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Naši “NEJ” v dubnu 2021
Nejlepší sportovec měsíce (6.–9. tříd):
Ondřej Souček (9. A)

Nejlepší sběrači bylin měsíce:
Kateřina HORÁKOVÁ (7. A)
Barbora HORÁKOVÁ (8. A)

Hádanky na Moodlu
duben 2021:
(3 vylosovaní z 5 autorů 100% odpovědí)

Radim DIRBAK (6. A)
Patrik VÍT (5. B)
Natálie JANOVSKÁ (7. A)
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Bronzový Adam Semerák
Skvělého výsledku dosáhl žák 7. B naší
školy Adam Semerák v krajském kole
Astronomické olympiády. To proběhlo
online a soutěžící měli na praktická cvičení
i teoretické úkoly k dispozici zhruba dva
měsíce. Nastřádané body za úspěšná splnění obtížných úloh vynesly
Adamovi vynikající bronzovou příčku. Šimon Souček ze stejné třídy, který
se do krajského kola svým výkonem ve školním kole také kvali koval,
skončil pátý.
Oběma žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
(Ks)

Èarodìjnice na naší škole
Přesto, že nám doba nepřála, rozhodli jsme se uspořádat pro naše
nejmladší žáky čarodějnice.
Oslava tohoto svátku má na naší škole dlouhou tradici. Letos bylo vše ale
trochu jiné. Nemohli jsme se potkat s kamarády z ostatních tříd a tudíž i
program byl o něco chudší.
Přesto nám pan školník zapálil oheň, abychom si mohli opéct buřtíky a
nakonec na něm spálit čarodějnice, abychom se ochránili od zlých sil. Poté
jsme vyběhli na „čarodějnickou
postřehovou“ okolo naší školy.
Úkolem bylo zapamatovat si co
nejvíce čarodějnických symbolů.
Všichni jsme byli úspěšní a byli jsme
za to odměněni
sladkou havětí
(myši, pavouci, hadi, žáby), zkrátka
tím, co nám čarodějnicím a
čarodějům chutná. Již nyní se
těšíme na další slet čarodějnic.
(Dě, Dč)
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Zdravotnický výcvik v 1. A
Když jsme v prvouce probírali
zdraví a nemoci, byli jsme
právě na distanční výuce. Paní
učitelka nám slíbila, že si vše
procvičíme i prakticky. A stalo
se právě 30. 4., kdy mezi nás
přišla paní Janečková – lektorka
zdravotnického kroužku na naší
škole. Praktic ky jsme si
vyzkoušeli přivolání záchranné
služby. Ukázali jsme si správně vybavenou lékarničku a hlavně ošetřovali
odřeninu a poskytovali pomoc při krvácení z nosu. Každý z nás ošetřil
svého kamaráda. V těchto praktických lekcích budeme pokračovat, aby z
nás byli úspěšní záchranáři.
(Dě)

Pøekvapení z Jemenu
Do 3. třídy ve středu 5. května 2021 za
p ř í s n ýc h hy g i e n i c k ýc h p o d m í n e k
zavítala návštěva. Chameleon
jemenský. Jeho majitelka Vendula
Menšíková, žákyně 9. A, která na něj
volá Pascale, byla tak hodná, že nám
ho představila. Řekla nám o něm
spoustu zajímavostí a připravila si
pracovní list. Zjistili jsme, že starat se o
takové zvířátko není vůbec jednoduché.
Tak schválně, do kolika rodin přibude
nový mazlíček?
(Vá)
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Zíaliárum zaloeno
Návrat žáků 2. stupně umožnil rozjet i přírodopisný kroužek. Garantem
tohoto kroužku je Střední zdravotnická škola, VOZŠ a OA v Trutnově, která
je zapojena do projektu na podporu přírodovědných předmětů. Nutné je
dodržovat přísná hygienická pravidla a pracovat v homogenních
skupinách.
Kroužek je určen pro žáky 6. a 7. třídy. S šesťáky už jsme stihli založit
žížaliárum, v kterém chováme žížaly určené pro pitvu. Jsme také zvědavi,
jak dopadne pokus regenerace u žížal. Do
konce školního roku nás ještě čekají školní kola
v poznávání rostlin a živočichů, přírodopisná
soutěž, botanické vycházky, pozorování hmyzu.
(Jč)

