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Naši “NEJ” v prosinci 2020

Nejlepší sběrač bylin měsíce:
Lucie HORÁKOVÁ (5. A)
Daniela STRACHOTOVÁ (3. A)

Nejlepší sportovci měsíce (6.–9. třídy):
Kateřina HORÁKOVÁ (7. A)
Barbora HORÁKOVÁ (8. A)
Šimon SOUČEK (7. B)

Hádanky na Moodlu
PROSINEC 2020
(tři vylosovaní ze sedmi autorů 100% odpovědí)

Ondřej PÍŠA (4. A)
Natálie TOMKOVÁ (5. B)
Karel PÍŠA (7. A)

2

Informace výchovné poradkynì
Vzhledem k epidemiologické situaci se postupně objevují nové informace,
které se týkají jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) na střední školy. O
změnách pro uchazeče o studium 4letých oborů jsou rodiče pravidelně
informováni.
Změny v přijímacím řízení by se ale neměly týkat uchazečů o studium
na 8letých gymnáziích. To znamená, že žáci hlásící se na tyto školy
vykonají ve dnech 14. a 15. května JPZ.
Žákům 9. třídy vydá přihlášky škola, případní uchazeči z 5. třídy si
zajistí přihlášky sami. Ředitel školy pouze přihlášku podepíše. Pro
všechny zájemce o studium potom platí, že přihlášky se odesílají
nejpozději 1. 3. 2021.
(Vč)

NOvá 3D tiskárna
Na podzim česká rma Prusa Research vyrábějící 3D tiskárny vyhlásila
projekt PRUSA PRO ŠKOLY. Naše škola se do tohoto projektu přihlásila,
měla to štěstí, že byla vybrána a před nedávnem splnila také všechny
požadavky projektu. Díky tomu dorazil do školy začátkem ledna balík, ve
kterém se nacházela nová 3D tiskárna Prusa Mini. Za tento dar společnosti
Prusa Research mnohokrát
děkujeme. Již nyní pracujeme
na několika projektech, v nichž
se žáci setkají s touto moderní
technologií, budou si ji moci
vyzkoušet. Tento krok nám
také pomáhá plnit naši prioritu
- náhled do budoucnosti. Ve
škole se tak žáci seznamují s
moder ními t ec hnologiemi,
robotikou a 3D tiskem.
(Hč)

fi
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Na lyák pøipraveni . . .
V první polovině ledna roku 2022 letošní
šesťáky a sedmáky čeká týdenní lyžařský
kurz v Deštném v Orlických horách. Třída
7. B nechtěla nechat nic náhodě a přípravu
už začala s předstihem. Při jedné
z pátečních online třídnických hodin proběhl
rychlý nácvik oblékání do lyžařské výstroje
(časový limit byl čtyři minuty) a příprava na
večerní kulturní program. Třídní učitelka
konstatovala, že jsme vcelku připraveni a že
stačí doladit jenom detaily. Co si už jenom
přát? Aby nám v lednu 2022 umožnila
epidemiologická situace výcviku se zúčastnit
a hlavně aby byl sníh! Už nyní se těšíme!

(7. B + Jč)

Tøída 1. A v akci
Tentokrát se prvňáci vydali do lesa ke krmelci. Ke své cestě jsme si vybrali
den, který přímo vybízel k procházce – čerstvě napadaný sníh a příjemná
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teplota. Cestou jsme sledovali, co se děje kolem nás. A vyplatilo se. Viděli
jsme velké množství ptáků a hlavně srnky, které nás sledovaly z protější
stráně. Samozřejmě jsme také narazili na spoustu zvířecích stop. U cíle naší
cesty jsme si na vlastní oči prohlédli krmelec a vysvětlili si, jak funguje a k
čemu slouží. Nepřišli jsme s prázdnou, zvířátkům jsme připravili bohatou
hostinu. Pak jsme si
ještě užili trochu
zimníc h radovánek
a především legrace.
Zpátky do školy jsme se
vraceli jako sněhuláci
s krásně čer venými
tvářemi a s pocitem, že
jsme určitě udělali
zvířátkům radost.
(Dě)

