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Naši “NEJ” v øíjnu 2020

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

Nejlepší sportovci měsíce (6.–9. třídy):
Soutěž neproběhla z důvodu
mimořádných opatření.

Hádanky na Moodlu
Tato oblíbená soutěž probíhá i v době
mimořádných opatření. Nezapomeňte se do
soutěže zapojit. Vyhlášení výsledků za měsíc
říjen proběhne po návratu žáků do školy.
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Online výuka na zŠ Úpice-lány
Kvůli mimořádným opatřením, která vydala vláda, jsou školy v České
republice uzavřeny pro prezenční výuku. Neznamená to ale, že by se
neučilo. Výuka se přesunula na distanční formu.
Na ZŠ Úpice-Lány jsme k tomuto účelu zvolili dva hlavní nástroje,
Moodle a Google Meet.
Moodle využívá škola už dlouhé roky, v dnešní době ale zažívá kvůli
distanční výuce ten největší nápor. Díky této komunikační platformě
vyučující mohou přehledně a systematicky předávat žákům studijní
materiály (včetně interaktivního obsahu), zadávat testy a celkově
monitorovat aktivitu žáků.
Google Meet škola využívá k online vyučovacím hodinám. Díky
videokonferencim tak může vyučující v reálném čase komunikovat se svými
žáky, může jim sdílet obrazovku svého počítače, či využívat virtuální školní
tabuli.
No a nyní něco málo čísel. Během vyučovací doby (dopoledne) je na
Moodle přihlášeno stále několik desítek žáků. Není výjimkou, že po dobu
několika hodin se trvale přes Moodle učí online i of ine okolo 50 - 70 žáků.
V letošní podzimní distanční výuce zaznamenal školní Moodle až 80 000
přístupů do jednotlivých kurzů.
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V pondělí 16. 11. 2020 jsme napočítali 296 připojení k online výuce
(pomocí Google Meet) během jediného dne. V tentýž den, při 17
videokonferencích, se odučilo přes 1300 minut, což už je slušná porce
výuky.

Ohromná je také aktivita vyučujících, kteří při přípravě podkladů pro
dálkovou výuku tráví na počítači dlouhé hodiny. Jsou případy, kdy vyučující
má během jediného dne i přes 600 přístupů do kurzů na Moodle (viz
přiložené grafy), kde zadávají nebo kontrolují práci žáků.
Tímto děkujeme všem, kteří se do dálkové výuky vrhli s takovým
odhodláním a elánem.
(Hč)

