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Naši “NEJ” v listopadu 2020

Nejlepší sběrač bylin měsíce:
Jan FOLC (3. A)

Nejlepší sportovci měsíce (6.–9. třídy):
Soutěž neproběhla z důvodu
mimořádných opatření.

Hádanky na Moodlu
ŘÍJEN 2020

Viktorie SEDLÁČKOVÁ (8. A)
Daniela STRACHOTOVÁ (3. A)
Matyáš HORÁK (9. A)
LISTOPAD 2020
Lucie JOBOVÁ (5. B)
Karel HAVLÍČEK (3. A)
Natálie PROKOPOVÁ (5. A)

2

Milé čtenářky, milí čtenáři,
přeji vám všem co nejkouzelnější Vánoce. Do nového roku 2021 pak hodně
štěstí, trpělivosti, potěšujících informací, radosti, tolerance a úcty
k úctyhodným.
Opatrujte se.
Petr Kalousek, ředitel školy

Dobré zprávy z první tøídy
Další významný den v životě našich
prvňáčků nastal minulý pátek. Naši třídu
navštívil Mikuláš se svými pomocníky a
první tři šikulové obdrželi Certi kát písaře
a první pero. Co to znamená? Žák, který
ho dostane, už hezky píše, správně drží
tužku a netlačí na ni. Letos se prvními
písaři stali Jana Steidlerová, Timotej Pícha
a Jindřich Mareš. A co dodat? Snad jen
to, že se těšíme na další pátky, kdy budou
přebírat certi kát další noví písaři.
(Dě)

fi

fi
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Informace výchovné poradkynì
Změny v přijímacím řízení na střední školy
MŠMT zveřejnilo na svých webových stránkách informace k JPZ pro rok
2021/22. Pokud nastanou další změny, budou rodiče i žáci informováni
výchovnou poradkyní prostřednictvím e-mailu.
Přijímací řízení na víceletá gymnázia
“V případě víceletých gymnázií se předpokládá standardní
průběh přijímacího řízení, a to jak, co se týče termínů pro podání
přihlášek, tak konání jednotné přijímací zkoušky a zachování
dvou termínů zkoušky”.
Přijímací řízení na čtyřleté maturitní obory
V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává
přihlášku na dvě školy, ředitel školy však bude mít možnost rozhodnout,
zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná
přijímací zkouška nebo školní přijímací zkouška, či od obou zkoušek za
stanovených podmínek posléze ustoupí. „V případě čtyřletých
maturitních oborů bude mít každý ředitel školy možnost
rozhodnout, zda v rámci přijímacího řízení uplatní či neuplatní
jednotnou přijímací zkoušku a využít tak pro přijímací řízení
služby CERMATU, a to včetně logistické podpory s tím, že by
tato zkouška proběhla standardně ve dvou termínech. MŠMT
tedy v tomto školním roce nebude trvat na zahrnutí jednotné
přijímací zkoušky do přijímacího řízení a umožní ředitelům škol
nahradit ji školní přijímací zkouškou.
V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat
předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel
školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu
přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o
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přijetí uchazečů bez konání zkoušky. Střední školy pak budou moci
také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího
řízení zohledněna. Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve
standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška
může proběhnout také distančním způsobem. Termín pro podání
přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021”.
(Zdroj MŠMT)
(Iveta Votočková, VP)

Astronomická olympiáda 2020-2021
Školní kolo Astronomické olympiády letos probíhá od 9. do 23. prosince
online. Žáci, kteří mají o účast zájem, se sami zaregistrují na stránce
školního kola: https://olympiada.astro.cz/skolni/login.php.
Každý soutěžící potřebuje vlastní funkční e-mailovou adresu. Žákům 6.
a 7. tříd bude otevřeno školní kolo v kategorii GH, zatímco žákům 8. a 9.
tříd v kategorii EF. Jak už bylo uvedeno, úlohy se vypracovávají online.
Časový limit je 40 minut.
Tak nepropásněte termín a zkuste to! Čas máte do 23. prosince do
23:59 hodin. Přejeme vám hodně štěstí. Jakmile se dozvíme od Ústřední
komise Astronomické olympiády výsledky, zveřejníme je na školním webu a
nejlepší žáky oceníme diplomem a drobnou cenou.
(Kal)

