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NIKDY
TO NEVZDÁVEJ,
PROHRAJE JEN TEN, KDO ZTRATÍ NADĚJI.
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STOLNÍ FOTBÁLEK ZA RECYKLACI ODPADU
Po téměř dvou a půl letech od zahájení sběru
elektroodpadu, baterií a tonerů do tiskáren
získala naše škola první odměnu. Za více než 320
kilogramů baterií, 473 kilogramů elektroodpadu
a více než 40 kilogramů tonerů, či jiných náplní
do tiskáren jsme získali stolní fotbálek značky
Buffalo. Ráda bych touto cestou poděkovala
všem rodičům, prarodičům, strýcům a tetičkám
za pomoc při sběru. Nejen, že naši žáci mají
o něco pestřejší přestávky, ale hlavně jsme
pomohli přírodě. Akce rozhodně nekončí,
sbíráme dál. Donést můžete jakékoli drobné
elektro, tonery i baterie.
Zuzana Bartoňková

BRUSLENÍ PRVNÍ, ČTVRTÉ A PÁTÉ TŘÍDY
Žáci první, čtvrté a páté třídy se zúčastnili již třetí lekce bruslení na benešovském zimním
stadionu. Všichni se teple oblékli, nazuli brusle a vyrazili na led. Někomu to pěkně klouzalo
a skončil hned na zemi a někdo zase bruslil, jako kdyby stál na bruslích každý den.
Každopádně se bruslení osvědčilo a všem se moc líbilo. Všichni se těší na další - poslední
hodinu bruslení, ale zároveň nás mrzí, že už ta zábava na ledě bude končit. Tak snad za rok
znovu.
Michaela Bogdanová

KOČIČÍ ZAHRADA VE ČTVRTÉ TŘÍDĚ
Celá čtvrtá třída má každý měsíc zpestřenou výuku díky
preventivnímu programu, který nese název „KOČIČÍ
ZAHRADA“.
Žáci se setkávají každý měsíc se zahradou, která je plná
koček a kocourů. Každá lekce má své téma (Tajná
schůzka, Magický lektvar, Pantoflíček se bojí tmy). Paní
lektorka vypráví různé příběhy z kočičí zahrady a poté
buď ve skupinách, nebo samostatně plníme různé úkoly.
Program bude probíhat až do konce školního roku
a prozatím se nám moc líbí.
Čtvrtá třída

-3-

Růžové listy

leden 2019

TŘI KRÁLOVÉ
Historie
V evangeliu se píše:
Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále
Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král
Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli
jsme se mu poklonit.“
Tři mudrci se mu poklonili a předali mu dary - myrhu,
kadidlo a zlato. Pak odcestovali. Kde je nově narozený
král naléhajícímu Herodovi neprozradili. Herodes se
rozčílil, a protože se po narození Mesiáše obával o
své postavení, nechal usmrtit všechny chlapce do
věku dvou let. Josef však předtím, dle pokynu ve snu, vzal Ježíše s Marií a utekli do Egypta.

Tradice
Podle tradice obcházely děti převlečené za Tři krále domy, zpívaly tříkrálovou koledu a za to
dostávaly dobroty. Nad dveře psaly K†M†B† (a příslušný rok), což znamená Christus
mansionem benedicat (Kristus požehná tomuto příbytku). Tři křížky za písmeny znamenají
Otec, Syn a Duch svatý.

