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Naši “NEJ” v øíjnu 2021
Nejlepší sportovec měsíce (6.–9. tříd):

Dorota VOJTĚCHOVÁ (9. A)

Nejlepší sběrač bylin měsíce:

Eliška STARÁ (6. B)

Hádanky na Moodlu:
(3 vylosovaní z 10 autorů 100% odpovědí)

Šimon KROUŽEL (6. B)
Radek LANGER (6. B)
Karel PÍŠA (8. B)
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Dny zemìpisu 2021
Konec listopadu je (s loňskou
výjimkou) spojen s tradičními
Dny zeměpisu. Opět chystáme
soutěž dvojic ve skládání puzzle
mapy České republiky, turnaj
v poznávání státních vlajek, bazar vyřazených učebnic a atlasů, školní kolo
Astronomické olympiády i promítání obrázků z cest. Časový rozpis, až
bude de nitivně doladěn, najdete na speciálním plakátku. Sledujte proto
zeměpisnou nástěnku ve druhém patře, resp. informace na školním webu.
Čtenářům Úlu nabízíme v rámci tohoto geogra ckého svátku
zeměpisnou soutěž teď hned, a to v podobě doplňovačky,
skrývaček a přiřazovačky.
Tak jdeme „na to“. Odpovědi na uvedené zeměpisné úlohy můžete posílat
e-mailem na zsul@zsul.cz nebo napsat na papír a osobně vhodit do
schránky (v prvním patře školy), která je označena nápisem Školní časopis
Úl, nejdéle do 10. prosince 2021. Nezapomeňte se podepsat…
Pět vylosovaných nejúspěšnějších luštitelů bude odměněno!
1. Doplňovačka
1.

1. Evropský stát nazývaný "Zelený ostrov"

2.

2. Součást názvu slovenského pohoří

3.

3. Hlavní město Francie (napiš, jak ho uvádějí Francouzi)

4.

4. Hluboký úzký záliv typický pro Norsko

5.

5. Obyvatel státu jihovýchodní Evropy

6.

6. Platidlo ve Velké Británii

7.

7. Polské město na Odře (asi 80 km JV od Wroclawi)

8.

8. Nejdelší evropská řeka

9.

9. Zemědělský produkt jihoevropských států (vyrábí se z něj
olej)

Tajenka: Co označuje zeměpisný název, který vyšel v tajence?

fi

fi
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2. Skrývačky (v následujících větách najdi názvy řek):
a) Alžběta tancovala bezvadnou sestavu.
b) Nikdy nestůjte pod rampouchem.
c) Ohřev vody je důležitý k přípravě pokrmů.
d) Mám železnou tyč.
3. Přiřaď (vytvoř dvojice, které spolu souvisí):
A – Brazílie
B – Norsko
C – Japonsko
D – Austrálie
E – Alžírsko

a) klokan
b) císař
c) káva
d) fjord
e) Sahara
(Ks)

Informace výchovné poradkynì
Epidemiologická situace stejně jako v loňském školním roce značně omezila
aktivity spojené s volbou povolání. Po zrušení účasti na Prezentaci středních
škol a zaměstnavatelů Královéhradeckého kraje v Trutnově jsme bohužel
museli odvolat také návštěvu Střediska praktického vyučování v Mladých
Bukách (SPŠ Trutnov).
Ještě před zpřísněním hygienic kýc h opatření
souvisejících s onemocněním covid-19 ale stihla zavítat za
žáky 9. třídy děvčata z VOŠ, SZŠ a OA v Trutnově. Diviška
Šiková, studentka 4. ročníku 4letého oboru praktická sestra,
kromě jiného vyprávěla o praxi v nemocnici na jednotlivých
odděleních a také o zkušenostech, které získala ona a její
spolužačky v době, kdy byla trutnovská nemocnice plná
pacientů ve vážném stavu způsobeném právě onemocněním
covid-19. Klobouk dolů před nimi. Tereza Janečková (1.
ročník) se teprve se svým oborem seznamuje. Už teď ale ví,
jak důležité jsou pro studenty znalosti především z chemie a přírodopisu.
Upozornila současné deváťáky na nutnost každodenní, pravidelné a často
několikahodinové přípravy na výuku. Nám samozřejmě dělá radost, že obě
dívky (stejně tak jako mnohé další absolventky naší školy a nyní studentky
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„zdrávky“) patří k těm nejlepším studentkám a nemají žádné výukové
obtíže.
Dne 30. listopadu 2021 proběhla uzávěrka přihlášek na střední školy
s talentovou zkouškou. Letos nikdo ze žáků neprojevil o studium na tomto
typu škol zájem.
(Vč)