Výuka vaøení v dobì dálkové výuky
Vy, kteří sledujete školní facebook, jste možná postřehli, že alespoň na
dálku probíhá výuka vaření. Máte-li chuť, můžete se podobně jako dívky
pustit do jednoduchého obědu nebo večeře z kuřecího masa.
Kuřecí maso se zázvorem, medem a limetkou
Suroviny:
kuřecí lety (možno použít kuřecí prsní řízky nakrájené na větší kousky)

fi
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2 lžíce oleje
2 lžíce sojové omáčky
2 lžíce medu
nastrouhaný čerstvý zázvor (5 cm)
šťáva z ½ limetky
sůl
chilli
Postup:
Smícháme všechny suroviny ve skleněné míse. Necháme uležet 2–3 hodiny
v lednici, ideálně přes noc. Potom smažíme na pánvi. Postupně přidáváme i
nálev. Občas promícháme, aby se maso vzhledem k přítomnosti medu
nepřipékalo.
Příloha:
hranolky, brambory, bramborová kaše, brambory zapékané v troubě +
jakákoliv zeleninová příloha
(Vč)

Fyzika v praxi
Distanční výuka je v plném proudu. Aby neseděly děti jen u počítače, snaží
se jim vymýšlet učitelé různé aktivity. Pro zpestření výuky měřili sedmáci
venku rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb. Osmáci fotili stín a polostín. A
opravdu se snažili.

(Ji)
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Zvíøátková olympiáda
V září jsme začali plnit geparda rychlonožku, první
disciplínu ze Zvířátkové olympiády. Soutěžili jsme
v Lánském kolečku. Strašně moc jsme se už těšili na
sportování a závodění. Doufali jsme, že letos stihneme
všech deset disciplín. Bohužel gepard bylo naše první
zvířátko a na dlouhou dobu asi poslední. Teprve
v prosinci jsme mohli vyhlásit výsledky. Ti nejlepší obdrželi medaili a
drobnou odměnu. Novou gra ckou podobu medaile vytvořila paní
asistentka Kateřina Vašíčková.

1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. IVETA MIKOVÁ

1. JINDŘICH MAREŠ

2. Jana Steidlerová

2. Tomáš Havlíček

3. Ema Hlušičková

3. Patrik Miko

2. TŘÍDA
1. ELIŠKA MATYSKOVÁ

1. JAN DVOŘÁK

2. Michaela Broklová

2. Matěj Stach

3. Sára Nývltová

3. Pavel Brokl

3. TŘÍDA
1. NIKOL RIEDLOVÁ

1. KAREL HAVLÍČEK

2. Elizabeta Galbová

2. Matěj Prokop

3. Amálie Jiráková

3. Vojtěch Witka

4. TŘÍDA
1. VALÉRIE MIKOVÁ

1. ONDŘEJ PÍŠA

2. Denisa Semeráková

2. Filip Steidler

3. Anna Vargová

3. Jakub Vágner

fi
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5. TŘÍDA
1. KAROLÍNA DUCHOVÁ

1. JAKUB BALCAR

2. Lucie Fialová

2. Tibor Uhlíř

3. Leona Uhlířová

3. Radek Langer

(Jč)

