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Naši “NEJ” v záøí 2020

Nejlepší sběrač bylin měsíce:
Ludvík FOLC (5. A)

Nejlepší sportovci měsíce (6.–9. třídy):
Viktorie SEDLÁČKOVÁ (8. A)
Ondřej NETOLICKÝ (9. A)

Hádanky na Moodlu
Tato velice oblíbená soutěž se na školním
Moodlu rozjíždí do dalšího ročníku.
Nezapomeňte se zapojit.
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Dìtský parlament
I tento rok jsme mile překvapeni, že je velký zájem žáků pracovat
v dětském parlamentu. Bohužel situace je taková, že některé akce jsme už
byli nuceni zrušit. Neproběhl Den zdraví, neuskuteční se Medové trhy ani
Strašidelná stezka. Vzhledem k tomu, že škola je do konce října zavřená,
přesouvá se i plánovaný „Přehozený den“. Snad se situace zlepší a
sejdeme se na tradičních vánočních akcích.
Aktuální informace najdete na nástěnkách v prvním patře.
Členi dětského parlamentu pro rok 2020-2021:
6. A

Barbora Vránová, Sindy Ďuranová, Monika Holanová,
Václav Munzar, Eliška Teichmanová, Barbora Bártová

6. B

Jan Balcar, Julie Janovská, Jiří Švihálek, Pavel Kraus, Linda
Dibelková, Lenka Bekrová, Ema Nývltová

7. A

Matěj Mach, Štěpán Astr, Jakub Chobotský, Martina Vachová,
Pavlína Witková, Denisa Krůtová, Natálie Janovská, Dominika
Strachotová, Tereza Kašparová, Adriana Venturová, Jana
Horáková, Nela Čermáková

7. B

Tomáš Zelinka, Vu Thi Yen Nhi, David Mokrý, Robert Szczech,
Adam Semerák, Jiří Peterka, Jiří Kopecký, Kateřina Jansová,
Tereza Košnarová, Veronika Rusová, Andrea Kubišová, Kateřina
Jarolímová, Patricie Stibbová

8. A

Barbora Švehlová, Dorota Vojtěchová, Kateřina Lencová,
Veronika Hejcmanová

9. A

Tereza Janečková, Pavlína Šlechtová, Matyáš Horák,
Adéla Koudelová, Vendula Menšíková
Iveta Jiříčková a Martin Kejzlar
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Plán akcí dìtského parlamentu na rok 2020/2021
Akce se budou konat dle aktuální situace. Snad nám toho
mimořádná opatření překazí co nejméně.
Prosinec - Bleší trh
- Cukrářský výrobek - soutěž
- Lány mají talent + diskotéka
Leden

- Den šíleného oblečení

Únor

- Srdíčkový den
- Karneval

Březen

- Retro den
- Den učitelů - Vyměněný den

Duben

- Čarodějnický rej
- Velikonoční kraslice - soutěž

Květen

- Kovbojská víkendovka – honba za pokladem
- Závěrečná diskotéka

Červen

- Setkání s vedením školy
- Výlet dětského parlamentu

- celoroční pomoc na veškerých školních akcích
*změna programu vyhrazena
Iveta Jiříčková a Martin Kejzlar
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Evropský den jazykù
Evropský den jazyků (EDJ) se
ka ž d o ro č n ě o c i á l n ě s l a v í
26. září. Na naší škole proběhl
v pátek 9. října. Letos žádné
hraní a soutěžení, ale „tvrdá
práce“. Místo zábavné formy se
předmě t ové komise jazyků
rozhodly, že bude vše trochu
jinak. Vzhledem k distanční
výuce, která probíhala na jaře
uplynulého školního roku, byl EDJ zaměřen na monitorování vědomostí a
znalostí žáků učiva češtiny, angličtiny a němčiny.
Vyučující připravili testy, na jejichž vyplnění měli žáci vždy 60 minut.
Po každém bloku následovala patnáctiminutová přestávka.
Vše jsme stihli těsně před tím, než se zase žáci nuceně „odstěhovali“
do svých domovů. Vyhodnocení tedy proběhne ihned po opětném zahájení
prezenční výuky. Ti nejlepší se mohou těšit na diplom a drobnou odměnu.
Iveta Votočková, Jana Pižlová

Fyzika v praxi
Fyzika je přírodní věda, která
zkoumá zákonitosti kolem nás. Když
se něco naučíme teoreticky, pak
vyzkoušíme, jestli to funguje v praxi.
Tuto možnost měli sedmáci, kteří
tvořili míchané nápoje a přesvědčili
se v praxi, že hustota zde hraje
velkou roli. Deváťáci zase pronikali
do tajů akustiky. Přenášeli zvuk po
provazu, telefonovali si pomocí kelímků a husího krku, zesilovali zvuk
ladičky.
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Chceme tímto způsobem zpříjemnit žákům předmět, který zrovna
nepatří mezi oblíbené. A také jim ukázat, že se znalostí fyziky porozumí
jevům v našem světě.

