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Naši “NEJ” v lednu 2022
Nejlepší sportovci měsíce (6.–9. tříd):

Natálie TOMKOVÁ (6. B)
Kateřina JAROLÍMOVÁ (8. B)
Patricia STIBBOVÁ (8. B)
Anežka KULTOVÁ (9. A)
Štěpán ŠITINA (6. A)
Štěpán SMÉKAL (8. A)
Jiří PETERKA (8. B)

Nejlepší sběrač bylin měsíce:

Jan BALCAR (7. B)

Hádanky na Moodlu:
(autor všech správných odpovědí)

Radek LANGER (6. B)
(2 vylosovaní ze 7 autorů 90% odpovědí)

Eliška LYSICKÁ (6. A)
Karel PÍŠA (8. A)
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O nejlepšího poètáøe
Každý rok pořádá sekce matematiky a fyziky
pro žáky druhého stupně matematickou soutěž
zaměřenou na logiku a numerické počítání.
Šesťáci až deváťáci počítají stejné úlohy jen
s jinou časovou dotací. Šesté a sedmé třídy mají
na řešení o pět minut delší čas. Cílem je rozvíjet
n e j e n m a t e m a t i c ko u , a l e i č t e n á ř s ko u
gramotnost. Žáci se přesvědčili, že je nutné číst
úlohy s porozuměním. Další motivací v této
soutěži je, že šesťák může porazit deváťáka.
Což se letos stalo. Plný počet bodů získalo pět
žáků: Matěj Lienert (6. B), Iveta Pavlásková a Šimon Vlček (7. B), Natálie
Kociánová a Viktorie Sedláčková (9. A).
Všem výhercům gratulujeme.
(Ji, Ný)

Školní kolo olympiády z èeského jazyka
Onemocnění covid-19 a opakované karantény výrazně zasáhly do průběhu
školního kola této soutěže. Přestože se konalo natřikrát, na všechny
zájemce se nakonec nedostalo. Suverénní vítězkou se stala Dorota
Vojtěchová z 9. A. Druhé místo patří Veronice Rusové z 8. B. Obě dvě
dívky postupují do kola okresního, které se koná 30. března 2022.
Uvidíme, zda proběhne prezenčním způsobem nebo on-line. Na příčce třetí
skončili se shodným ziskem bodů Zuzana Marešová a Jiří Peterka (oba 8.
B). Všem deseti žákům, kteří našli odvahu poprat se s nelehkými úlohami,
patří poděkování za účast.
(PK Č)

Zemìpisu vládnou dojídìjící
Nejúspěšnějšími řešiteli úloh letošního školního kola Zeměpisné olympiády
byli žáci přespolní. Z devíti soutěžících, kteří vybojovali umístění na
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pomyslných stupních vítězů, byli čtyři Maršováci (to jsou 2,2 % všech!
obyvatel Maršova u Úpice). Po jednom pak ti, kteří dojíždějí z Libňatova,
Velkých Svatoňovic, Hajnice a Trutnova. Čest Úpice zachraňoval jediný
žák.
V kategorii A, to znamená žáků 6.
tříd, vyhrál školní kolo Patrik Vít,
který získal 72 ze 77 možných bodů.
Jen o bod za ním skončil Šimon
Kroužel. Bronzovou pozici
vybojovala Marie Vlčková (všichni
ze 6. B).
Kategorii B (tedy žáků 7. tříd)
opanoval se čtyřbodovým
n á s ko ke m J a n B a l c a r ( 7. B ) .
O druhou pozici se svorně
podělili Tomáš Hofman a Vojtěch
Škoda (oba ze 7. A).
Kategorii C, tj. žáků 8. a 9. tříd,
ovládla Zuzana Marešová (8. A).
O tři body porazila Adama
Semeráka (8. B), který skončil
druhý. Třetí příčku obsadila Dorota
Vojtěchová (9. A).

