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

Marie VLČKOVÁ (6. B)
Kateřina HORÁKOVÁ (8. A)
Štěpán ŠITINA (6. A)
Jakub BALCAR (6. B)
Štěpán ASTR (8. A)

Nejlepší sběrač bylin měsíce:

Radek LANGER (6. B)

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

Lucie JOBOVÁ (6. B)
Marie VLČKOVÁ (6. B)
Radek LANGER (6. B)
(1 vylosovaná z 6 autorek 100% odpovědí z řad
pedagogů)

Ladislava ŠATKOVÁ
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Vesmírné støíbro
V krajském kole Astronomické olympiády už
v dějinách ZŠ Úpice-Lány dosáhli její žáci na
bronzovou příčku několikrát. Vyšší pozice byla
Láňákům zapovězena. Až do letoška…
Do histor ie školy se nesmazatelně
zapsal Adam Semerák z 8. B, který se stal
mezi vrstevníky druhým nejlepším hvězdářem Královéhradeckého kraje.
Úspěšnou řešitelkou v kategorii 8. a 9. tříd byla také Dorota
Vojtěchová z 9. A (8. místo). V soutěži žákyň a žáků 6.–7. tříd z lánských
soutěžících nastřádali nejvíce bodů Natálie Tomková z 6. B (10. místo),
Radek Langer ze 6. B a Václav Munzar ze 7. A (oba 11.–13. místo).
Blahopřejeme.
(Ks)

Olympiáda v èeském jazyce
Dorota Vojtěchová se v pondělí 25. dubna 2022
zúčastnila krajského kola Olympiády v českém jazyce.
M e z i 13 n e j l e p š í m i ř e š i t e l i o k r e s n í c h k o l
Královéhradeckého kraje skončila na velmi pěkném
8. místě. Sama o své účasti řekla: “Mluvnickou část jsem
celkem zvládla, ale vůbec mi nesedlo slohové
téma.” My však Dorotě gratulujeme a děkujeme za
úspěšnou reprezentaci školy. Jedná se totiž o historicky
první účast žákyně ZŠ Úpice-Lány v krajském kole této
soutěže.
(Pk Č)

Poární ochrana oèima dìtí - krajské kolo
Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlásilo výsledky dalšího
kola soutěže POOD. Po několika umístěních na stupních vítězů v okresním
kole se hned dva naši žáci dočkali ocenění také v kole krajském.
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V kategorii literárních prací L2 získal 1. místo Lukáš
Vodička ze 6. B. Jiří Peterka (8. B) se v
kategorii L3 umístil na 3. místě. Zároveň s
výsledkovou listinou dorazila do školy pozvánka na
slavnostní vyhodnocení, které následně proběhlo
20. 5. 2022 v budově Ústřední hasičské školy Bílé
Poličany.
Oběma chlapcům gratulujeme a děkujeme za
vzornou reprezentaci školy.
Článek Jiřího vyšel již v jednom z předchozích
čísel, vítězný text Lukáše si můžete přečíst nyní.
(Pk Č)
Nešikovný tatínek
Zrovna bylo krásné ráno,
o zvířata postaráno.
Šel jsem oheň ke kotlíku založit,
musel jsem si špalky do kolečka naložit.
Špalky jsem do komínku naskládal,
tatínek mě k zapálení nabádal.
Vzal jsem sirky, kousek pepa,
začal jsem se trochu klepat.
Oheň vzplanul, jiskra letí,
tatínek šel vynést smetí.
Nevšiml si, jiskra vzplála,
maminka se o keř bála.
Letí ven a volá hoří,
hasiči do svých aut běží.
Než přijedou, hoří strom,
je to požár jako hrom.
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Hadice do rukou vzali,
síly dohromady dali.
V mžiku požár uhasili,
domy kolem zachránili.
Táta volá: „Hurá, sláva“,
na panáka všechny láká.
Hasiči však ujíždějí,
hodně štěstí nám všem přejí.
Lukáš Vodička, 6. B

