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Naši “NEJ” v únoru 2016
Sport 6. - 9.
Filip ŠTILLER (7. A)

Sběr bylin
Matěj PÍŠA (7. B)

Sběr papíru
Martina BÁRTOVÁ (7. B)

Hádanky na Moodle
Lenka MANNOVÁ (8. B)
Marek ADAMEC (9. A)
Martin KREJZL (8. B)

Soutěž na www.zsul.cz
správná odpověď: osmnáctý
Romana SUCHÁNKOVÁ
Petra ADAMCOVÁ
Petra NÝVLTOVÁ
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Mladý Demosthenes 2016
V pondělí 14. března 2016 se konalo školní kolo soutěže Mladý
Demosthenes. Z kol třídních, která proběhla v únoru v rámci hodin češtiny v
6.-9. třídách, postoupilo celkem 31 řečníků. V kategorii 6. a 7.
tříd zvítězila Petra Doležalová (6. A,
Karate a já), místo druhé
patří Štěpánu Melicharovi (7. B, Lego). O třetí místo se podělily Marie
Prouzová (7. A, Jezdectví) a Veronika Neureiterová (6. A, Já a můj pes).
Výbornou úroveň měla vystoupení žáků 8.-9. tříd. Prvenství nakonec
vybojovala Lucie Melicharová (9. A, Nuda), druhá skončila Natalie
Škaloudová (9. A, Jsem skaut). Pomyslnou bronzovou medaili získaly Alena
Jursíková (8. B, Přátelství) a Dominika Prouzová (9. A, Rodina).
Vzhledem k vážné dopravní nehodě a
následným vleklým
zdravotním problémům Mgr. Jany Adámkové, hlavní organizátorky této
mezinárodní soutěže, nejsou v letošním roce další postupová kola
pořádána. Mrzí nás to velice, neboť letošní vítězky školního kola by mohly
rozhodně navázat na tradičně dobré výsledky našich zástupců v této
soutěži. Za připomenutí stojí prvenství Heleny Melicharové v kole
mezinárodním v 6. ročníku a další výborná umístění v kolech regionálních i
účast v kole celostátním. Tak snad někdy příště…
Všem soutěžícím děkujeme za účast.
(St, Vč)

Dětský parlament v akci
Černý Petr
Členové dětského parlamentu zorganizovali 15. března pro své malé
spolužáky akci nazvanou Černý Petr. Úkolem bylo hledat
během přestávek dvojice se společným znakem a jednoho
odlišně oblečeného

žáka, který představoval Černého

Petra. Jeho jméno, jména dvojic a jejich společný znak
zapisovali soutěžící na kartičky. Děti, kterým se podařilo
vyplnit vše správně, případně s malou chybou, jsme
odměnili malou sladkostí.
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Aprílovská diskotéka
Další akcí, která nás čeká, je diskotéka. Je naplánovaná na pátek 1. dubna.
Určitě to není apríl!!! Diskotéka začíná v 16:00 a končí ve 21:00. Těšíme se
na vaši hojnou účast!!!
(Ji + DP)

Rodičovská skupina
Dne 2. března 2016 proběhla na naší
škole již druhá rodičovská skupina. Pozvání
přijalo tentokráte 12 rodičů (maminky i
tatínkové). S Mgr. Lenkou Mikeskovou (školní
psycholožkou) diskutovali na téma puberta.
Rodiče nejprve s rozpaky, ale potom již bez
problémů rozebírali situace, které řešili nebo řeší se svými potomky.
Navzájem si předávali zkušenosti a doporučovali vhodná řešení. Schůzka
trvala dvě hodiny. Dle slov rodičů je uklidnil poznatek, že „všude je něco“
a problémy s dětmi jsou normální i v jiných rodinách. Jako malý bonus si
odnášeli ze setkání také brožuru s názvem „Jak chovat puberťáka“.
Někteří z rodičů přislíbili účast i na dalším setkání, které se uskuteční 4.
května 2016.
Velké poděkování patří paní Lachmanové. Pozvání přijala pokaždé a
nikdy nepřišla s prázdnou. Její muffiny a výborný štrúdl přišel k chuti všem
a přispěl k navození příjemné atmosféry neformálního posezení.
Tato akce proběhla v rámci projektu „Poskytování odborných
informací a vzdělání odborné i laické veřejnosti“, který financuje MŠMT.
(Ji, Vč)