Jak to vidím já . . .
V nouzi poznáš pøítele…
Petr a Pavel jsou nejlepší kamarádi. Navštěvují Základní školu v
Havlovicích. Mají kamaráda Toníka, který chodí na MG a SOŠ v Úpici.
Kluci se odpoledne po škole rozhodli, že v sobotu vyrazí na houby.
Petr s Pavlem vyzvedli Toníka u něho doma v 8:00 hodin. Petr to v lese
dobře znal. Zavedl kluky na svoje oblíbené místečko. Sbírání hub mohlo
začít. Pavel měl v košíku jen dva hříbky a Toník vůbec nic. Jen okopával
prašivky.
Najednou se ozval křik: “Pomoc!” Kluci se rozběhli
k místu, odkud slyšeli výkřik. Petr seděl na zemi a držel
se za nohu. O kus dál se plazila zmije zpět do úkrytu.
Pavel zaječel a pelášil z lesa. Ale Toník vytáhl pásek
z kalhot a zaškrtil Petrovi nohu pod kolenem. ,,Lež v
klidu, zavolám pomoc,” řekl Petrovi. Vyndal z kapsy
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telefon a vytáčel 155. Celou dobu, než dorazila pomoc, držel kamaráda
za ruku.
Barbora Vránová, 6.A
Toto rčení podle mě znamená, že když jsem v úzkých, tak mě můj kamarád
pomůže.
Představuji si například závod v lese, při kterém běžíme, sklouznu se
a udělám si něco s nohou. Nemůžu se postavit ani dojít do cíle. Ostatní
závodníci, se kterými se kamarádím, kolem mě proběhnou a nikdo se mě
nezeptá, jestli nepotřebuji pomoc. Vyhrát chtějí všichni. Až najednou se u
mě zastaví kluk, kterého znám, ale vůbec bych nečekal, že mi pomůže.
Vezme mě na záda a donese do cíle, kde se o mě už postarají. Pravému
kamarádovi nevadí, že kvůli mně prohrál závod.
Martin Hofman, 6. A
Šel jsem jednou na procházku,
draka měl jsem na provázku.
Foukl vítr, drak byl fuč,
teď se z toho ponauč.
Hledám, hledám,
drak tu není.
Kolem dokola tu běhám,
dráček leží na kamení.
Slzy se mi z očí řinou,
schovávám se pod peřinou.
Mamka ptá se: ,,Co se děje?“
Já tu ležím bez naděje.
Líčím jí tu historku,
o dráčkovi na dvorku.
Mamka vstává, asi nápad,
co se děje zkouším chápat.
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Už je tady, co to nese?
Izolepu, heleme se!
Dráček už je jako nový,
mamku přec nic nezastaví.
Sedí tedy, co se říká,
v nouzi poznáš přítele.
Nikdo ať už nenaříká,
poprosí a nemele.
Matěj Mach, 7. A
Každý člověk za svůj život potká spoustu lidí. Někteří jsou pouze známí, z
jiných se stanou kamarádi a v tom nejlepším případě najdete opravdového
přítele na celý život.
Opravdový přítel je člověk, který nám vždy a za každých okolností je
ochoten pomoci, poradit, vyslechnout nás a sdílet s námi starosti i radosti.
Je to člověk, o kterém víme, že se na něho můžeme spolehnout, že nás
nezradí, nepomluví a neublíží nám. Opravdový přítel zná spoustu našich
chyb, a přesto nás má stále stejně rád. Přátelství je obrovský dar, kterého si
musíme vážit a pečovat o něho celý život.
Podle mě je opravdový přítel jeden z největších pokladů, který můžeme
mít. Troufám si říct, že tento poklad mám a jsem za to velmi rád.
Karel Píša, 7. A
V nouzi poznáš přítele. Myslím, že každý z nás si tuhle větu v životě už
několikrát řekl. Když se ti daří, jsi šťastný, slavný, bohatý nebo zrovna v
životě prožíváš nějaká jiná pozitiva, každý tě má rád, chce se s tebou
bavit, trávit s tebou čas.
No ale co když se ti zrovna nedaří? Ztratíš práci, jsi nemocný, prožíváš
těžkou nanční situaci, a tak si nemůžeš dovolit s kamarády jezdit na
výlety, chodit na kulturní akce, no prostě užívat si života? Tak přesně v ten
čas poznáš, kdo je ti v životě skutečnou oporou. Ten, kdo se s tebou bavil
jen v době tvého úspěchu, tak nebyl pravý kamarád, jen zrovna nějakým
způsobem využíval tvého štěstí. Jakmile ale štěstí pomine, rázem pomine i
přátelství s člověkem, který ho využíval.