Putovní pohár opìt na lánech
Zdravotníci se po dvou letech také
dočkali své soutěže. Ve středu
proběhl jubilejní 20. ročník
Zdravotnického víceboje, který se
měl uskutečnit již v roce 2020.
Soutěžilo 14 hlídek, 8 ve starší
kategorii a 6 v mladší. Z 14 hlídek
bylo 6 lánských!!! Mladí zdravotníci
ošetřovali různá poranění,
obvazovali a přenášeli zraněné, poznávali léčivé rostliny, překonávali
překážkovou dráhu, běhali s nosítky, předvedli své znalosti v dopravě a
historii Červeného kříže.
Jak jsme si vedli? Putovní pohár ve Zdravotnickém víceboji ve starší
kategorii se opět vrací do rukou ZŠ Úpice-Lány. Získala ho hlídka ve složení
Tereza Košnarová, Kateřina Jarolímová, Tomáš Zelinka (všichni 8. B), Pavel
Job (8. A) a Šimon Vlček (7. B). Bronzová ve stejné kategorii byla hlídka
složená výhradně z žáků 7. B - Linda Dibelková, Ema Nývltová, Jan Balcar,
Pavel Kraus, Tomáš Tomčiak. Těsně pod stupni vítězů skončilo v mladší
kategorii družstvo ve složení Sára Nývltová a Amálie Kultová (obě 3. A),
Daniela Strachotová, Barbora Šímová a Jan Folc (všichni 4. A). Další naše
družstva obsadila 4., 6. a 7. místo.
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Poprvé v letošním roce byl Zdravotnický víceboj zároveň i okresním
kolem. Do této soutěže se započítaly pouze výsledky zdravotnických úkolů.
Obhajovali jsme putovní poháry v obou kategoriích. Bohužel se nám je
obhájit nepodařilo. Hlídce 7. B prvenství uniklo o pouhých 20 bodů a
vítězné hlídce Zdravotnického víceboje o 25 bodů.
Těší nás ale, že máme na Lánech tolik žáků, kteří jsou schopni
poskytnout první pomoc. Lánští učitelé se tedy nemusí bát o své zdraví.
Vždycky se najde někdo, kdo je
ošetří.
Gratulujeme medailistům. Děkuji
všem zdravotníkům za celoroční
svědomitou přípravu. V květnu a v
červnu pokračujeme. Doufám, že
naše řady ještě rozšíříme, zvláště o
žáky z 1. stupně.
(Jč)

Skvìlé výkony v poháru rozhlasu
Po d vo u l e t e c h s e r o z b ě h l y
i atletické soutěže na okresní
úrovni. Ve čtvrtek 12. května 2022
za krásného a slunečného počasí
se na tr utnovském atletic kém
stadionu uskutečnil další ročník
Po h á r u r o z h l a s u . Po ř a d a t e l é
neočekávali tak velký zájem. Bylo
přihlášeno 56 družstev ve 4 kategoriích, nejvíce starších žáků (16 týmů),
proto závod skončil až v pozdních odpoledních hodinách.
Naše výsledky: starší žákyně – 4. místo z 14, starší žáci – 9. místo
z 16, mladší žákyně – 10. místo ze 14 a mladší žáci – 6. místo z 12.
Ve skvělé formě se předvedli zejména naši vytrvalci. V mladších žácích
v běhu na jeden kilometr do cílové rovinky s velkým náskokem přiběhl
Tomáš Tomčiak (7. B), svůj náskok ještě navýšil a s přehledem vyhrál. V
druhém běhu potvrdil svoje vytrvalostní předpoklady i David Švrčina (7. B),
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který doběhl na 3. místě. V nejdelším běhu (1500 m) a nejpočetnějším
startovním poli (38 závodníků) si výborně vedl Šimon Souček (6. místo).
Na bronzovém postu doběhla Dorota Vojtěchová (9. A) v běhu na 800
metrů. O jejím čase se píše v dalším článku.
V technických disciplínách si nejlépe vedla Yen Nhi Vu Thi (8. B). Ve
skoku dalekém jí ke zdolání čtyřmetrové hranice chyběl 1 centimetr a brala
6. místo. Za zmínku stojí i výkon
Adama Mariče z vrhačského kruhu.
Skončil devátý v 43členném poli.
Děkujeme všem lánským
reprezentantům za skvělé výkony,
sportovní a bezproblémové chování.
Po dvou letech to byla zase krása
vidět naše žáky s nadšením
sportovat.
(Pk Tv+sport)

