům?
Tak hlavně aby do školy chodili rádi, aby se vzdělávali, dělali rodičům jen radost. Nebáli se
mluvit o svých problémech a radostech.

Růžové listy

VTÍPKY
Pan učitel se ptá Karla:
„Můžeš mi na mapě ukázat Olomouc?“
„Můžu, ale vlakem tam budete dřív.“

Pan učitel píše na tabuli vzorec H2SO4 a ptá
se podřimujícího Petra: „Co je to za vzorec?“
Petr koktá: „Pane učiteli, mám to na jazyku“.
„Tak to honem vyplivni, protože je to kyselina
sírová.“
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,,Šéfe,“ povídá jedna
zaměstnankyně v práci, „potřebuji
upravit pracovní dobu od devíti
hodin!“ „A proč?“ „Nemůžu vzbudit
syna ráno do školy.“ „Aha…,
a zkusila jste už elektrický proud?“

Učitelka napsala žákovi do žákovské
knížky: "Smrdí, umývat!!!"
Otec odepsal: "Učit, nečuchat!!!"

PERLIČKY Z ÚST ŽÁKŮ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V Sarajevu zabili Ferdinanda Magalhãese.
Němci jsou Gurmáni.
Hlavní město Ruska jsou Athény.
Samec od kozy je kozák.
V ČR žijí Češi, Moraváci a Slizáci.
Vánoce slavíme, protože se narodil Ježek.
Na střeše pracuje taškař.
Nejvyšší zákon ČR je úschovna.
Ovocný strom je hruškvoň a ovocný keř rybízovník.
• Když doběhl maratónský běžec do Athén, zakřičel: „Už jsem tady!!“ a umřel.

Růžové listy
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HALLOWEEN
Co víme o Halloweenu?
Název Halloween pravděpodobně vznikl zkrácením
jména pro slavnosti předvečeru všech svatých. Původní název zněl All Hallows‘ Eve. Často se uvádí,
že Halloween má kořeny ve starých dobách Keltů,
kteří ho slavili 31. října na počest pána mrtvých
Samhaina. Keltové rozdělávali velké ohně a převlékali
se do masek aby se chránili proti zlým duchům. Ohně
měly pomoc duším zemřelým cestu zpět k rodině. Za
úsvitu duchové odcházeli s pánem mrtvých.

Halloweenské koledování
Dnes se Halloween slaví převážné v anglicky mluvících zemí, kde si děti
navlékají strašidelné kostýmy a jdou koledovat trick-or-treating. Každý
navštívený je vyzván k vydání sladké odměny (treat). Pokud koledníci nejsou obdarovaní, sešlou na dům „kletbu“ (trick), jde jen o zábavu, nic záškodnického děti normálně nedělají, nanejvýše dávají pastu na kliku nebo
neškodně pomalují auto. Odtud tedy kolednické pořekadlo „trick-or-treat“

Halloweenské zvyky
Další aktivit spojena s Halloweenem je výroba lucerniček
z vydlabaných dýní ( jack-o‘-lanterns –Jackovy lucerny),
navštěvování strašidelných domů, přehlídky strašidelných
masek, poslouchání strašidelné hudby nebo sledování hororových filmů.

Růžové listy
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JACK-O‘-LANTERNS
Legenda o Jackovi
Podle staré legendy žil surový Jack, který se jednou v předvečer
všech svatých tak opil, že nemohl ani vstát. Zjevil se mu čert, který si ho chtěl odnést do pekla. Jack ho obelstil a zajistil si, že se jeho duše
duše nikdy nedostane do pekla. Když Jack zemřel, nepustili jeho
duši do nebe, ale nemohl ani do pekla. Ďáblu se Jacka zželelo.
Proto mu dal jeden žhavý uhlík, který měl nosit temnotou a o který se měl hřát, A od těch dob prý dávají lidé do dýní svíčky a žhavé
uhlíky. Jsou pro Jacka, aby jeho umučená duše nebloudila ve tmách
a mohla se v nekonečné zimě aspoň trošičku ohřát.