Dìtský parlament v akci - Strašidelná stezka
V pátek 5. listopadu se sešlo před
lánskou školou velké množství
malýc h i velkýc h odvážlivců.
Členové dětského parlamentu
připravili pro všechny přítomné
trasu plnou strašidel, překvapení a
soutěží. Na některých místech se
báli děti i dospělí. V temném lese
na ně čekaly svítící masky nebo
ukřičená krvavá strašidla. Zakletá
spící princezna i její strážci
naháněli hrůzu také. Jiným
účastníkům se zase líbili kostlivec,
čerti, blázni, kouzelný portál nebo
čarodějnice. Nepříjemný byl hlas
ze záhrobí, který lákal děti do
neznáma. Svůj postřeh si děti
vyzkoušely při pirátské morseovce a nechyběl ani „oblíbený sliz“.
Stezka se vydařila a dokonce i počasí nám přálo. Akci podpořil
Studentský parlament MAS Království – Jestřebí hory, o. p. s.
Spoluorganizátorem byla opět kavárna Přístav.
Stezka i letos vedla kolem domu manželů Sobotkových. Jejich úžasná
halloweenská výzdoba přispěla k navození té správné atmosféry.
Děkujeme všem a těšíme se na další ročník.
(Ji)
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Devìtkrát to cinklo
Nadšenci přespolních běhů se
poslední říjnovou sobotu sešli na
tradičním Běhu Dlouhými záhony.
Konal se už 48. ročník. Loňský ročník
by l p o z n a m e n á n s l a b o u ú č a s t í
způsobenou koronavirem. Letos se na
start postavilo 75 běžců v dětských
kategoriích a 104 juniorů a dospělých.
Členitá trať, slunečné a teplé počasí,
krásná podzimní příroda a nadšení pořadatelů provázelo celé sobotní
dopoledne.
I dvacet lánských žáků (byli mezi nimi nejen atleti, ale i žáci, kteří
měli chuť si zazávodit) poměřilo své běžecké dovednosti se soupeři. Vůbec
si nevedli špatně. Vybojovali jsme devět medailí. Jedinou zlatou medaili
získal Tomáš Havlíček (2. A). Na stříbrný stupínek vystoupili Mirek Čermák
(2. A), Karolína Duchová (6. B), Marie Vlčková (6. B) a Šimon Souček (8.
B). Bronz patří Anetě Machové (8. B), Jakubu Balcarovi (6. B) a Anežce
Kultové (9. A). Lánské barvy hájil i bývalý žák naší školy Martin
Spielberger. Mezi dorostenci byl druhý. Děkujeme všem za vzornou
reprezentaci školy a bojovný výkon. Medailistům gratulujeme. Důležité je
však, že jsme udělali něco pro své zdraví a fyzičku.
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(Pk Tv+sport)

Martinský karas na talíøi
Místo svatomartinské husy měli sedmáci v pátek
5. listopadu na talíři svatomartinského karase. V
rámci prvních laboratorních prací. Už víme, jak
ryba vypadá zevnitř, čím dýchá, jak se pohybuje,
jak tráví potravu, k čemu má plynový měchýř,
kde má zuby. Děkujeme panu Martinu Kultovi za
dodaný exemplář. On to vlastně nebyl mlíčák,
ale samička plná jiker.
(Jč)

