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Naši “NEJ” v lednu 2021

Nejlepší sportovci měsíce (6.–9. třídy):
Martin HOFMAN (6. A)
Tomáš HOFMAN (6. A)

Hádanky na Moodlu
LEDEN 2021
(tři vylosovaní z 21 autorů 100% odpovědí)

Tomáš FOLC (9. A)
Marek LANGER (9. A)
Dominika STRACHOTOVÁ (7. A)
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Školní kolo zemìpisné olympiády
Už pojedenadvacáté poměřili žáci ZŠ
Úpice-Lány své geogra cké znalosti
a dovednosti, poprvé však formou
online. Ve třech kategoriích se našlo 25
žákyň a žáků, kteří byli ve středu
26. ledna ve střehu a mezi 14. a 15 hodinou se snažili nastřádat co nejvíce
bodů. Připraveno pro ně bylo třicet úloh, z toho deset bylo zaměřeno na
práci s mapou. A vedli si znamenitě. Úspěšnost všech účastníků byla
sympaticky nadprůměrná. Jeden žák, Šimon Souček ze 7. A, byl ve svých
odpovědích dokonce naprosto stoprocentní.
Všem zúčastněným žákům děkujeme za čas, který zeměpisnému klání
věnovali. Třem nejlepším gratulujeme k postupu do okresního kola. To se
konalo během jarních prázdnin a jeho výsledky zatím neznáme.
Stupně vítězů školního kola Zeměpisné olympiády 2021:
Kategorie A:
(žákyně a žáci 6. tříd)
1. Jan Balcar
6. B
2. Sindy Ďuranová
6. A
3. Jiří Marel
6. B
Kategorie B:
(žákyně a žáci 7. tříd)
1. Šimon Souček
7. B
2. Zuzana Marešová 7. A
3. Natálie Janovská 7. A
Kategorie C:
(žákyně a žáci 8. a 9. tříd)
1. Marek Langer
9. A
2. Jan Horák
9. A
3. Ondřej Souček
9. A
(Ks)

fi
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Školní kolo astronomické olympiády
Dnes už nikoho nezaskočí informace, že i školní
kolo Astronomické olympiády probíhalo online
způsobem. Z naší školy se ho zúčastnili pouze
dva odvážlivci: Šimon Souček a Adam Semerák
(oba ze 7. A). Během 40 minut se oba žáci snažili odpovídat na náročné
otázky, které pro ně připravili pořadatelé z České astronomické
společnosti. A nevedli se zle. Oba překonali kvali kační hranici 20 bodů
pro postup do krajského kola. Vítězem se stal Šimon Souček, který získal
50 bodů, 2. místo obsadil Adam Semerák s 31 body. Gratulujeme a
přejeme v krajském měření sil hodně úspěchů.
(Ks)

Informace výchovné poradkynì
Ve čtvrtek 11. února 2021 si ve škole vyzvedli
přihlášky na střední školy žáci, kteří na konci června
splní 9 let povinné školní docházky. Jedná se o 23
devaťáků a 2 žákyně 7. B třídy.
Protože má každý možnost podat si přihlášky
2, prošlo rukama výchovné poradkyně a ředitele
školy celkem 50 přihlášek. Ve 30 případech se žáci
rozhodli pro obor maturitní, ve 20 pro nematuritní. Zároveň všichni
obdrželi zápisové lístky. Ty v případě přijetí odešlou na střední školu,
kterou budou navštěvovat od září 2021.
Hned několik přihlášek putuje na zdravotnické školy, průmyslové školy
stavební a tradičně na školy zabývající se gastronomií. Na rozdíl od let
minulých klesl zájem o studium na SPŠ v Trutnově. V předchozích letech
právě sem odcházelo studovat nejvíce žáků naší školy.
Podrobnější informace o výsledcích jednotných přijímacích zkoušek si
budete moci přečíst v květnovém čísle školního časopisu.
Iveta Votočková, výchovná poradkyně