Informace výchovné poradkynì
V době dálkové výuky jsem oslovila naše bývalé žáky. Ptala jsem se jich na
to, jak se jim daří, co je na nové škole překvapilo, jak probíhá dálková
výuka u nich… Dostala jsem zpět šest odpovědí a se souhlasem jejich
odesílatelů jsem se rozhodla je zveřejnit.
(Iveta Votočková, VP)
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Do školy jsem první den přicházel s velkou „hrůzou“ a strachem z toho, co
mě čeká. A ne jen z toho, že bych se bál nové školy, ale měl jsem strach,
že se dostanu do třídy „typických“ IT techniků a nebudu mezi ně zapadat.
Hned první den po představení ve třídě jsem zjistil pro mě nečekanou
novinu, že ve třídě nemám prakticky nikoho, kdo by se IT nějak přímo
věnoval (až na dvě výjimky). Většina lidí na školu přišla s tím, že se vše
chtějí teprve naučit. To mě ale spíše příjemně překvapilo, protože já se
nikdy nevěnoval na profesionální úrovni třeba programování, a tak jsem se
bál, že proti mně budou všichni napřed. Jsem ale rád, že tomu tak není.
Zjistil jsem, že jsem ve třídě vlastně jediný, kdo nehraje žádné počítačové
hry. Toho jsem se první den trochu zděsil, protože nemám žádný přehled o
herním průmyslu. Vůbec ničemu to nevadilo. Dostal jsem se do opravdu
skvělé třídy a během prvního týdne jsem poznal, jak úžasné mám
spolužáky i učitele. Přešel jsem zkrátka z výborného kolektivu do snad ještě
lepšího. Máme ve třídě opravdu skvělé vztahy, rozumíme si a dle mého je
legrace opravdu více než dost.
Skutečně velký dojem na mě udělali prakticky všichni učitelé. Spousta
lidí mě od IT školy odrazovala, protože tam odborné předměty mnohdy učí
i lidé, kteří jim vůbec nerozumí. To se naštěstí mně nestalo. Například na
programování máme učitele, který tuto školu sám vystudoval a nyní
programuje pro různé rmy. A tak má opravdu hodně zkušeností. Náš pan
třídní učitel, který nás učí zároveň výpočetní techniku, je další z mých
oblíbených. Je vidět, že skoro o každém tématu ví hromadu informací. Na
matematiku máme v podstatě „druhou paní Jiříčkovou“, takže asi nemusím
dodávat nic víc. Paní učitelka se mnohem více věnuje teorii, což mi trochu
vadí, protože mám raději tu praktickou část, ale zvládnout se to dá.
Musím ještě rozhodně zmínit internát. Máme vlastní, a tak chodíme
do školy „suchou nohou“. Na pokoji jsem se svým spolužákem a jedním
třeťákem. Oba dva jsou vážně skvělí a rozumíme si. A tím teď nemyslím
pouze objednávky pizzy každý druhý večer. Internát byla další věc, které
jsem se hodně bál, ale vychovatelé jsou opravdu úžasní. Nemáme ani tak
přísná pravidla, jak jsem se obával. Vycházky máme povolené do 19:00,
ale se souhlasem vychovatelky si je můžeme prodloužit do 21:00.
Po úvodní písemné práci z matematiky se mě paní učitelka („druhá
Jiříčková“) přišla zeptat, zda jsem nechodil na matematické gymnázium.
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Na češtinu máme hrozně hodného pana učitele, je na něm vidět, že nechce
nikomu dělat zle a je ochoten s každým velmi dobře vyjít. Rozbory básní mi
trochu problém dělají, ale snad si to nějak sedne. Byl jsem však překvapen,
že jsem v podstatě jediný ze třídy, kdo pořádně rozumí literárním pojmům.
Více jak 3/4 třídy prohlásily, že se je na základce vůbec neučily, což mě
poněkud překvapilo. Paní učitelko, za tohle Vám budu muset ještě donést
čokoládu. Prakticky ve všech předmětech se mi nyní daří. Tedy až na
technické kreslení, kde mi rozjezd trval trochu déle. Velké štěstí mám v tom,
že technické kreslení probíhá ve specializovaném programu. Těžším
předmětem jsou také základy elektrotechniky.
Každý pátek se domů vracím opravdu se skvělým pocitem z toho, že
jsem si vybral správně. Budu doufat, že jsem teď nic nepřechválil a tento
pocit mi vydrží až do maturity.
(Ondřej Petera, Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s. r. o.,
obor informační technologie)
Každopádně musím říct, že se mi na střední škole velmi líbí a základní škola
mi vlastně vůbec nechybí. Mám ve třídě konečně skvělý kolektiv a studuji
něco, co mě vážně baví. A také je to vidět na známkách. Jen mě štve
distanční výuka, protože odborné předměty se nejsme schopni naučit tímto
způsobem. Chtěla bych, aby nás pustili do školy, alespoň na praxe. Vše by
potom bylo jednodušší.
Abych pravdu řekla, tak čeština je jediný předmět, se kterým trochu
bojuji. Konkrétně s literaturou. Ale spokojím se s dvojkami, i když to jsou
zatím mé nejhorší známky. Mám čas to ještě napravit, zlepšit si průměr a
dostat stipendium.
(Nela Čápová, Hotelová škola, Hradec Králové, obor ekonomika a podnikání)
Daří se mi, dokonce jsem jeden z nejlepších v naší třídě. Obor jsem si
rozhodně vybral správný, jelikož mě neskutečně baví a docela mi i jde.
Celkově jsem spokojený.
(Tomáš Kameník, SPŠ Oty Wichterleho, Hronov, obor gra cký design)
Daří se mi velice dobře. První týden seznamování, druhý týden adaptační
kurz a hned potom jsme zůstali v karanténě. Další dva týdny probíhal