Jak to vidím já . . .
Václav Havel je znám po celém světě svým celoživotním bojem za lidská
práva. Ani pobyt ve vězení ho nezlomil a v roce 1989 se stal vůdčí
osobností sametové revoluce, následně dokonce československým
prezidentem a po rozdělení Československa prvním prezidentem České
republiky. Právem ho řadíme mezi největší Čechy 20. století. Jeho
nejznámějším a stále aktuálním citátem je: „Pravda a láska musí zvítězit
nad lží a nenávistí.“ My jsme však do našeho projektu vybrali jiný, méně
známý: „Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat
všichni.“ Jak se s citátem naši žáci „poprali“, můžete posoudit sami.
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Každý týden v pátek jezdím autobusem do Rtyně v Podkrkonoší do
hasičského kroužku. Autobus bývá hodně plný, jezdí mladí i staří lidé.
Jednou na další zastávce nastoupila stará paní o berlích. Nebylo volné
místo, aby si mohla sednout. Já sám jsem stál. Chvíli jsem pozoroval lidi,
kdo se jak zachová. Všichni dělali jakoby nic. Tak jsem to nevydržel a
chlapce, který tam seděl, jsem se zeptal, zda by mohl babičku pustit
sednout. Zvedl oči, hloupě se na mě podíval, ale vstal a babičku sednout
pustil. Bylo na ní vidět, jak moc je ráda, a řekla mně, že jsem dobře
vychovaný.
Já sám vím, že každý
bude jednou starý a bude
potřebovat pomoci.
Byl bych rád, aby si to
mladí lidé uvědomili a chovali
se tak, jak jednou budou chtít
po další generaci.
Já sám jsem vychovávaný k úctě ke stáří.
Radim Dirbak, 7. A
Nebo jak se říká: „Co nemáš rád, nedělej druhému.“ Myslím, že přesně tak
by to v životě mělo fungovat. Lidé by se k ostatním měli chovat slušně,
jelikož sami chtějí, aby se k nim ostatní chovali také v mezích slušnosti a
nebyli na ně sprostí. Právě dodržování slušného chování je často složitou
záležitostí, ale je potřeba na to stále myslet. Například když někoho o
něco prosíte. Jen si vzpomeňte, kolik lidí ani nepoprosí, a když žádanou
věc dostanou, dokonce ani nepoděkuje. Je to něco hrozného a bohužel se
nejedná o ojedinělé případy. Takových lidí je mnoho.
Je potřeba, aby se slušnost stala pro každého samozřejmostí. Lidé by
k sobě měli být ohleduplní, ochotní, připraveni si pomoci. Dokázat
poděkovat, poprosit, slušně pozdravit a celkově dodržovat pravidla
slušného chování by mělo být samozřejmostí.
Já osobně se snažím vždy lidem vyhovět. Byla bych moc ráda, aby,
až budu potřebovat pomoc od někoho jiného, se mi pomoci dostalo také.
Barbora Horáková, 9. A
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Petr, náš nezbedník, chodil do jedné základní školy v Trutnově. Tehdy mu
bylo 11 let, teď už mu je 22. Chodil do 5. třídy, neměly ho rády děti ze
třídy, ale ani učitelé a učitelky.
Jednoho dne se rozhodl, že si udělá legraci z paní učitelky. Chtěl
uvolnit šroubky od židle. Aby měl na to co nejvíce času, rozhodl se, že to
udělá o velké přestávce. Přinesl si do školy šroubovák a mohlo se jít na věc.
Skončila hodina a hned, jak paní učitelka odešla, vrhnul se do práce.
Lehnul si pod židli a co nejrychleji uvolnil šroubky. Viděly ho dvě jeho
spolužačky, které ale nevěděly, co tam dělá, a tak se o to nijak nezajímaly.
„Dobrý den, děti, dneska si zopakujeme zlomky”, řekla paní učitelka na
začátku další hodiny a chtěla se posadit na židli.
BUM BÁC a paní učitelka leží na zemi. Postaví se a ptá se: „Kdo to
udělal?“
Petr se jako jediný ze třídy začne smát. „A do ředitelny!“ křičí paní
učitelka. V ředitelně už ho čeká pan ředitel. Petr dostane ředitelskou důtku
a jde na další hodinu. Spolužáci dělají, jako že se nic nestalo.
Další den ve škole si spolužáci připravili na Petra to samé. Odešel na
toaletu, spolužáci rychle uvolnili šroubky od jeho židle. Když přišel zpět do
třídy, sedl si na židli a BUM BÁC. Petr leží na zemi.
Celá třída se mu začala smát a on se cítil velmi trapně.
A ponaučení, které z tohoto příběhu plyne: nedělej věci, které se ti
nelíbí, ostatním.
Kryštof Kobos , 7. A
Každý z nás se chová jinak, protože jsme se narodili v jiném prostředí, v
jiné době a byli jsme vychováváni jinými rodiči. Každý z nás má jiné
hodnoty od rodičů a ti zase od prarodičů. Každý z nás má tedy jiné
vlastnosti, charakter a představy o vlastním a společenském chování.
Myslím, že každé dítě je samostatná osobnost, která
se snaží kopírovat vlastní rodiče. Rodiče jsou pro nás děti
jedna velká kopírka, která zkopíruje vzhled, charakter a
zájmy. Představte si, že jdete po ulici a vidíte starého
pána, který už moc nemůže chodit. A teď je to na lidech,
zda mu pomůžou, nebo se mu vysmějí. Mnozí jsou
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ohleduplní a pomáhají jiným, ale jiní naopak žádné hodnoty nemají.
Své chování musíme ovládat. Kdybychom se nedokázali ovládat, byla
by na každém rohu rvačka a spousta zla a nenávisti mezi lidmi. Myslím, že
lidé stejného chování a charakteru k sobě mají hodně blízko. Jejich
společné rysy je spojují.
Nedokáži si představit, že budu kamarádit s někým, kdo je sprostý,
arogantní a nadává na celý svět. Mám ráda lidi, kteří se ke mně chovají
stejně jako já k nim. Přesně takové skupiny se v dnešní společnosti tvoří.
Skupiny lidí respektující životní a společenské hodnoty a naopak skupiny
ignorující všechny možné předpisy.
Aneta Machová, 8. B
Kdyby tento citát platil všude, tak by svět byl o mnoho lepší. Lidé by byli
šetrní k přírodě, nevypouštěli do vody škodlivé látky. Šetřili by energií a
surovinami. Vážili by si jídla, neplýtvali s ním a
na světě by nemusel být hladomor. Lidé by
netoužili jenom po moci a po bohatství. Svět by
mohl být bez válek a zbytečných kon iktů.
Všechny tyto zásady a příklady jsou základem
lidské morálky.
Bohužel jsou na světě lidé, kteří se chtějí něčím odlišit, nedodržují tato
morální pravidla, a proto svět je takový, jaký je.
Šimon Souček, 8. B
Artur byl obyvatelem keltského ostrova Budlaka. Na ostrově zpravidla
převládal zmatek, agresivita a pomstychtivost. Taky to podle toho
vypadalo. Skoro každý dům měl rozbité okno, vypáčené dveře nebo díru
ve zdi.
Artur byl odhodlán vše napravit. Nejdříve změnil svoji chatrč v
chalupu, opravil nábytek a zvelebil si zahrádku. Poté zasadil brambory a
mrkve a nakonec zrenovoval svoji loďku. Ostatní Keltové jen závistivě
zahlíželi opodál. Když za Arturem někdo přišel a požádal ho o pomoc, ani
se nerozmýšlel a hned šel.
Jednou ho požádal o pomoc Oscar, jeden z obávaných podrazáků.
Artur to věděl, ale i tak se rozhodl pomoci. Jenomže mezi tím, co pomáhal,