fi

4

Chceš se vrátit do školy?
Další anketa na Moodle pro žáky 2. stupně
Dobře si pamatujeme tu radost naprosté většiny našich žáků, když se
v březnu 2020 dozvěděli, že vláda zavírá školy. Ta zpráva se šířila ve
škole jako lavina. Asi nikoho tenkrát nenapadlo, že do školních lavic se
vrátí většina z nich až v červnu, a to s rouškami na ústech a všude
přítomnou dezinfekcí.
Na roušky jsme si rychle, i když neradi, zvykli. Používali jsme je i po
návratu do škol v září. Někdy to bylo až legrační: o přestávce se žáci
nemohli navštěvovat ve třídách, setkávat se na obědě, v šatně, ve školní
družině, aby se pak potkali na schodech před školou a šli spolu společně
třeba na autobus. Ale všechno jsme zvládli a těšili se, až se vrátí chod
školy i celé společnosti do normálu.
To se bohužel nestalo. Po krátkém období rotační výuky se školy opět
ze dne na den zavřely pro všechny žáky. Zpočátku jsme věřili v návrat po
Vánocích, pak se zdál jako možný termín návratu 1. březen. Ale ani to
zřejmě nedopadne.
A tak nám nezbývá nic jiného než každé ráno zasednout doma
k počítačům, notebookům, telefonům a pustit se do práce. Shodneme se na
tom, že na žácích je „vidět“ patrná únava z tohoto způsobu výuky a
rostoucí nesoustředěnost. Vyučování je pro učitele, děti i jejich rodiče stále
náročnější.
A tak nás napadlo, zeptat se žáků na 2. stupni, zda se chtějí, nebo
nechtějí vrátit do školy. V květnu 2020 si podle republikového šetření přálo
návrat do škol 60 % žáků, nyní je to až 90 %. Podívejte se do tabulky, jak
se na návrat tváří žáci naší školy. Odpovědi jsme získali prostřednictvím
ankety na Moodle v týdnu od 8. do 12. února 2021.
Chci se vrátit do školy.

Nechci se vrátit do školy.

6. A

10

4

6. B

13

4

7. A

13

6

5

7. B

15

2

8. A

20

0

9. A

11

10

celkem

82

26

Co je z ankety patrné? Celkem odpovědělo 108 žáků. Z nich chce
75,9 % zasednout zpět do školních lavic. Toto číslo je ovlivněno zápornými
odpověďmi žáků 9. třídy. Téměř polovina z nich po návratu do škol
netouží. Jedná se pouze o chlapce, děvčata zastávají názor opačný.
Naopak 8. A se na odpovědi zcela shodla.
(Jč, Vč)