Oprašujeme pohádkovou klasiku aneb dìti ètou dìtem
Každý určitě ví, že Josef Čapek společně se
svým mladším bratrem Karlem umístili do
prostředí svého milovaného Podkrkonoší děj
hned několika pohádek. A proto byla pro
projekt Místního akčního plánu Trutnovsko II
vybrána pohádka Jak si pejsek s kočičkou
dělali k svátku dort. Pohádku namluvili Jan Balcar (vypravěč), Sindy
Ďuranová (kočička) a Jan Vlček (pejsek). Konečnou podobu našemu
příspěvku dodal Mgr. Petr Záliš, manažer Království – Jestřebí hory.
V rámci projektu se organizátorům sešla téměř třicítka nahrávek
nejrůznějších pohádek. Jsme rádi, že právě naše audionahrávka patří
k těm nejzdařilejším. Navíc jsme získali skvělý materiál, který využijeme při
výuce literatury.
Nejen tuto nahrávku, ale i všechny ostatní si můžete poslechnout na
na YouTube kanálu MAS, případně na Facebooku ZŠ Úpice-Lány.
Třem výše uvedeným žákům byla předána odměna a patří jim
poděkování za čas, který vzniku nahrávky věnovali.
(Pk Č)
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Informace výchovné poradkynì
Ve dnech 19. 5.–21. 5. netrpělivě sledovali žáci 9. třídy webové stránky
jednotlivých středních škol. Postupně totiž byly zveřejňovány výsledky
jednotných přijímacích zkoušek. Zároveň se dozvěděli, zda byli, či nebyli
přijati na vybranou školu. Mezi ty, kteří zvládli přijímací testy nejlépe, patří
Jan Horák, Ondřej Rus a Marek Langer.
Pro některé žáky však výsledky znamenaly velké zklamání. Po mnoha
letech, kdy prakticky všichni žáci byli přijati hned v 1. kole přijímacího
řízení, a to na jimi preferovanou školu, došlo hned k několika změnám. Tři
žáci byli neúspěšní v přijímacím řízení na učební obor bez maturity
(kadeřnice, cukrářka, instalatér, lesní mechanizátor…). Na velký převis na
zdravotní škole v Trutnově doplatila děvčata, která se nedostala na
zdravotnické lyceum, jedna z nich nebyla úspěšná ani na oboru praktická
sestra a bude muset čekat na výsledky odvolání. Společně s nimi budou
čekat i ti, kteří se nedostali na školu uvedenou na 1. místě. Dotyční žáci i
jejich rodiče jsou průběžně informování o podmínkách 2. kola přijímacího
řízení.
Zatímco deváťáci mají JPZ za sebou, žáci 8. A se na ně pomalu
začínají připravovat. Prvním krůčkem bylo psaní testů na nečisto. V úterý
18. 5. našlo 17 osmáků odvahu a přišli si napsat test z češtiny z 1. dne 1.
kola přijímacího řízení. Nejvíce bodů (30) získala Natálie Kociánová. Za
tento velmi pěkný bodový zisk by byli rádi i mnozí současní deváťáci.
Všem, kteří byli neúspěšní a čekají na výsledky odvolání, budeme
samozřejmě držet pěsti.
(Vč)

Jak to vidím já . . .
Láska hory přenáší
O lásce se hodně mluví, píše, zpívá. Láska má mnoho podob. Je to krásný
a vřelý cit mezi lidmi i zvířaty. Na téma láska existuje nespočet přísloví.
„Láska prochází žaludkem, láska je slepá, láska nehněvaná, není milovaná,
neštěstí ve hře, štěstí v lásce a v neposlední řadě láska hory přenáší.“
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Význam přísloví „láska hory přenáší“ se obvykle vykládá způsobem,
že člověk pro lásku udělá takřka cokoliv a dokáže překonat ledasjaké
nástrahy a potíže. To funguje asi nejvíce u lásky mateřské, kdy ty naše
milované maminky pro nás udělají opravdu cokoliv. Několikrát za život
zavřou obě oči a pomůžou nám v každé situaci, ať se děje, co se děje.
Jsou schopny za nás dát ruku do ohně i život položit.
Poznat a mít v životě opravdovou lásku, která i hory přenáší, je velké
štěstí. Je ale potřeba si ji hýčkat, opatrovat a umět ji také oplácet, ne jen
přijímat.
Karel Píša, 7. A
Láska hory přenáší
Byl jeden šnek jménem Metál. Jednou, když šel Metál
běhat, uviděl v dáli velké naoranžovělé kolo, z něhož
se linula vůně na celé šnečí míle daleko. Náhle však
vedle sebe zahlédl dalšího šneka. Byl to Spíďák.
Metálovi poskočilo srdce. Ten nádherně páchnoucí
kruh chtěl mít jen pro sebe. To však, jak se zdálo, měl
v úmyslu i Spíďák.
Metál přeřadil rychlost na turbo a dokonce by se zdálo, že jeho
rychlost dosáhla v řadícím systému auta i jedničky. Chvíli vítězil Metál,
někdy zase Spíďák. Když už se zdálo, že druhý šnek vyhraje, tak si Metál
uvědomil, že se zamiloval. Náhle se zdálo vše jednodušší. Skulil se do ulity,
dokutálel se až k pizze a celý závod vyhrál. Spíďák musel odejít s
nepořízenou.
A teď už Metal i Spíďák vědí, že láska k pizze hory přenáší.
Kateřina Jarolímová, 7. B
Láska hory přenáší
Láska hory přenáší je přísloví, které se nejvíce objevuje v pohádkách, kde
princové zachraňují princezny.
Když o tom přemýšlím, napadlo mě, že to může být i láska k horám.
Horolezci mají rádi hory a kvůli tomu musí jet třeba do Himaláji, kde chtějí
pokořit nejvyšší horu světa Mount Everest. Nejdříve musí dojít do
základního tábora s veškerým vybavením, tam se aklimatizovat, a pak
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teprve mohou pokračovat dále. Vynáší těžké batohy s horolezeckou
výstrojí do dalších výškových táborů. Při vylezení hory riskují své životy,
protože na ně číhají laviny, vánice, velký mráz a málo kyslíku. A když jim
hora dovolí a povede se jim horu vylézt, tak „Láska hory útrap přenáší“.
Šimon Souček, 7. B
Láska hory přenáší
Před pár lety byla v Krkonoších nížina. Nikdo tu nebydlel a ani sem nikdo
necestoval, protože tu nebylo nic k vidění.
Ale přece tu byla jedna chaloupka, ve které žili manželé, kteří si
chtěli založit kemp. Nevěděli však, jak přilákat turisty. Zkoušeli různé věci,
pořádali oslavy, dělali grilovačky, ale pořád nic. Všichni jim radili, ať si
radši postaví kemp někde jinde, že tu není žádný kopec ani rybník, ale to
oni nechtěli. Chtěli být tady v Krkonoších.
Nakonec se jim ale sen splnil. Dostali totiž nápad, že sem přenesou z
Alp jednu horu. Tam přece chybět nikomu nebude. Jeli do Alp a jednu
vybrali. Díky tomu, jak se měli rádi, dotáhli horu až do Krkonoš. Z Alp jí
zbylo na vrcholku ještě trochu sněhu, proto ji pojmenovali Sněžka. Pod
horou postavili kemp a zákazníci se jenom hrnuli.
Tato hora tam stojí dodneška a je nejvyšší horou celé republiky.
Pavel Job, 7. A
Tábor
Skončil školní rok, začínají prázdniny. Já pojedu na tábor. Jedu poprvé,
těším se, ale zároveň mně je smutno. Budu daleko od mamky, kterou mám
moc rád.
Přiblížil se den odjezdu a loučení. Bylo mi smutno. Před nástupem do
autobusu, který nás odvážel na tábor jsem mamku objal a do ruky jí vtiskl
kamínek, ona mi zase dala přívěsek se světýlkem.
Nastoupil jsem, zamával a odjížděl jsem do
neznáma. Poznal jsem nové kamarády, na
táboře bylo hezky, hráli jsme si, chodili na výlety,
ale večer mi bylo smutno. Vždycky jsem usínal se
světýlkem v ruce a myslel na mamku. Tábor utekl
jako voda.
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Těšil jsem se domů. Konečně jsem viděl mamku. Čekala až přijede
autobus. Na to krásné objetí na přivítanou nezapomenu. Dlouho jsme se k
sobě tulili.
Teď vím, že i když budu daleko, tak se s mamkou máme rádi, myslíme
na sebe, jak říká přísloví Láska hory přenáší.
Radim Dirbak, 6. A