fi

6

odborný výcvik. S češtinou nebudou problémy, to samé platí i o angličtině.
Připadá mi, že jsem jedna z mála lidí, co ji umí. Nedávno jsme psali
pětiminutovku z názvu potravin. Pro mě úplně lehká věc naučená ani ne za
5 minut. A protože jsme to pečlivě probírali s paní učitelkou Pitašovou, tak
to byla pro mě hračka. Pan učitel chemie čerpá často z mého sešitu pro 8.
a 9. třídu.
A jinak musím říct, že se mi zatím ve škole daří, zatím samé jedničky a
dvojky. Nemůžu si stěžovat.
Chtěla bych všem moc poděkovat. Musím říct, že mi základní škola
chybí. Jak jsme na základku dříve nadávali, tak teď už opravdu nechápu
proč. Doufám, že až se situace uklidní a my se budeme moct vrátit do škol,
bude možnost se za vámi stavit. Ještě jednou moc děkuji za skvělou
přípravu na střední školu.
(Aneta Zákravská, SOŠ a SOU, Trutnov, obor cukrářka)
Také jsem netušil, že se tato situace vyvine takhle, dost mě to překvapilo.
Mám se dobře, díky bohu jsme tu všichni zdraví a máme se fajn. Online
výuka se na naší škole moc nepředvedla, učitelé jednoduše na ty hodiny
nechodili a byli více zmatenější než my. V češtině se mi daří dobře,
opakovali jsme učivo ze základky a můžu říct, že mi to šlo. Doufám, že se
máte také dobře a že se i Vám daří.
(Lukáš Ljubečko, SPŠ Oty Wichterleho, Hronov, obor automechanik)
Dobrý den,
nejdříve bych se chtěla omluvit, že odepisuji takhle pozdě, ale nevšimla
jsem si emailu od Vás.
Ohledně online výuky, doufám, že půjdeme co nejdříve zase do
školy, protože přes ten internet to přeci jen není ono.
Co se nové školy a učitelů týče, musím říct, že mi opravdu chybí
základní škola, naše bývalá třída, ale také učitelé. Tím nechci říct, že by se
mi na nové škole nelíbilo, ale někteří učitelé z Trutnova se Vám fakt
nevyrovnají. Zároveň bych ráda zmínila, že nás základní škola opravdu
dobře připravila na všechno a teď jsem na střední škole dost napřed. Což
je skvělé. Sice je teď situace ohledně koronaviru dost problematická,
naštěstí se mně a mé rodině zatím vyhýbá. Doufám, že i Vy a ostatní jste v
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pořádku. Těšila jsem se na Vánoce a chtěla jsem Vás přijít navštívit do
školy, podívat se na talentmánii, ale jak sleduji dnešní situaci, moc šance
tomu nedávám. Každopádně hned jak se opatření zmírní a bude situace v
pořádku, ráda se přijdu podívat a myslím, že nebudu sama.
Přeji krásný zbytek dne a hlavně to zdraví.
(Martina Mannová, VOŠ, SZŠ a OA Trutnov, obor praktická sestra)