Jak to vidím já . . .
Požární ochrana očima dětí
I v letošním školním roce v rámci výuky češtiny píší žáci naší školy texty do
celorepublikové soutěže Požární ochrana očima dětí. Aby se ale
„probojovali“ do celostátního kola, musí uspět nejprve v kole školním,
okresním a krajském. Výsledky kola školního přinese březnové číslo
časopisu, ale již nyní si můžete některé práce přečíst.
Sirka
Byla jednou jedna sirka a ta jako každá správná sirka chtěla zapálit oheň.
Sirka, o které mluvím, bydlela v krabičce, která nebyla velká, ale ani malá.
Sirka zůstala v krabičce úplně sama. Proč? Protože všechny ostatní sirky už
oheň zapálily. Ale ona jako jediná zatím žádný oheň nezapálila.
Ten, kdo tuto krabičku vlastnil, měl ještě jednu, a protože si myslel, že
je krabička prázdná, používal tu druhou. A tak stále sirka čekala, až už
toho měla dost a z krabičky vyskočila. Vydala se hledat někoho, kdo by ji
použil na rozdělání ohně. Šla tedy lesem, přes kopec, přes kameny až
dorazila k táboráku. U táboráku seděli dva kamarádi, Filip a Standa. Sirka
se za nimi rozběhla. Pokoušeli se zapálit oheň, ale neustále sirky lámali a
nevěděli, jak to udělat správně. Nakonec jim nezbyla ani jedna. A v tom si
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Filip všiml sirky, která ležela na zemi. Popadl ji a
už chtěl rozdělat oheň, ale v tom začalo pršet.
Standa s Filipem vzali věci a utíkali z lesa.
Sirku tam zapomněli. Chudáka sirku odnesla voda
až na okraj lesa. Když už konečně přestalo pršet,
sirka šla znova hledat někoho, kdo by ji zapálil. A
brzy narazila na jednoho pána, který si chtěl zapálit cigaretu. Všiml si sirky
a zapálil si cigaretu. Když dokouřil, vyhodil ji i se sirkou. Odešel a chvilku
potom začal požár.
Nedopalek od cigarety způsobil, že se zapálila větev, strom a
nakonec čtvrtina lesa. Jedna paní byla s dětmi na procházce a požáru si
všimla. Zavolala na číslo 150. Řekla paní do telefonu, jak se jmenuje, kde
je požár a samozřejmě co se stalo. V telefonu zněl hlas a říkal, co má
dělat. Za chviličku už tu byli hasiči, kteří okamžitě vytáhli hadice a na
požár až do půlnoci stříkali vodu. Nakonec se nikomu nic nestalo. Sirce se
sice splnil její sen, ale kdyby nebylo hasičů, kdo ví, jak by to všechno
dopadlo.
Jan Balcar, 6. B
Požár v maršovském kravíně
Chtěl bych vám vyprávět o dobrovolných hasičích z naší vesničky, a to
Maršova u Úpice. Můj táta je jedním z dobrovolných hasičů. Sbor byl
založen v roce 1884 a patří k nejstarším v okrese. U nás naštěstí moc často
nehoří, a tak o velkém požáru vím jen z tátova vyprávění.
Stalo se to 26. září 2003. Krátce po obědě uslyšel táta hasičskou
sirénu z Maršova. V té době pracoval v nedalekém Libňatově. Okamžitě se
rozjel do Maršova k hasičské zbrojnici. Už z dálky byly vidět velké
plameny v areálu místního družstva. Spolu s ostatními hasiči vyjeli
hasičským autem k požáru. Hořela půda kravína plná sena a slámy.
V kravíně bylo ustájeno asi 70 krav, které
bylo potřeba odvézt do bezpečí na okolní
pastviny. Mezitím přijely k ohni i další dobrovolné
sbory a profesionální hasiči z Trutnova. Hašení
trvalo až do noci a bylo na něj potřeba velkého
množství vody, proto se musela stále doplňovat
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požární nádrž. Místní hasiči hlídali kravín až do rána a druhý den
pomáhali odklízet trosky.
Zásluho rychlého zásahu byla zničena jen střecha a uskladněné seno.
Nikomu se nic nestalo a všechny krávy se vrátily zpátky do opraveného
kravína už koncem roku.
Od té doby u nás vzplály jen menší požáry. Například hořely
kombajny při žních nebo došlo k menším lesním požárům. Až mně bude 15
let, můžu se i já stát dobrovolným hasičem v jednotce naší vesnice.
Jiří Marel, 6. B
Požár na skautském táboře
Požární ochrana je podle mého názoru velmi důležitá. Lidé by měli mít z
ohně velký respekt, protože oheň je dobrý sluha, ale špatný pán, jak říká
staré české přísloví. Což je jeden z důvodů, proč mě doma ještě nenaučili
zatápět v krbu. Bojí se totiž, abychom nevyhořeli.
Vzpomínám si, jak jsem byl na skautském táboře. Bylo mi asi deset let.
Tenkrát jsme s ostatními dětmi byli rozděleni do týmů a plnili úkoly. Jedním
z těchto úkolů bylo zapálení táborové vatry. Jelikož jsem se úspěšně vyhnul
jiným, více pohybově náročným úkolům, padlo zapalování na mě. Dnes už
vím, že bych tenkrát raději běhal.
Nejprve jsme s naší skupinou museli nanosit dřevo a postavit ho do
příslušného tvaru. Pak už přišla řada na zapálení. Měli jsme zapalovat
křesadlem, ale jelikož někteří z nás už kouřili, tak jsme si to ulehčili
zapalovačem. Sice mi to chvilku dalo, ale nakonec se mi tedy podařilo
oheň rozpálit. Ale jak jsem ten oheň zapaloval, trošku jsem si spálil ruku.
Lekl jsem se a zahodil zapalovač do ohně. Zapalovač v ohni bouchnul a od
toho mně začaly hořet kalhoty a zbytek oblečení.
Na nic jsem nečekal a v panice jsem se rozběhl k rybníku. Bez váhání
jsem do něj skočil, ale až pak mi došlo, že vlastně neumím plavat. Takže
kromě hoření už jsem se i topil v rybníku. Naštěstí za mnou do vody
naskákali ostatní skauti a vytáhli mě ven.
A z celého příběhu plyne ponaučení: „Nezapalujte oheň, když
neumíte plavat.“
Jiří Kopecký, 7. B
8

Telefonní číslo 150
Telefonní číslo 150 je jedno z důležitých čísel, které bychom si měli
zapamatovat. Hlavním důvodem bývá asi požár.
Můj děda byl dobrovolný hasič a pamatuji si, že když mu přišla SMS
od hasičů, na nic nečekal a okamžitě pospíchal do hasičárny. Mezitím se
po celé vesnici rozezněla siréna, která upozorňuje hasiče na požár a
svolává je. Za pár minut už byla slyšet houkačka a hasičský vůz uháněl k
požáru. Když se pak vrátil domů, vyprávěl nám, jak celý zásah probíhal.
Vždycky jsem ho poslouchal s nadšením a zároveň ho moc obdivoval.
Je opravdu úctyhodné, jak tito lidé, kteří jsou buď jen dobrovolnými
hasiči, nebo se touto profesí živí, nasazují svoje životy, aby zachránili
životy jiných, popřípadě jejich majetky. Nejedná se jen o požáry, ale hasiči
jsou povoláváni k vážným dopravním nehodám, k
povodním a dalším záchranným akcím.
Z mého pohledu hasiči opravdu zaslouží obdiv
a uznání. Jsou nepostradatelnou složkou naší
společnosti.
Filip Raabe, 7. A