fi
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Naopak ale pravý kamarád, který se s tebou baví právě pro to, kdo jsi,
a ne pro to, co máš, tak ten při tobě bude stát i v době tvého neštěstí.
Pomůže ti znovu postavit na nohy a neopustí tě jen proto, že zrovna nemáš
dobré období. Takových lidí je na světě málo, je to jen pár přátel mezi
všemi známými a přesně takových lidí by si měl každý člověk na světě
nejvíce vážit, protože, jak už jsem zmínil na začátku, v nouzi poznáš
přítele.
Štěpán Smékal, 7. A
I když v těchto měsících bojujeme s různými problémy kvůli pandemii
koronaviru, najdeme kolem sebe lidi, kteří se snaží pomoci a například šijí
roušky, pomáhají v nemocnici, hlídají děti zdravotníků nebo pomáhají
s online výukou. Jsou to třeba lidé, o kterých bych si myslel, že by něčeho
takového nebyli schopni a jejich laskavost a ochota pomáhat mě
překvapila. Teprve nouze ukázala jejich dobré srdce a ochotu pomáhat.
David Švrčina, 6. B
Pepa, Jenda a Matěj spolu trávili celé léto a při hrách a společných
aktivitách se velmi skamarádili.
Na konci léta před začátkem školy šli do lesa tábořit a užít si poslední
dny prázdnin. V lese našli tábořiště, kde rozdělali oheň a začali opékat
vuřty. Pepa už vuřt opékal a najednou mu sklouznul z klacku do ohně.
Pepa se ho snažil z ohně vytáhnout, ale přitom se popálil a
strašně ho to bolelo. Jenda k němu hned přiběhl a snažil se
mu pomoci. Matěj zpanikařil. Popadl svoje věci a rychle
utekl z lesa.
Ukázalo se, že Jenda je opravdový přítel, který
zachoval chladnou hlavu a snažil se Pepovi pomoct.
Jan Balcar, 6. B
To, že na někoho spoléháme a plně mu důvěřujeme, neznamená, že je to
náš skutečný přítel. Pravý přítel se nejlépe pozná v situaci, kdy jsme v
nějaké nouzi nebo krizi nebo se nám přihodilo něco nepříjemného. V
takovém případě při nás zůstane pouze náš pravý přítel, obyčejní
kamarádi se nám nejspíš budou vyhýbat.
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Jednou jsem ztratil peněženku, ve které jsem měl hodně peněz na
zaplacení třídního výletu. Byl jsem zoufalý, nevěděl jsem, co dělat. Šel jsem
za svým kamarádem, aby mi pomohl. Řekl mi, že je zbytečné peněženku
někde hledat, že už se stejně nenajde a že zrovna spěchá. Pak jsem se
potkal se svým druhým nejlepším kamarádem. Zeptal se mě, co se stalo,
proč jsem tak skleslý. Všechno jsem mu řekl. On rozhodl, že nejdříve
budeme po peněžence pátrat sami, že mi pomůže. Prošli jsme všechna
místa, kde jsem ten den byl. Zabralo to sice dost času, ale jeho pomoc se
vyplatila. Peněženku jsme našli pod skříňkou v šatně. Musela mi tam
vypadnout, když jsem si z kapsy tahal klíče. Od té doby vím, že se na něho
můžu spolehnout, že mi pomůže. Zůstal ve škole déle i přesto, že měl jít do
města nakoupit nějaké věci. A také mu ujel autobus.
I taková obyčejná příhoda prověří opravdového přítele.
Marek Langer, 9.A
Kdo je vlastně přítel? Je to někdo, kdo vám pomůže a nenechá vás ve
štychu v té nejhorší situaci. I když si myslím, že v nouzi zůstane každý sám
a nikdo se nerozhodne mu pomoct.
Pravého přítele je celkem těžké najít, někteří odcházejí, jiní přicházejí,
ale ti praví s námi zůstanou navždy. I přesto, že budou někde daleko,
budou na nás vždy myslet a nezapomenou na vás.
Za sebe můžu říct, že jednoho takového kamaráda mám a jsem za něj
rád.
Matyáš Horák, 9. A
Toto přísloví znamená, že pravý přítel vám pomůže v
jakékoliv situaci, ve které jste. Martin, Petr a Pavel jsou
nejlepší kamarádi. Jednoho dne jsou na hřišti a Pavel říká:
“Nedáme si závod ke kolotoči?” Petr a Martin souhlasili.
Kluci běželi a Pavel byl ve vedení. Pavlovi zbývalo do cíle už
jen pár metrů a v tom zakopl, spadl na ruku a zlomil si ji.
Martin a Petr doběhli pro Pavlova tátu, který pracoval v
budově hned vedle hřiště a odvezl Pavla do nemocnice. Pavel
si zlomil pravou ruku a nemohl psát. Když byl v nemocnici,
čekal, že přijdou oba jeho kamarádi. Přišel jenom Martin a
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Petr nepřišel, protože byl s jinými kamarády. Tak Pavel zjistil, že jeho
opravdový přítel je Martin. Myslel na Pavla, i když byl v nemocnici.
Tomáš Hofman, 6. A