Výuka vaøení v dobì dálkové výuky
Děvčata 8. A se těšila na hodiny vaření. Ve školní kuchyňce bohužel vařit
nemohou, a tak dostala e-mailem od vyučující alespoň recept na tvarohový
koláč z kokosového mléka. Celkem šest dívek poslalo fotogra e z průběhu
pečení. Ty si můžete prohlédnout na školním facebooku. Slíbený recept
najdete níže. Pokud se pustíte do pečení, ať se vám daří stejně dobře jako
děvčatům.
Tvarohový koláč s kokosovým mlékem
Na korpus:
• 100 g krupicového cukru
• 200 g hladké mouky
• 1/2 kypřicího prášku
• 1 vejce
• 100 g másla roztátého (možno použít Heru)
• šťáva z 1/2 citrónu
Na krém:
• 50 g rozehřátého másla
• 1 malá plechovka nebo krabička kokosového mléka (cca 150–200
ml)
• 250 g tvarohu z vaničky
• 2 vejce
• 1/2 sáček vanilkového pudinku
• 60 g cukru krupice
• 30 g strouhaného kokosu
• ovoce na ozdobu
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V š e c h ny s u rov i ny n a ko r p u s
smícháme, těsto zabalíme do folie
a nec háme v c hladu uleže t.
Připravíme si krém. Opět vše
smícháme v míse dohromady. Těsto
rozprostřeme rukama do vymazané
a v y s y p a n é d o r t o v é f o r m y.
Nezapomene na vyšší okraje z těsta. Nalijeme krém. Pečeme v troubě při
160 stupních asi 35 minut.
(Vč)