Ukázky slohových prací našich ákù
V rámci hodin češtiny probíráme různé slohové útvary. Výuka není
zaměřena pouze na teoretickou část, získané vědomosti následně aplikují
žáci při vypracování úkolu na konkrétní probíraný útvar. Jak to zvládají, se
můžete přesvědčit níže.

Jeden den on-line výuky (dìjový popis)
Pondělí
Můj den začíná tím, že se vzbudím a ustelu si postel. Poté si vyčistím zuby,
umyji si obličej a upravím vlasy. Připravím si jídlo a nasnídám se. Zbývá mi
10 minut do zahájení online výuky.
První máme on-line hodinu fyziky. Docela se bojím, ale snad bude
všechno dobře fungovat. Vše šlo podle plánu a nastala přestávka. Půjdu si
udělat zápisy a nějaké ankety. V 9:30 hodin nám začíná další on-line
hodina matematiky. Matematiku moc ráda nemám, protože mi nejde.
Zrovna ale probíráme snadnou látku, takže se docela těším.
Po matematice je čas oběda a já běžím k babičce. Dnes máme
bramborovou polévku a špagety. Po obědě jsem plná jako nafouknutý
balon. Na chvilku si vezmu do ruky mobilní telefon a zahraju si nějakou
hru. Potom si půjdu vypracovat domácí úkoly z češtiny a dějepisu. Češtinu
mám ráda, a tak mi úkoly z ní nevadí. A naopak na dějepis se moc
netěším.
A už mám volno. Budu se věnovat své malé zaječí kamarádce
Johance. Pustím ji z klece na koberec, ona je šťastná a skáče piruety.
Večer po koupeli si s chutí lehnu do postele a dívám se na svůj
oblíbený seriál.
Julie Janovská, 6. B
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Úterý
Úterní on-line výuka je pro mě nejoblíbenější z celého
týdne, protože je nejkratší.
Ráno telefon vyzvání v 8 hodin, vylezu z postele a
odcházím do koupelny, kde se umyju a vyčistím si zuby.
Převléknu se do tepláků a zapínám počítač. Rychle nasypu do misky
cereálie a zaliju je mlékem. Zasednu k počítači se snídaní. Chci zjistit, co
vše dnes musím udělat za úkoly a zápisy.
Už bude 8:30, rychle otevírám sešit matematiky a číhám na spuštění
testu. Začínám plnit zadané příklady. Musím spěchat, protože na to mám
40 minut. Vše se daří, mám hotovo už po 20 minutách. Fotím a odesílám
test. Před další hodinou mám čas 45 minut, tak se dívám na Moodle. Čekají
mě zápisy ze zeměpisu, fyziky a dějepisu. Stihnu napsat ještě zápis z
fyziky.
Je 9:45 hodin a začíná čeština. Pozorně poslouchám, ale začne
zlobit internet a vypadává, chvilku neslyším vůbec nic. Bojím se, že se mě
paní učitelka na něco zeptá a já nebudu vědět odpověď, protože jsem
neslyšel. Konečně je po hodině a já si oddechnu, protože internet začal
fungovat.
Je 10:30 a já se nejdříve zeptám mamky, jestli něco nepotřebuje. Je
totiž po operaci kolene. Jdu rychle vynést popel z kotle a zatopím. A už se
vrhám na zápisy. Začínám češtinou a stihnu i zeměpis. To už ale mamka
volá, že je oběd.
Po obědě si dávám pauzu do 13:00. Začínám řešit úkoly, které musí
být odeslané ještě dnes. Přírodopis odesílám a zeměpis také hotov. Je
15:00 a já se jdu provětrat na zahradu. Ještě mě čeká dostat do hlavy
angličtinu a napsat test z fyziky.
Online výuka je super, ale lepší je chodit do školy.
Jiří Kejzlar, 6. B
Čtvrtek
Jako každý den i ve čtvrtek vstanu obvykle mezi 7:00 až 7:30. Vzbudím se
většinou sám, bez budíku. Vstanu a jdu do koupelny. Umyju si obličej,
vyčistím zuby. Převléknu se z pyžama do pohodlného domácího oblečení a
vyrážím do kuchyně. K snídani si připravím jogurt s marmeládou a müsli.
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Poté si sednu ke svému pracovnímu místu v pracovně, kde mám
počítač a učebnice. Zkontroluji Moodle a podívám se na úkoly a zápisy na
hodiny, které mě ve čtvrtek čekají. Z českého jazyka vypracuji zadaný úkol
z látky probírané na začátku týdne. Zhlédnu zajímavé video ze zeměpisu a
zapíši si zápis do sešitu. Vypracuji pár doplňujících otázek k probíranému