Dorota vyrovnala . . .
Od roku 2015 tabulka rekordů
š ko l y z a z n a m e n á vá ve l k é
změny. Většina rekordů z 90. let
20. století už má nové majitele.
Nikomu se zatím ale nepodařilo
p ř e k o n a t r e k o r d Va n e s y
Krejsové v běhu na 800 metrů
z roku 1986. Několikrát se
k němu přiblížila Petra
Zelinková. Rekord je v platnosti
už neuvěřitelných 36 let. Při okresním kole Poháru rozhlasu tento rekord
(2:39,0) vyrovnala Dorota Vojtěchová (9. A). Doufáme, že Dorka bude mít
ještě do konce školního roku šanci rekord překonat.
Blahopřejeme!
(Pk Tv+sport)
7

Igelitiáda dopadla na výbornou
Po dvouleté přestávce se ve čtvrtek 21. dubna 2022 uskutečnila Igelitiáda,
akce pořádaná ku příležitosti oslav Dne Země. Celý projekt se měl konat
začátkem dubna, abychom se přiblížili termínu celorepublikové akce
Ukliďme Česko!, do které jsme zapojeni. Vzhledem k nepříznivému počasí
byl však termín posunut.
Cílem celé akce bylo uklidit břehy řeky Úpy od suchovršické
lávky Na Lhotkách až po havlovický splav u pily, dále pak úprava okolí
všech zapojených škol a školek a v neposlední řadě sbírání nepořádku na
přilehlých místních komunikacích. Na tomto velkém projektu spolupracují
tyto subjekty: Základní škola Úpice-Lány, Městské gymnázium a střední
odborná škola Úpice, Speciální základní škola Úpice, Základní škola Bratří
Čapků, Základní a Mateřská škola Havlovice, mateřské školky z Libňatova
a Suchovršic.
Žáci a učitelé naší školy se pustili do sbírání odpadu od mostu u
Spořitelny po havlovický most U Mandle. V jednotlivých úsecích vysbírali
nemalé množství odpadu, za což jim patří velká poklona. Velmi nás
potěšilo, že se k nám přidali i dva dobrovolníci z řad veřejnosti!
Našly se i velmi kuriózní kousky, například kočárek, boty, sada
pneumatik či mikrovlnná trouba. Třešničkou na dortu však byla láhev rumu,
které nescházel ani její originální obsah… ☺
Pro mladší děti byl již ve čtvrtek 7. dubna připraven výukový program
na téma dravci. Kde mohly dravé ptáky a sovy nejenom spatřit, ale také si
je pohladit či nést na ruce. Paní Mazúchová, kterou si pro tuto příležitost
zveme celkem pravidelně,
opět nezklamala a připravila
p ro d ě t i ve l m i z a j í m a vé
opeřence i poutavé vyprávění
o nich.
Chtěla bych všem
zúčastněným moc poděkovat
za pomoc i podporu. V první
řadě samozřejmě těm, kteří
v rukavicích brázdili břehy
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řeky a okolí svých škol, v řadě
druhé také těm, kteří se
podíleli na organizaci celé
akce – ať už to byli jednotlivé
obce (Havlovice, Libňatov,
Suchovršice), město Úpice a
jeho neohrožení pracovníci
z technických služeb či MAS
Království Jestřebí hory.
V příštím roce se opět
budeme těšit!
(Ný)