Kdy bude Halloween v příštích letech?
ROK

DEN

2018

středa

2019

čtvrtek

2020

sobota

2021

neděle

Zdroje: https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/halloween

Článek napsal: Aleš Bydžovský

RECYKLOHRANÍ
Naše škola se již dříve zapojila do projektu recyklohraní, ve kterém sbíráme elektroodpad
a tím přispíváme k vyčištění světa
Sbíráme staré TONERY, BATERIE nebo jiný ELEKTROODPAD.
Díky projektu můžeme získat minifotbálek na druhý stupeň.
Nasbírali jsme 4398bobů, ale potřebujeme jich 4957, takže nám chybí 559bodíků.
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PRO I.-IV. TŘÍDU

1. KOLIK VLASŮ MÁ RÁKOSNÍČEK?
a) 5
b) 3
c) 7
2. KOLIK MÁ DEN HODIN?
a) 12
b) 24
c) 48
3. KAMARÁD VČELKY MÁJI JE?
a) Vilík
b)Viliém
c) Vašek
4. CO JSOU TO TVRDÉ SOUHLÁSKY?
a) souhlásky, po kterých píšeme měkké i
b) souhlásky, po kterých píšeme libovolné i/y
c) souhlásky, po kterých píšeme tvrdé y
5. BOBÍK ZE ČTYŘÍSTKU JE?
a) zajíc
b) kocour
c) prasátko

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

Růžové listy
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PRO V.- IX.TŘÍDU

1. JAKÉ ROČNÍ OBDOBÍ JE V ČESKÉ HYMNĚ?
a) jaro
b) podzim
c) léto
2. CO NAPSAL JAN AMOS KOMENSKÝ?
a) Planeta v malbách
b) Neznámá místa v malůvkách
c) Svět v obrazech
3. KDO BYL PRVNÍ ČESKÝ PREZIDENT?
a) T. G. Masaryk
b) V. Havel
c) K. Gottwald
4. CO NENÍ NA PREZIDENTSKÉ VLAJCE?
a) jen národní barvy
b) Nápis PRAVDA VÍTĚZÍ
c) listy národního stromu
5. KTERÁ ÚZEMÍ NIKDY NEPATŘILA POD ČESKÉ ZEMĚ?
a) Slezsko
b) Horní Falc
c) Wales

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

Růžové listy
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Ve středu 26. 9. proběhl ve třídách 2. stupně program Staleté kořeny. Naši školu
s ním seznámila paní Mgr. Kamila Havlíčková.
Cílem programu bylo při příležitosti stoletého výročí založení naší republiky ukázat
žákům na identitu českého národa skrze připomenutí našich kulturních a duchovních kořenů
z minulosti.
Na symbolu stromu – lípy – jsme si ukázali propojení dnešní generace s minulými
generacemi a význam napojení se na naše kořeny, hodnoty, ze kterých naše státnost vyrůstá.
V programu byly připomenuty čtyři základní hodnoty, na kterých je naše národní
společenství založeno: pravda, víru, svoboda a důstojnost. Tyto hodnoty propagovalo pět
významných osobností naší minulosti: Konstantin a Metoděj, Jan Hus, J. A. Komenský a T. G.
Masaryk.
Program obsahoval učivo o naší státnosti, dějinách a našich národních kořenech
včetně odkazu našich nejvýznamnějších osobností. Cílem bylo posílit národní a osobní
identitu a inspirovat žáky pozitivními vzory v našich dějinách.