Všem jmenovaným žákyním a žákům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů
v okresním kole, které se uskuteční on-line formou ve středu 23. 2. 2022.
(Ks)
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Dìjepisná olympiáda
Této soutěže se naše škola účastní každý rok, ovšem letos se mnoho
zájemců o testování znalostí historie nenašlo. Ačkoli byla vyhlášena dvě
kola, covid zapříčinil, že se nakonec zapojily pouze dvě žačky. 8. A
reprezentovala Zuzana Marešová, která s přehledem získala 50 bodů ze
60 možných, za 9. A statečně bojovala Dorota Vojtěchová. I jejích 42
bodů stačí k účasti v okresním kole této soutěže, které se uskuteční 23.
března na ZŠ Komenského v Trutnově.
Tématem letošní olympiády byla šlechta a její proměny během času.
Pokud máte zájem, můžete si i vy vyzkoušet několik otázek.
Nejstarší počátky naší šlechty jsou velmi mlhavé a historici je musí
dohledávat mezi dalšími zprávami z kronik a letopisů.
1. Zkus určit období, které je přijímáno jako doba formování se nejstarších
šlechtických rodů u nás. Správnou odpověď zakroužkuj:
a) 7.-8. stol.
b) 9.-10. stol.
c) 11.-13. stol.
d) 14.-15. stol.
2. Za které panovnické dynastie se tedy šlechta začala formovat
(zakroužkuj správnou odpověď)?
a) za Lucemburků
b) za Jagellonců
c) za Přemyslovců
d) za Mojmírovců
3. S využitím nabídky doplň text:
Nabídka: rytíři, páni, zemani
5

Vrstva šlechty se v českých zemích tvořila především z vojenské družiny
okolo panovníka. Postupně vznikla vyšší šlechta (_______________) a nižší
šlechta (_________________ a ________________).
Řešení: 1. c), 2. c), 3. vyšší šlechta – páni, nižší šlechta – rytíři, zemani

(Pk D)

Dìtský parlament v akci aneb srdíèkový den
Po dvou letech mohli parlamenťáci opět uspořádat
oblíbený Srdíčkový den. Letos to vyšlo přesně na
Valentýna 14. 2. V tento den přišli do školy všichni
v červeném, růžovém nebo

alovém oblečení. Celý

den se psaly tzv. „valentýnky“. Kdo chtěl, mohl
napsat nějaký pěkný vzkaz pro kohokoliv. A že jich
nebylo málo. Parlamenťáci přání následující den doručili adresátům. Kromě
toho školu vyzdobili srdíčky a balónky. Děkujeme.

(Ji)
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Lyaøský kurz pro 5.–6. tøídy
Prakticky na den přesně jsme se 14.
února 2022 po 3 letech vrátili do
skiareálu Petříkovice, místa konání
tradičního lyžařského kurzu pro žáky 5.
třídy naší školy. Tentokráte jezdili
společně s námi také žáci 6. tříd, kteří si
z důvodu onemocnění covid-19 museli
rok na ten svůj kurz počkat.
Původně se přihlásilo 35 zájemců, bohužel hned v pondělí jsme
museli vyřadit 1 pozitivně testovaného, v průběhu týdne ještě „odpadla“
z méně závažných důvodů další 2 děvčata, takže kurz nakonec dokončilo
33 lyžařů. Pedagogický dozor a zároveň výuku lyžování zajišťovali Jakub
Huček, Vendula Janečková, Hana Vávrová a Iveta Votočková. Dopravu
tam i zpět zajistila autodoprava pana Sedláčka.
Přestože počasí bylo v týdnu od 14. do 18. 2. opravdu proměnlivé
(zažili jsme déšť, sníh, vítr, slunce), podařilo se nám s výjimkou čtvtečního
dopoledne strávit na sjezdovce 3–4 hodiny intenzivní výuky. Tentokráte
s námi bylo nezvykle velké množství začátečníků, a tak hned 13 dětí
začínalo se základy lyžování na sjezdovce u lyžařské školy. Ale děti byly
velmi šikovné, a tak postupně zvládly jízdu na hlavní sjezdovce všechny.
Některá děvčata hlásila po prvním dni, že mají tělo plné modřin od
neustálých pádů, ale těch s přibývajícími dny postupně ubývalo. Někteří
začátečníci na konci kurzu sjížděli svah, jako by se s lyžemi na nohách
narodili. A z toho máme vždycky velkou radost.
Radujeme se i z pozitivních
reakcí, které vyplynuly z ankety.
Hlavně děvčata byla ze svých
pokroků doslova nadšená, a
přestože tekly i slzy strachu během
první jízdy na velkém svahu, ráda
by u lyžování zůstala. Z ankety
jsme se také dozvěděli, že v mnoha
případech bohužel v rodině nikdo
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další kromě dětí nelyžuje, a tak pravděpodobně nebudou moci v lyžování
pokračovat, i když by rády. Myslíme si, že právě rodinné prostředí a
příznivé ceny skipasů skiareálu v Petříkovicích jsou ideálním místem, kam
může rodina zajet autem a posedět v příjemném prostředí zdejšího bufetu,
zatímco děti budou zdolávat sjezdovku. To dobrý tip na jarní prázdniny.
Všichni lyžaři obdrželi pamětní účastnický list a další drobné odměny.
Body jim budou započítány i do soutěže O nejlepšího sportovce školy.
Pokud se sejde dostatečný počet zájemců a budou příznivé přírodní
podmínky proběhne lyžařský kurz i v příštím školním roce. Na účastníky
toho právě skončeného potom čeká ještě týden na chalupě U Supa
v Deštném v Orlických horách.
Děkujem dětem za příjemně strávený týden.