Jak to vidím já . . .
Kadý chvilku tahá pilku
Toto přísloví nás poučuje o tom, že nikdo nemůže být nejlepší pořád a že
se stále nedaří jen jednomu. Asi nejvýstižnějším příkladem takové situace,
kterou jsme teď mohli sledovat, byly americké volby. Donald Trump si
myslel, že je neporazitelný, a vůbec si nepřipustil, že by jeho protikandidát
mohl zvítězit. Donald Trump se domníval, že pomyslnou pilku bude tahat
pořád. Neuvědomil si, že na druhé straně může být silnější soupeř.
Také ve sportu se úspěchy sportovců stále mění, držitelé rekordů se
střídají. Nikdo si nemůže myslet, že by byl stále vítězem.
Dalším příkladem můžou být známky ve škole. Jeden den se daří více
jednomu, ale druhý den může překvapit i slabý žák. Proto bychom neměli
nikoho odsuzovat, protože nic netrvá věčně.
(Marek Langer, 9. A)
Dříví neřežu, topíme plynem. Elektřinu máme zapojenou, nežijeme jako
v pravěku.
Jednou jsem dole a jednou nahoře. Já bych řekla, že jsem pořád dole
a nic se nemění.
Rok 2020 začal úžasně. Myslela jsem, že tento rok bude
super, ale opak byl pravdou. Začátkem března se
uzavíraly školy a všechny obchody, aby se zabránilo šíření
covidu-19. Během jara a v létě se šíření viru uklidnilo. Léto
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jsme využili k cestování a setkávání s přáteli. Těšili jsme se, že v září
usedneme do lavic a uvidíme se po půl roce s kamarády.
Ale někteří lidé jsou nepoučitelní a nedodržovali pravidla. Ve škole
jsme byli jenom pár týdnů a už jsme zůstali opět doma u počítače. Situace
je horší než na jaře a více lidí umírá. Blíží se Vánoce, to nejhorší máme za
sebou a Vánoce budou snad klidné, rodinné.
V příštím roce mě čekají přijímací zkoušky, a tak doufám, že bude
všechno v pořádku. A jak se říká každý chvilku tahá pilku.
(Tereza Janečková, 9. A)
Tak to v každé rodině chodí, když jsou dvě sestry a ne vždy poslouchají
tak, jak mají. A to se občas stává i u nás. Jednoho dne jsem místo učení a
úkolů trávila více času na telefonu. Maminka přišla z práce a viděla, jak na
něm hraji hry. Zeptala se: ,,Anežko, máš hotové úkoly?“ Já jsem hned
tušila, co bude následovat. Než jsem stihla zareagovat, telefon byl pryč.
Maminky rozzlobený obličej mluvil za vše. Moc mě
mrzelo, že nemám telefon. Báry škodolibý úsměv mě
však štval ještě víc. Ale ani sestra Bára neměla hotové své
povinnosti. Situace se opakovala a rázem měla maminka
telefony dva. Při pohledu na Báry obličej jsem se jen
pousmála a řekla si: ,,Každý chvilku tahá pilku“.
(Anežka Kultová, 8. A)
Jirka a Miloš spolu kamarádí už od školky. Bydlí v jednom panelovém
domě v Jindřichově Hradci. Do první třídy se oba moc těšili. Sedli si spolu
do první lavice.
Od třetí třídy, když paní učitelka začala psát na tabuli vyjmenovaná
slova, věděl Miloš, že čeština nebude jeho nejoblíbenější předmět. Ne a ne
do toho proniknout. Zato Jirka, tomu to šlo jako po másle. Úplně vynikal, z
každého diktátu měl jedničku. ,, Jirko,'' kuňknul Miloš, ,, vysvětlíš mi to?''
Zase měl z diktátu čtyřku. Jirka se usmál a zvedá palec nahoru.
Naštěstí je nějaká spravedlnost. Když se v naší třídě začne vyučovat
matematika, Miloš je za hvězdu. Násobilku umí snad i pozpátku. Z každé
úlohy má jedničku. Matematiku doučuje i ostatní ze třídy.
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A tak i ve škole každý chvilku tahá pilku. Pro mě je učení někdy jako
práce s pilkou.
(Barbora Vránová, 6. A)
Byli, žili jednou dva bratři, starší Petr a mladší Pavel. Bydleli s rodiči v malé
chaloupce a bylo jim tam těsno. Tak se rozhodli, že si společně postaví
dům. Co dům, dvojdomek, aby si tam jednou mohli přivést manželku a mít
kupu dětí.
Jenomže měli problém - byli chudí. Petr byl vyučený krejčí a Pavel
pekař. Jak tedy postavit dům? A tak přemýšleli a přemýšleli, až dostali
nápad.
Nejdříve se rozhodli, že postaví maketu dvojdomku a potom podle
toho skutečný dvojdomek. A jak se říká, každý chvilku tahá pilku, tak začal
nejdříve mladší. Pavel jako pekař upekl z těsta malé cihličky, které slepoval
polevou k sobě, a tak vznikly stěny domku. Po něm starší Petr, jako krejčí,
nastříhal z tuhého lcu šindele, které sešil k sobě, a vznikla střecha.
Když vše spojili k sobě, měli krásný malý dvojdomek. Moc se jim líbil.
A jelikož nebyli líní, tak se rozhodli, že na jeden rok odejdou do světa a
Petr se vyučí na tesaře a Pavel na zedníka.