„Aby člověk uměl správně užívat svobodnou vůli, je nezbytně nutné, aby si zvykl vždycky se
zdržovat všeho nedovoleného. A u věcí dovolených rozlišovat, zda je něčeho třeba, i když je to
dovoleno. Tato schopnost se právem pokládá za vrchol ctností: neboť není skutečně
svobodný, kdo neovládá sám sebe.“
Jan Amos Komenský – Obecná porada o nápravě věcí lidských

Růžové listy
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Program probíhal ve 3 skupinách (6., 7., 8. a 9. třída). Výstupem z práce každé skupiny
byl plakát s naším národním stromem – lípou doplněný o jména osobností z naší historie. To
jsou kořeny našeho stromu-státu. Kmen našeho stromu-státu tvoří zamyšlení nad důležitostí
jazyka, území, vlády, práva pro národ a stát. Korunu stromu- státu tvoří jednotlivé lístky, to
jsme my, jeho občané.

Martina Šmídová
zdroj: digifolio.rvp.cz
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Zvědavá Abeceda
dnes a dříve
Dnes jsme vyslýchali paní učitelku Vladimíru Čaplickou (2018)

Auto: Jakým jezdíte automobilem?
Nejezdím.
Barva: Jakou barvu máte nejraději?
Tyrkysovou.
Cestování: Kam byste se vydala na životní
Cestu?
Do Tibetu.
Dům: Jaký je váš vysněný dům?
Nízký se zahradou.
Elektronika: Jaký elektronický přístroj používáte nejčastěji?
Počítač.
Film: Který film jste viděla na posledy?
Vesničko má středisková.
Gastronomie: Máte oblíbenou kuchyni?
Italskou.
Historie: Která událost z historie vás zaujala?
Rok 1968, protože jsem ho sama zažila.
Charakter: Co je podle vás nejdůležitější na
Člověku?
Pravdomluvnost, čestnost.
Ideál: Jak by měl vypadat podle vás ideální
partner?
Takový neexistuje.
Jízda: Jaká je pro vás ideální doprava?
Vrtulník.
Kniha: Vaše nejoblíbenější kniha?
Nyní bohužel nečtu, protože nestíhám.
Láska: Kdy jste prožila svou první lásku?
Když mi bylo 13 let.
Mobil: Jak často používáte mobil?
Často.

Národ: Který národ je vám sympatický?
Francouzi.
Objev: Co považujete za objev historie?
Penicilín.
Práce: Je nějaká práce, která vás nebaví?
Ano je, žehlení.
Rádio: Kterou stanici posloucháte?
Rádio BEAT.
Sport: Jaký je váš oblíbený sport?
Turistika a gaučing.
Televize: Na co se díváte v televizi?
Zprávy a debatní pořady.
Učitel:Měla jste oblíbeného učitele?
A kde?
Ano, měla na základní škole ruštinářku.
Vášeň: Pro co máte vášeň?
Pro přírodu.
Zpěv: Váš oblíbený zpěvák či hudební
žánr?
AC/DC a Tři sestry.
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Zvědavá Abeceda
Dnes jsme vyslýchali paní učitelku Vladimíru Čaplickou (2003)

Auto: Jakým jezdíte automobilem?
Nechávám se vozit, ale to být nemusí.
Barva: Jakou barvu máte nejraději?
V současné době různé odstíny modré
a zelené.
Cestování: Kam byste se vydala na životní
cestu?
Do Egypta na pyramidy.
Dům: Jaký je váš vysněný dům?
Malý domeček se zahrádkou v klidném
prostředí (bohužel, ani jedno ze zmiňovaných přání se mi nesplnilo).
E-mail: Jak často používáte e-mail?
Nepoužívám.
Film: Který film jste viděla na posledy?
Nechodím do kina, sleduji filmy v televizi.
Ale určitě to nemusí být telenovely, ani
akční filmy.
Gastronomie: Máte oblíbenou kuchyni?
Přijde mi vhod vše, co nemusím vařit sama.
Přednost dávám těstovinám a různým
zeleninovým salátům.
Historie: Která událost z historie vás zaujala?
Osobnost a doba Karla IV. – hodně se ve Francii
naučil a „přinesl“ domů – do vlasti.
Charakter: Co je podle vás nejdůležitější na
člověku?
Čestnost, moudrost, umět přiznat chybu,…
- hlavně nelétat od zdi ke zdi, jak je v českém
národě zvykem.
Ideál: Jaký je podle vás ideální partner?
Ideál ve skutečnosti neexistuje (i u ženy).
Jízda: Čím je pro vás ideální doprava?
Lodí, ale to do školy dost dobře nejde, ale
jednou…možná…
Kniha: Vaše nejoblíbenější kniha?
Mým oblíbeným spisovatelem je
Bohumil Hrabal, v poslední době mě
zaujala kniha „Svět záhad a myterií“.