Charitativní sbírka
V současnosti se každý rok 6. ledna převlékají děti do kostýmů Tří králů
a vybírají peníze na charitu. Každá skupinka má u sebe zapečetěnou
kasičku a na ní je logo Charity České republiky. Z takto získaných peněz
zůstává 65% ve vašem regionu, 15% má k dispozici místní diecézní
charita, 10% pomůže v zahraničí, 5% poslouží na celostátní projekty
a posledních 5% je režie sbírky. V posledních letech se celkově v ČR
vybralo:

2014

2015

2016

2017

2018

82 752 129

89 373 094

97 651 016

102 743 159

116 305 402

2019
prozatím

119 125 112
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Peníze, které se letos vybraly v Krhanicích, jdou na:
•

zdravotnický materiál pro Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech

•

podporu provozu Charitního šatníku - místa vzájemné pomoci, který v Benešově
provozuje farní charita Vlašim

•

podporu organizace Rytmus Benešov - podpora činností ve službách sociální
rehabilitace a podpora samostatného bydlení

•

podporu CZŠ a MŠ Archa - pomůcky a vybavení sloužící ve výuce žákům, kteří
potřebují podpůrné opatření při vzdělávání

•

podporu organizace RUAH o.p.s. - pokrytí nákladů na paliativní péči a související
zdravotnický materiál

•

podporu sociálně slabých osob žijících na území berounské farnosti

JEDNA Z PĚTI SKUPINEK TŘÍ KRÁLŮ V KRHANICÍCH
(foto u zvoničky na návsi u obchodu)
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KŘÍŽOVKY
JEDNODUŠŠÍ KŘÍŽOVKA
1) místnost, ve které se vaří
2) druhé vyjmenované slovo po B
3) 54-45+12-16+8-7+2-3=
4) trvá 365 dní
5) může být tvarohový, povidlový, makový
6) na kolika korunové bankovce je Karel IV.
7) žlutý, vzácný kov
Tajenka ………………… nejsou žádné čáry.

SLOŽITĚJŠÍ KŘÍŽOVKA
1) 1. znamení zvěrokruhu
2) název hlásky Š
3) anglicky jedna
4) vzorec podst. jm. rodu m. živ.
5) značka dráhy
6) tráví se v něm potrava
7) domácky Antonín
8) roku 1212 byla vydána Zlatá bula …
9) výrobce chleba
Tajenka ………………… trvala od 14.stol do 17.stol

leden 2019
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VTÍPKY
„Víš, jaký je rozdíl mezi školou a vězením?
Ve škole sedíš, ale nevíš za co.“
Koupají se dva kluci v řece. „Brr! Sakra, ta
voda je tak studená!“ „ Taky bych sem nelezl,
kdyby nám to náš třídní učitel nezakázal!“

„Děti jsou nevděčné,“ stěžoval si nešťastný
otec. „Dal jsem syna vystudovat na lékaře
a víte, jak se mi teď odvděčil?“ „Zakázal
mi pít, a dokonce i kouřit!“
Na hot lince Microsoftu: „Chyba je někde
mezi klávesnicí a židlí.“

„Řekni mi, Pepíčku, kolik noh má blecha?“
„Propánajána, paní učitelko, vaše starosti
bych chtěl mít.“