Návštěva Hronova
V pátek 18. 3. 2016 se žáci osmých tříd vydali na návštěvu do
Hronova.
V rámci XXI. kontaktní výstavy navštívili zdejší střední průmyslovou
školu. Ta patří v rámci Královéhradeckého kraje mezi školy s největším
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procentem umístění absolventů do praxe, takže bylo určitě nač se dívat. V
zasedací místnosti k žákům nejprve hovořil ředitel školy. Poté si za
doprovodu studentů SPŠ osmáci prohlédli odborné učebny a vyslechli další
důležité informace. Exkurzi zakončila prohlídka zařízení, ve kterém
probíhá praxe tříletých učebních oborů (nástrojaři, elektrikáři,
automechanici).
A protože v osmé třídě v rámci hodin češtiny probíhá literární projekt
Alois Jirásek, prohlédli jsme si i samotné město Hronov. Během krátké, ale
příjemné jarní procházky jsme se zastavili u rodného domku Aloise Jiráska
a prohlédli si alespoň zvenčí budovu místního divadla. Naučná vycházka
skončila na hřbitově u hrobu tohoto významného českého spisovatele a
zároveň našeho regionálního autora.
(Ji, Vč)

DV – soutěž pro žáky 1.-5. tř. ZŠ ÚL
Jako každoročně, tak i letos se žáci naší školy
intenzivně připravují na soutěž v poznávání
dopravních značek. Ty, které mají znát, jsou po celý
měsíc vystaveny v oknech chodby 1. patra naší školy.
Letos proběhne soutěž v bezchybném určení
dopravních značek 4. a 5. dubna.
Všem soutěžícím přejeme co nejlepší výsledky.
(Me)

Peče o zuby
Během února navštívily v rámci preventivních aktivit naši školu dvě
studentky Lékařské fakulty UK (obor zubní lékařství) Lenka Suchánková a
Blanka Mokošínová, aby poučily žáky i učitele, jak si
správně čistit zuby.

Přednášku absolvovali všichni

žáci od 1. do 9. třídy. Studentky jim vysvětlily, z čeho
se skládá zub, kde číhá největší nebezpečí kazu a
zdůraznily, že prevence je velice důležitá. Pokud se o
své zuby staráme od mládí, ve stáří se nám to vrátí.
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Kromě obrázků se zkaženými zuby dětem
ukazovaly protézy, ale hlavně na zvětšené
maketě lidského chrupu a pomocí velkého
kartáčku posluchačům předváděly pečlivé
čištění zubů. Všechny překvapilo, že není
důležité, jakou pastu používáme, ale
způsob a délka čištění. Také výběr kartáčku je důležitý – nikdy ne tvrdý,
ale měkký a rovný. Délka čištění není stanovena, čistíme tak dlouho, jak je
potřeba. Děti si vše mohly vyzkoušet přímo ve třídě. Většina z nich splnila
úkol a přinesla si vlastní kartáčky. Zda mají chrup dobře vyčištěný, ukázala
fialová vodička, kterou jim Lenka s Blankou káply na jazyk. Vodička
zabarvila místa na zubech, která by si ještě pár tahů kartáčkem zasloužila.
Dalším novým poznatkem bylo, že kartáček se drží jako tužka. To dělá asi
málo kdo z nás.
Děvčata však byla příjemně
překvapena, kolik starších dětí užívá
mezizubní kartáčky. Za to je pochválila.
Lence i Blance chceme jménem školy
poděkovat za profesionální přístup a
velice příjemné vystupování.
(Ji)

Lánská laťka
V pondělí 7. března 2016 proběhl další ročník tradiční Lánské laťky.
Rekordy školy ve skoku vysokém sice nebyly překonány, ale k vidění byla
řada pěkných výkonů. Někteří závodníci si vytvořili osobní rekordy a svoje
výkony mohou ještě vylepšit na sobotní Úpické laťce.
Vítězi Lánské laťky se stali:
mladší chlapci - Jaroslav Kábrt (7. B) - 150 cm,
mladší dívky - Tereza Staňková (6. A) - 130 cm,
starší chlapci - Filip Pančík (8. A) -165 cm,
starší dívky - Nikola Manychová (8. A) - 135 cm.
(Pk Tv+sport)
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Úpická laťka
Již po dvacáté šesté se vyznavači
"vertikálního skoku" v sobotu 12. března
2016 sešli v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků,
aby prověřili svoji formu před jarní
atletickou sezónou. V letošním roce
hlavním pořadatelem byla naše škola.
V dopoledních hodinách ke svým
soutěžím nastoupily žákovské kategorie a
odpoledne následovaly soutěže pro
kategorie dorostu, juniorů a dospěláků. K vidění byla řada
vynikajících výkonů a závody byly napínavé až do samotného závěru.
Padaly osobní rekordy, rekordy škol, sportovních klubů, a i Úpické
laťky.
Lánské barvy hájilo 17 reprezentantů a vyskákali 5 medailí. V
kategorii mladších žákyň na stupně dosáhly ihned dvě dívky. Lucie
Sacherová (7. A) obsadila stříbrnou příčku a bronz získala Hana
Teichmanová (6. A). Svůj slib splnil žák 8. A, Filip Pančík. Magickou
hranici 170 cm překonal o 1 centimetr. Filip si vytvořil nejen osobní
rekord, ale opět přepisoval školní tabulky rekordů. Za svůj výkon v
kategorii starších žáků bral stříbrnou medaili. V příštím roce Filip
zůstává v této kategorii, tak se můžeme těšit na jeho super výkony a
doufáme, že rekord školy posune o nějaký centimetr výše a že přepíše
i rekord Úpické laťky v této kategorii z roku
1995. Zbývají mu 3 cm.
V kategorii žen nám patří zlato i stříbro.
Monika Friebelová má zlato a Petra Nývltová
skončila na 2. místě.
O vynikající výkony celého závodu se
postarala juniorka Lada Pejchalová, která
překonala výšku 180 cm. V kategorii mužů byla
zdolána bájná hranice 200 cm. David Šutera
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překonal výšku 205 cm.
Všem lánským medailistům gratulujeme.
Děkujeme také ostatním našim závodníkům a
pomocníkům za vzornou reprezentaci školy.