(Hč, Jč, Vá, Vč)

Mikrobi, rovnováha a krev
Další vydařené sobotní přírodovědné
dopoledne na trutnovské zdrávce
proběhlo poslední lednovou sobotu.
A co na nás čekalo? Na prvním
stanovišti jsme navázali na minulé
setkání. Do kultury jsme otiskli svůj
prst před a po vydezin kování.
Vzorky jsme si odvezli do školy a za
pět dnů jsme zjistili, jaké „potvůrky“
nám běhají po prstech a jak funguje dezinfekce. Na prstech před
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vydezin kováním se vytvořily bakterie a plísně. Otisky prstů po dezinfekci
téměř nic nezachytily. Šesťáky a sedmáky zaujal nevšední výklad
rovnováhy. Pod taktovkou brněnského Úžasného divadla fyziky jsme si
ověřili působení těžiště v našem těle
a jak beruška drží rovnováhu.
Doufejme, že si to budou šesťáci do
sedmičky pamatovat. Na posledním
s t a n ov i š t i n á m by l a o d b o r n ě
odebrána kapka kr ve z prstu.
Následným jednoduchým testem
jsme zjistili, jakou máme krevní
skupinu. Už se těšíme na březnové
setkání! Děkujeme, zdrávko!
(Jč)

Informace výchovné poradkynì
První březnový den je posledním dnem, kdy mohou žáci hlásící se na
střední školy odeslat přihlášky. V letošním školním roce opustí naši školu 19
žáků 9. třídy a 2 žáci 8. tříd. Každý žák má možnost podat si celkem 2
přihlášky. Této možnosti využili všichni vycházející s výjimkou 1 žáka 8.
třídy. Ten patrně nebude pokračovat ve studiu na žádné střední škole.
Na nematuritní obory směřuje 21 přihlášek, 19 potom na obory
zakončené maturitní zkouškou. Je znát zvýšený zájem o studium na
středních školách se zdravotnickým a sociálním zaměřením (2x VOŠ, SZŠ a
OŠ Trutnov – obor zdravotnické lyceum i praktická sestra, 3x SOŠ sociální
a zdravotnická - Evangelická akademie Náchod – obor ošetřovatelství).
Mezi chlapci se stejně jako v letech minulých těší oblibě SPŠ Trutnov (obory
informační technologie, nástrojař a elektrikář). Roste též zájem o studium
na SPŠ O. Wichterleho v Hronově (obory aranžér, kadeřník, mechanik
opravář, elektrikář).
O přijetí na osmileté gymnázium se pokusí 1 žák 5. třídy.
Věříme, že u přijímacího řízení budou naši žáci úspěšní natolik, aby
byli přijati hned v 1. kole. Hodně štěstí tedy všem!
(Vč)
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Okénko do 2. A
Na završení kapitoly z prvouky Náš domov
jsme si v lednu pozvali paní Janu
Nešněrovou. Ta nás seznámila s historií
Úpice, s životem a prací jejích obyvatel a s
významnými lidmi, jejichž jména jsou s
naším městem neodmyslitelně spojena.
Dalším t émat em, kt erému jsme
věnovali opravdu velkou pozornost, je
Člověk a jeho zdraví. S tímto učením souvisí
i první pomoc. Vždyť vědět, jak se
zachovat v případě, že se setkáme se
zraněným člověkem, mu může zachránit
život. Aby byli žáci opravdu dobře připraveni, pozvali jsme si záchranářku
a členku ČČK paní Veroniku Mílovou, která druhákům přišla rozšířit jejich
znalosti a dovednosti ve zdravotní výchově. Žáci získali spoustu nových
poznatků i praktických ukázek první pomoci. Sami si pak vyzkoušeli
ošetření spolužáka.
První pomoc v praxi si děti vyzkoušely i s paní učitelkou Vendulou
Janečkovou, která vede na naší škole zdravotnický kroužek.
Toto téma žáky opravdu bavilo a mně nezbývá než věřit, že i zde
platí „těžko na cvičišti – lehko na bojišti“.
(Dě)