“PES” štìknul trojku
Na konci října se měl uskutečnit další ročník Běhu Dlouhými záhony,
kterého se naši žáci účastní v hojném počtu. Covid-19 v tomto roce
sportovcům nepřeje. Zrušena byla letní olympiáda, řada mistrovství a
závodů. I Běh Dlouhými záhony musel být třikrát odložen a nakonec
proběhl až na začátku prosince, kdy to situace po podzimní vlně umožnila.
Tento ročník byl však poznamenán menší účastí v dětských o dospělých
kategoriích. Lánská škola neměla o ciální nominaci. I tak se našlo dost
Láňáků, kteří měli chuť udělat něco pro své zdraví. Zazávodit si a přišli buď
sami, nebo v doprovodu rodičů.
Celý závod samozřejmě probíhal za přísných hygienických opatření.
Lánští závodníci se s náročným terénem, délkou trati, silným větrem poprali
na jedničku. Všichni na trati zanechali
spoustu sil. Výsledkem bylo 10 medailí.
Zlatí byli Kateřina Horáková (7. A), Šimon
Souček (7. B) a Barbora Horáková (8. A).
Stříbrné medaile získali Karolína Duchová
(5. B) a Ondřej Souček (9. A). Třetí místo
patří Tomáši Havlíčkovi (1. A), Karlu
Havlíčkovi (3. A), Ludvíku Folcovi (5. A),
Elišce Lysické (5. A) a Ondřeji Netolickému
(9. A). Těsně pod stupni vítězů skončili
Matěj Prokop (3. A), Jakub Vágner (4. A),
Natálie Prokopová (5. A), Tomáš Folc
(9. A). Někteří z nich běželi nejen za
lánskou školu, ale i za mateřský oddíl
Maratonstav Úpice.

fi
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Děkujeme všem za vzornou reprezentaci a bojovný výkon.
(Jč)

Naše první mikroskopování
V jarní části distanční výuky a během letních
prázdnin proběhla celková rekonstrukce
učebny přírodovědnýc h předmětů.
V listopadu potom dorazily nové mikroskopy.
Šesť áci novou učebnu a mikroskopy
vyzkoušeli při svých prvních laboratorních
pracíc h v prosinci. Pod mikroskopem
pozorovali buňky cibule, listy pokojové
rostliny, chloroplasty mechu měříku a trvalé
mikroskopické preparáty. Hodina se vyvedla.
Odměnou pro žáky byla jednič ka z
přírodopisu.
(Jč)

Ryba na štìdroveèerním talíøi
Vánoce bez kapra? To snad není ani ono. Sedmáci si už štědrovečerní
nadílku udělali na začátku prosince. Rybička neležela na talíři, ale na
pitevní misce. Tělo karase stříbřitého a hlavu kapra jsme si prohlédli do
9

detailů. Teď už víme, kde má ryba žábry, srdce, zuby, střevo, žlučník.
Vyzkoušeli jsme, jak funguje plynový měchýř. Šupinu jsme pozorovali
lupou. Děkujeme panu Kultovi a paní učitelce Pižlové za materiál k pitvě.

(Jč)

Mikulášská nadílka v úlu
Letošní nadílka byla jiná než v předchozích letech. Ačkoliv se deváťáci
těšili, že si tento den užijí jako jejich předchůdci, „coroňák“ jim zhatil
plány. Nemohli své spolužáky z prvního stupně postrašit ani obdarovat.
Ale lánští školáci o
tuto akci nepřišli. Do školy
dorazil Mikuláš, čert i
anděl. V jedno tlivýc h
třídách rozdali sladkou
odměnu. Musely to však
schválit paní učitelky. Ty
většinou děti c hválily.
Našli se však i jedinci,
kteří se dostali na listinu
10

hříchů, kterou čert přinesl s sebou z pekla. Tito žáci pak museli čertovi
slíbit, že se polepší.
Tak na to nezapomeňte!

(Ji)