Husté pokusy, praseèí srdce a lidské plíce
Poslední sobotní přírodovědné setkání
na "zdrávce" v letošním školním roce
proběhlo 23. dubna 2022.
V chemické laboratoři na nás čekaly
"hustý pokusy". Nejprve jsme si
zopakovali vše o hustotě teoreticky a
pak už jsme bádali jen prakticky.
Prasečí orgány byly na pořadu dne i
tuto sobotu. Tentokrát jsme se podívali
do prasečího srdce a samozřejmě ho
rozpitvali. Na posledním stanovišti
jsme vyrobili model plic a ověřili si,
jak naše plíce fungují. Děkujeme,
“zdrávko”, za poutavé, zajímavé,
inspirativní, pohodové, zážitkové a
poučné sobotní dopoledne.
(Jč, Ji)
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Dubnové akce dìtského parlamentu
Dětský parlament si v dubnu
připravil pro své spolužáky několik
akcí. Před velikonočními
prázdninami vyhlásil Barevné dny.
Zelená, modrá a červená byly
barvičky, ve kterých přišli Láňáci do
školy v pondělí, v úterý a ve středu.
Ve středu proběhla také soutěž
„Hledání velikonočních kraslic“. Žáci 1. – 5. tříd hledali a zakreslovali do
tabulky kraslice, které se poztrácely v parku. Hra se všem líbila a trochu
pohybu navíc nikomu nevadilo.
29. dubna se na Lánech konal generální slet čarodějnic. Parlamenťáci
připravili pro první stupeň čarodějnickou stezku plnou zábavných úkolů.
Na začátku se všichni posilnili opečeným párkem a rozloučili se
s čarodějkou Úlodějkou. Na konci si zatancovali čarodějnický taneček.
Další fotogra e z akcí najdete na školním facebooku a ve fotogalerii
na webových stránkách školy. Rej čarodějnic je zaznamenám i v reportáži
Televize-JS.

(Ji)

Konkurz na moderátory TV JS
V pondělí 2. 5. 2022 se do učebny fyziky dostavili tři zájemci o školní
„moderátorské křeslo“ pro TV-JS.

fi
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Dvě dívky a jeden chlapec si nejprve procvičili mluvidla a hlasivky
prostřednictvím jednoduchého hlasového a dechového cvičení. Následně je
potrápily známé české jazykolamy. Velice dobře si potom poradili i
s dalším úkolem, při kterém měli představit sami sebe, říci o sobě něco
zajímavého a sdělit, proč se na konkurz přihlásili. To vše již s mikrofonem
v ruce.
Všichni tři zájemci si vedli na výbornou, a tak se na Elišku Starou,
Marii Vlčkovou a Šimona Vlčka můžete těšit v některé z našich nejbližších
reportáží. Věříme, že se jim bude dařit stejně dobře jako u konkurzu.
(Ji, Pž, Vč)

Informace výchovné poradkynì
Přijímací řízení na střední školy pro nadcházející školní rok 2022/23 je za
námi. Letošní deváťáci však nebyli zdaleka tak úspěšní jako ti v letech
předchozích. Jedna dívka nesplnila bohužel podmínky přijímacího řízení na
střední školu s maturitou, 3 žáci dosáhli nízkého počtu bodů, a tak skončili
„pod čarou“ a museli podávat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Přijati
nakonec ale byli. Stoprocentně úspěšní nebyli ani žáci hlásící se na učební
obory bez maturity. Je patrný rostoucí zájem o obory automechanik,
autoopravář a kadeřník. Žáci vycházející z 8. třídy mají jen mizivou šanci
na přijetí právě na tyto obory. Na obor kadeřník byli letos dokonce
přijímáni přednostně uchazeči bez čtyřek a zájem výrazně převyšoval
počet přijímaných. Za zmínku stojí také to, že 1 chlapec neodevzdal
přihlášku na střední školu, 1 dívka podala přihlášky až do kola druhého.
Na výsledky tak ještě čeká. Proč se takto rozhodli, nám není známo.
I přes výše uvedené se však našli žáci, kteří u přijímacích zkoušek
nezklamali. Absolutorium si zaslouží obě děvčata, která byla přijata na
Gymnázium Trutnov. Natálie Kociánová zabodovala hlavně v češtině (43
body). Dorota Vojtěchová napsala test z češtiny za 41 bodů. K nim ještě
přidala vynikajících 47 bodů z matematiky, a tak o 3 body překonala
dosud nejlepšího počtáře Ondřeje Peteru. Ondřej však nadále jako jediný
z našich žáků dosáhl maximálního počtu 50 bodů, a to v přijímacím testu
z češtiny. Příjemně překvapila také Anežka Marešová. Jako jedna z mála
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byla přijata na obě dvě školy, a to zásluhou dobrého výsledku jak
v češtině, tak v matematice.
Věříme, že si žáci obou osmých tříd vezmou z výše uvedeného
ponaučení a při výběru střední školy pečlivě zváží všechna pro a proti. A
samozřejmě nepodcení přípravu na přijímací zkoušky. Bez ní to totiž
opravdu nejde. Nelze opomenout ani fakt, že v posledních 2 letech
vychází z 9. tříd větší počet žáků než v letech minulých a tento trend má
ještě několik let pokračovat. Šance na přijetí na některé typy středních škol
je tudíž výrazně menší.
Jak jsme vás již informovali v předchozím čísle, v úterý 26. 4. 2022 si
letošní JPZ z češtiny vyzkoušelo 23 zájemců z obou 8. tříd. Nejlépe si vedl
Adam Semerák, který získal krásných 34 bodů (co by za ně někteří
z letošních deváťáků dali), o 7 bodů za ním skončil Jiří Peterka. Ostatní
však mají před sebou ještě pořádný kus práce…
Podrobný přehled škol, na které byli naši žáci přijati, naleznete
v příštím čísle.
(Vč)