Jak to vidím já . . .
Také 48. ročník soutěže Požární ochrana očima dětí, jejímž hlavním
organizátorem je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka, má tři části, a to
literární, výtvarnou a digitální. Soutěž probíhá hned v několika kategoriích.
My vám v rámci školního projektu Jak to vidím já přinášíme ukázky prací,
které jsou zařazeny do kategorií L2 a L3. Uvidíme, zda některé práce
našich žáků zajistí jejich autorům „medailové“ umístění v kole okresním.
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Požární ochrana očima dětí
Co si pod tímto pojmem představuji já? Kluk z šesté třídy, který se ještě
nikdy nesetkal s přímým zásahem hasičů?
Vím, jak je jejich práce přínosná a důležitá, viděl jsem již některé jejich
zásahy v televizi. Nebo mohu zavzpomínat na dny v mateřské školce, kde
jsme na toto téma kreslili obrázky.
Jsou to hrdinové, kteří nejen hasí ohně, ale také mnohdy zachraňují
lidské životy. A co je na jejich práci to nejvíce obdivuhodné? Nasazují
vlastní život k záchraně druhých lidí.
U nás na vesnici máme spolek dobrovolných hasičů. Pro děti dokonce
mají i kroužek malých hasičů, kde se učí už od dětství nejen znát,
rozpoznat, popsat, ale i umět zacházet s hasicím zařízením. Dokonce
pořádají i různé soutěže s okolními vesnicemi, aby si své dovednosti
otestovali.
Velmi obdivuji jejich hrdinství, smysluplnou práci a také nebojácnost, s
jakou přistupují ke všem úkolům, se kterými se musí potýkat, občas i kvůli
nezodpovědnosti jiných lidí. Každý z nás by měl svým chováním a
jednáním myslet na to, aby tito hrdinové mohli trávit čas s rodinou místo
nasazování vlastního života.
Matěj Souček, 6. B
Každý rok naši dobrovolní hasiči mají výjezd k požáru. Vloni měli výjezd
dokonce dvakrát.
U rodinného domu hořela stodola. Jeden z místních hasičů zahlédl u
sousedů dým a poté plamen. Ihned vzal mobil a zavolal veliteli, ten vyhlásil
poplach. Místní hasiči se začali sjíždět a sbíhat. Protože v blízkosti požáru
je hydrant, místní hasič mezitím natáhl hadice a začal hasit, než hasičské
auto přijelo. Pak přijížděli profesionální hasiči z Trutnova, z Hajnice a
Úpice, přijeli i cisterny. Za chvíli to vypadalo, že je všechno uhašeno, ale
najednou byl slyšet výbuch. Bouchla jedna uskladněná pneumatika.
Protože byla natlakovaná vzduchem, tak se celý plamen znova rozhořel.
Čekalo se, než bouchnou další, a když už byl klid, tak ohnisko hasiči
pořádně prolili. Myslím, že hašení trvalo skoro dvě hodiny. Poté všechny
jednotky odjely. Ohnisko ještě hlídali naši hasiči. Protože to bylo blízko
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silnice a byla všude voda a venku bylo pod nulou, museli ještě rozsypat po
silnici sůl, aby nezledovatěla.
Všechno jsem pozoroval z okna. Ze začátku to byl ohromný plamen a
vypadalo to hrozivě. Naštěstí díky vesnické pospolitosti se zabránilo větším
škodám. Znovu jsem se přesvědčil, jak je hasičská práce důležitá, jak nám
hasiči pomáhají a jak je důležitá rychlost.
Radek Langer, 6. B
Hasiči společně s dalšími členy integrovaného záchranného systému jsou
pro chod dnešního světa velmi důležití. Bez nich by zde vládl naprostý