PERLIČKY Z ÚST ŽÁKŮ










Čingischán porazil na řece Kalce Rudou armádu.
Věnné město patřilo královně, ta tam vyráběla věna.
Karel IV. zakládal rybníky a vinárny.
První křížovou výpravu vyhlásil papež Turban II.
Zpěvák se nejlíp svíjí, když mu probíjí kytara.
V konzervatoři se dělají konzervy.
Paní učitelko, máte v zubech už nějaké bomby?
Objevitel Ameriky se jmenoval… Amerigo Papučíny.
Nejslavnějším československým hercem v době 1. republiky byl Adolf Hitler.
Kázal v divadle a jeho kázání byla vždy vyprodána.
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DOBA KAMENNÁ
Člověk dnešního typu (Homo sapiens sapiens) přišel na Moravu v době před 35 000
lety. Podnebí bylo chladné, byla doba ledová. Krajinou táhla stáda mamutů, turů, sobů či
koní a lidé se potulovali po jejich stezkách, aby je ulovili. Úspěšný lov byl klíčem k přežití.
V tomto období byl život dospělých i dětí nesporně velmi drsný. Lidé se dožívali zhruba 27 let
a lze předpokládat, že hranice dospělosti byla poměrně nízká – snad 13 – 15 let.
Kočovný život tlup v mladším paleolitu mezi osadami ovlivňoval chod celé rodové
skupiny a také omezoval počet dětí v tlupě. Tlupu tvořilo asi 100 osob, které bydlely v 5 – 7
chýších. Matka se mohla v těchto drsných
podmínkách starat pouze o jedno malé dítě,
protože přesuny na větší vzdálenosti byly
s větším počtem malých dětí velmi těžké.
Předpokládá se, že „přebytečná“ nemluvňata
byla zabíjena. Nic ale není jisté. Vlastně
většina otázek, které si klademe v souvislosti
s životem dětí v této době, nemá zcela jistou
odpověď a musíme si tedy vystačit s dohady.
Podobně jako v pozdějších dobách se připravovaly děti na budoucí život hrami.
Chlapci pořádali lovy na drobná zvířata (zajíce, ptáky, lišky) a ve starším věku se mohli podílet
např. na nahánění mamutů či koní do pastí. Dívky pak provázely matky na jejich výpravách za
rostlinnou potravou a hmyzem, učily se
rozeznávat jedlé a nejedlé plody a léčivé
byliny, pomáhaly matkám s přípravou
jídla, vyděláváním kůží apod.
V dětských skupinách již chování
mělo pevná pravidla, stejně jako mělo
pevná pravidla chování dětí k dospělým
členům skupiny.

Růžové listy
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Děti musely být stále opatrné, protože se krajinou pohybovala nebezpečná zvířata. Bystrá
reakce a rychlé nohy často rozhodovaly o životě. K úspěchu v přežití měly pomáhat různé
amulety a figurky ze zubů, kostí, parohů nebo ulit, které matky věšely dětem na krk jako
ochranu před různými nehodami a snad i nadpřirozenými bytostmi.
Strava pravěkých lidí
mohla být poměrně pestrá.
Vedle syrového nebo na ohni
pečeného masa, které tvořilo
základ jídelníčku, jedly děti
různé oříšky, byliny, vejce
a vybíraly chutný hmyz. Jsou
také doklady o tom, že pro malé
děti do tří let, které měly
problémy s kousáním a trávením masa, byly připravovány
kaše rostlinného původu, zřejmě z drcených semen. Sladkostí doby kamenné byl med divokých včel.
O podobě hraček pravěkých dětí se opět můžeme jenom dohadovat. S jistotou lze ale
říci, že zdrojem hraček byla příroda. Děti si pravděpodobně hrály s různými kůstkami,
parohy, zvířecími zuby, dřívky, kamínky či stébly rostlin. Chlapci nepochybně házeli klacky
a kameny na cíl či vzdálenost. Na některých kamínkách se našly různé vyryté značky, mohlo
to tedy znamenat, že se s nimi již hrály hry s danými
pravidly. Dochovaly se i hliněné figurky zvířat či lidí,
můžeme se tedy i domnívat, že to mohly být právě
i hračky pravěkých dětí.
Večer u ohně lovci líčili (různými způsoby –
zvuky, prvními slovy, předváděním) zážitky z lovu a děti
poslouchaly. Opakování i předvádění loveckých příběhů
bylo pro chlapce jakousi školou lovu. Podobně mohly
být pro výchovu používány i nástěnné malby. Prostřednictvím příběhů se děti seznamovaly
s řečí tlupy, myšlenku se učily vyjadřovat slovy, seznamovaly se s nadpřirozenými bytostmi,
rituály směřujícími k zajištění lovu i s dalšími postupy nezbytnými pro život.