Iveta Jiříčková

Šesáci a sedmáci malými chemiky
Kroužek mladých přírodovědců,
který je zapojen v projektu pod
trutnovskou „zdrávkou“, zahájil
v září svou činnost.
Ihned při prvním setkání si jeho
členové trou i na první chemické
pokusy. Filtrovali a krystalizovali
modrou skalici, cukr a sůl. Na
Petriho miskách jim během několika
dnů čaroval mráz, vyrostly jim krystaly.
Na dalším setkání měřili svoje fyziologické hodnoty v klidu a po
výkonu (tepovku, počet dechů, tělesnou teplotu).
Až se zase vrátíme do školy, chtěli bychom namíchat voňavou
dezinfekci.
Vendula Janečková
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Trénink s Petrem Frydrychem a Štìpánem Janáèkem
Sedm dvojek na konci září sehrálo
na lánské škole svoji roli. Padesát
čtyři lánských žáků druhý den v
týdnu 22. září 2020 trénovalo s
dvěma olympioniky při druhém
t r é n i n k u S a z ka o l y m p i j s ké h o
víceboje…
Do sportovního areálu zavítal
bývalý český olympionik, skokan o
tyči, který Českou republiku reprezentoval na třech olympijských hrách, a
dnes manažer Sazka olympijského víceboje, Štěpán Janáček. Druhou
sportovní hvězdou byl olympionik, oštěpař, svěřenec Jana Železného, Petr
Frydrych.
Mladí sportovci si vyzkoušeli svoje dovednosti na čtyřech stanovištích
zaměřených na olympijské hodnoty. Odměnou jim bylo kouzelnické
vystoupení moderátora Pavla Dolejšky. Na závěr si lánští tělocvikáři
připravili překvapení pro Petra Frydrycha a samotné žáky. Sportovní areál
Květoslava Matysky zažil tréninkový hod druhého muže českých tabulek v
hodu oštěpem, Petra Frydrycha. Pokud by Petr dal do hodu veškerou svoji
sílu, tak bychom oštěp určitě hledali někde na Dlouhých záhonech.
Celá akce se uskutečnila za zpřísněných hygienických podmínek.
Mohli se jí tedy zúčastnit jen nominovaní žáci.
V letošním školním roce chceme opět pokračovat v plnění disciplín
Olympijského víceboje. Pokud
splníme všech osm disciplín,
můžeme být zařazeni do
slosování o další olympijský
trénink. Všichni věříme, že
ambasador bude mít šťastnou
ruku a vylosuje nás potřetí a
další padesátka lánských dětí se
může těšit na trénink s českým
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olympionikem. Děkujeme lánským účastníkům za vzorné chování při celé
akci a představitelům Sazka olympijského víceboje za super zážitek.

Vendula Janečková

Úspìšné sportovkynì na celostátní úrovni
Fotbalová asociace České republiky povolala na
soustředění hráček do 15 let (spojené s
reprezentačními zápasy) do Uherského Hradiště
t aké ž ák y n i 9 . A Z Š Ú pi ce -L ány Ad é l u
Koudelovou. Pro hráčku FC Hradec Králové je to
ocenění jejích fotbalových kvalit i velká příležitost
zviditelnit svůj um na nejvyšší tuzemské úrovni.

Viktorie Sedláčková z 8. A
se zase mohla v dresu SK Horní
Staré Město radovat po
posledním víkendu, kdy ještě
bylo možné soutěžit, z bronzové
medaile na Mistrovství České
republiky v softbalu kadetek,
které se uskutečnilo v Ostravě.
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Oběma gratulujeme a v dobře nastartované kariéře přejeme hodně
dalších úspěchů.
Petr Kalousek