tématu a odešlu ke kontrole panu učiteli.
Ve čtvrtek začínáme s online výukou přírodopisu v 10:00. Přírodopis
je můj oblíbený předmět. Většinou začínáme kontrolou zápisů v sešitě. Poté
následuje test z probíraného učiva v minulé hodině. Navíc vypracuji
zábavný úkol, a tak sbírám smajlíky za aktivitu.
Učení a úkolům věnuji tři až čtyři hodiny denně. Následně mám čas
na své koníčky a činnosti, které mě baví. Zavolám kamarádovi a domluvíme
si vyjížďku na kole.
Po návratu domů s rodiči proberu, jaký jsem měl den. Jdeme společně
na procházku se psem. Poté se navečeříme a sledujeme zpravodajství v
televizi. Naposledy se přihlásím na Moodle a zkontroluji známky za úkoly
a testy. Jdu se osprchovat a převléknu se do pyžama. V televizi dávají
zábavný lm a já se můžu dívat do 21:00. Poté usínám.
Den v karanténě je zajímavý. Zvykl jsem si na výuku on-line, učím se
tím samostatnosti a organizaci času, ale škola a kamarádi mi už chybí.
David Švrčina, 6. B
Čtvrtek
Ráno se vzbudím v 7:15. Později než můj bratr, protože on jde do školy
dříve a já zůstávám doma. Když se konečně uráčím vylézt z postele, tak se
převleču z pyžama do oblečení. Nejradši bych byl v pyžamu celé
dopoledne, ale kvůli mamce, která zůstává doma, nemůžu.
Po snídani, která je obvykle malá, jdu do svého pokoje, zapnu
počítač a připravím se na on-line hodiny. To znamená, že zapnu Moodle,
e-mail, zkontroluju reproduktor a mikrofon a podívám se, kdy mi začíná
hodina. A ještě před hodinou nakrmím králíka, vyměním mu vodu a dám
mu seno.
Při online výuce se učím, dělám úkoly, píšu zápisy a vlastně všechno,
co bych dělal ve škole. Ale v této době to mám přes internet. Na online
hodině mi nejvíc vadí, že se mi občas nefunguje internet tak, jak bych
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potřeboval. Taky se mi stává, že můj králík František se rozhodne běhat po
kleci a vyžadovat pozornost zrovna, když já musím mluvit.
Po velmi těžké a namáhavé práci u počítače se asi v 12:30 odplazím
do kuchyně, kde na mě čeká oběd. Maminka mi ho naservíruje a oběd
voní po celém domě. Hned mi z toho kručí hlady v břiše.
Po obědě mám volno. Dvě hodiny můžu s někým volat a zahrát si na
počítači Minecraft. Nebo vezmu Františka ven. Franta si hraje se
sousedovou kočkou. Někdy pomáhám mamce s prací na zahrádce.
Na procházku mám čas jedině večer. S taťkou vyrážíme nejdřív kolem
18:30. Spolu si povídáme a chodíme po naší obci.
Večer si dám dobrou večeři, kouknu na nějaký hezký lm nebo
dokumenty v televizi. Protože ráno nemusím vstávat moc brzo, chodím spát
až kolem 22:00.
Jan Balcar, 6. B
Byl/a jsem na přijímačkách (dějový popis)
Moje dny přijímacích zkoušek začaly jako každé normální dny. Nejdříve
přišla na řadu ranní hygiena a poté jsem se nasnídal. Mamka si vzala kvůli
mým přijímacím zkouškám dovolenou, a tak mě první den odvezla do
Trutnova na Českou lesnickou akademii Trutnov a druhý den na Střední
průmyslovou školu Trutnov.
Na místo jsme přijeli asi v 8:05 a poté jsem už jenom čekal, až
budeme moci jít do tříd a napsat test z matematiky. Toho jsem se celkem
bál, protože test mi přijde mnohem těžší než ten z českého jazyka. Po
náročné matematice jsem byl opravdu rád, že ji mám za sebou.
Následovala hodinová přestávka, při které byl čas se nasvačit. Když
uběhla přestávka, šli jsme zase zpátky do tříd a psali test z českého jazyka.
Test z českého jazyka jsem stihl dokončit o pět minut dříve, a tak jsem mohl
jít i dříve domů.
Před dveřmi do školy už na mě čekala mamka a spolu jsme šli k autu.
Po cestě domů jsem mamce vyprávěl o úlohách, které byly v testech, a
spolu jsem je probírali. Když jsme přijeli domů, těšil jsem se už jen na
jedinou věc, a to oběd.
Adam Horák, 9. A