Článek napsala paní ředitelka Věra Ráblová
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PRO I.-IV. TŘÍDU

1. KOLIK SCHODŮ VYBĚHNE BĚHEM ZNĚLKY VEČERNÍČEK?
a) 18
b) 20
c) 22
2. JAK SE JMENUJÍ TŘI KRÁLOVÉ?
a) Pankrác, Servác a Bonifác
b) Kašpar, Melichar a Baltazar
c) Kašpárek, Melichar a Baltazar
3. KDO MÁ SVÁTEK 31. 12.?
a) David
b) Silvestr
c) Vilma
4. JAK SE JMENUJE NÁŠ NYNĚJŠÍ PREZIDENT?
a) Václav Klaus
b) Miloš Zeman
c) Andrej Babiš
5. Z JAKÉ VESNICE POCHÁZÍ MIKEŠ?
a) z Hruškovic
b) z Hrusic
c) ze Slivovic

Pokud chcete odpovědět,
vyplňte lístek přiložený
v novinách a pak ho vhoďte
do boxu s nápisem ŠKOLNÍ
NOVINY (první patro).
První místo bude vylosováno
a vítěz obdrží cenu.
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PRO V.- IX.TŘÍDU

1. MATKA PALLAS ATHÉNY SE JMENUJE:
a) Deméter
b) Afrodita
c) Vždyť nemá matku!
2. KDE SE LETOS JELA RALLY DAKAR?
a) v Brazílii
b) v Peru
c) v Bolívii
3. KDO NAPSAL LITERÁRNÍ DÍLO UTRPENÍ MLADÉHO WERTHERA?
a) Johann Wolfgang Goethe
b) Denis Diderot
c) Reinaldo Arenas Fuentes
4. CO ZNAMENAJÍ PÍSMENA, KTERÁ PÍŠÍ TŘI KRÁLOVÉ NAD DVEŘE?
a) Kašpar, Melichar a Baltazar
b) Kristus požehná tento příbytek (Christus mansionem benedicat)
c) Klíče, mobil a brýle
5. CO ZNAMENÁ SLOVO EXECÍRKA?
a) jiné slovo pro exekuci
b) vojenský výcvik
c) kasička na výběr peněz

Pokud chcete odpovědět,
vyplňte lístek přiložený
v novinách a pak ho vhoďte
do boxu s nápisem ŠKOLNÍ
NOVINY (první patro).
První místo bude vylosováno
a vítěz obdrží cenu.
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Zvědavá Abeceda
Dnes jsme zpovídali paní učitelku Olgu Rabiňákovou

Auto: Jakým jezdíte automobilem?
Modrým Peugeotem.
Barva: Jakou barvu máte nejraději?
Modrou.
Cestování: Kam byste jela na životní cestu?
Nemám žádný vysněný cíl, kam bych se chtěla
podívat. Snad na přírodu Norska.
Dům: Jaký je váš vysněný dům?
Spíš méně nábytku a hodně prostoru.
Elektronika: Jaký elektronický přístroj
používáte nejčastěji?
Rádio, mobil a počítač.
Film: Který film jste viděla na posledy?
Po strništi bos.
Gastronomie: Jakou kuchyni máte nejraději?
Nemám vyhraněné chutě, skoro v každé kuchyni
mi něco chutná.
Historie: Která historická událost vás nejvíce
zaujala?
Smrt Jana Masaryka, zajímalo by mě, jestli
to byla doopravdy vražda, nebo ne.
Charakter: Co je podle vás nejdůležitější
na člověku?
Aby vědomě neubližoval.
Ideál: Jaký je podle vás ideální partner?
Vysoko si cením tolerance a spolehlivosti.
Jízda: Čím je podle vás ideální doprava?
Určitě auto, nejlépe - když nemusím řídit sama.
Kniha: Jaká je vaše nejoblíbenější kniha?
Nedá se říct, že bych měla svou“knihu života“.
Můj názor se s odstupem času leckdy mění,
v mládí mě oslovila například: Ciltadela od
Exupéryho a v dětství komiks“Čtyřlístek“.
Láska: Kdy jste prožila svou první lásku?
Na gymnáziu - bohužel byla neopětovaná.
Mobil: Jak často používáte mobil?
Každodenně.