Mùj vymyšlený ostrov
Čtvrťáci si vyzkoušeli, jak to má kartograf těžké. Navrhnout mapu
(legendu, mapové značky, barvy na mapě) není tak jednoduché. Nám se
to ale při hodinách vlastivědy náramně podařilo a k tomu jsme v češtině
přidali popis našeho vymyšleného ostrova.
N a š e o s t r o v y, k t e r é c h c e m e
představit, se jmenují: Kokoska,
Mangus, Banánka. Na Kokosce
rostou kokosy a je tam horské území
s restaurací Mimoň. Na Banánce
rostou banány. Je tam zábava. Je
tam kostel a dvě koupaliště a
restaurace Bomba. Na Mangusu se
vyvezte lanovkou na horu Slávy.
Nezapomeňte na koupaliště Petřín. A pak si dáte malou vycházku do
továrny Margot a ochutnejte tyčinku Margot. A jděte do restaurace
Minutka a jděte do lázní Pohoda. A plujte do jeskyně Macochy.
Jakub Vágner a Eliška Dolejšková
Náš ostrov se jmenuje Postrovt. Je tam jenom léto. Na horách je – 10 °C.
Proto si tam vezměte teplé oblečení. Vykoupejte se v Gumáči u Lukáše a
Matěje. Dávejte si pozor na propast
Bumbáč. Můžete se svézt na našich
vláčcích. Můžete napsat dopis na naší
poště v pohoří Prdloše. Žijí tam milí lidé.
Svezte se lanovkou z pohoří Prdloše do
pohoří Fornoše. Je tu nevybuchlá
sopka, jsou tam domečky. Je tu hezká
ZOO s hodně zvířaty. Můžete se tam
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opalovat na našich loukách.
Lukáš Hebký a Matěj Kábrt
Náš Severovýchodní ostrov je hezký
ostrov plný lázní. Je tam DRAČÍ
JEZERO. Je čistotné, teplé. A dá se tam
ubytovat v Karlově hotelu. Sousedí s
Jižním ostrovem. Má pohoří Lesopatky.
Jezdí se tam na dovču. Lidé se vždy
vrací spokojení. Je tam zřícenina hradu
Muchlov. A je tam hora Sloní zub – měří
6000 metrů nad mořem. Přijeďte se podívat!
Filip Steidler a Vojtěch Winkler
Žije tam Matěj Kulhánek, Ondra Píša a
Saša Karbulka. Největší město je LEAZY
TOWN a MISTY MEADOWS. Hlavní
letiště je Václavovo letiště v RETAIL
ROW. Největší hora je Karlova hora,
největší jeskyně je THE GROTO. Je tam
přístav FISHTICK LAND. Jsou tam
MIDASOVY LÁZNĚ a bažina LOOT
LAKE.
Ondřej Píša
Ostrov Hrdinov má vesnici, lázně, hory
(s nejvyšší horou Buba), letiště a přístav
Alkán. Nedaleko ostrova Hrdinov se
nachází ostrov Banánek, kde najdeme
zříceninu hradu Padavka. Přileťte se
podívat na naše ostrovy!
Michal Pál
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Informace výchovné poradkynì
Je již jasné, že ani letošní školní rok neproběhne standardním způsobem.
Vedle prvňáčků, kteří sotva začali psát svoje první písmenka, trápí tato
situace také naše deváťáky. Stihneme všechno probrat? Stihneme vše
zopakovat na přijímací zkoušky? Jak a kdy vlastně jednotné přijímací
zkoušky proběhnou?
Celý pedagogický sbor si přeje učit prezenční formou výuky, nikdo
z učitelů ani žáků netouží trávit hodiny vysedáváním u počítačů a telefonů.
Chceme chodit do školy, bavit se svými spolužáky, sportovat na našem
krásném hřišti. Ale pro případ, že tomu tak po nějakou dobu nebude,
musíme přistoupit na distanční formu výuky.
Je to výzva především pro 9. třídu. Příkladem by jim mohla být loňská
9. A. Žáci se v pro ně zcela novém způsobu dálkového studia zorientovali
velmi dobře, k plnění zadávaných úkolů se postavili čelem a výsledky se
dostavily. Ve srovnání s ostaními školami v České republice dosáhli totiž
nadprůměrných výsledků, a to v češtině i matematice. Tyto informace
poskytl všem školám Cermat, o ciální zadavatel jednotných přijímacích
zkoušek. Pomyslnou třešničkou na dortu pak bylo 50 bodů (maximum)
Ondřeje Petery za zkoušku z češtiny.
Co je zatím jisté?
• B o h u ž e l by l a z r u š e n a P r e z e n t a c e s t ř e d n í c h š ko l a
zaměstnavatelů Královéhradeckého kraje i beseda s pracovnicí
IPS ÚP v Trutnově.
• Do škol nemůžou ani naši bývalí žáci, aby navštívili 9. třídu
s informacemi o konkrétních středních školách.
• Jednotné přijímací zkoušky pro žáky 9. třídy by měly proběhnout
ve dvou kolech: 12. a 13. dubna 2021. Zájemci o studium
osmiletého gymnázia by zkoušky měli vykonat 14. a 15. dubna
2021.
• Termín pro odeslání přihlášky je 1. března 2021.
Pro žáky 9. třídy a jejich rodiče byl na Moodlu otevřen nový kurz –
Volba povolání. Prosím tedy všechny žáky, aby pečlivě sledovali uvedené
informace a aby poskytli přístup také svým rodičům. V případě nejasností
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mohou žáci i rodiče kontaktovat výchovnou poradkyni (e-mailem nebo
prostřednictvím Moodle).
Iveta Votočková