(Pk Tv+sport)

Šplh
Druhý a třetí březnový týden byl na lánské škole ve znamení sportu. V
druhém týdnu naši skokani zazářili na Úpické laťce. V třetím týdnu
proběhly dva okrskové závody v rámci celoroční soutěže Grand Prix.
V úterý 15. března jsme byli pořadateli okrskového kola ve šplhu pro
1. stupeň. Naši nejmladší si v konečném pořadí škol vyšplhali 3. místo. Na
nejvyšší stupínek vystoupali žáci ZŠ Bratří Čapků a druhá příčka patří ZŠ a
ZUŠ ve Rtyni v Podkrkonoší. ZŠ Malé Svatoňovice nedorazila. Útěchou
nám jsou alespoň čtyři medaile v jednotlivcích:
1. místo – Petr Absolon (1. A),
2. místo – Jonáš Kyselica (2. A), Lukáš Borský (3. A),
3. místo – Martin Tomek (5. A).
(Pk Tv+sport)

Vybíjená
V březnu se také konala okrsková kola ve vybíjené, která se
uskutečnila v tělocvičně na ZŠ Bratří Čapků. Vítěz postoupil do okresního
kola. V kategorii 6. tříd 3. místa vybojovali jak naše dívky, tak i chlapci. V
mladších kategoriích jsme bohužel na medailové pozice nedosáhli. Smíšené
družstvo žáků 2.-3. tříd a dívky 4.-5. tříd shodně skončily na 4. místě.
Nejlepší výsledek uhráli chlapci 4.-5. tříd, kteří se řídili radami pana učitele
Kejzlara, patří jim 2. místo v okrsku. Všem žákům děkujeme za příkladnou
reprezentaci.
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6. třída
dívky
1. ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
2. ZŠ Bratří Čapků Úpice
3. ZŠ Úpice-Lány
4. ZŠ Malé Svatoňovice
5. Gymnázium Úpice

chlapci
1. ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
2. ZŠ Bratří Čapků Úpice
3. ZŠ Úpice-Lány
4. ZŠ Malé Svatoňovice
5. Gymnázium Úpice

4.-5. třída
dívky
1. ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
2. ZŠ Bratří Čapků Úpice
3. ZŠ Malé Svatoňovice
4. ZŠ Úpice-Lány

chlapci
1. ZŠ Bratří Čapků Úpice
2. ZŠ Úpice-Lány
3. ZŠ Malé Svatoňovice
4. ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší

2.-3. třída
1. ZŠ Bratří Čapků Úpice
2. ZŠ Malé Svatoňovice
3. ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
4. ZŠ Úpice-Lány
(Pk Tv+sport)

Tajný výlet 1. B
V úterý 22. března jsme se ráno
vydali na tajný výlet. Děti nevěděly, kam
se jede, pouze získaly několik
informací indicií, které dostávaly za
odměnu ve škole. Indicie byly následující:
1. autobus, 2. 22,3 km, 3. hořký, sladký,
kyselý, 4. 2+3+4+1+5+3+2+2=?, 5. bílé
ponožky.
Samozřejmě s hádáním museli pomáhat i rodiče. Nakonec se našly
děti, které cíl našeho výletu uhádly a těšily se o to více. A kam jsme tedy
jeli? Cílem našeho tajného výletu byla solná jeskyňka v Náchodě, kde jsme
krásně relaxovali celou hodinu a užívali si barevných světýlek i zvuku
9

tekoucího potůčku. Děti se pokoušely o stavby ze solných kamínků nebo
ležely na připravených karimatkách a užívaly si. Na posledních patnáct
minut se v jeskyňce úplně zhaslo a my zkoušeli, jestli náhodou neuvidíme
skřítka Solníčka. Všichni jsme byli celí slaní. Však se také říká, že hodina
v solné jeskyni je jako jeden den u moře. Poté si děti chvilku pohrály
v herně. Druhým cílem byl zámek a hlavně medvědi. A když tajný výlet, tak
i tajná přání. Na Kamenici se každý postavil na podkovu a něco si přál.
Počasí nám přálo, a protože je jaro, byli vzhůru i medvědi, na které jsme se
tolik těšili. Prošli jsme si zámecké nádvoří i zahrady a vydali se do obory
plné daňků, muflonů a jelenů. Někteří z
nich se dokonce dali uplatit jablíčkem
z našich svačin. Dětem se to moc líbilo. Po
zámeckých schodech a hurá zpátky na
autobus a domů.
Výlet se nám podařil, počasí nám
přálo a těšíme se na další akce.
(Šv)