Láska: Kdy jste prožila první lásku?
V 7. třídě, ale to už je opravdu dávno.
A stačily pohledy a úsměvy.
Mobil: Máte mobil a jak často ho používáte?
Mám a používám. Přátelé mi však vyčítají, že se mi do zaměstnání nikdy nedovolají. Když ty přestávky jsou tak krátké.
Národ: Který národ je vám sympatický?
Francouzi.
Objev: Co považujete za objev historie?
Písmo.
Práce: Je nějaká práce, která vás nebaví?
Domácí práce včetně vaření, ale bohužel,
i to je nutnost a musí se vykonávat.
Rádio: Kterou stanici posloucháte?
Neposlouchám – ticho léčí.
Sport: Jaký je váš oblíbený sport?
Turistika.
Televize: Na co se díváte v televizi?
Dokumenty, cestopisy, přírodovědné
a naučné pořady.
Učitel: Měla jste nějakého oblíbeného
učitele?
Na ZŠ v Benešově – paní učitelku
Tůmovou, byla to naše druhá máma.
Vlasy: Jaké vlasy či účes se vám líbí?
Jakýkoliv účes, který člověku sluší.
Zpěv: Váš oblíbený zpěvák či hudební
žánr?
Petr Novák, Dalibor Janda – v jejich
textech byly mně blízké myšlenky, ale to
bylo „tenkrát“…dnes Lucka Bílá.
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Zvědavá Abeceda
dnes a dříve
Dnes jsme vyslýchali paní učitelku Martinu Šmídovou (2018)

Auto: Jakým jezdíte automobilem?

Mobil: Jak často používáte mobil?

Nejčastěji starší Toyotou.

Snažím se co nejméně.

Barva: Jakou barvu máte nejraději?

Národ: Který národ je vám sympatický?

Jak na čem, ale asi žlutou.

Francouzi

Cestování: Kam byste se vydala na životní
cestu?

Objev: Co považujete za největší objev
historie?

Přes Francii na Tahiti.

Fotoaparát.

Dům: Jaký je váš vysněný dům?

Práce: Je nějaká práce, která vás nebaví?

Nemám vysněný dům, jsem ráda, že uklidím

Žehlení.

byt.

Rádio: Kterou stanici posloucháte?

Elektronika: Jaký elektronický přístroj použí-

Prahu (Český rozhlas dvojka).

váte nejčastěji?

Sport: Jaký je váš oblíbený sport?

Mobil.

Badminton, elektrokolo (které nemám)

Film: Který film jste viděla naposledy?

Televize: Na co se díváte v televizi?

Labyrint

Detektivní seriály a dokumenty.

Gastronomie: Máte oblíbenou kuchyni?

Učitel:Měla jste oblíbeného učitele

Každou, kterou nemusím vařit já.

A kde?

Historie: Která událost z historie vás zaujala?

Na ZŠ učitele na zeměpis a dějepis.

Hitler a Napoleon, jak malí lidé dokáží ovlivnit svět. Vášeň: Pro co máte vášeň?
Charakter: Co je podle vás nejdůležitější na

Nakupování časopisů o bydlení

člověku?

Zpěv: Váš oblíbený zpěvák?

Kromě klasických skvělých vlastností jako je

Koller, Lucie a Nohavica. Žánr?