chaos. Denně nasazují životy, aby se nám tu lépe žilo a abychom byli v
bezpečí.
Toto po celém světě vykonávají dobrovolní nebo profesionální hasiči. A
dost často dostávají za tuto službu lidu skoro až směšné částky. No a ti
dobrovolní hasiči, ti to dělají dokonce zadarmo, protože je to baví.
Práce hasičů je velice důležitá pro společnost. Ale nejen hasiči usilují co
nejvíce o to, aby se tu lépe žilo. Nevím, co bychom dělali bez policistů
nebo záchranářů. A proto bychom se k nim měli chovat s úctou a
respektem za to, jakou službu prokazují lidstvu.
Adam Semerák, 8. B
Naši hasiči
U hasičů, jak je známo,
konat dobro je jim dáno.
Svůj život vždy nasadí,
se vším si hned poradí.
Když oheň začne rychle plát,
každý hasič ví, co dělat.
Když se s ohněm poperou,
u piva to proberou.
Sotva co si odpočinou,
mají zase akci jinou.
Při hromadné nehodě,
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při tonutí ve vodě
na pomoc ti přispěchají,
dobré nty na to mají.
Poraněné zachrání,
spadlé stromy odstraní.
S odvahou a radostí
zvíře z nouze vyprostí.
Hasiči jsou ve dne v noci
připraveni ku pomoci.
150 zavoláme,
jsme moc rádi, že je máme!
Jiří Peterka, 8. B
Malý žhář
Tento příběh se stal, když jsem byla ještě malá.
Mamka pracovala v pokoji mého bratra, když uslyšela z kuchyně dusot
malých nožiček. Po chvíli už byl klid, nic nebylo slyšet, a tak se dál
věnovala své práci.
Asi po půl hodině se ozvala obrovská rána. „Sabrinko!“ vykřikla
mamka a vyběhla z pokoje. V kuchyni již plameny olizovaly naši domácí
pekárnu. Mamka rychle popadla utěrky a snažila se oheň uhasit. To se jí
naštěstí podařilo. To byla spoušť! V pekárně obrovská díra, všude
roztavený plast.
Co se vlastně stalo? Při mém průletu kuchyní jsem zavadila o kolečko
sporáku. Od rozpáleného sporáku chytla pekárna, která stála na něm.
Díky pohotové reakci naší mamky se oheň nerozšířil na celý byt. Netušila
jsem, co vše moje neopatrnost způsobí…
Sabrina Roudná, 6. A
Hra se zápalkami
Jedno letní odpoledne si dva kamarádi vyšli na procházku do nedalekého
lesa.
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Bavili se tím, že na kraji lesa škrtali sirkami a sledovali, jak tráva
rychle hoří a hned se také sama uhasí. Že se neuhasí úplně, si všimli, až
když kolem nich hořelo nejméně deset trsů trávy. Co teď? Snažili se oheň
udupat, ale marně.
Jeden z chlapců běžel na sídliště pro pomoc. „Rychle, kluci, u lesa
hoří“! Příliš mu nevěřili, ale vydali se s ním k lesu. Společně se jim podařilo
oheň uhasit. Tentokrát i bez zásahu hasičů.
Po tomto zážitku si už kluci jistě nikdy trávu jen tak pro zábavu
nezapálí.
Lucie Horáková, 6. A
Vzpomínky mojí babičky
Mám moc rád vlaky a rád si o nich povídám třeba se svojí babičkou.
Vyprávěla mi, že do roku 1980 jezdily v Československu parní
lokomotivy. Aby vznikla pára, která celý stroj poháněla, topilo se uhlím.
Kouř vycházel komínem a s ním vylétávaly i jiskry.
V létě se někdy stávalo, že podpálily obilí, slámu nebo strniště na poli
poblíž trati. Stoupající dým přivolal hasiče – přiřítila se houkající požární
auta a hasiči většinou požár rychle uhasili. Nevznikly velké škody, ale
parní lokomotivy se na vzniku požárů také podílely.
Šimon Strachota, 6. A