Jak to vidím já
Hořící krb
Sofie seděla se svou babičkou u hořícího krbu a koukala do plamenů.
Plamínky tancovaly po černém dřevě a měnily barvu. Ze žluté na červenou
a poté na oranžovou. Babička jí přitom vyprávěla o velkém požáru, který
se ve vsi odehrál za jejího dětství.
"Víš, Sofinko, vyprávěla babička, byla to zlá noc. Ve staré pekárně se
tenkrát pořádně nevyčistil komín. Začalo to čmoudit a nakonec hořet.
Plameny pomalu přeskakovaly z domu na dům. Domy se dříve stavěly ze
dřeva a kamene. Několik těch starších začalo hořet.
Plamen jich nakonec strávil dvanáct a s sebou si
odnesl i dvě oběti. Všichni, kteří neutrpěli žádnou
ztrátu, se snažili pomáhat ostatním, pořádali sbírky a
různé akce na pomoc."
"Babi, kolik je hodin?" optala se Sofie. "Půl desáté,"
odpověděla babička. "Utíkej na kutě, zítra brzy
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vstáváš. Já si ještě chvíli posedím u krbu."
Sofii probudilo nepříjemné horké teplo a štiplavý pach ve vzduchu.
Strašně špatně se jí začalo dýchat. Hoří, uvědomila si. Rychle zaběhla do
koupelny a namočila dva kapesníky. Jeden si dala přes pusu a nos, aby se
jí lépe dýchalo. Druhý nesla pro babičku. Snažila se dostat ke krbu v
kuchyni a vzbudit babičku. Opatrně se plazila při zdi. Zeď zakrývala
polštáři. Sáhla na kliku a spálila se. "Au", vykřikla Sofie. Raději si ruku
zabalila do rukavice. Klika teď už nebyla tak horká. Zase se držela při zdi
a rychle spěchala do kuchyně. Babička spala přímo uprostřed ohně.
"Babičko," zkusila zavolat Sofie. Nadechla se kouře, když si sundala
kapesník a začala kašlat. Babička se už také dusila.
"Babičko," zavolala znovu. "Musíš vstát, hoří!"
"Co se děje Sofinko?" rozhlížela se zmateně babička.
"Hoří, musíme pryč. Tady máš kapesník, dej si ho přes pusu a nos."
Sofie vedla babičku podél zdi. Ocitly se venku. Babička se nadechla
čerstvého vzduchu a rozkašlala se.
"Co se stalo?" spěchal k nim soused. "S manželkou jsme viděli požár
a nevěděli, co se děje. Raději jsme zavolali hasiče."
"Seděla jsem u krbu a usnula. Sofie spala ve vedlejším pokoji.
Vzbudila se a zachránila nás," vysvětlovala babička.
Hasiči požár uhasili. Sofiini rodiče, kteří byli služebně v zahraničí, se
ihned vrátili. Pro všechny to dobře dopadlo. Domek opravili a šťastně v
něm žijí doteď.
Petra Janečková, 7. A

Proč bych chtěl být hasičem
Požárníci jsou vlastně lidé, kteří si vybrali velmi rizikové povolání.
Jsou to lidé pomáhající ostatním ve skutečných nesnázích. Například když
někde vypukne požár, někdo objeví sršní hnízdo, dojde k autonehodě.
Občas si požárníky přivolají i lidé, kteří spatří zvíře uvízlé na stromě, ve
výkopu nebo spadlé do studně. I tady dokáží požárníci zasáhnout
a pomoci.
I já bych chtěl být hasičem. Vím, že se jedná opravdu o hodně
riskantní a životu nebezpečné povolání, ale jsem tato rizika ochoten
podstoupit.
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Přál bych si být včas u každého požáru, s kyslíkovou bombou na
zádech a s dýchací maskou na obličeji vběhnout dovnitř objektu a krok za
krokem začít prohledávat celé patro zasažené požárem.
Potom vzít zraněného do náruče a vyběhnout s ním ven
jako opravdový hrdina, který právě zabil draka a
osvobodil princeznu. Toužím vyjet někam do zapadlé
vesnice, vylézt na žebřík ve speciálním obleku proti sršním,
vystříkat hnízdo likvidačním sprejem, potom vzít hnízdo do
rukou a sejít s ním po žebříku dolů.
Chtěl bych být také u nehod, u kterých je potřeba
vyprostit zraněné řidiče z aut, poskytnout jim první pomoc,
přenést je do sanitky a zabušit na dveře sanitky se znamením k odjezdu.
Tak statečný a nebojácný bych chtěl opravdu být.
Jan Pícha, 8. B