Hasiči
Požárník neboli hasič je člověk, který od pradávna pomáhá lidem i
zvířatům při záchraně jejich životů i majetku. Hasiči a hasičky, ať ti
profesionální, nebo dobrovolní, dávno už jen nepomáhají při hašení
požárů, autonehodách nebo přírodních katastrofách. V dnešní době
koronavirové krize pomáhají při transportech zdravotního materiálu i v
nemocnicích a domovech důchodců. Za což jim patří veliký dík.
Hasiči jsou úžasně všestranní lidé. Jsou odvážní, tělesně zdatní, umí v
praxi používat zákony fyziky a matematiky. Ovládají první pomoc. Určitě
to jsou i dobří psychologové. Jejich práce je neuvěřitelně náročná. Každý
den jdou do práce s tím, že nevědí, zda se vrátí domů.
Jsem moc rád, že mezi námi existují takoví lidé, kteří se rozhodli pro
toto povolání a jsou ochotni nám kdykoliv pomoci a nasadit svůj život za
ten náš. Děkuji tímto všem hasičům světa.
Karel Píša, 7. A
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Piknik
Vše začalo v jeden, možná až moc slunečný, den. Rodina Vítových se
vydala do lesa na piknik. Zabalili si do piknikového koše čtyři sendviče,
citronádu a nějaký zákusek. Vyrazili odpoledne hned po obědě. Jeli autem
asi půl hodinky, když konečně dorazili na místo.
Sluníčko nádherně hřálo a stromy na okraji lesa vytvářely příjemný
stín. Rozložili deku, vybalili dobroty, trochu si popovídali, odpočinuli,
zahráli si hry s míčem a pochutnali si na dobrotách z piknikového košíku.
Slunečné odpoledne rychle uběhlo a nastal čas vrátit se zpět domů. A
tak vyrazili. Najednou si všimli něčeho zvláštního. Vypadalo to, jako by se
z lesa, ze kterého právě vyjeli, začalo kouřit. Neváhali a raději se vrátili
zpět na místo, kde trávili celé odpoledne. Zde zjistili, že v lese opravdu
hoří.
Paní Vítová na nic nečekala, popadla telefon a ihned
zavolala hasiče. Požár se ale šířil moc rychle, a tak pan Vít
rozhodl, že přiloží také ruku k dílu. Poslal své děti pro vodu
a začal hasit. Při té rychlosti však zapomněl na opatrnost a
trochu se spálil na pravé ruce. Naštěstí hasiči nebyli daleko
od místa požáru, a když přijeli, jeden z nich poskytl panu
Vítovi první pomoc. Zbylí tři začali hasit požár.
Jelikož se oheň šířil opravdu moc rychle, museli hasiči povolat na
pomoc další dvě hlídky i s práškovacím letadlem.
Nakonec vše dobře dopadlo a požár se podařilo uhasit. Tatínek byl
převezen do blízké nemocnice a popálenou ruku mu lékaři ošetřili. Zůstalo
mu jen pár jizev.
Tady vidíte, jak jsou pro nás hasiči důležití. Nevím, jak by lidé bez nich
sami uhasili požáry, vypáčili zaseknuté dveře v autě nebo zabouchnuté
dveře u domu. Moc jim za všechny děkuji, neboť nám pomáhají také v této
těžké době.
Dominika Strachotová, 7. A
Hasiči
Ta hasičská profese!
Málokdo ji unese!
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Připraveni na čáře,
než se oheň ukáže.
Vyrazí hned s cisternou
i v noci s bílou peřinou.
Červeného kohouta
zahánějí do kouta.
Pořád na něj stříkají,
až už vodu nemají.
Rychle letí k rybníku
načerpat pár kyblíků.
Cisterna už plná je,
zase zpátky do boje.
Kohout přestal kokrhat,
můžem zase klidně spát.
Hasič nebo požárník,
oběma jen velký dík!
Šimon Souček, 7. B
Sobotní půlnoc v Maršově
Byla sobotní půlnoc. Najednou mě probudila obrovská rána a potom jsem
uslyšel praskání. Jelikož jsem si myslel, že to nic není, pokoušel jsem se
usnout. Za chvíli jsem ale slyšel, jak taťka někomu volá, ale nevěděl jsem
komu. Za chvíli se vzbudila i mamka a šla se zeptat, co se děje. Zaslechl
jsem, že hoří u sousedů.
Taťka zavolal na linku 112 a honem se oblékal do hasičského
oblečení. To už se vzbudil i bratr. Nedalo mi to a šel jsem se podívat z
okna. Viděl jsem, jak u sousedů hoří pergola. Plameny byly vysoké asi pět
metrů a valil se z nich hustý černý dým. To už vylezl ven soused a zjišťoval,
co se děje. Rychle vzal zahradní hadici a požár začal hasit. Sousedi z
okolních domů, shodou okolností všichni dobrovolní hasiči, našli doma staré
hadice, a protože se v blízkosti nachází vodní hydrant, tak se na něj
připojili a začali honem hasit. Požár dostali pod kontrolu asi do 5 minut. To
ale začali přijíždět první profesionální hasiči. Oheň už byl téměř uhašen,
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přesto dorazilo asi 6 hasičských jednotek. Nakonec přijela i policie a
požární vyšetřovatel, který zkoumal ohnisko požáru až do čtyř hodin do
rána.
Na takový zážitek jen tak nezapomenu. Báli jsme se, aby plameny
nepřeskočily na sousedův dům a také na náš, protože vzduchem létaly
obrovské jiskry. Díky sousedské soudržnosti a našim dobrovolným obecním
hasičům nebylo potřeba zásahu profesionálních hasičů, nedošlo k žádnému
zranění a ztráty na majetku byly jen minimální, protože dobrovolní hasiči
z Maršova nedali ohni šanci.
Marek Langer, 9. A
Problémy na silnici
Dnes už má skoro každá obec nebo město vlastní tým hasičů. Ti jsou zde
proto, aby pomáhali, když vypukne požár nebo přijdou povodně. Tento
týden proběhla ve zprávách spousta videozáznamů ze silnic, které bojují
s problémy způsobenými tuhými mrazy a hustým sněžením. I tady pomáhali
hasiči. Proto jsem se rozhodla napsat příběh o problémech na silnicích.
Byla tuhá zima. Každý den klesla teplota hluboko pod bod mrazu a
přidávalo se k tomu silné a nekončící sněžení. Na silnicích byly problémy s
průjezdem, náledím a zácpami. Na jedné cestě do vesnice se řítilo malé
auto. Řidič byl velmi neopatrný a nedbal na hlášení ani na doporučení
dávat pozor na silnicích. V autě s ním jely ještě dvě malé děti. Řidič zatočil
velkou rychlostí do prudké zatáčky do vesnice. Díky náledí se kola auta
smekla a řidič ztratil kontrolu nad vozidlem. Auto se po ledě klouzalo, až
skončilo v příkopu. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Děti i řidič byli v autě
uvěznění, nedalo se z auta vystoupit, protože bylo převrácené na boku.
Naštěstí měl řidič mobilní telefon blízko u sebe a mohl zavolat známé
číslo 112. Tam popsal svůj problém a tým lidí mu poslal sanitku a hasiče. Po
nějaké chvíli přijelo velké hasičské auto a jedna sanitka. Celý záchranný
tým byl skvěle připraven. Nejprve hasiči pomohli auto převrátit zpátky a
narovnat ho, aby mohli dostat řidiče i děti bezpečně z
auta ven. Potom záchranáři prohlédli děti i řidiče.
Naštěstí se nikdo vážně nezranil a hasiči byli
připraveni pomoci. Když se ukázalo, že nikdo není
opravdu zraněný, vytáhli hasiči auto zpět na vozovku.
12