Národ: Který národ je vám sympatický?
Obecně slovanské národy.
Objev: Co považujete za největší objev
historie?
Elektřinu.
Práce: Je nějaká práce, která vás nebaví?
Ta školní - v situacích, kdy ztrácím víru
v její smysl.
Rádio: Kterou stanici posloucháte?
Český rozhlas Dvojka, Radiožurnál, Blaník,
Bonton, Impuls a Region
Sport: Jaký je váš oblíbený sport?
Mohu sledovat hokej, krasobruslení
a tenis, ale často to nedělám.
Televize: Na co se díváte v televizi?
Již tři roky televizi nemám.
Učitel: Měla jste oblíbeného učitele?
Ne, neměla.
Vášeň: Pro co máte vášeň?
Pro melodickou hudbu.
Zpěv: Váš oblíbený zpěvák či hudební
žánr?
Je jich spousta. Jsou to převážně čeští
zpěváci, protože ráda rozumím textům.
Jinak za všechny to je Karel Gott.
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Zvědavá Abeceda
Dnes jsme zpovídali paní učitelku Michaelu Bogdanovou

Auto: Jakým jezdíte automobilem?
Škodou Fabií.
Barva: Jakou barvu máte nejraději?
Růžovou.
Cestování: Kam byste jela na životní cestu?
Do Dubaje.
Dům: Jaký je váš vysněný dům?
Malý přízemní.
Elektronika: Jaký elektronický přístroj
používáte nejčastěji?
Mobil, počítač.
Film: Který film jste viděla na posledy?
Letopisy Narnie.
Gastronomie: Jakou kuchyni máte nejraději?
Českou a italskou.
Historie: Která historická událost vás nejvíce
zaujala?
Především založení republiky, ale zajímám se
celkově o české dějiny.
Charakter: Co je podle vás nejdůležitější
na člověku?
Upřímnost a spolehlivost.
Ideál: Jaký je podle vás ideální partner?
Ten, který dokáže člověka podržet a pomoci.
Jízda: Čím je podle vás ideální doprava?
Nejsnadnější je auto, ale nejhezčí je vlak.
Kniha: Jaká je vaše nejoblíbenější kniha?
Okamžiky štěstí od Patrika Hartla.
Láska: Kdy jste prožila svou první lásku?
Na základní škole asi v 8. třídě.
Mobil: Jak často používáte mobil?
Denně.