čestnost, je to pro mě smysl pro humor.
Ideál: Jaký je podle vás ideální partner.
Žádný neexistuje.
Jízda: Čím je pro vás ideální doprava?
Vlakem.
Kniha: Vaše nejoblíbenější kniha?
Jak voní tymián od Marcela Pagnola
Láska: Kdy jste prožila svou první lásku?
Ve školce.
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Zvědavá Abeceda
Dnes jsme vyslýchali paní učitelku Martinu Šmídovou (2004)

Auto: Jakým jezdíte automobilem?
Starší Toyotou.
Barva: Jakou barvu máte nejraději?
Jak na čem. Červenou a odstíny žluté.
Cestování: Kam byste jela na životní
cestu?
Směr Francie a pak jet lodí do Tichomoří.
Dům: Jaký je váš vysněný dům?
Jsem ráda, že zvládnu uklidit byt.
E-mail: Používáte e-mail, kolikrát za den?
S počítačem se bohužel zatím moc
nepřátelím.
Film: Který film jste viděla naposledy?
Na kino nemám čas, ale mám ráda Knoflíkáře
a Jízdu …
Gastronomie: Jakou máte oblíbenou
kuchyni?
Všechno, co nemusím vařit sama.
Historie: Která událost z historie vás zaujala?
Kariéra Napoleóna a Hitlera. Je zvláštní jak
dokáže jednotlivec ovládnout masy.
Charakter: Co je podle vás nejdůležitější na
člověku?
Schopnost vcítit se do druhého, čisté svědomí.
Ideál: Jaký je podle vás ideální partner.
Hlavně ne ideální. Buď by od nás neideálních
brzy utekl, nebo by nám brzy lezl na nervy.
Jízda: Čím je pro vás ideální doprava?
Autem, když má spolehlivého řidiče.
Kniha: Vaše nejoblíbenější kniha?
„Co život dal a vzal“ od Betty Mc Donaldové.
Láska: Kdy jste prožila první lásku?
Ve 12-ti letech.
Mobil: Máte mobil a používáte jej často?
Mám, ale někdy ho zapomínám použít.
Národ: Který národ je vám sympatický?
Mám dobrou zkušenost s lidmi ve Francii
a v Norsku. Líbí se mi životní styl
Francouzů.

Objev: Co považujete za objev historie?
Fotografii – škoda, že ji neobjevili už staří
Egypťané
Práce: Je nějaká práce, která vás nebaví?
Mnohé domácí práce, třeba vytírání
podlahy.
Rádio: Kterou stanici posloucháte?
Prahu – mám ráda mluvené slovo.
Sport: Jaký je váš oblíbený sport?
Nejsem zrovna sportovní typ, ale ráda
jezdím na kole a chodím na výlety
Televize: Na co se díváte v televizi?
Mám ráda starší české filmy, historické
dokumenty, cestopisy a některé sitcomy.
Učitel: Měla jste nějakého oblíbeného
učitele?
Na ZŠ pana učitele Šafratu, učil nás
dějepis a zeměpis.
Vlasy: Jaké vlasy či účes se vám líbí?
Záleží na typu člověka.
Zpěv: Váš oblíbený zpěvák či hudební
Žánr?
Líbí se mi různé styly. Mám ráda starý
Elán, Smokie, Hanu Hegerovou, Nohavicu,
Plíhala a orchestr O. Havelky.