fl
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mu zbytek Oscarovy party zničil chalupu. Artur musel začít znovu, ale
lidem pomáhal dál. Byl přesvědčen, že by se měl chovat tak, jak si myslí,
že by se měli chovat všichni, i když se tak většina ostatních nechová.
Pavel Job, 8. A
Chovám se opravdu tak, jak si myslím, že by se měli chovat všichni? Říká
se: podle sebe, soudím tebe. Nicméně, chovám se tak?
Každý člověk, rodina, národ má asi trochu jinou představu o tom, co
je správné chování. Existují samozřejmě nějaká psaná i nepsaná pravidla
slušného chování, bohužel se jimi tak úplně neřídíme. Od malička nám jsou
vštěpovány zásady etikety a toho, jak bychom se měli chovat k druhým.
Maminka mi nejednou říkala a stále ještě říká, abych se choval k druhým
tak, jak bych chtěl, aby se oni chovali ke mně. I když se o to snažím, občas
se mi to tak úplně nedaří. Ovšem dobré na tom je, že si to uvědomuji a
občas mě to i trápí. Snažím se potom být lepším.
Svět, kde by se všichni chovali a jednali podle svého nejlepšího
vědomí a svědomí a dodržovali všechna pravidla, byli k sobě ohleduplní, je
bohužel nereálný. Vždyť ani v pohádkách tomu tak není. Přitom by se nám
všem žilo krásně bez válek, hádek a násilí.
Karel Píša, 8. A
V září Bruno nastoupil do prvního ročníku střední školy. Ve třídě zpočátku
nikoho neznal, a protože byl vždy tichý, seděl radši sám v první lavici.
Nebyl sice výborným žákem, ale pečlivě si zapisoval domácí úkoly a vedl
sešity. Své spolužáky si brzy získal, když jim poskytl k ofocení zápisky.
Vždy také věděli, na koho se mají obrátit, když
neznají domácí úkol.
Před deseti dny najednou Bruno přestal do školy
chodit, protože si zranil při sportu koleno. Třída se
dozvěděla, že Bruno nemůže chodit a leží v Praze v
nemocnici. Lékaři mu dělají různá vyšetření a patrně
ho čeká operace. Do školy se tedy ještě dlouho
nepodívá. Spolužáci se rozhodli, že mu jeho pomoc
oplatí. Mezi sebou si rozdělili předměty a posílají
mu ofocené sešity nebo zápisy.
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Díky spolužákům se může Bruno i v nemocnici učit a nebude snad muset
opakovat ročník. Jeho ochota pomáhat se vyplatila.
Jakub Balcar 6. B
Byla jednou jedna holčička, která chodila do šestého ročníku. V její třídě
byla skupinka kluků, kteří se jí posmívali jen proto, jakou měla barvu vlasů.
Nebo proto, jakou nosila do školy svačinu. Holčičku to moc trápilo.
Nechápala, proč se k sobě všechny děti nemůžou chovat hezky. Vždyť ona
nikomu neubližovala. Člověk by se přeci měl chovat k ostatním tak, jak by
chtěl, aby se k němu chovali ostatní. Všichni jsme si rovni a nemusíme se
porovnávat. Nikdo by se neměl povyšovat nad ostatní, ale ani se
ponižovat. Až takoví budeme, budeme se mít rádi a bude nám krásně.
Karolína Duchová, 6. B
Minulý týden jsem jela na taneční kroužek do Trutnova. Autobus byl plný
nejen školních dětí, žádné místo k sezení nebylo volné. Nastupovala jsem
mezi posledními a stála v uličce. Na další zastávce přistoupili starší
manželé, oba měli berle. Bylo mi jasné, že stát nevydrží, že si potřebují
sednout.
Byla jsem ale jediná – nikdo se nezvedl, nenabídl svoje místo…
Nikoho nenapadlo, jak se budou cítit oni, až budou v jejich situaci?!
Eliška Lysická, 6. A