fi
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Den plný stresu. V 7:00 ráno na cestě autem za budoucností neboli
přijímací zkoušky. Každý mi říkal: „Uklidni se, to bude v pohodě, ty to
zvládneš.“
Po příchodu do třídy si beru místo u okna a čekám na zahájení. A
potom to přišlo. Matematika byla první v pořadí, až po 6. stranu zadání
byl test v pohodě. Začala jsem se uvolňovat v domnění, že jsem vše
zvládla. Otočím ale na další stranu a vidím úlohy, se kterými si nevím rady.
Firma, farmářka, síť kolmého čtyřbokého hranolu a rýsování, které mi vždy
šlo, vrací stres zpátky do hry. S dalším úlohami to šlo dál z kopce. Zkouška
skončila a já si uvědomila, že se svými sny můžu nejspíš rozloučit. Druhá
v pořadí následovala čeština. Staré známé úlohy ve mně zase obnovily
klid.
Druhý den byl o něco lepší, vysněná škola, připravenost ze včerejšího
dne a večera, kdy jsme dlouho do noci trénovala úlohy, které jsem první
den nezvládla. Vcházím do školy plná očekávání a stres jsem se snažila
nechat venku za dveřmi. Matematika proběhla skvěle, příklady jsem si
několikrát přepočítávala a vycházely mi. Čeština mi připadala dokonce
ještě o něco málo lehčí než včera, takže stres odešel úplně.
Jsem opravdu ráda, že už je to za mnou. Snad bylo mé
několikaměsíční učení k něčemu užitečné a já se dostanu na vysněnou
školu.
Vendula Menšíková, 9. A
Je to pár dnů, co jsem se zúčastnila přijímacích zkoušek na střední školu.
Byla jsem z toho opravdu velmi vystresovaná, ale nakonec mám
z přijímacích zkoušek docela dobrý pocit.
Na zkoušky jsem se připravovala asi 2 měsíce dopředu s tím, že jsem
každý den zkoušela několik různých ilustračních testů. Na internetu, v
novinách, časopisech apod.
V neděli, den před zkouškami, jsem si večer zabalila všechny
potřebné věci. Tužky, kružítko, propisky, pravítka, prohlášení o negativním
testu na covid-19 a pozvánku k přijímacím zkouškám.
V pondělí jsem vstala přibližně v 6:00. Nervozita ve mně každou
minutou stoupala čím dál tím víc. Připravila jsem se na odjezd do Střední
průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela v
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Náchodě. Jeli jsem asi hodinu. Přijeli jsme na místo včas, bylo asi 8:30, ale
do školy jsem se dostala pár minut před zahájením zkoušek, protože jsme
dlouho hledali vhodné místo na zaparkování. Za dveřmi školy na nás
čekaly dvě učitelky a kontrolovaly, kdo přišel a jestli máme negativní test.
Kontrola proběhla v pořádku a paní učitelka mě nasměrovala do třídy.
Přišla jsem, už zde bylo hodně žáků. Sedla jsem si do volné lavice, vyndala
všechny potřebné věci a tiše čekala na zahájení. Po asi patnácti minutách
jsme začali s přijímacími zkouškami. Paní učitelka nám vysvětlila pravidla a
ukázala, jak správně zapisovat do záznamového archu. Odpočítala čas a
my mohli začít pracovat.
První test byl z matematiky a měli jsme na něj 85 minut. Zdá se to
hodně času, ale uteče to opravdu rychle. Test jsem dokončila asi 10 minut
před časovým limitem. Několik otázek jsem ale nevěděla. Poté paní učitelka
vybrala vypracované testy a vyhlásila přestávku.
Já jsem šla za rodiči do auta, jelikož venku nebylo úplně teplo. Trochu
jsem se najedla, napila a vrátila se do školy. Ve třídě jsem potkala 2 své
spolužáky ze základní školy, takže jsme prohodili společně několik slov.
Následoval test z českého jazyka. Toho jsem se nijak nebála, protože jsem
věděla, že to umím. Na test jsme měli 70 minut. Dodělala jsem test asi 25
minut před vypršením času, měla jsem ho napsaný opravdu rychle.
Nechtěla jsem však odejít dřív, než zkouška skončí, protože bych musela
čekat venku v zimě na rodiče. Čekala jsem tedy, až zkoušku ukončí paní
učitelka.
Ze zkoušky jsem měla smíšené pocity. S češtinou jsem
byla spokojená, to samé se však nedalo říci o matematice,
protože test byl opravdu těžký. Zbytek dne už jsem jen
odpočívala a vstřebávala v sobě věci, které mě dnes
potkaly.
Iva Rychterová, 9. A
On-line výuka na ZŠ Úpice-Lány (recenze)
Online výuka na ZŠÚL probíhá již druhým školním rokem s malými
přestávkami a týká se i mě.
Jejím základem je hlavně samostudium, jelikož on-line hodin není
mnoho. Důležité je pracovat s učebnicemi a zápisy, které nám učitelé
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připravovali. Látku vykládali opravdu srozumitelně a snažili se nám ji co
nejvíce vysvětlit.
Nevýhodou výuky je, že chybí osobní kontakt s učitelem a není
možné využívat školní pomůcky a provádět pokusy. Při zkoušení nebo psaní
testu mohou žáci podvádět, a to tak, že vyhledávají na internetu, v
učebnicích nebo v sešitech.
Myslím si, že nejlepšími učitelkami, které tuto výuku bez předešlých
zkušeností zvládly výborně, jsou paní učitelky Jiřičková, Votočková,
Janečková, Tejklová a Nývltová. Od těchto učitelek jsem nejlépe pochopila
nové učivo. Nahrávané hodiny z matematiky a fyziky, když to porovnám s
ostatními předměty, mi hodně pomohly. Pokud jsem si nebyla jistá, mohla
jsem se i několikrát vracet k výkladu.
Když porovnáme on-line výuku s denní výukou, porovnáváme
nesrovnatelné. Přímý kontakt učitele a žáka je velmi důležitý. V každé třídě
učitel vidí žáky pracovat, při on-line výuce se však žák přihlásí, ale nemusí
u počítače ani být. Zvláště pokud nemá kameru. Při známkování vystupuje
ve škole každý sám za sebe, doma si může pomoci pomůckami nebo mu
může pomoci jiná osoba. Podle mě patří žáci do lavic.
Anežka Kultová, 8. A
Není lehké kritizovat učení, zvláště v takto složitých podmínkách. Internet je
pomalý, některé počítače ještě více, vše se seká a kolem je tolik rušivých
podnětů…
Já se řídím několika pravidly: zbytečně se nedívat z okna a
nebloumat, vstávat tak, abych byla v osm hodin schopna usednout před
počítač a začít dělat úkoly. Mně osobně tato forma výuky vyhovuje, můžu
pracovat vlastním tempem, udělat si něco dopředu nebo naopak ponechat
na druhý den. Vyhovuje mi tedy zadávání úkolů na celý týden dopředu.
Na druhou stranu ale domácích úkolů z češtiny je tolik, že bych je dopředu
stejně nedokázala splnit. Nejedná se o nezvladatelné množství, ale nějaký
úkol z češtiny máme při on-line výuce zkrátka každý den. Stihnout se to
však dá.
Největším negativem on-line výuky je, že učitelé nevědí, co na druhé
straně děláme. Problém nastává, když se někdo přihlásí na hodinu a
jediné, co od tohoto člověka uslyšíme, je: „Dobrý den.“
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Když porovnám distanční a prezenční výuku, docházím k závěru, že
mi nejvíce vyhovuje výuka rotační. Doma si udělám úkoly, odpočinu si a
připravím se na testy. Potom jdu do školy. Vidím přátele, mohu se snadno
zeptat na věci, kterým nerozumím, a zapojit se do hodiny bez problémů
s připojením, s počítačem a mlčícími žáky. Znamená to tedy, že mi tato online výuka vyhovuje a přijde mi celkem normální. Máme dobré učitele, kteří
chápou problémy s elektronikou a nevadí jim, dát nám další pokus v testu,
když nám spadne internet nebo když se kvůli nynější situaci nejsme schopni
řádně připravit. Ta druhá možnost ale není samozřejmá.
Vždy je co zlepšit, ale i tak bych on-line výuce na ZŠ Úpice-Lány dala
jedničku.
Dorota Vojtěchová, 8. A