Vaøíme podle moodlu
Oblíbenou surovinou v naší kuchyni se stalo kokosové mléko.
Kokosové mléko je hustá tekutina, která se vyrábí z namleté
dužiny kokosového ořechu smíchané s horkou vodou. Díky louhování se z
dužiny dostane kokosový olej, kvůli kterému je kokosové mléko tučné.
Obsah tuku dosahuje obvykle 25 %, ale existují i tučnější a méně tučné
varianty. Chuťově je podobné mléku, lehce sladké. Kokosové mléko se
hojně
používá
v
kuchyních
Latinské
Ameriky, Afriky, Karibiku, Oceánie nebo Asie. Má mnoho využití: může
nahrazovat mléko, vyrábějí se z něj různé dezerty nebo sýry, používá se
na výrobu některých míchaných nápojů (například piña colada) nebo se z
něj vyrábí kari.
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Kokosové mléko se někdy plete s kokosovou vodou, tekutinou uvnitř
mladých kokosových ořechů. (zdroj: Wikipedie)
Ani my se v hodinách vaření nebojíme vyzkoušet kokosové mléko.
Recept na polévku byl zveřejněn na školním facebooku, nyní můžete
vyzkoušet kuřecí maso podle Kateřiny Jarolímové, která svůj recept uložila
na školní Moodle a dostala za něj hodnocení 1. Můžete vyzkoušet.
Kuřecí směs s kurkumou a kokosovým mlékem podle Kateřiny
Jarolímové
400 g kuřecích prsou
100g mrkve
1 menší bílá cibule
1 stroužek česneku
2 lžíce olivového oleje
100 g růžiček květáku
1 lžička kurkumy
1 lžička kari koření
150 ml zeleninového vývaru
400 ml kokosového mléka z plechovky
100 g fazolových lusků
sůl
pepř
Kuřecí prsa nakrájíme na nudličky, oloupanou mrkev na kolečka, cibuli
najemno. Česnek utřeme. V hlubší pánvi rozehřejeme jednu lžíci olivového
oleje, přidáme nasekanou cibuli a opékáme ji 2 minuty na středním
plameni. Do pánve přidáme květák, mrkev a vše vaříme ještě 5 minut.
Přidáme utřený česnek, kurkumu, kari koření a vše zalijeme zeleninovým
vývarem. Přiklopíme pokličkou a necháme cca 10 minut dusit. V druhé
pánvi rozehřejeme 1 lžíci olivového oleje a opékáme cca 10 minut
nakrájená kuřecí prsa na středním plameni.
Na závěr vše smícháme, zalijeme kokosovým mlékem, přidáme fazolové
lusky a obsah pánve necháme 5-10 minut prohřát na středním plameni.
Dochutíme a podáváme.
(Vč)
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Prostor pro v akci
Informujeme žáky i rodiče, že Markéta a Petr, tým sociálních pracovníků
NZDM KLÍDEK, PROSTOR PRO, o.p.s, opět působí v naší škole každý
čtvrtek od 14 do 15 hodin. Najdete je v přízemí v učebně 6. B. Můžete se
na ně obrátit s čímkoliv, hovořit s nimi o tom, co se Vám daří nebo nedaří,
napsat si úkol, nechat si vysvětlit nějakou látku nebo se přijít odreagovat a
odpočinout si od všedních starostí. Snaží se společně pomoci těm, kteří se
např. nemají doma o koho pevně opřít.
Pro děti a dospívající jsou dostupní i na sociálních sítích, konkrétně na
FB a IG „Klídek terén SkUp“, také je můžete kontaktovat na telefonním
čísle 722 507 911.
Vzkazy pro žáky a rodiče:
„Žáci, budete-li mít chuť nás poznat nebo budete-li něco potřebovat, klidně
se za námi stavte, rádi vás uvidíme.“
„Milí rodiče, pokud byste potřebovali více informací, klidně se nám ozvěte