Co dělat, když . . .
Nedávno ukazovali v televizi, že se přemnožili divočáci. Dokonce je
povolen jejich odstřel. A protože začíná jaro a sluníčko nás vyžene do
přírody, nabízí se otázka: „Jak byste se chovali, kdybyste potkali v lese
divočáka?“
1. Nebezpečnější je setkání s bachyní, která chrání malá selátka. Ta útočí
hned.
2. Kanec je většinou plachý a neútočí, pokud mu k tomu nedáte příčinu.
3. Pokud uvidíte divočáka, je lepší ho obejít.
Pokud je daleko, doporučuje se dělat hluk,
aby obešel on vás.
4. Stůjte a nehýbejte se. On vás cítí, ale nevidí.
5. Určitě se mu nekoukejte do očí.
6. Útočící kanec (bachyně) se pozná tak, že se
proti vám postaví, otevírá ústa a ukazuje
tesáky.
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7. Nejlepší je utéct a vylézt na strom, na krmelec, přeskočit za plot, prostě
schovat se před divočákem tam, kam na vás nedosáhne.
8. Pokud vidíte, že to nestihnete, tak čekáte, až se proti vám rozeběhne a
uskočíte, aby vás nenabral na kly.
9. Pokud je pozdě i na toto, doporučuje se při útoku schoulit se do
klubíčka a chránit si hlavu stejně jako při útoku psa. Ale tyto případy
jsou jen výjimečné.
(Ji)

Rozhovor s paní Alenou Kopeckou
Vy, kteří chodíte na obědy do naší školní jídelny, jste si jistě všimli, že
máme dvě nové paní kuchařky. V tomto čísle školního časopisu si můžete
přečíst rozhovor s věčně usměvavou a dobře naladěnou Alenou Kopeckou.
1. Kde jste pracovala před příchodem na naši školu?
Pracovala jsem v závodní kuchyni.
2. Proč jste si vybrala právě naši školu?
I já jsem tuto školu navštěvovala jako žákyně.
3. Které je vaše oblíbené jídlo?
Ráda si pochutnám na čemkoliv na kari.
4. Myslíte, že našim žákům chutnají obědy?
Protože se někteří vracejí se slovy “prosím
přidejte mi”, tak myslím, že ano.
5. Jak byste zhodnotila vybavení naší školní kuchyně?
Je fajn, že některé přístroje nám pomohou časově i fyzicky.
6. Která jídla vaříte nejraději?
Preferuji zdravou stravu, kuskus, zeleninové saláty.
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7. Proč jste si vybrala právě toto zaměstnání?
Ráda jím a být kuchařkou se hodí.
8. Sledujete nějaké pořady o vaření, které vysílají v televizi?
Občas pořad s Jamiem Oliverem.
9. Je vaření také vaším koníčkem?
Teď už mu tolik času mino zaměstnání nevěnuji.
10.Máte nějaké další koníčky?
Sport, četba a hudba.
11.Jaký máte názor na zdravou stravu?
Jsem jejím příznivcem už několik let.
12.Co si uvaříte vy, když si chcete na něčem pochutnat?
Něco rychlého a lehkého. Například těstoviny s tuňákem.
Lucie Boudyšová, Aneta Žďárská, 8. B

Letní olympijské hry v Riu 2016
Pavel Maslák
*21. února 1991 - Havířov
Disciplíny: sprint, běh na 400m
Úspěchy: 1. místo
HME 2013 v Göteborgu
3. místo MS 2013 v Moskvě
1. místo
HMS 2014 v Sopotech
1. místo
HME 2015 v Praze
1. místo
MČR 2015 v Praze
1. místo
HMS 2016 v Portlandu
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Tomáš Berdych
*17. září 1985 - Valašské Meziříčí
Disciplína: tenis
Úspěchy:
semifinále
Turnaj mistrů 2011
vítěz
Davis Cup 2012
vítěz
Davis Cup 2013
semifinále
Australian Open 2014
semifinále
Australian Open 2015