Růžové listy

-17-

říjen 2018

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
ZÁŘÍ
•
•
•
•
•

Přivítali jsme nové žáky 1. třídy diskotékou, rautem a drobnými dárky.
Podnikli jsme exkurzi do kuchyně školní jídelny.
Kreslíme obrázky do výtvarné soutěže „Cestování s prarodiči“
Podílíme se na nácviku pásma ke 100. výročí vzniku republiky.
I v letošním roce máme v oblibě PREZENTACE – velice zdařilá byla Olíka
Jermana ze 7. třídy o rybaření.
• Ve školní družině nás už „navštívily“ 4 druhy králíků, zhlédli jsme lovecké
trofeje

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Ve dnech 15. – 31. října proběhne sběr starého papíru. Staré noviny, časopisy a
kartony (vše zvážené, svázané a označené jménem a třídou) noste před kůlnu na
školním pozemku. Kdo bude letos největší záchranář stromů a i vítěz sběračské
soutěže?
Za finanční prostředky se nakoupí nové vybavení do školy

Růžové listy
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1. 331 př. N. l. – Alexandr Veliký porazil perského krále Dareia III. V bitvě u Gaugamél.
3. 1990 – Německá demokratická republika se stala součástí Spolkové republiky
Německo.
4. 1582 – Papež Řehoř XIII. zavedl gregoriánský kalendář. Po 4. říjnu hned
následoval 15. říjen.
5. – mezinárodní den úsměvů.
6. 1927 – Byl uveden první zvukový film Jazzový zpěvák.
7. 1913 – Henry Ford zavedl výrobní linku.
9. 1890 - Narozen Karel Čapek
10. 1938 - Dle Mnichovské dohody muselo Československo vydat pohraniční
území Německu.
11. 1424 – Umírá Jan Žižka z Trocnova
12. 1492 – Kryštof Kolumbus objevil při hledání cesty do Indie Ameriku.
13. 1781- Josef II. Vydává Toleranční patent- vyhlašuje neomezenou náboženskou
svobodu.
14. 2012 – Felix Baumgartner uskutečnil „Skok ze stratosféry“.
15. 1431 – Po porážce křižáků v bitvě u Domažlic byli husité pozváni na basilejský koncil.
16. 1846 – Lékař William Morton provedl veřejnou operaci, kdy bylo poprvé
využito anestézie.
17. 1888 – Thomas Alva Edison si nechává patentovat vynález optické fotografie.
19. 1943 – Byl objeven streptomycin, první antibiotikum proti tuberkulóze.
20. 1740 - Marie Terezie nastoupila na rakouský trůn.
21. 1520 – Magalhães objevil Magalhãesův průliv ( na jižním výběžku Jižní Ameriky,
spojující Atlantský a Tichý oceán)
22. 1969 – Cosmos 305, pokus o návrat vzorků z Měsíce.
23. 1526 – Ferdinand I. zvolen králem, čímž započala skoro 400letá vláda Habsburků
nad českými zeměmi.
24. 1648 – Podpisem vestfálského míru končí třicetiletá válka.
25. 2001 – Microsoft uvolnil k prodeji operační systém Windows XP.
26. 1945 – Byl vydán poslední z tzv. Benešových dekretů
27. 1904 – Otevřena první linka metra v New Yorku
28. 1918 – VZNIK ČESKOSLOVENSKA
29. 1787 – V Praze byla poprvé uvedena opera Don Giovanni od W. A. Mozarta.
31. – den Unicef
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I TY NÁM MŮŽEŠ POMOCT!!!
Moc rádi zde uveřejníme Tvoje příspěvky, články nebo třeba malá umělecká dílka. Dílko by
mělo splňovat zde uvedené požadavky. Předem Ti děkujeme za Tvoji ochotu nám pomoct.

Potřebné požadavky:
•
•

musí mít uvedené zdroje, ze kterých se čerpalo
musí být uveden autor článku (jméno a přímení, třída)

Svůj výtvor můžeš poslat na jeden ze dvou e-mailů, které visí na nástěnce, nebo ho vhoď
vytištěný do krabice s nápisem ŠKOLNÍ NOVINY.

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN
Soutěž proběhla 8. 10. v osmé a devátá třídě (kategorie KADET). Bylo zadáno 24 otázek z M,
F, CH, Bi, Z
VÝSLEDKY
1. Matyáš Štětka (9.)
2. Natálie Novotná (9.)
3. Aleš Bydžovský (8.)
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