Jak to vidím já . . .
„Podívej se hluboko do přírody a pak všechno lépe pochopíš.“ Autorem
výroku, který jsme zvolili pro měsíc květen, je Albert Einstein,
teoretický fyzik a jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob.
Poté, co zformuloval obecnou teorii relativity, se stal známým po
celém světě, což je pro vědce nevídaný úspěch. V pozdějších letech jeho
sláva zastínila ostatní vědce a Einstein se stal synonymem pro člověka
s velmi vysokou inteligencí nebo
zkrátka génia. Jeho tvář se stala
jednou z nejznámějších na celém
světě. V roce 1999 ho časopis
Time vybral jako Osobnost století.
Přečtěte si několik ukázek prací
naších žáků.
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Všem se občas stalo, že něco nepochopili tak, jak by měli. Každá věc,
každý čin, každé slovo může od odlišných lidí bolet jinak, ale co se podívat
hluboko do smyslu, proč se to stalo? Podívat se hluboko do smyslu či
důvodu těch činů druhého lze přirovnat k zkoumání lesa. Ti zvědaví a
odvážní se dostanou až do samotného temného středu hlubokého lesa, kde
něco být může, ale také nemusí. Ti méně odvážnější už se trochu bojí, a tak
to už tolik neriskují a zůstávají více při kraji. A ti bez zájmu a odvahy do
toho lesa nevkročí téměř vůbec. K zjištění toho samotného významu těch
činů či slov potřebujete spoustu odvahy, trpělivosti a porozumění. Když
tohle všechno máte, dostanete se k tomu, že všechno lépe pochopíte.
Sindy Ďuranová, 7. A
Člověk je podle všeho nejinteligentnější tvor na Zemi, ale přesto nevidí, co
příroda dokáže.
Před lidmi tu byly jenom lesy, louky a zvířata. Žádné násilí,
elektronika, domy, dálnice ani hluk aut. Příroda všechno zvládla sama,
nepotřebovala nic vylepšit ani upravit nebo předělat. Přesto přišel člověk,
který za každou cenu potřeboval něco změnit.
Podívejme se kolem sebe: v mořích plují odpadky, na
každém metru stojí lampa a momentálně je válka. Lidi
by se měli vzpamatovat. Příroda je krásná a člověk by
si to měl konečně uvědomit.
Lenka Bekrová, 7. B
Vědci se často inspirovali a stále inspirují přírodou. Lidé mnohdy ani neví,
že předměty nebo stroje, které používají v běžném životě, kopírují projevy
zvířat nebo vlastnosti rostlin.
Například tvary letadel jsou inspirovány ptáky, tvary ponorek rybami
a systém suchého zipu zase kočičími řasami nebo bodlákem. Málokdo ví,
že dokonalost japonských vlaků je okopírována mimo jiné i od ledňáčků.
Vynálezci padáku zase sledovali chmýří pampelišky. A pavouk vnuknul
nápad na výrobu nanovláken člověku, když pletl pavučinu.
Bojovat s přírodou je nesmysl, protože je nejdokonalejší a je dávno
napřed.
Jan Balcar, 7. B
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Mě samotnou příroda uklidňuje, povzbuzuje, dodává mi odvahu a jistotu.
Když jsem sama v lese, mohu být kýmkoli beze strachu, studu, předsudků.
Příroda nám rozevírá svou náruč a vybízí nás k míru, nabádá nás,
abychom žili. Tak, jak ona tvoří pohoří, řeky, louky, lesy, máme tvořit něco i
my. Možná je těžké vytvořit něco originálního, na světě už se přeci
vystřídalo tolik generací. Ačkoli se nám to nezdá, ale oni to neměli snadné,