Recepty z databáze na Moodlu
Děvčata 8. tříd se scházejí 1x za 14 dní ve školní kuchyňce a učí se
základům vaření. V letošním školním roce mohou nejdůležitější informace
související s vařením, stolováním, zdravou výživou, druhy masa atd. hledat
také na Moodlu v novém kurzu VAŘENÍ. Zároveň zde naleznou databázi
receptů, do které dívky vkládají své oblíbené a vyzkoušené recepty, a to
hned ve dvou kategoriích (sladkosti a hotové pokrmy). Databáze se začíná
pomalu plnit, a tak jsme pro vás vybrali dva. Jedná se o medovník od
Dominiky Strachotové. Na něm si pochutnají milovníci sladkého. Pro
zastánce zdravé výživy je určen recept na těstoviny s pórkovou omáčkou
od Anety Machové. Zkuste a ochutnejte.
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MEDOVNÍK
Suroviny na těsto:
4 vejce
20 dkg cukru krupice
25 dkg medu
2 lžičky jedlé sody
trochu octa
25 dkg másla změklého
35 dkg hladké mouky
Suroviny na krém:
3 šlehačky
20 dkg cukru moučky
šťáva z půlky citronu
+ čokoláda na polití
Postup:
Ušleháme vejce a cukr, přidáme med, jedlou sodu a ocet (musí to zpěnit),
změklé máslo a hladkou mouku. Těsto rozdělíme do dvou stejných forem,
pečeme 15 minut při 170 °C. Po vychladnutí každý korpus rozkrojíme
vzniknou 4 pláty. Každý plát potřeme krémem a posypeme rozemletými
vlašskými ořechy. Boky a vrch také. Nakonec medovník polijeme
rozpuštěnou čokoládou.