Hasiči nám pomáhají za každého počasí. A když jsou takové tuhé
zimy, jsme o to více rádi, že mohou pomáhat také.
Natálie Kociánová, 8. A
Hasiči
Hasiči mají důležitou práci, při které nesmí propadat panice. Musí zachovat
„chladnou hlavu“ a dobře zvládnout situaci.
Nasazují své životy, aby zachránili nás nebo náš majetek. Někteří
lidé si myslí, že hasiči „jenom“ hasí oheň, ale to není pravda. Pomáhají
nám také při autonehodách a povodních. Odklízejí spadané stromy přes
silnice nebo na koleje. V zimě shazují rampouchy ze střech domů, v létě
likvidují nebezpečná vosí hnízda.
Být hasičem není vůbec jednoduché. Musí mít velkou odvahu, být
fyzicky zdatný a vždy si poradit.
Práce hasičů je těžká, ale záslužná. Největší odměnou je pro ně jistě
záchrana života.
Martin Hofman, 6. A
Hořící motor
Hasič je důležité a nebezpečné povolání. Hasiči hasí oheň, pomáhají
při autonehodách. Když je bouřka, tak odklízí spadané větve a stromy ze
silnic. Také likvidují úniky nafty, olejů a jiných chemických látek. Zachraňují
nás a náš majetek.
Hasič se musí správně a rychle rozhodovat.
Musí být dobře vycvičený, aby zvládl každou situaci
za každého počasí a na všech místech. Hasič musí být
silný a odvážný.
Když jsem byl malý, stalo se nám, že při jízdě autem začal hořet
motor. Taťka zastavil a snažil se uhasit oheň. Mamka mě i bratra vytáhla z
auta a volala hasiče. Naštěstí pomohl pán, který měl velký hasicí přístroj, a
taťka oheň uhasil. To už se na místo sjíždělo několik jednotek hasičů. Ti vše
zkontrolovali a pomohli mám. Protože se nám podařilo oheň rychle uhasit,
auto šlo opravit a pořád v něm můžeme jezdit.
Tomáš Hofman, 6. A
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První pomoc online
Sedmáci v rámci Výchovy ke zdraví probírají
první pomoc. Bohužel většinu roku jsme na
distanční výuce, tak jsme si první pomoc přenesli
do online hodin. Už umíme zavolat záchranku,
zabezpečit dopravní nehodu, poskytnout první
pomoc při běžných úrazech. Jsou mezi námi
úspěšní zdravoťáci. Když nemůžeme mít kroužek
a soutěže, tak alespoň procvičíme 1. pomoc při
online hodinách a máme svůj kurz na Moodlu.
Až nebezpečí covidu-19 pomine, musíme být
připraveni. V únoru žáci dostali za úkol na
dobrovolníkovi z rodiny vytvořit co nejvíce
šátkových obvazů. Na fotogra i vidíte, jak to dopadlo.
(Jč)