A opravdu se po roce vrátili domů a začali stavět
dvojdomek. Nejdříve tahal pilku Pavel a postavil zdi,
potom tahal pilku Petr a udělal střechu. Dobrá práce a
spolupráce se vyplatila.
(Andrea Kubišová, 7. B)
Za dávných časů bylo zpracování dřeva velmi náročný proces. Povolání
dřevorubce vykonávali hlavně muži, kteří museli mít velkou sílu, pilu a
sekeru. Málokdo ale ví, že používali i motyku k sázení stromků.
Ke kácení stromů byla nejčastěji používaná pila dvojmužná, která má
rukojeti na obou stranách. To tedy znamená, že se ke stromu postavili dva
dřevorubci, každý z jedné strany, a drželi velkou pilu. Muži se střídali v
tahu. Každý tahal směrem k sobě. A tímto postupem za chvíli přeřízli nebo
pokáceli strom.
Dělali to tak proto, že to bylo jednodušší a méně namáhavé. Možná i
proto, aby si spolu mohli povídat a práce jim utíkala rychleji. A tak vzniklo
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toto staré české přísloví. Podle mě se podobá přísloví, které říká, že ve
dvou se to táhne líp. Myslím si, že přísloví „Každý chvilku tahá pilku“ dnes
znamená, že je dobré se při práci střídat...
(Jiří Kopecký, 7. B)
S mojí sestrou jsme si moc přáli psa a dlouho jsme rodiče přemlouvali, aby
nám pejska pořídili. Na Vánoce na nás pod stromečkem čekalo
překvapení, krásná malá fenka jorkšíra, kterou jsme pojmenovali Jenny.
Měla kulatá očka a růžový jazýček. Byla to taková chlupatá kulička.
Nejdříve dělala loužičky v kuchyni na podlaze, než jsme ji naučili říkat si o
to, že chce jít ven. Vždycky se postavila ke dveřím a nahlas zaštěkala.
Nikdy jsme se nemohli dohodnout, kdo s ní půjde na
procházku. Jelikož jsme se se sestrou o to hádali, tak
máma rozhodla, že uděláme rodinnou poradu a tam
se domluvíme na tom, kdo a kdy bude chodit Jenny
venčit. Vytvořili jsme si plán podle našich pracovních a
školních rozvrhů, který jsme magnetem připevnili na
lednici, aby každý hned věděl, kdy se má o mazlíčka
postarat.
Od té doby každý zná své povinnosti podle přísloví - Každý chvilku
tahá pilku.
(Radim Kadrmas, 7. B)
Každý chvilku tahá pilku. Tak tato věta se hodí pro tento rok zcela jistě do
vlády. Do naší české vlády. Konkrétně do zdravotnictví. Přímo na ministry
zdravotnictví. Měli jsme ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který
rezignoval. Byl ministrem tři roky. Po něm byl zvolen ministr Roman
Prymula, ovšem jen na chvilku. No a do třetice máme nového ministra
zdravotnictví Jana Blatného, který byl zvolen před pár týdny. Je to snad
kvůli boji s koronavirem.
Každý z těch ministrů měl, má svůj názor na koronavirus. Každý z nich
zaváděl různá opatření, zákazy, aby je pak zase měnil, a to do doby, než
se náš stát zbaví koronaviru nebo nebude tolik nakažených anebo než
bude vakcína.
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Takže v tomhle roce tři ministři zdravotnictví a každý z nich tahá - tahal
pilku každou chvilku. Nabízí se otázka. A to - jak dlouho bude tahat pilku
nový ministr zdravotnictví Jan Blatný? Kdoví?
(David Mokrý, 7. B)
Eliška s Ondrou byli u babičky a dědy na vesnici a měli pomáhat. Elišku
práce venku bavila, ale Ondra koukal už druhý den do mobilu a bylo mu
jedno, že se jeho sestra stará o práci sama. Elišku to zlobilo a rozhodla se,
že Ondrovi vysvětlí, proč za babičkou přijeli. „Ondro, máš pomáhat taky!“
rozkřikla se Eliška.
„A proč jako?“
„Protože, znáš to přísloví ,Každý chvilku tahá pilku'?“
„Jo, a co?“
„Už druhý den koukáš do mobilu a já tady dřu jako kůň. Máš mi
pomoct!“
„Hele, Eli, ty to zvládáš výborně, proto ti pomáhat nemusím.“
V tu chvíli vyšla z domu babička. „Ondro, Eliška má pravdu. To
přísloví znamená, že každý má alespoň chvilku pomoci.“
„Slyšíš, pomoct!“
„Aha, takže mám pomáhat, aby se Eliška neudřela.“
„Přesně tak,“ pochválila ho babička.
Ondra ty zbylé dva týdny, co byli na vesnici, pomáhal nepřetržitě a
pochopil, že má každý chvilku pomáhat.
(Zuzana Marešová, 7. A)
Toto p ísloví pojednává o tom, jak se lidé p i práci st ídají.
Nap íklad, když se dva rodi e st ídají v pé i o dít
matka, podruhé otec.
Mn se ob as stane, že si s n jakým
domácím úkolem nevím rady a tak poprosím
ta ku a ten mi s ním pom že. Nebo když s
kamarády stavíme n jaké skoky pro kolo,
vždycky si práci rozd líme. Jeden donese
d evo, druhý nakope hlínu, t etí p inese
kameny. Ovšem n kdy se stane, že mi nikdo
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- jednou hlídá