TÌSTOVINY S PÓRKOVOU OMÁÈKOU
Suroviny:
těstoviny, smetana, pórek, sůl, olej, voda
Postup:
1. Nakrájíme pórek na malé kostičky.
2. Rozpálíme olej na pánvi.
3. Pórek osmažíme (10-15 min).
4. Dáme vařit vodu, těstoviny vsypeme do vroucí vody, vaříme podle
návodu.
5. Pórek zalijeme smetanou, zamícháme a podusíme. Osolíme podle chuti.
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6. Uvařené těstoviny dáme na talíř a přidáme pórkovou omáčku.
(Vč)

Jak jsme se spolu rozlouèili . . .
Čtyři společně prožité školní roky rychle utekly a v červnu 2021 mě žáci
bývalé čtvrté třídy mile překvapili tajnou rozlučkou. Konala se v Havlovicích
na hřišti. Žáci a jejich rodiče připravili krásný program, při kterém jsem se
tedy pořádně zapotila – děti se proměnily v učitele a zkoušely mě ze všech
předmětů. Byla to pořádná fuška. Hodně jsme se nasmáli. Dostala jsem
krásné dárky, za které bych touto cestou chtěla ještě jednou všem moc
poděkovat. Ale nejen za ně, ale i za vás – děti, rodiče a za skvělé čtyři
roky.
Moje bývalá třído, buďte stále taková parta jako doposud a věřte, že
na vás nikdy nezapomenu.
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Vaše p. uč. Daniela Dvořáčková

Okénko speciálního Pedagoga
Ať jsi pravák, levák, nebo obouruký, všechno je OK. Problém může nastat,
když se k tomuto faktu připojí oko a noha. - Tak jsem ukončila předchozí
článek, který vyšel v našem časopise minulý měsíc.
Proto se podíváme na to, jak jednoduše určit, které oko a která noha jsou
dominantní (mají převahu, jsou šikovnější a více je používáme).

Nejdøíve oko:
Sroluj papír A4 tak, abys vytvořil kukátko (ve tvaru trychtýře). Vezmi
kukátko oběma rukama a přilož ho zúženým koncem k očím (ve
vzdálenosti asi 20 cm od nich). Snaž se do kukátka zachytit nějaký
předmět tak, abys ho viděl oběma očima. Potom zavři levé oko, pravé se
dívá – nesmíš pohnout kukátkem, to drž stále ve stejné poloze. Teď zavři
pravé oko a levé se dívá. Opět nesmíš pohnout kukátkem, stále ho měj ve
stejné pozici. Zjistíš zajímavou věc – jenom jedno oko vidí
zachycený předmět. Druhému oku předmět z kukátka
zmizí. A to oko, které vidí zaměřený předmět
(neutekl mu z kukátka), je oko šikovnější, to
znamená dominantní. Takže si zapamatuj, jestli
máš dominantní pravé nebo levé oko.