Okénko speciálního pedagoga
Poškádlete svùj mozek ještì jednou!
Optické klamy dokážou zamotat hlavu kdejakému člověku. K jejich
vyřešení je zapotřebí dostatek trpělivosti, soustředění a vnímavosti. Tak se
soustřeďte, buďte trpěliví, zadívejte se na obrázky a najděte odpovědi na
otázky.
Kolik schodů tam vlastně je?

fi
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Co je to za zvíře? Kachna nebo …?

Je to ...? Nebo …?

Jaké obrázky jsou tady schované?

Zdroj: internet – optické klamy

(Si)
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Výuka vaøení v dobì dálkové výuky
V této nelehké době si maminky často stěžují na to, že musí dohlížet více
než obvykle na výuku svých dětí, chodit do zaměstnání, nakupovat, uklízet
a také vařit. A vymyslet každý den něco, co by uspokojilo hladový žaludek
mlsného puberťáka nebo zdravě se stravující dospívající slečny, není vůbec
jednoduché. A navíc nikdo nechce trávit v kuchyni za sporákem více času,
než je nezbytně nutné.
Další recept, který obdržela děvčata 8. třídy v rámci výuky vaření, by
snad mohl vše výše uvedené splňovat. Všechny suroviny najde běžně doma
každá správná hospodyňka, jednoduchá příprava zabere jen minimum
času. A navíc je základem kuřecí maso (většina dívek ani jiný druh masa
nekonzumuje).
O tom, zda je pokrm chutný, se přesvědčíte, když si ho podle receptu
připravíte. Stejný úkol dostala i děvčata. S fotogra emi se pochlubíme jako
obvykle na školním facebooku.
Kuřecí nudličky s těstovinami
kuřecí maso (stehenní nebo kuřecí řízky)
1 cibule
sůl
pepř
červená paprika sladká
plnotučná hořčice
smetana na vaření
na dochucení sojová omáčka
těstoviny dle výběru
olej
Nadrobno nakrájíme cibuli, orestujeme na oleji, přidáme na nudličky
nakrájené kuřecí maso, opečeme, posolíme, opepříme, přidáme trochu
červené papriky, podlijeme a necháme dusit. Potom přidáme menší lžíci
hořčice. Zahustíme smetanou. Dochutíme sojovou omáčkou. Jako přílohu
podáváme těstoviny (mašličky, kolínky, široké nudle...).
(Vč)

fi
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Fyzika v praxi
V dalším okénku do výuky fyziky při distanční výuce se zaměříme na
sedmou třídu. Probrali jsme Newtonovy zákony a určitě si vzpomínáte, že
jeden z nich se jmenuje „ZÁKON SETRVAČNOSTI“. Znění se museli
sedmáci nejen naučit nazpaměť, ale také si měli v domácích podmínkách
ověřit, jak tento zákon funguje. Vymýšleli různé situace a jednu z nich si
vyzkoušeli pomocí předmětů, které našli doma. Byly to hračky, mističky,
podnosy, balónky…. Jejich úkolem bylo pozorovat těleso při rozjezdu nebo
brždění. Své pokusy vyfotili, někteří i natočili.
Žáci byli opravdu vynalézaví, za což si zaslouží velikou pochvalu.