Jak to vidím já . . .
Bez práce nejsou koláèe (záøí)
Když jsem byl na prázdninách u dědy a babičky, děda jednoho dne
naplánoval posekání jejich nemalé zahrady.
S bratránkem jsme vytáhli sekací traktůrek, děda vzal hrábě a
křovinořez a vyrazili jsme k první části zahrady. Na pomoc přijel i strejda
Zbyněk a začalo se pracovat. Já jezdil s bratrancem na traktůrku, sestřenka
s babičkou hrabaly posekanou trávu a děda se strejdou sekali stráně.
Snažil jsem se toho udělat co nejvíce, kdežto
bratranec nedělal vůbec nic. Jeho bavilo
jenom jezdit na traktoru, i když kolem bylo
práce plno. Celou tu dobu seděl na traktoru a
koukal, jak pohrabávám trávu, kterou chlapi
posekali. Volal jsem na něj, ať mi jde pomoct,
ale marně.
Přesunuli jsme se k další části zahrady. Zde se sekala tráva mezi
stromy. Nastartoval jsem traktůrek a bratranec si sedl vedle mě. Rozjeli
jsme se a hned u prvního stromu se bratranec zachytil ramenem o větev
stromu. Větev ho pěkně sedřela, protože neměl tričko. Potom se mnou už
nejezdil ani na traktůrku a práci jsem dokončil sám.
Druhý den jsem přijel k babičce a dostal odměnu. Ale babička
udělala něco, co mě dost naštvalo. Ona odměnila i bratrance, a dokonce
stejnou měrou jako mě! Ale za co? On celou
dobu brečel, že má poškrábané rameno. A
hrábě nevzal do ruky ani jednou. No,
koukám, že v naší rodině přísloví BEZ PRÁCE
NEJSOU KOLÁČE úplně nefunguje.
Ondřej Rus, 9. A
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Nikdy jsem nad tím nepřemýšlela, co vlastně znamená, že BEZ PRÁCE
NEJSOU KOLÁČE. Myslím si však, že to znamená: kdo nepracuje,
nedostane odměnu v podobě peněz nebo hodnotných věcí.
Nemusí to být pouze práce v zaměstnání, ale i práce doma.
Například až uklidíš nádobí, můžeš jít na počítač. Když se nebudeš dobře
učit, nedostaneš pěkné známky. Toto přísloví používáme každý den ve svém
životě a mnohdy si to ani neuvědomujeme. Vlastně všechno, co děláme,
děláme proto, abychom z toho něco měli. A když je někdo líný a nedělá
vůbec nic, tak nakonec vůbec nic nemá.
Vendula Menšíková, 9. A
O prázdninách jsem občas chtěl jít přespat ke kamarádovi, ale vždy jsem
se musel zeptat táty.
Pokaždé, když jsem se ho zeptal, řekl mi: „Bez práce nejsou
koláče, takže pokud chceš jít přespat ke kamarádovi, musíš mi pomoct.“
Pomáhal jsem vážit pytle s obilím a nakládal je do auta. Pouštěl jsem krávy
na ohraničené kusy pastvin s vyrostlou trávou. Štípal jsem dříví, nakládal ho
do radlice a společně s tátou jsme ho traktorem vozili do sklepa. Zde jsme
ho museli narovnat do dřevníku.
Když jsem měl hotovo, sbalil jsem si s sebou
věci a uháněl ke kamarádovi. Bylo to tam super,
dělali jsme spoustu zábavných věcí, skákali na
trampolíně, hráli počítačové hry.
Od té doby, vždy, když chci jít přespat ke
kamarádovi, vím, že musím tátovi nejprve pomoci.
Adam Horák, 9. A