a i když dokázala příroda vytvořit tolik úžasných věcí, stále vytváří něco
nového. I samotný kámen je nesmírně zajímavý, a proto i něco nepatrného,
co vytvoříme, něco, co zaujme jen hrstku lidí, za to stojí. Takovéto
maličkosti tvoří celek. Už jste někdy viděli cestu bez jediného kamene?
Příroda každému říká něco jiného, prostřednictvím čehož zde nalezne
každý svou odpověď. Stačí se jen pozorně dívat.
Dorota Vojtěchová, 9. A
Příroda je mocná, ukazuje nám stvoření života a smrti. Najdeme v ní léčivé
byliny, okrasné květiny, stromy. V přírodě najdeme úplně všechno, je to pro
nás hlavně zdroj potravy, vody, tepla a světla. Když se nechováme k
přírodě šetrně, dokáže nás potrápit záplavami, suchem, požárem,
tornádem. Každý by si měl uvědomit, že přírodě děkujeme za život a
všechno hezké kolem nás.
David Frýba, 9. A
Když se zamyslíme nad přírodou a zadíváme se na ni, zjistíme, že každý
živočich, který v ní žije, i každá rostlinka, která v ní roste, tam mají svoje
místo. Jenom člověk si to neuvědomuje. Na zahrádce sbírá slimáky,
postřikem ošetřuje rostliny proti mšicím, hubí
plevele, kácí a poškozuje pralesy a lesy,
znečišťuje ovzduší a vodu. Lidé stále
zabírají další půdu na stavby domů, velkých
továren, obchvatů měst i dálnic. Vůbec se k
ní nechovají šetrně. Každým rokem hynou
další a další tvorové, mizí rostliny. Je to ale
správné? Ačkoliv mnozí z nás na to
postupem času již zapomněli, člověk má od
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narození potřebu žít v kontaktu s přírodou. Příroda se bez člověka obejde,
ale člověk bez ní nepřežije.
Anežka Kultová 9. A
Mnoho vynálezů vzniklo tak, že člověk pozoroval přírodu. Sledování letu
ptáků využil při konstrukci letadel, plavat se naučil pozorováním
plaveckého stylu žab, léčil se pomocí bylinek, jedl ovoce, zeleninu a houby,
na kterých si pochutnávala i zvířata a hmyz. Pro výrobu svého oblečení
využíval zvířecí srst a kůži, aby mu bylo také tepleji, získával z přírody
nerosty, dřevo, vyráběl z nich i první nástroje. Hlínu používal k výrobě
nádob. Zemědělské plodiny sázel v souladu s ročním obdobím. Sledování
dějů v přírodě je pro člověka životně důležité.
Sabrina Roudná, 6. A
Příroda je můj velký kamarád. Kdykoliv se vydám na výlet, potěší mě
vzrostlý les, kvetoucí louky, zelený mech, potok s lesními tůněmi a modré
nebe nad hlavou.
Na výletech však nepotkávám jen krásnou přírodu. Často vidím i
poházené odpadky, rozryté a zničené mraveniště i nelegální skládky. Na
mnoha místech se necitlivě těží nerostné suroviny a krajina v okolí těžby je
nehostinná.
Někteří lidé při honbě za bohatstvím a ziskem přírodu ničí a nic jí
nevrací.
Dávno v minulosti naši předci věděli, že příroda má své zákonitosti a
všechno dobré i zlé člověku vrací.
Šimon Strachota, 6. A
Když přijedu ze školy zpátky na vesnici, kde
bydlím, tak si uvědomím, jaký je tu klid. Každý
den jdeme někam na procházku s rodinou a
sledujeme, jak se příroda mění. Nejvíce změn je
vidět na jaře, to se příroda probouzí před očima.
Rok co rok čekáme na první ptáky, až se vrátí z
teplých krajin. Když k nám do budky na ořechu
přiletí špačci, říkáme, že se začne probouzet
15