Èeština v 5. B
Při slohu jsme popisovali, že někde jinde, na jiné planetě, žijí také
živé bytosti. Jak se nám to povedlo, posuďte v příspěvku Elišky
Staré.

MIMOZEMŠANé
Žijí na planetě Fénix. Planeta Fénix má různé druhy prostředí, například
pouště, lesy, deštné pralesy, skály, džungle, ledová pole. Jsou velcí jako
lidé. Je jich spousta druhů, mají velká křídla a různě barevná křídla podle
toho, kde žijí. Na planetě Fénix žijí muži a ženy jako na planetě Zemi.
Popíši Vám ženu jménem Sírie. Při prvním pohledu na Sírii Vás
zaujmou esovitě zatočené dlouhé, černé rohy umístěné nad čelem na
vrcholku hlavy. Kolem rohů má tmavě hnědé vlasy. Vzadu jí sahají až do
půlky zad, vpředu má nad očima střiženou o nu do tvaru srdce. Oči jsou
velké, černé se žlutými zorničkami. Pod očima je jen malý nos. Pod nosíkem
jsou usměvavá rudá ústa. Na celém těle má sněhově bílou kůži. Vzadu na
zádech mezi rameny jí vyrůstají obrovská silná a mohutná hnědá křídla.
Nahoře se jí křídla sužují a jsou zakončena zlatým ostnem. Šíře křídel je
větší než délka jejích rukou. Při vznášení ve vzduch jsou její křídla delší než
ona sama. Oblečená je do černých šatů. Šaty jsou bez rukávů a ramínek.
Začínají výstřihem do písmena V, pokračují přes bílou skvrnu na břiše a

fi

16

dále mají průhlednou černě paprsčitou sukni. Skrz sukni jsou vidět její
sněhově bílé nohy.
Eliška Stará, 5. B
A na závěr měli žáci při čtení vymyslet pověst, pohádku či jen
nadpřirozenou bytost. Přečtěte si práci Natálie Tomkové.