Jak to vidím já . . .
Ranní ptáče dál doskáče
Maminka má hodně práce, proto nám povídala: „Radimku a Terezko,
musíte mně pomoci! Oba dva si uklidíte skříně, hračky a celý pokoj,
abychom mohli udělat vánoční výzdobu.“
Velký úklid byl naplánovaný na sobotu. Já jsem se v sobotu vzbudil v
10 hodin a koukal jsem! Terezka. Měla téměř všechno hotové a já jsem se
teprve probíral. Když jsem s úklidem skončil, tak byl už čas na oběd.
Terezka si už dlouhou dobu hrála a měla čas pro sebe. Jak se říká: „Ranní
ptáče, dál doskáče.‘‘
Teď už vím, že čím dříve si splním úkoly, tím dříve mám volno.
Radim Dirbak, 6. A
Toto přísloví se hodí přesně na moji mamku.
Moje maminka si i o víkendu přivstane a už v 7 hodin jde pro čerstvé
rohlíky k snídani. Když se vrátí z obchodu, my ještě spíme. Mamka připraví
snídani, vypere prádlo a začne chystat oběd.
Já i sestra většinou vstáváme až později. Je fajn si pospat. Ale potom
máme mnohem kratší den a nestihneme toho tolik co mamka. V zimě to tak
nevadí, ale v létě je to škoda.
Václav Munzar, 6. A
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Toto přísloví pojednává o tom, že když brzo ráno vstanu, tak budu mít víc
času na to, co chci dělat, a víc toho stihnu.
Normálně jsem docela spáč a myslím si, že i tak mám na všechno
dostatek času. Jedinou výjimkou, kdy vstávám opravdu brzo, jsou Vánoce,
protože se sestrou zdobíme stromeček. Když jsem byl mladší, tak jsem o
Vánocích vstával klidně v 5 hodin, jelikož jsem už nemohl
dospat a těšil jsem se na to, co mi Ježíšek večer přinese.
Na rozdíl ode mě je opravdovým ranním ptáčetem moje
mamka, která o víkendu vstává asi v 7 hodin. Stíhá se
nasnídat, připravit mi snídani a udělat něco málo do práce, a
to jen za tu dobu, než vstanu já. Moc si jí za to cením.
Vojtěch Škoda, 6. A
Příběh začíná v malém bytě uprostřed Prahy. Žijí v něm dva kamarádi
Martin a Tom. Oba se snaží vystudovat vysokou školu. Pilně se učí, ale ne
vždy stíhají všechno včas. Nedaleko bydlí jejich dvě kamarádky Nela a
Lisa. Dívky hravě všechno stíhají, mají dobré známky a učí se z hodiny na
hodinu.
Jednoho slunečného nedělního dopoledne se spolu Martin a Tom
bavili o tom, jak to všechno Nela s Lisou zvládnou, a ještě se dokáží učit z
hodinu na hodinu. Martin řekl: „Musíme se jich zeptat.“
Další den se kamarádek ptali a ony jim odpověděly: „Kluci v kolik
hodin ráno vstáváte?“ Tom se zamyslel: „No různě, ale nejčastěji okolo
osmé.“ „No tak to je jasné!“ „A co je jasné?“ ptali se kluci. „No, vy
neznáte lidové rčení – Ranní ptáče dál doskáče?“ Kluci chvíli přemýšleli a
pak jim to došlo. „Takže musíme dřív vstávat!“
Další den vstali v šest hodin ráno a vše krásně stihli. Při dalším setkání
s dívkami jim poděkovali za dobrou a jednoduchou radu...
Vždy je lepší si přivstat, než spát do oběda a pak nic nestíhat.
Dominika Strachotová, 7. A
Ranní ptáče dál doskáče - tak to bohužel není můj případ. Obdivuji všechny
ty, co bez problémů a snad i rádi vstávají a jsou hned od rána aktivní a
plní elánu. U mě je ten rozjezd trochu pomalejší. Neumím si představit, že
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bych třeba hned po ránu cvičil, plánoval si den. Bohužel nestíhám ani
snídani.
Já naopak patřím spíše ke skupině takzvaných sov. Dělá mi velké
problémy vstávat tak brzo. Když ráno začne zvonit budík, přepadne mě
vždy velké dilema. Rozmýšlím se, zda mám vstát, nebo se otočit na bok,
zachumlat se a spát dál. Jak vstát z vyhřáté a měkoučké postele?
Samozřejmě, že nakonec vstanu, ale jen proto, aby mi neujel autobus a
nemusel jsem do školy šlapat pěšky. To bych potom asi nestihl začátek
vyučování a přišel pozdě, což se mi zatím za těch sedm let povinné školní
docházky ani jednou nestalo. Doufám, že jsem to teď nezakřikl.
Každý člověk je originál a každý má ten svůj
biorytmus nastavený jinak. Jak to komu vyhovuje.
Podle výzkumů jsou ranní ptáčata produktivnější,
úspěšnější, bohatší a v životě spokojenější než
ostatní. Tak nevím, budu to muset asi někdy
vyzkoušet.
Karel Píša, 7. A
Začal jsem přemýšlet o tomto tématu a vzpomněl jsem si na krásný zážitek.
Každý rok jezdíme v době podzimních prázdnin na chatu jménem Dakota.
Minulý rok jsme se rozhodli, že si přivstaneme a půjdeme na východ slunce
na Sněžku. Vstávali jsme ve tři hodiny ráno. Vycházeli jsme za úplné tmy, a
jak jsme se blížili pod Sněžku, tak na východní straně se obloha začala
zbarvovat dočervena, postupně dooranžova a na západní straně byla
pořád úplná tma. Bylo moc krásné toto pozorovat. Čekali jsme, kdy už se
objeví slunce. Pokud bychom ráno nevstali dříve, tak takovou krásu nikdy
neuvidíme. A tak platí: čím dříve vstaneme, tím více toho stihneme.
Ondřej Souček, 9. A
Na internetu jsem jednou četl, že se lidé dělí na sovy a skřivany. Sovy rády
chodí pozdě spát a ráno se jim nechce vstávat a dlouho nechtějí vylézt z
postele. Moje mamka jim říká hospodské typy. Na rozdíl skřivani chodí spát
dříve a díky tomu také brzo vstávají. Babička říká, že chodí spát se
slepicemi, jakmile se setmí, chystají se do postele.
Já si myslím, že jsem převážně sova, ale mezi skřivany se řadím
13