na telefonním čísle, koukněte na naše webové stránky: www.prostorpro.cz
nebo se zastavte v mobilním klubu (nejčastěji parkujeme na náměstí).
Markéta a Petr, tým sociálních pracovníků NZDM KLÍDEK, PROSTOR PRO,
o.p.s
Další pomoc, kterou PROSTOR PRO nabízí, se týká řešení šikany.
Přečtěte si informace o jejich webové aplikaci a projděte si ji. Je velice
přehledná a věříme, že vám může v dané situaci pomoci.
NEMÁ TO NA ČELE – www.nematonacele.cz.
Šikana? V Česku se s ní setká každé druhé dítě. Jedním z důvodů epidemie
ubližování je i to, že odhalit a správně řešit šikanu není snadné ani pro
rodiče, ani pro učitele. Od září jim proto začala pomáhat nová webová
aplikace NEMÁ TO NA ČELE. Co všechno v ní najdete?
Web pomáhá rodičům i učitelům už při podezření na šikanu a podává jim
včas pomocnou ruku.
Dítě v tom nesmí zůstat samo. Spolupráce rodičů a učitelů je zásadní!
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Šikana je opakované a záměrné ubližování. Zásadní je pro ni
především nepoměr sil mezi útočníkem a obětí, která se zkrátka nemůže
sama účinně bránit. Šikanované dítě si většinou samo poradit nedokáže. To
je důvod, proč se aplikace vyvinula pro rodiče a učitele – je důležité, aby
právě oni dokázali dítěti včas a účinně pomoci. Spoluautorkou webaplikace je Gabriela Lepková. Bezradnost a nejistota rodičů v tom, jak
postupovat, jsou podle ní velmi častou překážkou pro včasné řešení šikany.
Aplikace se proto snaží co nejvíce podpořit spolupráci rodičů a školy.
Silná stránka web-appky NEMÁ TO NA ČELE je v tom, že vychází ze
zkušeností a potřeb jak rodičů, tak učitelů, a proto jim dokáže jít naproti.
Cílem je mimo jiné co nejvíce podpořit jejich vzájemnou spolupráci. Aby
byli skutečnými partnery a vzájemně si při řešení pomáhali.
Cílem je provést rodiče a učitele složitým terénem šikany přehledně a
srozumitelně, krok za krokem. Jádrem aplikace je krátký dotazníkový
„Test“, který rodiči nabídne první rychlou orientaci v situaci konkrétního
dítěte. V praktické sekci „Prevence“ se rodiče seznámí s konkrétními tipy,
například jak citlivě otevřít s dítětem debatu. Část „Postup“ zase přehledně
radí, v jakém pořadí podnikat jednotlivé kroky i jak správně spolupracovat
se školou. Stejnou pomoc najdou v aplikaci i učitelé. Výhodou aplikace je
také rozsáhlá celorepubliková „Mapa pomoci“ – databáze organizací a
institucí, na které se mohou rodiče i učitelé obrátit s prosbou o odbornou
pomoc.
Přístup na webovou stránku nematonacele.cz je pro rodiče i učitele
zdarma. Aplikace zároveň nevyžaduje žádnou registraci a funguje zcela
anonymně. Uživatelé se však mohou prostřednictvím jednoduchého
formuláře obrátit přímo na pracovníky prevence v PROSTOR PRO,
případně oslovit napřímo jakékoliv pracoviště z rozsáhlé databáze
odborníků.
Základní informace:
· Aplikace: www.nematonacele.cz
· Kontaktní mail: aplikace@nematonacele.cz
· Facebook/instagram:/nematonacele
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11. - 15. 7. | 25. - 29. 7.
od

Cena tábora :
1800,-/osoba (sourozenci 1600,-/osoba)
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