Pohádka v naší dobì
Bylo nebylo, není to zase až tak dávno, když si mladý princ hledal
princeznu přes Facebook. Vybral si. Ale pak se stala hrozná událost. Zlá
čarodějnice mu hekla účet a princ nemohl napsat své vysněné princezně.
Princ se tedy rozhodl najít zlou čarodějnici. Hledal a hledal, najít nemohl.
Ubíhaly hodiny, dny, týdny, až se konečně dočkal. Bylo pálení čarodějnic,
to se všechny čarodějnice slétly na hradě Libňatov. Moc jich nebylo, asi pět
nebo šest. Nebylo těžké poznat, která to byla: nové koště s navigací,
nepotrhané oblečení, v brýlích kameru a hlavně nový mobil. Poprosil
čarodějnici, jestli mu nedá zpátky účet. A ona na to: “Vrátím ti účet, když
mě porazíš v online hře, kde mně musíš sebrat tři životy.” “Dobře”, řekl
princ. Uběhlo dvacet minut a princ vyhrál. Čarodějnice udělala, co slíbila.
A za tři roky měli princ s princeznou dvě děti. Všichni spokojeně hráli hry
na wi a byli šťastni. A jestli neumřeli, tak tam hrají dodnes.
Natálie Tomková, 5. B

Tøídím, tøídíš, tøídíme - tøídíme smìsný odpad
Směsný odpad patří do černého kontejneru (do černé popelnice).

Do směsného odpadu bychom měli vyhazovat vše, co nelze recyklovat, co
jsme nemohli vytřídit do modrého, žlutého, zeleného, oranžového, šedého
nebo hnědého kontejneru/popelnice. Také nic, co řadíme mezi nebezpečný
odpad.
DO
•
•
•

SMĚSNÉHO ODPADU PATŘÍ
drobný nerecyklovatelný odpad
znečištěné obaly
věci, které zdánlivě patří do tříděného odpadu, ale další recyklaci už
„nesnesou“ (rulička od toaletního papíru, papírové plato od vajec)

fi
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DO
•
•
•

SMĚSNÉHO ODPADU PATŘÍ
recyklovatelný odpad
nadměrný odpad (např. nábytek)
nebezpečný odpad
- léky
- zářivky, výbojky
- akumulátory, baterie
- ledničky, mrazničky
- barvy, lepidla, oleje
- pneumatiky
- počítače, elektronika
- tonery do tiskáren

Pozn.
Všechny tyto výrobky je dobré odevzdávat do sběrných dvorů (elektroniku
a běžné baterie i v prodejnách elektroniky).
Pokud tyto věci vyhodíme např. někam do lesa na tzv. černou skládku,
dojde k velkému zatížení životního prostředí, protože se z tohoto
materiálu uvolňují jedy a ty poškodí přírodu na hodně dlouhou dobu,
někdy dokonce i trvale.
(Tch)

Finanèní gramotnost

Platební karty - 2. díl

Dnes se podíváme na platební karty trochu blíže.
Existuje jich totiž několik druhů. My si ukážeme první „dělení“.
Do první skupiny zařazujeme platební karty podle způsobu zúčtování,
tzn. podle toho, jakým způsobem se k bance dostávají naše utracené
peníze. Mluvíme pak o debetních, kreditních, charge a nákupních
úvěrových platebních kartách.
DEBETNÍ PLATEBNÍ KARTA
Platíme-li touto kartou, peníze se nám strhávají přímo z našeho běžného
účtu (jsou to naše vlastní našetřené peníze). Většina bank povoluje na
18

debetních kartách kontokorent = povolené přečerpání účtu.
Debetní karta je v České republice
nejvíce rozšířená (rozšířila se u nás totiž dříve
než karta kreditní). Ve Spojených státech je
to opačně, kreditní karty se tam začaly
rozšiřovat hned po druhé světové válce
a debetky přišly později, a to až v 70. letech.
Výhody a nevýhody
+ s debetní kartou máte vždy přehled o svých
svými vlastními penězi,

nancích a disponujete se

- v případě ztráty či krádeže můžeme přijít o své peníze, u kreditní karty
přichází o peníze banka.
KREDITNÍ PLATEBNÍ KARTA
Použitím kreditní karty při výběru peněz z bankomatu nebo placení u
obchodníka čerpáme půjčku, kterou pak splácíme. Můžeme vesele utrácet,
i když na účtu nemáme ani korunu (utrácíme totiž peníze banky). Později
musíme ale vše splatit.
Jako každý úvěr je i ten čerpaný kreditní kartou úročen. Existuje však
možnost, jak se úrokům vyhnout. Jde o tzv. bezúročnou lhůtu, která se u
jednotlivých bank pohybuje v rozmezí 15 až 30 dnů. Funguje tak, že v
průběhu měsíce utrácíme, a pokud celou dlužnou částku splatíme koncem
měsíce, u některých bank do poloviny měsíce příštího, neplatíme žádné
úroky. To ale neplatí pro částky vybírané z bankomatu. Ty jsou úročeny
hned od data výběru. V případě, že zvolíme
postupné splácení čerpané částky, musíme
tak jako tak počítat s ročním úrokem od 12
do 24 %. V dnešní době však s kreditní
kartou přichází i řada bene tů/výhod.
Výhody a nevýhody
+ existence bezúročného období – půjčka bez poplatků, pokud peníze
vrátíme včas,
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+ dostáváme slevy z nákupu a procenta z nákupu zpět,
+ jsou vhodné na cesty do zahraničí (platba kreditkou v zahraničí je
výhodnější než výměna valut, POZOR na výběry, ty vás mohou přijít draho,
- platba vysokých úroků po skončení bezúročného období.
POZOR! POZOR! POZOR! S kreditkou nikdy