pouze ve všední dny, kdy je škola a já musím brzo vstávat. Proto také
nesmím jít pozdě spát. Když bych nešel spát brzy, byl bych ve škole
unavený a nedával bych pozor.
Když ráno brzy vstanu, tak stihnu mnohem více věcí udělat. Proto
také platí, že ranní ptáče dál doskáče.
Adam Horák, 9. A

Evropský den jazykù
Po nucené skoro dvouměsíční přestávce se žáci druhého stupně na začátku
prosince opět sešli ve škole. Na některé z nich zde čekala drobná odměna
a diplom za nejlepší výsledky v rámci monitoringu znalostí a vědomostí z
období jarní distanční výuky, a to jednotlivě za angličtinu, češtinu a v osmé
a deváté třídě navíc také za němčinu. Ověřování proběhlo dne 9. října při
příležitosti Evropského dne jazyků na celém druhém stupni.
Již tedy známe ty nejlepší:
nejlepší češtináři

nejlepší angličtináři

nejlepší němčináři

6. ročník

Tomáš Hofman
Sindy Ďuranová
Jan Balcar

Tomáš Hofman
Sindy Ďuranová
Jan Balcar
Vojtěch Škoda
Šimon Vlček

7. ročník

Dominika Strachotová
Kateřina Jansová
Zuzana Marešová

Vu Thi Yen Nhi

8. ročník

Dorota Vojtěchová

Sabina Kábrtová
Natálie Kociánová

Natálie Kociánová
David Frýba
Dorota Vojtěchová

9. ročník

Ondřej Rus
Jan Horák

Ondřej Rus
Michal Čapek

Michal Čapek
Adam Horák
Marek Langer
Pavel Drobúl

Aby práce žáků nepřišla vniveč, obdrželi všichni záznamový arch, na
kterém byl uveden jejich bodový a procentuální zisk z každého testu a
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známka, jakou za znalosti obdrželi. Někteří byli příjemně překvapeni, jiní
zjistili, že bez práce nejsou nejen koláče, ale ani znalosti a pěkné známky.
(Pk češtiny a Pk cizích jazyků)

Okénko speciálního pedagoga
Ahoj kluci a děvčata,
jsou pro vás připraveny hrátky pro dlouhé předvánoční večery.
Pro malé děti: Co oči neviděly… (označ v řadě dva stejné obrázky).
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Pro větší děti: Trénink paměti, abyste udržely mozek v dobré kondici.