Anketa pøedmìtové komise èeštiny
Letošní vánoční svátky znamenaly pro většinu z nás omezení pohybu.
Nemohli jsme na brusle, na sjezdovky, do bazénů a tělocvičen. Těm
menším dětem zůstalo bobování a sáňkování. Omezeny na minimum měly
být návštěvy v rodinách mezi příbuznými, známými a přáteli. Tak jsme
hledali způsoby, jak jinak prožijeme volný čas. A právě v tuto chvíli mnoho
z nás sáhlo po pěkné knížce. Třeba po té, kterou jsme nalezli pod
stromečkem, protože právě kniha bývá obvyklým a častým dárkem.
Pojďme si tedy nejprve shrnout, co to vlastně kniha je.
Kniha je sešitý nebo slepený svazek listů nebo skládaný arch papíru,
kartonu, pergamenu nebo jiného materiálu, popsaný, potištěný nebo
prázdný, s vazbou a opatřený přebalem. Kniha publikovaná v elektronické
formě se nazývá elektronická kniha (e-kniha) nebo e-book. Knihovní a
informační věda de nuje knihu jako monogra i pro její rozlišení od
periodických publikací, jako jsou časopisy nebo noviny. Osoba se
zaujetím pro knihy je označována jako biblio l nebo knihomil.
(zdroj: Wikipedie)
Časopis Forbes přinesl přehled 5 důvodů, proč bychom měli číst:
1. Čtení knížek nám pomáhá zbavit se stresu.
2. Díky čtení jsme v životě více spokojení.
3. Čtenáři žijí déle.
4. Čtenáři jsou také empatičtější.
5. Knihou bojujeme proti depresi.
A proto předmětová komise češtiny položila žákům 6.–9. tříd
prostřednictvím Moodle 2 anketní otázky:
1. Dostal jsi k Vánocům nějakou knihu?
2. Četl jsi o vánočních prázdninách nějakou knihu?

fi
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fi

10

Dostal jsi k Vánocům
knihu?

Četl jsi o Vánocích
nějakou knihu?

Ano

Ne

Ano

Ne

6. A

6

9

8

7

6. B

13

6

12

4

7. A, B

17

17

27

7

8. A

6

14

9

11

9. A

5

17

8

14

47

63

64

43

celkem

Co je z ankety patrné? Pouze necelá polovina našich žáků 2. stupně
našla pod stromečkem o letošních Vánocích knihu, ale na stranu druhou
větší část z nich se ve volné chvíli nějaké četbě věnovala. A to je potěšující,
protože statistika hovoří, že v České republice přečte alespoň 1 knihu za
rok pouze 22 % populace.
Děkujeme třídám šestým, osmým a devátým. Tady se s výjimkou
„tradičně nepracujících žáků“ zapojili všichni. Bohužel účast žáků obou 7.
tříd byla nižší.
(Pá, Pž, Vč)

Okénko speciálního pedagoga
Poškádlete svùj mozek!
Optické klamy vznikají nesprávným vnímáním okolního světa. Oko a mozek
se vydají rozdílnými směry a všechno se to nějak prodlouží nebo zkrátí,
přetočí, roztočí, objeví se či zmizí. Nevěřte vlastním očím!
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Která úsečka je nejdelší? Změř je!
Je to kruh nebo elipsa? Vezmi si kružítko a vyzkoušej to!