nevybírejte z

bankomatů ani u nás, ani v cizině. Zkrátka z žádného
bankomatu. Je to díky vysokým úrokům započítávaným ode
dne výběru neskutečně drahé.
CHARGE PLATEBNÍ KARTA
Některé banky nabízejí také tzv. charge karty. Charge karta funguje
podobně jako kreditka s tím rozdílem, že nám banka na konci měsíce
vystaví vyúčtování za všechny transakce kartou, které musíme
v domluveném termínu splatit, obvykle do poloviny nebo konce
následujícího měsíce. Po celou dobu neplatíme žádné úroky, zato musíme
svůj dluh splatit celý najednou. V případě nedodržení splátky ve
stanoveném termínu zaplatíme vysoké sankční poplatky.
Charge platební karta je vydávána výjimečně, a to především klientům
s dobrou bonitou. Také ji často používají zaměstnanci rem na služebních
cestách.
Výhody a nevýhody
+ bezúročná půjčka
+ můžeme ji využít i v zahraničí
+ máme nanční rezervu vždy po ruce
- peníze musíme ve stanoveném termínu bezodkladně splatit
NÁKUPNÍ ÚVĚROVÁ KARTA
Tuto kartu vydávají nebankovní instituce. Jedná se o alternativu kreditních
karet, kterou nabízejí splátkové společnosti. Přestože jde o podobné
produkty, nákupní úvěrové karty se od kreditních podstatně odlišují. Tato
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karta již není tak častá, protože ji překonala kreditka, která funguje na
podobný způsob.
Pozn.
Nepleťme si tuto platební kartu s kartami, které nám poskytují obchodní
řetězce, obchodní společnosti apod. (Tesco, Billa, v Úpici Melichar.cz,
Penny…). To nejsou platební karty –
nemůžeme s nimi platit zboží,
nemůžeme s nimi vybírat hotovost z bankomatu. Poskytují nám pouze určité
výhody v daném obchodě.
Výhody a nevýhody
V tomto druhu platební karty nevidím žádné výhody, funguje na stejném
principu jako kreditní karta.
- jsou úročeny vyššími úroky
- mají omezenou použitelnost
ZÁVĚR
V současné době jsou nejvíce užívanými dvě jmenované platební karty =
debetní a kreditní.
Vývoj technologie v tomto oboru jde dopředu mílovými kroky, a tak
platební karty postupně nahrazuje placení prostřednictvím mobilního
telefonu, chytrých hodinek (i když jde stále v podstatě o platební karty a
jejich aplikace nahrané v těchto médiích). Nechme se překvapit, co nás
v budoucnosti na poli platby za zboží a služby čeká.
(Tch)

Mìsíce v roce - kvìten
Tím, jak my Češi pojmenováváme jednotlivé měsíce, jsme ve světě
poměrně jedineční. Buďme na tuto originalitu českého jazyka hrdí!
Překvapivá historie
Květen je měsíc, ve kterém příroda rozkvétá, kvete. To je docela jasné.
Zajímavá je ale historie jeho názvu. Představuje ojedinělý případ, kdy bylo
v 19. století původní pojmenování měsíce nahrazeno jiným. Pátý měsíc byl
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totiž ještě poměrně nedávno označovaný jako máj. Tento výraz pochází z
latiny a odvozuje se pravděpodobně od římské bohyně země a růstu
jménem Maia. Výraz květen použil poprvé roku 1805 Josef Jungmann ve
svém překladu Chateaubriandovy novely Atala, kterým chtěl dokázat, že i
čeština umí být moderním uměleckým jazykem. Název KVĚTEN je tak
jediným uměle vytvořeným pojmenováním měsíce (za původem ostatních
měsíců bychom se museli vydat do doby vlády Karla IV.).
Zajímavost:
Označení „máj“ je nám dnes známé
asi už jen z pranostik (třeba Studený
máj - v stodole ráj.) nebo z názvu
básnického díla Karla Hynka Máchy.
Přestože by nám mohlo připadat, že
Mácha použil slovo máj jako básnické
pojmenování, není to tak. V době
napsání a prvního vydání Máje byl
tento název zcela běžně používaným
označením kalendářního měsíce.
Naši předci věřili pranostikám (pranostika je jakási předpověď
počasí týkající se určitých dnů, období). A na co usuzovali
z letitého pozorování květnového počasí?
• Sníh v máji - hodně trávy.
• Studený máj - v stodole ráj.
• Mokrý máj - v stodole ráj.
• Když se v máji blýská, sedlák si výská.
• Bujný květ - plný úl.
• Žena nepolíbená v máji uschne a je v háji.
• Svatba v máji volá na máry.
• Svatby v máji šťastné nebývají.
• Čas ledových mužů a svaté Žo e bez deště nemine.
• Déšť svaté Žo e švestky ubije (15. květen).
(Tch)

fi

fi
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Hledáme kandidáty . . .
Vážení rodiče žáků 1.–8. tříd lánské školy, tři měsíce po vypršení
nouzového stavu (tedy 11. 7. 2021) skončí mandát členkám a členům
stávající Školské rady ZŠ Úpice-Lány. Proto Vás vyzýváme ke kandidatuře
do školské rady pro období následujících tří školních roků (2021–22 až
2023–24). Školskou radu tvoří dva zástupci zřizovatele, dva zástupci
pedagogů školy a dva zástupci právě Vás, zákonných zástupců žáků naší
školy.
Máte-li zájem o práci ve školské radě, napište nám, prosím, na
zsul@zsul.cz do pondělí 14. června 2021. Volby do tohoto důležitého
orgánu proběhnou ještě do konce školního roku, ustavující schůze se
uskuteční v září 2021.
(Ks)

pøipravujeme

Vydává Základní škola Úpice-Lány ve spolupráci s Dětským parlamentem
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