Kdo šetøí má za tøi (øíjen)
Už delší dobu jsem si přála svůj vlastní notebook. K Vánocům,
narozeninám a k svátkům dostávám peníze, které si ukládám na svůj účet.
Snažila jsem se o prázdninách vydělat nějaké peníze navíc. Peníze pomalu
přibývaly a já si začala vybírat na internetu svůj vysněný počítač. Před
čtrnácti dny jsem se dočkala. Jela jsem s taťkou koupit počítač, na kterém
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píšu tuto slohovou práci. Jsem na sebe pyšná, protože jsem si na něj
našetřila sama. Hodně si toho vážím.
Barbora Horáková, 8. A
Byl jednou jeden Karel, který stále utrácel za zbytečnosti. Jednou si koupil
žvýkačku, jednou chipsy. A jednou, když sáhl do peněženky, aby si něco
koupil, zjistil, že už nemá ani korunu a kapesné dostane až za týden. A tak
se rozhodl, že požádá rodiče o peníze. Ale ti mu na to řekli,
že si peníze měl šetřit. Další týden dostal kapesné a
jediné, co kupoval, byly jízdenky do autobusu,
protože jinak by se nedostal do školy a domů. Za
měsíc našetřil šedesát korun, které si dal do kasičky.
Za rok už v ní nastřádal korun tisíc a mohl si koupit
lego, které chtěl už tak dlouho.
Jan Balcar, 6. B
Pod tímto příslovím si představím dva pojmy: utrácení a šetření.
Pod slovem šetřit se každému vybaví peníze. Šetření peněz znamená, že si
je uschováváme na horší časy nebo na něco dražšího, co si zrovna teď
nemůžeme koupit. Před nákupem bychom se měli ujistit, že danou věc
opravdu potřebujeme. Neměli bychom šetřit pouze peníze, ale i naše
zdraví a tělo. To znamená, že bychom neměli dělat nic, co nezvládneme a
neměli bychom se přepínat.
Pojem utrácení neboli nakupování je opak ke slovu šetření. Spousta
lidí si koupí věci, které nutně nepotřebuje, ale koupí si je jen tak pro radost.
Nebo protože jsou hezčí a výkonnější než ty, které vlastní. Abychom více
utráceli za takové věci, k tomu nás nabádají reklamy různých rem. Nejvíce
lákají na slevy.
Kdo tedy bude šetřit a neutrácet za zbytečnosti, tak bude mít více do
budoucna a možná se bude mít lépe, než ten, kdo pořád utrácí. Ale na
druhou stranu se nic nemá přehánět, a to ani s šetřením.
Marek Langer, 9. A
Jednoho dne jsme se s kamarádkami rozhodly, že pojedeme na výlet. Ale
byl v tom jeden háček. Rodiče nám na ten výlet nechtěli dát peníze, tak
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jsme musely z naší pokladničky vytáhnout vlastní úspory. „To budu muset
šetřit hodně dlouho, abychom mohly jet!“ řekla Aneta. Pak se podívala
Káťa: „Také nemám moc úspor. No, budu muset našetřit.“
Druhý den jsme se sešly na hřišti a Aneta se zeptala, jestli někdo má
peníze na naše dobrodružství. Klára řekla, že se ještě nepodívala, ale že
prý šetří už hodně dlouho a doufá, že tam něco málo úspor bude. Káťa
sice není žádný „šetřílek“, ale všechno neutratila. Nikdo neměl tolik peněz,
abychom mohly výlet podniknout, tak jsme začaly šetřit.
V průběhu roku byly Vánoce, slavily jsme narozeniny, jmeniny a za
chvíli jsme měly nějaké peníze našetřeny. Pokladničky ale stále nebyly
dostatečně plné. V ukládání jsme vytrvale pokračovaly. Chtěly jsme
pokladničky naplnit co nejrychleji, proto jsme začaly pomáhat s domácími
pracemi. Dostávaly jsme za to peníze, a tak se čím
dál rychleji přibližovaly cíli.
Nadešel den, kdy se naše kasičky naplnily.
Mohly jsme tak vyrazit na přenádherný výlet. Moc
jsme si ho užily. A z toho plyne ponaučení: Kdo
šetří, má za tři.
Ema Nývltová, 6. B
Je to staré české přísloví. Představuji si pod tím to, že když nechodím
do práce, tak nemám peníze. Když se neučím, nechodím do školy, mám
špatné známky. Abych měl dobré známky, musím se učit a doma
připravovat.
Budu – li se chtít naučit hrát na nějaký hudební nástroj a necvičím,
nebudu na něj nikdy umět výborně hrát. Nevyhraji žádnou soutěž, nebudu
nejlepší. Myslím si, že bych se měl snažit dělat věci co nejlépe.
Tomáš Hofman, 6. A