Marie Prouzová, 7. A

Známky, známky a zase známky
V minulém čísle našeho školního časopisu jsme se dozvěděli něco o
známkování v jiných zemích, blíže jsme se potom podívali do Francie. Tím
jsme trochu porušili časovou posloupnost. Dnes to tedy napravíme a
seznámíme se s historií známkování v Čechách. V dalších číslech se pak
vrátíme ke klasifikaci (známkování) v těch zemích, kde najdeme nějaké
„známkovací“ zvláštnosti.
Historie známkování: 240 let vysvědčení
Asi je zbytečné připomínat, jak dnešní vysvědčení a známky vypadají.
Tedy pět stupňů od výborné po nedostatečnou.
Dříve ale bylo známkování úplně jiné. Původně vysvědčení, taková jaká
známe dnes, prakticky nebyla. Spíše při odchodu ze školy nebo při
přechodu na vyšší stupeň žáci dostávali jakýsi posudek, kterým se mohli
vykazovat budoucímu učiteli. Vlastně to bylo něco podobného jako slovní
hodnocení, které dnes některé školy používají.
Pokud neradi chodíte do školy a navíc se bojíte, jaké známky dostanete,
tak vězte, že za vaše utrpení může císařovna Marie Terezie. Tato osvícená
panovnice, kterou ale Češi moc nemuseli, zavedla v roce 1774 povinnou
školní docházku. Zároveň bylo třeba i nějak oceňovat žáky a umožnit, aby
učitelé mohli sledovat a porovnávat, jak probíranou učební látku studenti
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zvládají. Kromě známek z prospěchu a chování, které máme i dnes, se
hodnotila i píle a aktivita ve škole. Tak tomu bylo vlastně až do vzniku
Československa v roce 1918.
Za války byly i šestky
V letech nacistické okupace českých zemí zavedlo protektorátní
ministerstvo školství po německém vzoru šestistupňovou klasifikaci. Dost
zvláštní bylo závazné doporučení, že vyznamenání mohl dostat pouze
jeden žák ze třídy a jedničku na vysvědčení mohli mít z každého předmětu
nejvýše dva žáci. Pokud by se tedy sešli ve třídě například tři géniové,
vyznamenání by mohl mít jen jeden z nich a ten „nejhorší“ by nemohl mít
ani jedničku z matematiky.
Jak se učili slavní lidé?
Popravdě – a bude to asi pro mnohé z vás zklamání – slavní a úspěšní
lidé se většinou učili dobře až výborně. Možná se vás bude někdo snažit
přesvědčit o opaku, ale nevěřte mu moc. Často se sice můžete dočíst, že
jeden z nejinteligentnějších lidí všech dob – slavný fyzik Albert Einstein –
propadal z matematiky, ale to není pravda. Příčinou této legendy je změna
známkování, ke které došlo, když se rodina stěhovala po různých zemích.
A co se týče českých celebrit?
I když se – při vší úctě – nemohou s vědeckou superstar Einsteinova
formátu srovnávat, i ony měly známky přinejmenším pěkné. Ukázala to
například výstava vysvědčení v Hatích u Znojma. Tak třeba zpěvačka Lucie
Vondráčková maturovala na samé jedničky, vynikající známky měl i bavič
Zdeněk Izer nebo režisér Zdeněk Troška. Moderátor Leoš Mareš dostal v
osmé třídě jedinou dvojku – z češtiny. Samozřejmě existují i výjimky:
zpěvák a držitel Anděla Matěj Ruppert ze skupiny Monkey Business měl ve
třetí třídě z hudební výchovy čtyřku nebo jeden z nejlepších českých
fotbalistů všech dob Vladimír Šmicer dostal dvojku z tělocviku. Ale tady
existuje podezření, že jako kluci spíš zlobili, než že neměli hudební sluch
nebo nedokázali uběhnout sto metrů.
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Před sto lety
Tak v této době se známky z předmětů trochu odlišovaly od těch
dnešních. Sami si porovnejte:
dnes
před sto lety
1 – výborný
1 – velmi dobrý
2 – chvalitebný
2 – dobrý
3 – dobrý
3 – dostatečný
4 – dostatečný
4 – sotva dostatečný
5 – nedostatečný
5 – nedostatečný
Z mravů (neboli z chování) mohl člověk dostat pět známek. Dnes pouze tři.
Dřívější kantoři využívali hojně všech pěti stupňů. Současní učitelé
sníženými známkami docela „šetří“.
dnes/ chování
1 – velmi dobré
2 – uspokojivé
3 – neuspokojivé
4 – neexistuje
5 – neexistuje

před sto lety/ mravy
1 – chvalitebné
2 – uspokojivé
3 – zákonné
4 – méně zákonné
5 – nezákonné

A jak už bylo zmíněno, hodnotila se i píle.
1 = vytrvalá, 2 = náležitá, 3 = dostatečná, 4 = nestálá, 5 = nepatrná

V současnosti tomuto hodnocení odpovídá
spíše udělování pochval.

Pozn. Někdy se člověk sám sebe ptá: “Proč já
se vlastně učím, … když je nakonec všechno
úplně jinak!” →