se skokem nepom že a musím všechnu práci ud lat sám a to m na
kamarády mrzí.
Pro zm nu samostatnou práci ve škole chci d lat sám, abych v d l,
jak mi u ení jde a jestli si s úkolem umím poradit. Když mám d íve hotovo,
není pro m problém pomoct ostatním, a už je to kamarád nebo ne, ale
vadí mi, když n kdo úkol ani ud lat nezkusí a hned chce pomoct, to mi
p ijde nefér.
(Vojt ch Škoda, 6. A)

O tøech bratøích
V jedné vesnici žili tři bratři a ti se měli moc rádi. Ale kdykoli šli ven, tak se
pohádali, protože se nedokázali shodnout na společné hře. Každého
bavilo něco jiného. Jejich maminka z toho byla často nešťastná a dávala
jim tresty. Museli dělat domácí práce, ale to se jim také nelíbilo. Přesto
mamince rádi pomohli. Jednoho krásného dne si nejstarší bratr řekl, že už
to takhle dál nejde, že se musí dohodnout. Ale nedohodli se, každý chtěl
vždy něco jiného. Nejmladší chtěl hrát na schovávanou, nejstarší na vojáky
a rytíře a ten prostřední si chtěl hrát na honěnou. Jednoho dne, když si
venku hráli každý sám, nejstaršího napadlo, že se budou v těch hrách
střídat. Chvilku budou hrát na honěnou, chvíli na schovávanou a pak na
vojáky. To se mladším bratrům líbilo. Od té doby už se nehádali a maminka
byla šťastná.
(Tomáš Tomčiak, 6. B)

Okénko speciálního pedagoga
Ahoj děvčata a kluci,
jsou pro vás připravené hrátky pro oko a ruku.
Dobře se dívej. Pamatuj si. Kresli.
První obrázek pro menší:
Spoj tečky podle vzoru. Do posledního sloupečku nakresli jeden ze dvou
obrázků na řádku, ale už zpaměti.

ě

ě
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ů

ě
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ř

14

15

Druhý obrázek pro větší:
Překlesli vzor z levého čtverce do pravého. Potom si na jiný papír načrtni tři
čtverce stejné velikosti a zpaměti vzory nakresli do nich.

(Si)
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Tøídím, tøídíš, tøídíme - tøídíme papír
Papír patří do modrého kontejneru (do modré popelnice).
PAPÍR VHODNÝ K RECYKLACI
• časopisy, noviny
• reklamní letáky
• sešity
• krabice
• papírové obaly
• lepenka
• knihy bez vazby
• obálky (i ty s fóliovými okénky)
Pozn.
A jak je to s papírovými obaly od vajec a roličkami od toaletního papíru.
Patří takové výrobky do modrého kontejneru? Nepatří. Obaly od vajíček
jsou sice z papíru, ale velice nekvalitního. Papír se dá recyklovat zhruba
sedmkrát, víckrát už jej využít nejde. A obal od vajíček nebo například
prázdné ruličky od toaletního papíru jsou příkladem poslední fáze využití
papíru, který se odborně nazývá nasávaná kartonáž. Patří tedy do
směsného odpadu nebo do zahradního kompostéru.
PAPÍR NEVHODNÝ K RECYKLACI
• svazky knih (ve větším počtu patří do sběrného dvora)
• uhlový papír
• mastný, mokrý a jakkoliv znečištěný papír
• účtenky a jízdenky
• krabice od pizzy
• povoskovaný papír
• papír zatavený ve fólii
• balicí papír s povrchovou úpravou
• fotogra e
• papírové kapesníky

fi
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• jednorázové pleny
• vlhčené ubrousky
• dámské hygienické potřeby
Pozn. Možná si říkáte: „Proč i účtenky a jízdenky?“
V drtivé většině se jedná o termopapír, který je pro recyklaci naprosto
nevhodný. Obsahuje totiž látku zvanou bisfenol (bisfenol je
průmyslová chemická látka, která se využívá při výrobě běžných
umělých hmot).
RECYKLAČNÍ SYMBOLY PAPÍRU
vlnitá lepenka, kterou nalezneme nejčastěji uvnitř
krabic