Přeji vám hezké vánoční prázdniny s dárky, ze kterých budete mít radost.
Užijte si sváteční dny s těmi, které máte rádi a kteří mají rádi vás. Buďte
hodně venku na blátě i na sněhu. A nezapomeňte lenošit a odpočívat.
Pěkné Vánoce a šťastný nový rok vám i vašim rodičům.
(Si)
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Tøídím, tøídíš, tøídíme - tøídíme plasty
Plasty patří do žlutého kontejneru (do žluté popelnice).
PLAST VHODNÝ K RECYKLACI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fólie
plastové sáčky
plastové tašky
PET lahve (prosím sešlápnuté)
plastové obaly od pracích přípravků
plastové obaly od kosmetických přípravků
obaly od čisticích přípravků
kelímky od jogurtů
kelímky od mléčných výrobků
balicí fólie od spotřebního zboží
plastové obaly na CD
PLAST NEVHODNÝ K RECYKLACI

•
•
•
•

•
•
•
•

zbytky čisticích prostředků
novodurové trubky
polystyren
obaly od nebezpečných látek
- motorové oleje
- chemikálie
- barvy
další nebezpečné látky v plastových obalech
molitan
guma
lino

Pozn.
A jak je to s kelímky a jejich vymýváním? Vymývat, nebo ne?
Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí, když potravinu důkladně dojíte
nebo z kelímku pořádně vyškrábnete. Je ale lepší (zejména v letních
měsících), když je lehce vypláchnete např. vodou po mytí nádobí,
17

protože při delším skladování doma by mohly zapáchat. Mastné obaly či
obaly se zbytky potravin omezují následnou recyklaci.
A co s nejrůznějšími sáčky a pytlíky od brambůrků, polévek atd.,
které zvenku vypadají jako plastové obaly, ale zevnitř díky stříbrné barvě
fólie jako „kovové“. Důležitým vodítkem jsou značky na takovýchto
obalech. Je-li tam před lomítkem uvedeno C (počáteční písmeno
z anglického slova „composite“= kompozitní), např. C/LDPE, znamená to,
že takovýto obal byl vyroben kombinací různých materiálů a jako takový
patří stejně jako všechny obdobné kombinace materiálů do směsného
odpadu.
RECYKLAČNÍ SYMBOLY PLASTU
PolyEtylenTereftalát - PET lahve

PolyEtylen - mikrotenové sáčky, kojenecké láhve, víčka
od PET lahví

PolyVinylChlorid - PVC zkratkou označujeme také
linoleum – to ale patří do směsného odpadu (neplést!)