(Tch)
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Znakový jazyk
Často se mě ptáte, jestli existují nějaké slovníky znakového jazyka
v papírové formě. Odpověď je ano, ale je velmi obtížné je sehnat, a to
hned ze dvou důvodů: 1. nové se v současnosti nevydávají; 2. učení
z takovýchto slovníků je velmi nepraktické. Pokud máte chuť učit se něco
nového, doporučuji zalistovat ve starších číslech časopisu Úl a připomenout
si zajímavé odkazy. Připomeňme jen
okrajově výbornou aplikaci s názvem
Znakujte s námi, kterou máte neustále u
sebe. Pokud by vás ale přeci jen lákalo
zkusit si přečíst něco ve slovníku
znakového jazyka, vyzkoušejte si
nejdříve, jestli zvládnete zopakovat
všechny znaky dle následujících obrázků.
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Na závěr malá motivace. Od letošního roku, konkrétně od září 2016
bude v Hradci Králové otevřen nový obor tlumočník znakového jazyka
(vyšší odborná škola). Bude jedinou svého druhu v celé České republice.
Pokud se budete znakovému jazyku učit a bude vás bavit, třeba se jednou
také stanete studenty této školy. Tlumočníků je stále velmi málo. V celém
Královéhradeckém kraji jsou to pouze 2 certifikovaní tlumočníci. Tak s chutí
do učení.
Info k táboru: Všem jsem rozdávala další instrukce. Pokud si někdo z vás
myslí, že je nedostal, prosím stavte se za mnou. Děkuji.
Info k výletu na Neviditelnou výstavu: Prosím doneste přihlášku a peníze
nejdéle do 6. dubna. Případně, pokud jste někdo přihlášku nedostal a
chcete jet, stavte se za mnou.
(Šv)

Kaktusy snadno a rychle
Příprava na léto
Pomůcky: vysavač, podtácky pod květiny (nebo víčka od Ramy), peán,
skleníkový teploměr (dá se koupit v zahradnictví)
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1) Je nutné připravit čistý prostor, kde bude kaktus přes léto. V případě že
doma máme dvojitá okna a chcete mezi nimi pěstovat kaktusy, místo
důkladně vysajeme a připravíme si tam podtácky nebo víčka.
2) Na připravené podtácky položíme za pomoci peánu kaktusy.
3) Teplotu hlídáme teploměrem. Pokud by klesla pod 7 stupňů, kaktusy
přesuneme dovnitř, do tepla, do bytu.
Ondřej Astr, 7. B

Dětský koutek
=> zajímavosti
1) Za druhé světové války stavěli Němci falešné letiště ze dřeva jako cíl
pro britské bombardéry. A čekali. A čekali. Jednoho dne na takové
letiště skutečně Britové shodili bombu. Ta bomba byla dřevěná. Britský
smysl pro humor byl vždy na úrovni.
2) Elektrické křeslo vymyslel zubař.
3) Třetina veškeré prodané zmrzliny má vanilkovou příchuť.
4) 7 milionů dolarů stálo vyrobit Titanic a 200 milionů natočit o něm film.
5) K vypěstování 1 kg brambor se spotřebuje 100 litrů vody. K vypěstování
1 kg rýže se spotřebuje 4000 litrů vody. K výrobě 1 kg hovězího masa
se spotřebuje 13000 litrů vody. To není překlep. Třináct tisíc litrů vody
na kilo masa.
6) Běžná tužka vystačí pro nakreslení čáry dlouhé 56 kilometrů.
7) Při leteckých neštěstích zahyne méně lidí než při srážce s osly.
8) Člověk sní za život nevědomky průměrně 70 kusů hmyzu a 10 pavouků,
obvykle během spánku.
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9) Thomas Edison, vynálezce žárovky, měl panický strach ze tmy.
Lucie Obrlíková, 9. A

=>omalovánka
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=>sudoku

=> křížovka
1. Svátek slavící se 24. 12.
2. Ovoce a …
3. Plete se na Velikonoce
4. Druh střelné zbraně
5. Doplňte: Na Vánoční svátky
se zpívají …
6. Květiny kvetoucí v tomto ročním
období
7. Druhý měsíc v roce
8. Doplňte: Na .... o hodinu více.
9. Jahoda je …
10. Z čeho jsme se vyvinuli?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pavel Jarý, Matěj Píša, 7. B
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Připravujeme
30. 03. 2016