Národ: Který národ je vám sympatický?
Italové.
Objev: Co považujete za největší objev
historie?
Elektřinu, a tím i elektrické spotřebiče.
Práce: Je nějaká práce, která vás nebaví?
Luxování.
Rádio: Kterou stanici posloucháte?
Poslouchám hlavně v autě Evropu 2 a Kiss.
Sport: Jaký je váš oblíbený sport?
Lyžování, plavání, jízda na kole.
Televize: Na co se díváte v televizi?
Seriály jako Modrý kód, Ohnivý kuře
nebo Krejzovi.
Učitel: Měla jste oblíbeného učitele?
Na základní škole naši třídní. Učila matiku
a zeměpis.
Vášeň: Pro co máte vášeň?
Rodina a koníčky.
Zpěv: Váš oblíbený zpěvák či hudební
žánr?
Rock, převážně české kapely
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Dejnuščiny trampoty
Dejnuška byla čím dál tím starší a chtěla toho více zažít. Zažít nějaké dobrodružství.
No jo, ale teď byl problém nějaké to dobrodružství najít. Iva si všimla, že se Dejnuška nudí, a
tak jí sehnala spolubydlící jménem Megí. Dejnušce se honilo hlavou, kdo to je, proč tu je a jak
se sem dostala. Megí se napoprvé Dejnušky moc lekla, ale pak se spolu chtěly obě seznámit,
ale nevěděly, která má začít. Zatím nezačala ani jedna, ale obě se připravovaly. Dejnuška si
uvědomila, že je starší a vzdělanější, takže by měla začít. A tak Dejnuška sebrala sílu a odvahu
a ťapkala za Megí. Dejnuška se postavila za Megí a zafňukala, aby jí Megí věnovala svoji
pozornost. Představila se a zeptala se, jak se jmenuje. A tak se seznámily.
Dejnuška měla Megí hlídat, aby něco nevyvedla. Jednou Dejnuška ještě spinkala, ale
Megí už byla vzhůru a panička už byla v práci. Megí šla na zahradu, tam stál veliký kořenáč
plný hlíny a v hlíně muškát. Megí to náramně lákalo a začala hrabat. Dejnuška se mezitím
vzbudila a uviděla Megí, jak hrabe v kořenáči. Dejnuška jí pořádně vynadala a za trest musela
Megí jít na deset minut do svého košíku a být v domě úplně sama, protože Dejnuška chtěla
být venku. Megí to bylo moc líto, a tak přemýšlela, jak to napravit. Ale moc jí to nešlo, tak
únavou usnula. Dejnuška měla taky pelíšek, ale venku na slunci, a tak si tam lehla a
přemýšlela, jestli nebyla na Megí moc tvrdá. Ale taky jí nešlo přemýšlet, a tak za chvíli
spinkala.
Za nedlouho, asi za dvacet minut, se Dejnuška
vzbudila a šla vzbudit Megí. Megí se natolik lekla, že
až poskočila. Dejnuška rozumně řekla: „Musíme nějak
zkusit uklidit tu vyhrabanou hlínu.“ Megí souhlasila.
No jo, to se lehko řekne, ale je problém to uskutečnit.
A nešlo to. Zanedlouho přišla panička a Dejnuška
a Megí ji šly přivítat, jako by se nic nestalo. Když
panička uviděla ten nepořádek, zeptala se obou, kdo
to byl, ale ani jedna se nepřiznala, protože si myslely,
že tím pádem ani jedna nedostanou vynadáno. Ale
bohužel se mýlily.
Protože se ani jedna nepřiznala, tak budou
potrestané obě. A ten trest byl takový, že musely jít
spát v osm hodin, normálně chodily v deset. Dejnuška a Megí šly spát do jednoho košíku.
Proč? Protože z toho byly tak smutné, že chtěly mít někoho u sebe. Ráno se vzbudily, ale
nebyly v košíku, vypadly z něj. Prostě, ať dělají cokoliv, jsou miloučké.
Příběh napsala Anetka Strohschneiderová z 5. třídy
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OPTICKÉ ILUZE
Je to tvář…

A co tento čtverec, má všechny strany rovné?

nebo to jsou stromy?

Samozřejmě.
Která je nejdelší?

Všechny jsou stejné, klidně to přeměř.
Kde to jen končí…

Co vidíš tady…?

Asi králíka, jak leží na louce.
Ale možná taky kachnu.