Okénko speciálního pedagoga
CVIÈENÍ K LEPŠÍMU UÈENÍ
V minulém čísle časopisu jsme si vysvětlili, proč používat jednoduchá
cvičení, abychom našemu mozku pomohli lépe se soustředit a zpozornět, a
aby naše paměť dokázala přijmout více nových informací.
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K tomu slouží nejlépe cviky s ležatou osmičkou a písmenem X. O
ležaté osmičce byla řeč minule, takže: Jak na písmeno X?
Písmeno X na papíře
Na papír si nakreslíme písmeno X jednoduše tak, že xem spojíme pravý
horní roh s levým dolním a levý horní s pravým dolním. Papír umístíme ve
výšce svých očí, např. na zeď, na tabuli nebo magnetem na lednici. Cvičení
spočívá v tom, že se obě oči dívají do středu X, do místa protnutí dvou
přímek.
Písmeno X očima
Očima kreslíme úhlopříčky ve tvaru X, můžeme také kreslit X
zarámované ve čtverci. Stejně jako u ležaté osmičky děláme X
co největší, ale nehýbeme u toho hlavou, jen očima.
Tleskání do kříže
Určitě znáte tleskání ve dvojicích. Každý sám tleskne – tlesknutí spolu
křížem – sám – do druhého kříže – sám – rovnoběžně spolu oběma
rukama – sám – spolu křížem… Toto cvičení vzbuzuje v nás lidech radost a
většinou ho doprovází smích. Zkuste to. Vyzvěte nějakého dospělého nebo
kamaráda, ať si s vámi zahraje. Pokud parťáka na tleskání nenajdete,
můžete si tleskat jen tak ve vzduchu nebo o zeď sami.
Zajímavá situace nastává, když se sejdete čtyři a všem se vám chce
zrovna tleskat. Pak se postavte do kruhu (možná spíše do čtverce), dva a
dva proti sobě (spolu tleskají ti dva proti sobě) a tleskání propojte tak, že
se budete střídat. Když jedna dvojice tleskne každý sám, druhá dvojice
tleskne spolu buď rovnoběžně oběma rukama, nebo křížem, a tak pořád
dokola. Chvíli trvá, než se sehrajete, ale pak to stojí za to.
A ještě bonus na závěr:
Dvě ruce, dvě možnosti
Další cvičení na sladění hemisfér jsou ta, kdy
děláme každou rukou něco jiného.

fi
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• Jedno cvičení známe všichni. Jednou rukou poplácáváme vršek hlavy
a druhou si kruhovým pohybem hladíme bříško.
• Další možnost je, že každou rukou kreslíme ve vzduchu před sebou
jiný tvar, např. jednou rukou čtverec a druhou kruh (nebo cokoli
jiného).
Všechna tato cvičení jsou velmi jednoduchá. Stačí si vybrat jen ta, která
vám vyhovují a provádět je pravidelně, zvláště když cítíte, že jste unaveni.
Neměli bychom se do nich nutit, jde o to, aby to byla hra a zábava.
Zdroj: psychologie. cz

Hana Sirková

Tøídím, tøídíš, tøídíme - díl první
Jak dlouho se rozkládají odpadky?

ohryzek jablka, hrušky

14 dní

papír

4 měsíce

slupka od banánu

5 měsíců

slupka od pomeranče

1 rok

vlněná ponožka

1,5 roku

krabice od nápoje bez
hliníkové folie (např. kefír)

7 let

nedopalek cigarety s ltrem

15 let

plechovka

15 let

fi
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igelitový sáček, taška

25 let

žvýkačka

50 let

plastový kelímek

70 let

PET lahev

100 let

alobal nebo tetrapak
s hliníkovou folií

100 let

jednorázové plenky

150 let

sklo

tisíce let
(možná nikdy)

polystyren

desetitisíce let
(možná nikdy)

struny do sekačky

pravděpodobně
nikdy

PØEHLED NEJDÙLEITÌJŠÍCH RECYKLAÈNÍCH ZNAÈEK A SYMBOLÙ
Základní znalost recyklačních značek je důležitá,
protože tím ovlivňujeme,
zda odpad budeme umět vytřídit do správného
kontejneru na třídění odpadu.
PANÁČEK VYHAZUJÍCÍ OBAL DO KOŠE
Jde o nepovinný symbol. Informuje nás o tom, že odpad,
který chceme vyhodit, patří do některé ze sběrných nádob.
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ZELENÝ BOD
Vedle recyklační značky panáčka s košem si můžeme často
povšimnout kulatého symbolu se šipkami uvnitř. Tato
ochranná známka (tzv. zelený bod) nám říká, že byl za
tento obal uhrazen nanční příspěvek na zpětný
odběr a jeho další zpracování recyklací.
TROJÚHELNÍK S PLNÝMI ŠIPKAMI
Obal s tímto symbolem je určen k recyklaci. Bývá
doprovázen písemnými zkratkami a čísly (o nich více
v dalších dílech seriálu TŘÍDÍM, TŘÍDÍŠ, TŘÍDÍME).
TROJÚHELNÍK S OBRYSOVÝMI ŠIPKAMI
Tento symbol nám říká, že je obal možné recyklovat a
navíc, že tento obal už byl vyroben z recyklovaného
materiálu. Čísla a písmena uváděná pod ním pak
napovídají, z jakého materiálu je obal vyroben.
PŘEŠKRTNUTÁ POPELNICE
Tato recyklační značka nás upozorňuje, že obal nelze
vytřídit ani do kontejnerů na tříděný odpad,
ani do komunálního odpadu. Obal musíme odevzdat
prodejci nebo k ekologické likvidaci v rámci obce.
Dana Teichmanová