(Ji)
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Fotíme náš region
ZŠ Úpice-Lány se rozhodla zúčastnit v rámci projektu MAP Trutnovsko II
soutěže určené žákům druhého stupně základních škol trutnovského okresu
s názvem „Fotíme náš region“. Vyzýváme tedy šesťáky až deváťáky, aby
své snímky (max. od 3 do 5 MB) ukládali na Moodle v nově vytvořeném
speciálním kurzu “Fotíme náš region”. Uzávěrka odesílání fotogra í
proběhne ve čtvrtek 11. 3. 2021. Ze zaslaných fotogra í vybereme 20 až
40 snímků a pošleme je pořadateli. Podmínkou je, aby jejich autory byli
opravdu žáci 6.–9. tříd školy. Ukládejte je tedy pod svým jménem. Těšíme
se na vaše momentky.
(Ro)

Tøídím, tøídíš, tøídíme - tøídíme nápojové kartony
Nápojové kartony patří do oranžového kontejneru (do oranžové
popelnice).
V Česku se nápojové kartony třídí na některých místech, kde pro ně
existují kontejnery s oranžovou nálepkou (kontejnery nemusí být celé
oranžové, a dokonce může jít třeba jen o oranžové pytle) anebo, kde je
možné je třídit společně s plasty (do žlutých kontejnerů, které mají i
oranžovou nálepku).
Někdy se nápojovému kartonu říká také tetrapack, ale tento název
není správný. Tetrapak je obchodní značka jednoho z mnoha výrobců
nápojových kartonů.
Nápojové kartony se dělí na 2 typy – aseptický a neaseptický.
Do aseptického se balí trvanlivé výrobky (zkratka UHT na krabici) a má
více vrstev, celkem 6:
- vrstva polyethylenu,
- vrstva bezdřevého kartonu,
- další vrstva polyethylenu,
- vrstva hliníku,
- opět vrstva polyethylenu
a ještě jedna vrstva polyethylenu.

fi
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Do neaseptického patří výrobky, které pošly pasterizací – tenhle
typ nápojového kartonu má jenom 4 vrstvy:
- vrstva polyethylenu,
- vrstva bezdřevého kartonu,
- další vrstva polyethylenu
a ještě jedna vrstva polyethylenu.
NÁPOJOVÉ KARTONY VHODNÉ K RECYKLACI

-

krabice od mléčných výrobků
krabice od džusů
krabice od vín
krabice od moštů
obaly od dětských výživ a pitíček

NÁPOJOVÉ KARTONY NEVHODNÉ K RECYKLACI

- nápojové kartony znečištěné nebezpečnými látkami (např. jejich dalším
-

použitím při natírání, lakování, lepení a podobně)
nevyprázdněné nápojové kartony
polohliníkové sáčky (káva, různé potraviny v prášku…)

Pozn.
Třídit, byť i jeden obal z nápojového kartonu, se vyplatí a hodně! A proč?
Pro jejich výrobu je totiž použitý i dost kvalitní papír s dlouhým vláknem –
čím delší papírové vlákno je, tím kvalitnější papír se z něj vyrobí. Tříděním
nápojového kartonu tak šetříme přírodu, hlavně stromy. Kromě vláken
pro další výrobu papíru můžeme recyklací získat také papírovou drť, která
se lisuje a slouží pro výrobu stavebních desek na domy.
RECYKLAČNÍ SYMBOLY NÁPOJOVÝCH KARTONŮ
kombinace papíru a lepenky + plast

kombinace papíru a lepenky + hliník
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kombinace papíru a lepenky + plast + hliník
anglicky kompozitní

COMPOSIT

Pozn.
Kompozitní materiál = materiál ze dvou nebo více substancí s rozdílnými
vlastnostmi, které dohromady dávají výslednému výrobku nové vlastnosti,
které nemá sama o sobě žádná z jeho součástí.
(Tch)

Finanèní gramotnost
banky, bankovní sektor, bankovní systém
Téměř každý zaměstnanec si nechává svou výplatu posílat do některé
z bank, a to na svůj účet (běžný, spořicí, jistotní…).
V České republice působí značné množství peněžních domů a jejich
poboček. Některé mají v názvu slovo banka, jiné družstevní záložna, další
spořitelní a úvěrní družstvo… My jsme si je zvykli pojmenovávat tím prvním
slovem = banka.
A co jsou to ty banky?
Banka je instituce, která poskytuje nanční služby. Těmi jsou např.:
• přijímání vkladů,
• poskytování úvěrů,
• sjednávání hypoték,
• platební služby, např. internetové bankovnictví,
• vydávání platebních karet,
• vedení účtů,
• zprostředkovávání operací na nančním trhu,
• pronájmem bezpečnostních schránek…