Růžové listy
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
PROSINEC











O první adventní neděli se pět žáků ŠD zúčastnilo slavnostního rozsvícení vánočního
stromu v obci. Jan Višvarda zahrál na flétnu několik koled. Ostatní recitovali básničky.
Začátkem prosince jsme uspořádali andělsko - čertovskou diskotéku s hrami,
soutěžemi a rautem. Nechyběl ani Mikuláš s nadílkou.
Navštívili jsme místní knihovnu, kde si pro nás paní knihovnice Jindřiška Dubová
připravila zajímavý předvánoční program o zvycích, obyčejích a tradicích. Nechybělo
ani vánoční malování a drobné sladkosti.
Soutěžili jsme v celodružinovém kvízu, kde jsme si ověřovali své “vánoční znalosti“.
Ve školní tělocvičně jsme zhlédli krásné vystoupení mažoretek.
Navštívili jsme vánoční trhy ve škole, na které jsme také zhotovili různé výrobky.
Zhlédli jsme zajímavý hudebně-recitační program, ochutnali výborné cukroví
a nakoupili si drobné dárky pro své blízké.
Ani letos nechyběla besídka u vánočního stromečku se zpěvem koled, cukrovím
a dárečky.
V prezentacích jsme se dozvěděli o úspěších
nadějné gymnastky Marušky Kubíčkové z 2.
třídy. Prohlédli jsme si plyšové polštářky Lucky
Janderové ze 3. třídy a seznámili se s novou
hrou “Pevnost“ prostřednictvím Veroniky
Jermanové ze 3. třídy.
Článek napsala paní učitelka Vladimíra Čaplická
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1. 1. 1993 - Díky zániku Československa vznikla Česká a Slovenská republika.
2. 1. 1965 - Československá televize poprvé odvysílala Večerníček.
3. 1. 1959 - Aljaška se stala 49. státem USA.
4. 1. 2010 - V Dubaji byla otevřena nejvyšší budova světa Burdž Chalífa.
5. 1. 1968 - Pražské jaro 1968 - prvním tajemníkem KSČ byl místo Antonína
Novotného zvolen Alexander Dubček.
7. 1. 1956 - Narozen Václav Vydra, herec.
8. 1. 1993 - Po rozpadu Československa představují Češi a Slováci své nové měny.
9. 1. 1570 - Ruský car Ivan IV. Hrozný zabil přes 1500 obyvatel Novgorodu.
10. 1. 49 př. n. l.- Julius Caesar překročil řeku Rubikon se slovy „Kostky jsou vrženy“,
čímž začala další občanská válka.
11. 1. 1922 - V Torontu v Kanadě byl k léčbě diabetes (cukrovky) poprvé
použit inzulín.
12. 1. 1782 - Dekretem císaře Josefa II. byly v rakouské říši zrušeny
všechny kláštery, které nevyvíjely obecně prospěšnou činnost.
14. 1. 1939 - V časopise Mladý hlasatel začíná vycházet kreslený seriál Jaroslava
Foglara Rychlé šípy.
15. 1. 1989 - V Praze na Václavském náměstí začala série mohutných protikomunistických demonstrací, později nazvaná Palachův týden.
16. 1. 1969 - Na Václavském náměstí se na protest proti okupaci Československa
vojsky Varšavské smlouvy se upálil student Jan Palach.
18. 1. 1489 - Václav IV. vydal Dekret kutnohorský, kterým omezil vliv cizinců
na pražské univerzitě.
20. 1. 1998 - Prezidentem České republiky byl na dalších pět let zvolen opět Václav
Havel.
21. 1. 1793 - Popraven francouzský král Ludvík XVI. v době francouzské revoluce.
23. 1. 1996 - Česká republika podala oficiální žádost o vstup do Evropské unie.
25. 1. 1905 - V jihoafrickém dole byl nalezen největší diamant v historii o váze 3 106
karátů.
26. 1. 2013 - Miloš Zeman je jako první prezident České republiky volen přímou
volbou.
27. 1. 1945 - Osvobození koncentračního tábora v Osvětimi.
29. 1. 1972 - Narozen Pavel Liška, český herec.
30. 1. 1953 - 1953 – Československo oficiálně vystoupilo ze světové
organizace UNESCO.
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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 tyto požadavky:



musí mít uvedené zdroje, ze kterých se čerpalo (kniha, internetová adresa)
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
s nápisem ŠKOLNÍ NOVINY.
Předem Ti děkujeme za Tvoji ochotu nám pomoct.

VYHODNOCENÍ KVÍZŮ:




KVÍZ PRO MLADŠÍ vyhrává – Ester Dřízgová
KVÍZ PRO STARŠÍ - v této kategorii nikdo neodpověděl správně

Výherci dostanou sladkou odměnu!
Správné odpovědi:

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


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

Správné výsledky křížovky:



JEDNODUŠŠÍ KŘÍŽOVKA- VÁNOCE
SLOŽITĚJŠÍ KŘÍŽOVKA- ŠTĚDRÝ DEN
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