PolyEtylen - igelitky, umělohmotné košíky, přepravky na
jídlo

PolyProphylen - potravinářství, textilní průmysl

PolyStyren – pěnová výplň, plastové kelímky, plastové
příbory
(Tch)
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Finanèní gramotnost - plat x mzda
V dnešní kapitole se blíže podíváme na, pro většinu domácností,
nejdůležitější část příjmové složky rodinného rozpočtu, a to na mzdu,
respektive plat.
Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma výrazy?
Platem jsou odměňováni za svou práci zaměstnanci státu, veřejné správy
a služeb. O platu tedy hovoříme ve spojitosti se státním sektorem.
Mzdou jsou odměňováni za svou práci zaměstnanci ostatních
zaměstnavatelů. O mzdě tedy hovoříme ve spojitosti se soukromým
sektorem.
Části obou, tedy mzdy i platu, tvoří tzv. nárokové a nenárokové složky.
Složka nároková je pro zaměstnavatele obou skupin povinná, složka
nenároková potom nepovinná = dobrovolná. Už ze samotného
pojmenování je to jasné. Pokud mám na něco nárok, měl/a bych to dostat,
pokud na něco nárok nemám, dostat to můžu, ale nemusím.
Nárokovou složkou platu (státní sektor) je tzv. platový tarif. Jeho výše je
odvislá od dosaženého stupně vzdělání a počtu odpracovaných let.
Nárokovou složkou mzdy (soukromý sektor) je tzv. tarifní mzda. Její výše
závisí na dohodě mezi zaměstnavatelem a pracovníkem. Jedná se tedy o
mzdu smluvní.
Nenárokovou složku platu tvoří pak u obou skupin např. osobní
ohodnocení, příplatek za vedení, odměny, prémie, příplatky nejen za práci
přesčas, ale i za práci o víkendu, o svátcích, za práci v noci atd.
A teď už přejdeme k samotnému výpočtu čisté mzdy.
Od roku 2021 je vládou schváleno zrušení tzv superhrubé mzdy. A to je
pro deváťáky super, protože výpočet výše čisté mzdy ze zmíněné
superhrubé mzdy je daleko obtížnější než ze mzdy hrubé. A jak jste si jistě
všimli, dále se pracuje už pouze s pojmem mzda → superhrubá mzda,
hrubá mzda, čistá mzda.
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Hrubá mzd/HM – její výše tvoří základ pro výpočet čisté mzdy. Je to
částka neokleštěná od všech dalších odvodů. Z této částky se pracovníkovi
„strhává“:
• sociální pojištění ve výši 6,5 %,
• zdravotní pojištění ve výši 4,5 %,
• daň z příjmu ve výši 15 %.
Aby na nás ale stát nebyl tak „zlý“, může si každý, kdo pracuje, uplatnit
nějakou tu slevu. Těmi základními jsou:
• sleva na poplatníka → 2070 Kč,
• sleva na dítě → 1267 Kč/1. dítě; 1617 Kč/2. dítě; 2017 Kč každé další
dítě
• sleva na studenta, na invaliditu, na manžela/manželku…
Čistá mzda/ČM – je částka, kterou pracovník obdrží ke smluvenému dni
každého měsíce za práci vykonanou v předešlém měsíci, a to většinou na
svůj osobní účet (o tom v jedné z dalších kapitol).
Praktické ukázky výpočtu čisté mzdy si ukážeme příště.
ČM = HM - [sociální pojištění + zdravotní pojištění + (daň z příjmu - uplatňované slevy)]
Přiřaď k sobě správné dvojice:
A

Vpuštění peněz do oběhu se děje přes …

1

mzda

B

Zákazník si za peníze koupí …

2

obchodní banky

C

Na počátku oběhu peněz je …

3

zákazníkovi

D

K veřejnosti se peníze dostanou hlavně „skrz“ …

4

ČNB

E

Obchodník bankovky vrátí dalšímu …

5

bankomaty

F

Výplata v soukromém sektoru se nazývá …

6

zboží nebo služby

(Tch)

Mìsíce v roce - prosinec
Tím, jak my Češi pojmenováváme jednotlivé měsíce, jsme ve světě
poměrně jedineční. Buďme na tuto originalitu českého jazyka hrdí!
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Přesto se ale pojďme podívat, jak vzniklo naše pojmenování dvanáctého
měsíce (dvanáctého podle Gregoriánského kalendáře) a jak je tomu
s původem pojmenování prosince v dalších jazycích.
Prosinec si lidé spojují nejčastěji se slovesem prosit – snad ve spojitosti
s Vánocemi - nebo bývá jeho původ vysvětlován i spojením se slovem
prase (odbývaly se zabíjačky), ostatně ve staročeštině je doložena i
forma prasinec. Tyto výklady jsou však lidové a nepravděpodobné.
Původ slova je odvozován:
a) od praslovanského kořene -sin-, který v současné češtině žije ve
slově siný s významem modravý, šedivý,
b) od praslovanského slovesa prosinoti s významem prosvítat,
probleskovat. Prosinec je tedy měsíc, v němž Slunce jen někdy
prosvítá mezi mraky.
V 16. až 18. století označovali naši předkové prosinec i jako vlčenec
nebo vlčí měsíc. Souvisí to údajně s množstvím vlků a s tím, že se v zimním
období sdružovali do smeček a více útočili.
N apro t i t omu n áz v y v jinýc h
jazycích jsou odvozeny z římského
kalendáře, který začínal březnem a
prosinec byl tak v pořadí desátým
měsícem. A deset se latinsky řekne decem. December, detsember,
décembre, decembris, dezembro atd., tak pojmenovávají prosinec
v mnohých zemích světa.
Jsou ale i další pojmenování, která jsou těmto pojmenováním na hony
vzdálená.
Tak např. Bělorusové říkají tomuto zimnímu měsíci sněžan, Chorvati (světe,
div se) prosinac, Finové joulukuu, Irové nollaig, Litevci gruodis, Poláci
grudzieň, Turci alarik…
Ať je to, jak je to, téměř na celém světě je to poslední měsíc kalendářního
roku a pro mnohé děti tím nejočekávanějším ze všech.
21