jaro. A když v dubnu přiletí vlaštovky a jiřičky do svých hnízd, tak máme
radost, že nám konečně jaro přinesly.
Na jaře už od rána jsou slyšet různí ptáčci, je světlo, tak se vesele
vstává. Večer, když začne zapadat slunce, tak se probouzí i noční zvířata.
Začnou se ozývat cvrčci a do toho je slyšet zvuky dalších zvířat. Na jaře se
rodí mláďata a jejich rodiče mají spoustu práce se sháněním potravy. Je
zajímavé je pozorovat. Když mláďata vyrostou, poznávají přírodu, učí se
létat. Jsem trochu smutný, když na podzim odlétají do teplých krajin. To si
uvědomím, že je to pořád dokola. Musíme o přírodu dobře pečovat a
chránit ji, aby nám dávala radost.
Radek Langer, 6. B

Jednoho dne se šel Adam projít do lesa. Měl špatnou náladu, nic ho
netěšilo. Vadilo mu ptačí zpívání, větve se mu pletly pod nohy, obtěžovalo
ho bzučení včel.
Když šel z procházky domů, uviděl spadlé ptačí hnízdo, ve kterém byla
vajíčka. Nejdříve chtěl hnízdo rozšlápnout, ale pak si uvědomil, že by bylo
lepší dát ho zpět na strom. Po pár týdnech se šel podívat do lesa na stejné
místo a tam uviděl ptáčata, která se z vajíček vylíhla. Měl ohromnou
radost. Byl na sebe pyšný, že dokázal zachránit malé životy. Od té doby
chodil častěji do lesa. Příroda ho začala zajímat více než předtím.
Uvědomil si, že je zpěv ptáků vlastně krásný. Poznal i příjemnou vůni lesa.
Naučil se rozeznávat zvuky zvířat. Pochopil, že lidé chodí do lesa
relaxovat a odpočinout si od všedních starostí.
Patrik Vít, 6. B
Náš svět je zahlcen internetem, informacemi, počítači a elektronikou. Jak
nám babičky říkají, svět už není takový, jaký dříve byl. Dříve jste museli
čekat tři hodiny ve frontě na banány, dnes si je koupíte on-line. Všichni už
zapomněli, jak je krásné vyjít ven a projít se lesem, cítit čerstvý vzduch.
Když začal covid-19, celý svět se zastavil. Všichni byli v karanténě a
nechodili do práce. Ti, co běžně chodili nakupovat, do tka, každé ráno do
kavárny, neměli najednou co dělat. Lidé ve městě byli jako ve vězení.
Každý se na chvíli zastavil a jen pozoroval, co se okolo děje. Poznával,
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v čem žije. I když mu to bylo tak blízko, zároveň tak
daleko. Objevil, jak funguje příroda, že má svůj systém
a svůj řád. Stromy nám dávají kyslík, teplo domova.
Déšť vsaje půda, ze které se vypaří, vznikne z něho
pára, která se pak znovu promění v déšť. Příroda je
jeden velký zázrak a toho si važme.
Marie Vlčková, 6. B
Matka příroda je všemocná a to, co vytváří, by se někdo nebál nazvat
zázrakem. Hluboko v přírodě se skrývají odpovědi na otázky, které lidstvo
trápí desítky, ne-li stovky let. Stačí se do ní na chvíli zadívat, vypustit
všechny starosti okolního světa a po malých doušcích hltat atmosféru, která
nastane při této magické chvíli. Právě v tento moment spatříme to, co
ostatní ne. V tu chvíli si uvědomíme spoustu věcí. A třeba i odhalíme kousek
sama sebe.
Jenže lidé si většinou neváží tohoto daru, který je kolem nás. Jsou tu lidé,
kteří by se za přírodu rvali až do roztrhání těla, ale převažují ti, co si
přírody neváží, znečišťují ji a ničí. Takže je možné, že další generace po
nás už se nebudou moci zastavit někde uprostřed lesa, načerpat energii a
nahlédnout do svého nitra. A kdybychom se tedy nakonec i dostali na
nějakou jinou planetu, už tam nenajdeme takový klenot v podobě přírody,
která nás obklopuje. Proto bychom si jí měli vážit a děkovat za to, že ji
máme.
Adam Semerák, 8. B

Kvìtnová fotogalerie
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