Finanèní gramotnost - bankovky a mince
Finanční gramotnost je v současné době
další gramotností (dovedností/schopností),
kterou by měl mít člověk v malíčku. Alespoň
tedy její základy.
Dříve „stačilo“ umět číst, psát a počítat.
S rozvojem technologií pak přibyla

fi
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Takže:
• česká měna disponuje 6 bankovkami různé hodnoty,
lícní strana zobrazuje známou osobnost,
• naše bankovky se tisknou v pražské Státní tiskárně cenin
(Odkaz na video https://www.youtube.com/watch?v=G7i1zCyTuf8),
• česká měna disponuje 6 mincemi různé hodnoty,
• naše mince se razí v České mincovně, a. s. v Jablonci nad Nisou
(Odkaz na video https://www.youtube.com/watch?v=18HrhL9zgZE)
• celková hodnota těchto bankovek a mincí činí dohromady 8 888 Kč,
• čím vyšší hodnota bankovky, tím více ochranných prvků
(Odkaz na animaci - bankovky https://www.cnb.cz/cs/bankovky-a-mince/bankovky/ceske-bankovky-animace/)
(Odkaz na animaci - mince https://www.cnb.cz/cs/bankovky-a-mince/mince/ceske-mince-animace/).

fi
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tzv. gramotnost počítačová. Každý jistě víme, co si pod tímto pojmem máme
představit.
A gramotnost nanční – ta předpokládá umění orientovat se ve světě
peněz. Její de nice doslova zní:
„Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových
postojů občana nezbytných k tomu, aby nančně zabezpečil sebe a svou
rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu nančních
produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice
peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet,
včetně správy nančních aktiv a nančních závazků s ohledem na měnící se
životní situace”.
Už nějaký ten rok požaduje Ministerstvo školství, aby byly kapitoly
nanční gramotnosti zařazovány do ostatních předmětů. Byla tu ale i
možnost zařadit nanční gramotnost jako samostatný předmět. A právě
tuto cestu si zvolila naše škola. Žáci deváté třídy tak mají možnost blíže se
seznámit s nančními produkty, s druhy úhrady zboží,
s peněžním trhem, s právy a povinnostmi spotřebitele atd.
V prvních hodinách se dozvěděli něco z dějin peněz
a potom už se věnovali české měně. My si zde můžeme
ve zkratce ukázat, co se o našich bankovkách dozvěděli.

A první jednoduchý kontrolní test
hodnota její
bankovky barva

její
profese

líc
osobnost

rub
hlavní motiv

V následujícím čísle: Rodinný rozpočet – 1. kapitola

Dana Teichmanová

Mìsíce v roce - øíjen
Tím, jak my Češi pojmenováváme jednotlivé měsíce, jsme ve světě
poměrně jedineční. Buďme na tuto originalitu českého jazyka hrdí!
Přesto se ale pojďme podívat, jak vzniklo naše pojmenování tohoto
desátého měsíce (desátého podle Gregoriánského kalendáře) a jak je tomu
s původem pojmenování října v dalších jazycích.
Hlavním měsícem, kdy je zvěř v říji, je říjen. A právě proto mu také
říkáme tak, jak mu říkáme. Takže – naše pojmenování je odvozeno od
hlavního měsíce, kdy je zvěř v říji, přesněji řečeno tu jde o jelení říji
(období, kdy dochází k páření vysoké zvěře).
Naproti tomu názvy v jiných jazycích jsou odvozeny z římského kalendáře,
který začínal březnem a říjen byl tak v pořadí osmým měsícem. A osm se
latinsky řekne octo.
Zemí, kde pojmenování našeho října je odvozeno od latinské osmičky
(octo), je mnoho. Jen namátkou v samotné Evropě je to Anglie, Bulharsko,
Dánsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Maďarsko, Nizozemsko, Norsko,
Německo, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Srbsko, Řecko,
Španělsko i Švédsko.
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Naši předci věřili pranostikám (pranostika je jakási předpověď počasí
týkající se určitých dnů, období). A na co usuzovali z říjnového počasí?
• Teplý říjen - studený listopad.
• Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné
dny potrvají.
• Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do
sněhu.
• Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
• Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá.
• Říjen, když blýská, zima plíská.
• V říjnu mnoho dešťů, v prosinci mnoho větrů.
• Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
• Vějou-li v říjnu severní větry, nezdaří se obilí.
Dnes, kdy si počasí dělá, co chce, sotva kdo dá na nějakou tu pranostiku.
Dříve však byly pranostiky odpozorováním letitých přírodních pravidelně se
opakujících jevů a dalo se na ně vcelku spolehnout.
Ono se také nebydlelo na sídlištích a ve velkých městských aglomeracích.
Lidé žili v domcích a měli ve vlastnictví malé políčko, respektive velké pole,
a na pranostiky dost věřili.
Dana Teichmanová