hladká lepenka, dále sem spadají časopisy nebo
třeba dopisy

papír

karton

PAP 24–39

ostatní papír

PAPER

papír anglicky
(Tch)
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Finanèní gramotnost - rodinný rozpoèet
Abych s penězi uměl/a hospodařit, měl/a bych si sestavit osobní
rozpočet. A pokud nemám nanční zodpovědnost pouze sám/sama za
sebe, ale za celou svou rodinu, pak bych měl/a umět sestavit rodinný
rozpočet.
Oba tyto rozpočty mají dvě složky. Následující graf ukáže, jaké.
RODINNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY – nance, které získáváme, tvoří plusovou položku
a dělí se na:
a) pravidelné
mzda, plat, kapesné, sociální příjmy (přídavky od státu)
b) nepravidelné/mimořádné
výhra, dar, dědictví, prémie…
c) aktivní
příjmy, na které jsme vynaložili svůj čas (čas = peníze)
d) pasivní
příjmy, které plynou z našich investic (systém = peníze)

VÝDAJE – nance, kterými pokrýváme platby, tvoří mínusovou
položku a dělí se na:
a) povinné
ze zákona je musíme platit, jejich neplacení je trestným
činem (daně, různé splátky…)
b) nezbytné
bydlení/ pronájem – energie, strava, ošacení,
c) zbytné/“zbytečné“
zcela dobrovolné výdaje, závisí na potřebách každého
z nás (zábava - PC, cestování, cigarety, alkohol, auto,
luxusní zboží …)

fi

fi

fi
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Pozn. Můžete si vyzkoušet křížovku, která byla jednou z částí domácího
úkolu.

V následujícím čísle: Rodinný rozpočet – 2. kapitola

(Tch)

Mìsíce v roce - listopad
Tím, jak my Češi pojmenováváme jednotlivé měsíce, jsme ve světě
poměrně jedineční. Buďme na tuto originalitu českého jazyka hrdí!
Přesto se ale pojďme podívat, jak vzniklo naše pojmenování jedenáctého
měsíce (jedenáctého podle Gregoriánského kalendáře) a jak je tomu
s původem pojmenování listopadu v dalších jazycích.
V tomto případě je motivace zcela zřejmá. Listopad je typickým podzimním
měsícem, a jak víme, na podzim padá listí ze stromů.
Naproti tomu názvy v jiných jazycích jsou odvozeny z římského kalendáře,
který začínal březnem a listopad byl tak v pořadí devátým měsícem. A
devět se latinsky řekne novem.
20

Země, kde pojmenování našeho listopadu je odvozeno od latinské devítky
(novem), tedy november, je mnoho. Tak mu říkají např. Angličané, Dáni,
Maďaři, Němci, Nizozemci, Slováci a třeba i Švédi.
S malou změnou = novembre pojmenovávají jedenáctý měsíc Francouzi,
Italové, dále pak obyvatelé Katalánie (část Španělska), ostrované na
Korsice najdou v kalendáři nápis nuvembre, Lotyši a Rómové novembris
a ten, kdo ovládá esperanto potom novembro.
Naši předci věřili pranostikám (pranostika je jakási předpověď počasí
týkající se určitých dnů, období). A na co usuzovali z letitého pozorování
listopadového počasí?

Listopadové hřmění pšenici ve zlato změní.
Když krtek v listopadu ryje, budou na Vánoce komáři.
Jsou-li stromy v listopadu v květu, sahá zima až k létu.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.
Studený listopad – zelený leden.
Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím
prospěje.
• Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
• V listopadu příliš sněhu a vody, to známka příští neúrody.
• Jaký listopad, takový březen.
•
•
•
•
•
•
•
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Ta poslední pranostika je docela zajímavá, protože listopad začíná
stejným dnem v týdnu jako březen. Klidně si to zkontrolujte v jakémkoliv
kalendáři.
(Tch)

osmismìrka
j

Zdroj: Jan Havlíček
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sudoku

Zdroj: sudokuonline.cz

pøipravujeme
Z důvodu nejasné epidemiologické situace a nepředvídatelných opatření
škola zrušila veškeré akce mimo prezenční/distanční výuky.
Děkujeme za pochopení.

Vydává Základní škola Úpice-Lány ve spolupráci s Dětským parlamentem
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