Černé čtverce se zmenšují a zvětšují. Nebo jsou stejné?

Bílé tečky se mění na černé. Nebo to není pravda?
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A to nejlepší nakonec. Je možné, že by se kruh uvnitř bílých a černých
obdélníků hýbal?

Někdy se naše oči nechají nachytat. I tak vám přeji, aby se to stávalo co
nejméně a vy jste viděli krásu našeho skutečného světa.
Zdroj: optické klamy – obrázky (internet)

(Si)

Výuka vaøení v dobì dálkové výuky
Po vánočních prázdninách se dívky 8. A v rámci volitelného předmětu opět
pustily do vaření online. Tentokráte byl pro ně připraven recept na
boloňské těstoviny. Na své si jistě přijdou milovníci masa i ti, kteří dávají
přednost stravě bezmasé. Mleté maso můžete z receptu klidně vynechat. A
ani tak pokrm neztratí nic ze své výborné chuti.
Boloňské těstoviny
Suroviny:
4 stroužky česneku
1 cibule
2 lžičky oregána
2 lžičky bazalky
kousek másla
sůl
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3 větší mrkve
špetka chili
mleté maso podle chuti (nemusí být)
rajčata
pasírovaná rajčata
Postup:
Na másle zpěníme cibuli, česnek, přidáme a orestujeme maso (může i
nemusí být), nahrubo nastrouhanou mrkev, bazalku, oregáno, sůl, špetku
soli, čerstvá i pasírovaná rajčata. Dusíme pod pokličkou. Dochutíme.
Podáváme s kvalitními těstovinami.
(Vč)

Tøídím, tøídíš, tøídíme - tøídíme sklo
Sklo patří do zeleného/bílého kontejneru (do zelené/bílé popelnice).
Pokud v obci najdeme pouze zelené kontejnery/popelnice, nemusíme si
dělat hlavu s tím, zda chceme vyhodit sklo barevné nebo čiré. Tam, kde
jsou i kontejnery/popelnice bílé, musíme skleněný odpad podle barvy
rozlišovat.
SKLO VHODNÉ K RECYKLACI
•
•
•
•
•
•
•

lahve od nápojů
zavařovací sklenice
sklenice od kečupu
rozbité sklenky na pití
skleněné dózy od kosmetických přípravků
střepy
tabulové sklo z oken a dveří

Pozn.
Sklo má oproti jiným odpadům jednu velkou výhodu = můžeme ho
recyklovat do nekonečna.
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SKLO NEVHODNÉ K RECYKLACI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

keramika
sklokeramika
porcelán
autoskla
zrcadla
drátové sklo
zlacené sklo
pokovené sklo
varné sklo
laboratorní sklo
monitory
žárovky
kontaktní čočky
lahvičky od léků
RECYKLAČNÍ SYMBOLY SKLA
bezbarvé/čiré

sklo zelené sklo

hnědé sklo
sklo anglicky GLASS
(Tch)