I když např. v Rusku, na Ukrajině, v Egyptě, v Argentině a někde i v Itálii si
děti musí na dárky počkat až do 6., respektive 7. ledna (platí tam totiž jiný
kalendář – ten Juliánský).
Naši předci věřili pranostikám (pranostika je jakási předpověď počasí
týkající se určitých dnů, období). A na co usuzovali z letitého pozorování
prosincového počasí?
Studený prosinec – brzké jaro.
Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.
Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti.
Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.

(Tch)

Adopce na dálku
Naše škola se rozhodla sponzorovat vzdělání chudého dítěte z Indie už
v roce 2005. Kontaktovali jsme Diecézní charitu v Hradci Králové, která
spolupracuje s Diecézí Belgaum a s Diecézí Bangalore ve státě Karnátaka
na jihozápadě Indie.
O lidi na venkově se tam nikdo nestará. Jsou negramotní, jejich
životní podmínky jsou hrozné. Často mají jen jedno jídlo denně. Na
některých územích neprší a trpí tam velkým suchem. Rodiče nejsou schopni
zajistit vzdělání svých dětí. Ty pak pracují na poli, pasou dobytek apod.
Sami rodiče nedostali žádné vzdělání. Školy v Indii jsou placené a tito
chudí lidé si nemohou dovolit své děti do nich posílat.
Víte, jak vypadá indická škola? Je jen chudě zařízena, chybí
hygienická zařízení, lavice, židle, proto většina dětí sedí na zemi. Učí se i
na chodbách. V jedné třídě je 60 až 100 dětí. Ty si svého vzdělání
neuvěřitelně váží. Žáci jsou hodní a disciplinovaní.
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Proto chudé indické rodiny velmi vítají pomoc, která od „adoptivních
rodičů“ přichází. Za 5000 Kč na rok se dítěti uhradí školní materiály,
učebnice, uniformy, školné, ubytování, dojíždění, pomoc rodině, vánoční
dárek, ale i zdravotní péče pro něj i jeho matku. Školní rok v Indii začíná
v červnu a končí v březnu. Dvakrát ročně píší děti (nejprve za pomoci
dobrovolníků) svým adoptivním rodičům dopis a připojí svou nejnovější
fotogra i a vysvědčení.
Náš chlapeček (teď už mladý muž) pochází z diecéze Belgaum a
jmenuje se Joel Charles Rozario. V roce 2005, kdy jsme ho adoptovali, mu
byly čtyři roky. Tehdy nastoupil povinnou placenou
docházku do přípravné školky. Nyní mu je 19.
Sponzorujeme jej již dlouhých 15 let.
Joel studuje v současné době na střední škole.
Ve všech dopisech chlapec píše, jak je vděčný za to,
že mu pomáháme a denně se za nás, svého
sponzora, modlí. Kéž by se vzdělání dostalo všem
dětem na celé Zemi. Aby si mohly plnit své sny a
dělat, co je baví.
Přejeme ti, Joeli, ať svou šanci v životě dobře
využiješ. Láňáci.
(Ro)

pøipravujeme
Z důvodu nejasné epidemiologické situace a nepředvídatelných opatření
škola zrušila veškeré akce mimo prezenční/distanční výuky.
Děkujeme za pochopení.
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