08:00 - 10:30

2. tř.: Plavecký výcvik

31. 03. 2016

08:00 - 10:30

3. a 4. tř.: Plavecký výcvik

31. 03. 2016

10:55 - 12:55

6. - 9. tř.: “The Beatles” - výukový program

31. 03. 2016

16:00 - 18:30

Konzultační odpoledne pro rodiče

06. 04. 2016

12:00 - 15:00

6. - 9. tř.: Šplh - okrskové kolo

06. 04. 2016

08:00 - 10:30

2. tř.: Plavecký výcvik

07. 04. 2016

08:00 - 10:30

3. a 4. tř.: Plavecký výcvik

09. 04. 2016

Znakový jazyk - neviditelná výstava - Praha

11. 04. 2016

Uzávěrka klasifikace za III. čtvrtletí

12. 04. 2016

15:00 - 17:00

Pedagogická rada

13. 04. 2016

08:00 - 10:30

2. tř.: Plavecký výcvik

15. 04. 2016

08:00 - 14:00

Přijímací zkoušky na SŠ

18. - 22. 04. 2016

Sběr plastových víček

20. 04. 2016

08:00 - 14:00

Den Země, Igelitiáda

20. 04. 2016

08:00 - 10:30

2. tř.: Plavecký výcvik

21. 04. 2016

08:00 - 10:30

3. a 4. tř.: Plavecký výcvik

25. 04. 2016

08:00 - 10:00

7. - 9. tř.: Holocaust - beseda

26. 04. 2016

08:00 - 12:30

Fotografování tříd

27. 04. 2016

12:30 - 16:00

Zdravotnický víceboj - okrskové kolo

28. 04. 2016

Dopravní den

29. 04. 2016

8. AB - Exkurze - Mladá Boleslav
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04/ 04/ 2016
05/ 04/ 2016
06/ 04/ 2016
07/ 04/ 2016
08/ 04/ 2016
11/ 04/ 2016
12/ 04/ 2016
13/ 04/ 2016
14/ 04/ 2016
15/ 04/ 2016
18/ 04/ 2016
19/ 04/ 2016

ryba na másle, brambor

kuřecí játra s bazalkou, rýže

segedínský guláš, houskový knedlík
hovězí maso na česneku, bramborový knedlík, špenát

vepřová panenka po čínsku, jasmínová rýže

rybí porce se sýrem, bramborová kaše

klopsy na smetaně, houskový knedlík

lasagně s vepřovým masem a zeleninou
vepřová panenka na másle, brambor, čočkový salát

treska sypaná dýňovými semínky, bulgur

plněná kuřecí prsa sýrem a ořechy, brambor

4,7

1a

7,8

1a, 4, 7

7

1a

1a, 3, 7

1a, 3, 4, 7

1a,

1a, 3, 7

1a,3,7

7

1a,

rizoto z vepřového masa, sypané sýrem

DATUM
01/ 04/ 2016

VOLBA 1

JÍDELNÍ LÍSTEK

vepřová pečeně, bramborový knedlík, zelí kysané

alergeny

pečená zelenina s balkánským sýrem a bramborem
vegetariánské burgry, kaše bramborová

28/ 04/ 2016
29/ 04/ 2016

vepřová pečeně po selsku, chlupaté knedlíky, zelí kysané
hrachová kaše, uzená kýta

29. 3. 2016 - 31. 3. 2016

JITKA ŠTĚPÁNOVÁ

21 ob. x 25,- Kč
21 ob. x 26,- Kč
21 ob. x 52,- Kč

525,- Kč
546,- Kč
1092,- Kč

3, 7

7

1a

1a, 7

3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a,3

1a, 3

1a,3

7

1a

1a

1a, 3,7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a,3,7

7

1a, 3, 7

alergeny

8a- mandle, 8c vlašské ořechy 9 - celer, 10 - hořčice, 11 - sezamová sem., 12 - oxid siřičitý a siřičitany, 13 - vlčí bob / lupina /, 14 - měkkýši, => a výrobky z nich

Alergeny : 1 - obiloviny lepek, 1a- obiloviny pšenice, 1d- obiloviny - oves, 2 - korýši, 3 - vejce, 4 - ryby, 5 - arašídy, 6 - sójové boby, 7 - mléko, 8 - ořechy, mandle, pistácie,

polévka dle denní nabídky

telefon: 499 781 429; 733 662 895; e-mail: jidelna @zsul.cz

1a

cena
obědů

kuskus s kuřecím masem a švestkami

27/ 04/ 2016

karlovarský guláš, halušky

1a, 7

483,- Kč

hovězí nudličky dušené s mrkví a bramborem, chléb

26/ 04/ 2016

kuřecí řízky v sýrovém těstíčku, brambor

1a, 3, 7

21 ob. x 23,- Kč

čočka nakyselo, vejce vařené

25/ 04/ 2016

zapečené těstoviny s tuňákem, rajčaty a paprikou

1a, 4

7

7 - 10 let
11 - 14 let
15 let a více
veřejnost

pizza se šunkou a sýrem
rýžový nákyp s meruňkami

21/ 04/ 2016
22/ 04/ 2016

vepřové maso v mrkvi, brambor
pečené brambory po tyrolsku

1a, 7

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

zapečené těstoviny se zeleninou

1a, 3, 7

20/ 04/ 2016

kachna na medu, bramborový knedlík, zelí červené

plněný bramborový knedlík uzeninou, zelí kysané

rajská omáčka, hovězí maso vařené, kolínka
rýžová kaše sypaná skořicí

červená čočka, čína z kuřecího masa a soji

kuřecí maso s jarní zeleninou a kuskusem

domácí buchty s mákem a tvarohem

fazolové chilli s jarní cibulkou a ředkvičkami
květák zapečený se sýrem, brambor

zeleninový řízek, bramborová kaše

kynuté knedlíky s povidlím

šťouchané brambory s cuketou, mrkví a brokolicí

boloňské špagety sypané sýrem

VOLBA 2

1. 4. 2016 - 29. 4. 2016

kuřecí nugety smažené, bramborová kaše
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