Finanèní gramotnost
praktický pøíklad výpoètu mzdy/platu pro zamìstnance
V minulé kapitole jsme se seznámili s pojmy plat a mzda a slíbili si, že v té
dnešní si ukážeme praktický příklad výpočtu čisté mzdy, a to pro
zaměstnance (ne pro zaměstnavatele).
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Pro náš výpočet je nutné uvést, že od ledna 2021 stát zvýší (snad) měsíční
slevu na poplatníka (každý, kdo je zaměstnancem) z 2 070 Kč na
2 320 Kč.
Píšu od ledna, ale schvalování této změny není jednoduché. Co by tedy
mělo nastat?
• Prezident nesmí vetovat daňový balíček
(veto = latinsky zakazuji, označuje stav, kdy jedna strana má právo
jednostranně zastavit například zákonodárný proces).
• Prezident má na podpis návrhu zákona 30 dní.
• Pokud tak neučiní, vrátí se předloha do Sněmovny, kde ji musí
podepsat její předseda.
• Ve Sbírce zákonů může schválený návrh vyjít koncem ledna s tím, že
účinnost může nastat nejdříve od února.
Výplaty zaměstnanců, kteří nemají jiné příjmy, se tedy budou na začátku
roku počítat ještě postaru. Až zákon vejde v účinnost, vztáhne se jeho
platnost i na ně, zpětně zaměstnavatel tedy zaměstnancům kladný rozdíl,
který vznikne novým výpočtem, vrátí až při ročním zúčtování daně (ale ne
letos, ale až při zúčtování, které se týká příjmů za rok 2021).
Už z předchozích řádků je jasné, že vše, co se týká mezd/platů, tedy
vydělaných peněz, není jednoduché, a proto bychom alespoň základy
tvorby mzdy/platu měli znát.
A teď už k samotnému výpočtu čisté mzdy (my už budeme počítat s měsíční
slevou na poplatníka ve výši 2 320 Kč).
K výpočtu budeme potřebovat vzorec z minulé kapitoly:
ČM = HM - [sociální pojištění + zdravotní pojištění + (daň z příjmu - uplatňované slevy)]

Předpokládejme, že smluvní hrubá mzda/HM bezdětného zaměstnance je
35 000 Kč.
Na sociálním pojištění odvede 6,5 %:
35 000 x 0,065 = 2 275 Kč.
Na zdravotním pojištění odvede 4,5 %:
35 000 x 0,045 = 1 575 Kč.
Jako zálohu na daň z příjmu odvede 15 %:
35 000 x 0,15 = 5 250 Kč.
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Odečtená sleva na poplatníka ze zálohy na daň:
5 250 – 2 320 = 2 930 Kč.
Dosaďme tato čísla do našeho vzorce.
Čistá mzda = 35 000 - [2 275 + 1 575 + (5 250 – 2 320)]
Čistá mzda = 35 000 – 6 780
Čistá mzda = 28 220 Kč
Pozn.
S výpočtem čisté mzdy ti pomůže tzv. mzdová kalkulačka, kterou nabízí
množství internetových stránek.
V příští kapitole se podíváme, kde lze vydělané peníze utrácet a jak za
zboží platit.
(Tch)

Mìsíce v roce - leden
Pojďme se podívat, jak vzniklo naše pojmenování prvního měsíce (prvního
podle Gregoriánského kalendáře) a jak je tomu s původem pojmenování
prosince v dalších jazycích.
Název leden je jasný a srozumitelný. Slyšíme v něm led a skutečně jde
o ledný neboli ledový měsíc. Slovo leden končí na -en podobně
jako duben, květen a další měsíce. Je to způsobeno tím, že názvy měsíců
byly původně jmenné krátké tvary přídavného jména - leden je stejný typ
slova jako šťasten. Později se staly jmény podstatnými a my už je dnes ani
jinak nevnímáme. Navíc se v současné češtině krátké tvary přídavných jmen
jako třeba nemocen nebo mlád používají stále méně.
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Většina evropských jazyků se při označení prvního měsíce v roce drží
latinského iānuārius, tedy Janův měsíc. Janus byl římský bůh dveří,
začátků či konců a byl často používán jako symbol změny.
Naši předci věřili pranostikám (pranostika je jakási předpověď počasí
týkající se určitých dnů, období). A na co usuzovali z letitého pozorování
lednového počasí?
• V lednu za pec si sednu.
• V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.
• Ve dne jas, v noci mráz.
• Leden jasný, roček krásný.
• Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
• Lednové mlhy věští mokré jaro.
• Leden studený, duben zelený.
• Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
• V lednu silný led, v květnu bujný med.
• Mnoho sněhů v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
V roce 2020 se stal měsíc leden nejteplejším lednem v historii.
Průměrná teplota přesáhla veškeré hodnoty, které byly za posledních
141 let naměřeny organizací National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA).

Krátká tajenka za závěr:
zkrácený název
naší školy
včelí produkt
poslední část včelího těla
vchod do úlu
druh včely

(Tch)
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Soutì o nejlepšího snìhuláka
V 5. B v rámci distanční výuky proběhla soutěž o nejlepšího sněhuláka. Jak
vše dopadlo můžete posoudit sami.

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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