A teï noha:
Tahle zkouška je jednodušší. Prostě začni skákat po jedné noze. Ta
šikovnější si zařídí sama, aby sis vybral právě ji. Pokud budeš mít pocit, že
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obě nohy jsou stejně šikovné, popros někoho,
aby do tebe zezadu strčil. Ta noha, na kterou
dopadneš při ztrátě rovnováhy jako na první,
bývá ta dominantní.
Takže v minulém měsíci jsi měl možnost určit, zda jsi pravák, levák nebo
obouruký. Teď máš možnost totéž učinit s okem a nohou. Po zkouškách ti
může vyjít, že máš dominantní pravou ruku, pravé oko a pravou nohu.
Nebo levou ruku, levé oko a levou nohu. V tom případě gratuluji. Máš
ideální kombinaci.
Ve školní práci je nejdůležitější kombinace oko a ruka. Na tom se
shodneme. Proto se zaměříme především na ně. (To, které oko a která
noha jsou ty šikovnější, rozhoduje spíše ve sportu.) Pokud upřednostňuješ
jinou ruku než oko (tzn. pravou ruku a levé oko, nebo levou ruku a pravé
oko), mohou (ale nemusí) se objevit obtíže při zvládání čtení, psaní, v
kreslení, ve vyšších ročnících v geometrii a fyzice, ale i v celkovém vnímání
prostoru (například si můžeš plést levou a pravou stranu).
Prakticky se tato skutečnost dá vysvětlit takto: okem vnímáš nějaký tvar,
znak, písmeno a ruka ho má napodobit, přenést na papír. Pokud jsou
vedoucí oko i ruka stejné, putuje podnět po nervových drahách v mozku
pouze jedním směrem a zpět. Pokud jsou však dráhy zkřížené, nervový
podnět putuje tam a zpět déle a během jeho prodloužené dráhy dochází k
chybám.
Pokud máš tedy jako vedoucí (dominantní) pravou ruku a levé oko, nebo
naopak, a cítíš, že není úplně všechno v pořádku, nezoufej! Existují
jednoduchá cvičení, která ti pomohou zlepšit tvoji práci ve škole. Ale o tom
až příště.
Zdroj: internet

(Si)
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Netradièní matematika
V měsíci říjnu jsme si vyzkoušeli „kouzelnou“ aktivitu, kterou možná znáte
pod názvem MAGICKÉ ČTVERCE. A co to vlastně je?
Magické čtverce jsou takové čtverce, ve kterých součet ve všech
směrech (tj. v řádcích, sloupcích i hlavních úhlopříčkách) je roven témuž
číslu. Tyto čtverce pocházejí z Číny. Lidé věřili jejich magickým
schopnostem a nosili je při sobě jako talismany
pro štěstí či vlastní oc hranu. Němec ký
renesanční malíř a gra k Albrecht Dürer použil
magický čtverec i ve svém možná nejslavnějším
obraze – Melancholie. Magickou konstantou je
v případě tohoto čtverce číslo 34.
Žáci při hodině čtverce nejenom počítali,
ale také se naučili, jak je správně sestavovat.

Zde si mùete magické ètverce zkusit dotvoøit:

(Ný)

fi
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Další školní akce
TVOJE CESTA NAÈISTO
Tak se jmenovala interaktivní přednáška na téma návykové látky.
Sedmákům, osmákům a deváťákům se celé dopoledne věnoval nprap.
Lukáš Vincenc.
Žáci byli vtaženi do lmového příběhu, odpovídali na otázky a sami
otázky pokládali.

(Ji)

Domky pro hrùzu pouštìjící bytosti
Strašidelná stezka inspirovala naše čtvrťáky k vytvoření domků pro
všechny ty hrůzu pouštějící bytosti. Líbí?

fi
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(Vá)

pøipravujeme

Vydává Základní škola Úpice-Lány
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