Prázdninová fotosoutì
V minulých dnech na školním Moodlu skončilo hlasování o nejlepší snímek
prázdninové fotosoutěže na téma: Fotíme hmyz. Snímků a soutěžících se
22

sešlo spousta. Všichni, kteří se zapojili do soutěže již obdrželi digitální
odznaky a ti nejlepší, s největším počtem hlasů, získají sladkou odměnu z
cukrárny, až se vrátíme opět do školy.
Konečné pořadí dopadlo takto:
1. místo
Barbora Švehlová

2. místo
Zdeněk Hrabánek

3. místo
Barbora Švehlová

pøipravujeme

s talentovou zkouškou

Vydává Základní škola Úpice-Lány ve spolupráci s Dětským parlamentem
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05/ 11/ 2020
06/ 11/ 2020
09/ 11/ 2020
10/ 11/ 2020
11/ 11/ 2020
12/ 11/ 2020
13/ 11/ 2020
16/ 11/ 2020
17/ 11/ 2020
18/ 11/ 2020
19/ 11/ 2020
20/ 11/ 2020
23/ 11/ 2020
24/ 11/ 2020
25/ 11/ 2020
26/ 11/ 2020
27/ 11/ 2020
30/ 11/ 2020

segedínský guláš, houskový knedlík
sekaná pečeně, brambor
debrecínský guláš, kolínka

kotlet pražského uzenáře, karlovarský knedlík, šunka, sýr

ryba v sezamovém těstíčku, brambor

vepřová játra na cibulce, dušená rýže
brokolice se šunkou a sýrem, brambor
ředitelské volno
státní svátek

hrachová kaše, uzená kýta, okurka kysaná

panenka vepřová na švestkách, šťouchaný brambor
plněný paprikový lusk, dušená rýže

paella, /ryba, rýže, zelenina/, sypaná sýrem
kuře na másle, brambor

znojemská hovězí pečeně, dušená rýže

holandský řízek, bramborová kaše
hamburská kýta na smetaně, houskový knedlík
maso tří vůní, dušená rýže

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 4, 7

1a

26. 10. 2020 - 27. 10. 2020 a 30. 10. 2020

7 - 10 let
11 - 14 let
15 let a více
veřejnost

19 ob. x 26,19 ob. x 28,19 ob. x 30,20 ob. x 65,-

langoše se sýrem a kečupem

krupicová kaše sypaná kakaem
zeleninové lečo, brambor

květákové placičky, brambor

čočka nakyselo, vejce vařené, okurka kysaná

dukátové buchtičky se šodó

halušky se smaženým vejcem
karbanátek smažený, brambor

rýžová kaše sypaná skořící a cukrem

státní svátek

uzená kuřecí rolka, dušená rýže

nudle s ořechy a cukrem
špagety carbonara, /angl. slanina, smetana, sýr/

bramborka, zelí kysané

hovězí maso vařené, brambor, lusky na smetaně

piškotová bublanina s ovocem

smažený sýr, brambor
hermelínové rizoto

kuře na houbách, brambor

rýžové nudle s čínským zelím opečené

jablková žemlovka s tvarohem

VOLBA 2

01. 11. 2020 - 30. 11. 2020

494,- Kč
532,- Kč
570,- Kč
1300,- Kč

1a, 3, 7

3, 7

1a, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

7

7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 7

1a, 3, 7

7

1a, 3, 7

7

1a, 3, 7

alergeny

Alergeny: 1 - obiloviny lepek, 1a - obiloviny pšenice, 1d - obiloviny - oves, 2 - korýši, 3 - vejce, 4 - ryby, 5 - arašídy, 6 - sójové boby, 7 - mléko, 8 - ořechy, pistácie,
8a - mandle, 8c - vlašské ořechy, 9 - celer, 10 - hořčice, 11 - sezamová sem., 12 - oxid siřičitý a siřičitany, 13 - vlčí bob /lupina/, 14 - měkkýši, => a výrobky z nich

polévka dle denní nabídky

telefon: 499 781 429, 733 662 895, e-mail: jidelna@zsul.cz

1a

1a, 3, 7, 9

1a, 3, 7

1a

7

4, 7

1a, 3, 7

1a, 7

1a

1a, 3, 7

1a, 3, 7

cena
obědů

04/ 11/ 2020

přírodní roštěná, dušená rýže

1a

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

03/ 11/ 2020

1a, 3, 4, 7

1a, 3

rybí karbanátek, brambor

DATUM
02/ 11/ 2020

VOLBA 1

vepřové maso po italsku, těstoviny

alergeny

JÍDELNÍ LÍSTEK