fi
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Banky poskytují své služby široké veřejnosti.
Všechny tyto služby ale mohou poskytovat i jiné subjekty, pokud
splňují zákonem předepsané podmínky. K některým službám je zapotřebí
získat licenci vydávanou ČNB a k jiným prozatím stačí živnostenské
oprávnění.
ČNB – ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA je státní institucí, které je v rámci
právního řádu České republiky zajištěna poměrně velká nezávislost a které
je zároveň uloženo plnění zákonem vymezených funkcí. O části nančního
trhu, který představují banky, mluvíme často jako o bankovním sektoru,
který funguje v rámci bankovního systému.
Bankovní systém tvoří soustava institucí (subjektů), které v rámci
jedné země poskytují bankovní služby. V České republice mluvíme
o tzv. dvoustupňovém systému, který tvoří centrální banka a banky
ostatní.
Vedle bank máme v České republice i tzv. Družstevní záložny.
Družstevní záložny (tzv. kampeličky) jsou podnikatelskými subjekty, které
přijímají vklady a poskytují úvěry. Na rozdíl od bank ale tyto služby
poskytují pouze svým členům, a nikoli veřejnosti. Činnost družstevních
záložen a veškeré podmínky jejich fungování stanoví speciální zákon. Ale
zpět k bankám v České republice. Někdy nemůžeme říkat české banky,
protože jejich vlastníkem není český podnikatelský subjekt. Následující
tabulka nám ukazuje, kdo je hlavním vlastníkem banky (největší akcionář),
kolik procent majetku banky vlastní (výše podílu) a kde je sídlo tohoto
hlavního vlastníka (sídlo majoritního akcionáře).

Banka

Největší akcionář

Výše
podílu

Sídlo majoritního
akcionáře

Air Bank

PPF Group (Petr Kellner)

89 % Nizozemí

Česká spořitelna

Erste Group Bank

99 % Rakousko

ČSOB

KBC bank

100 % Belgie

fi
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Banka

Výše
podílu

Největší akcionář

Sídlo majoritního
akcionáře

Expobank

Igor Kim

100 % Kazachstán

Fio banka

Marsa a Kopún

100 % Česká republika

J & T Banka

Ivan Jakabovič a Patrik Tkáč

90,1 % Česká republika

Komerční banka

Société générale

60 % Francie

mBank

Commerzbank

70 % Německo

MONETA Money Bank

J. P. Morgan

24 % USA

Raiffeisenbank

Raiffeisen Bank International

75 % Rakousko

Sberbank

Sberbank Russia

100 % Rusko

UniCredit Bank

UniCredit Group

100 % Itálie

Není to tak dávno, co si lidé vybírali banku nejblíže jejich bydlišti. To
už dnes není nutné. Svůj účet si člověk může zařídit během chvilky
prostřednictvím internetu. Takzvaně z tepla domova.
Naše úspory (vklady) v bankách i družstevních záložnách jsou pojištěny.
Pojištěno je 100 % našeho vkladu, maximálně však do výše odpovídající
v přepočtu 100 000 EUR na jednu osobu u jedné pojištěné instituce. Proto
se doporučuje nemít své úspory uloženy pouze u jedné banky, ale rozdělit
je mezi více peněžních subjektů. Tomu se říká diverzi kace (= rozdělení/
rozčlenění) peněžního portfolia (= všechny peněžní prostředky vlastněné
„jednotlivcem“).
Pojištění
je
zajišťováno
tzv.
Garančním
systémem. Do Garančního
systému přispívají
pojištěné instituce se sídlem v České republice a
díky principu jednotné bankovní licence v rámci
Evropské unie přispívají pobočky zahraničních
bank podnikajících u nás do fondů v zemi sídla své
mateřské banky.
(Tch)
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Mìsíce v roce - únor
Tím, jak my Češi pojmenováváme jednotlivé měsíce, jsme ve světě
poměrně jedineční. Buďme na tuto originalitu českého jazyka hrdí!
Původ názvu měsíce února se obvykle vztahuje ke slovesu nořit nebo jeho
starší podobě unořovat. Dnes známe spíš příbuzná
slova zanořovat nebo ponořovat. Už od dob národního obrození se
význam slova únor vykládá tak, že jde o měsíc, v němž dochází k oblevě,
lámou se ledy a noří se do vody

Proč má únor jen 28, respektive 29 dní?
Protože v římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce a
dorovnával tak roční počet dnů na 365 a v přestupném roce na 366. Při
přechodu z juliánského na gregoriánský kalendář se tento zavedený
postup nezměnil. A z povídání o předcházejících měsících už víme, že
v mnoha jazycích je únor podobný latinskému názvu Februarius.
Naši předci věřili pranostikám (pranostika je jakási předpověď počasí
týkající se určitých dnů, období). A na co usuzovali z letitého pozorování
únorového počasí?
• Únor bílý – pole sílí.
• V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
• Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
• Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
• Je-li únor mírný ve své moci, připílí s mrazem březen i v noci.
• V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.
23
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Teplý únor – studené jaro, teplé léto.
Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med.
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí.
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.
Zajímavost:
Na severní polokouli je únor třetí zimní měsíc. Mezitím na jižní polokouli je
únor poslední letní měsíc. Mezi severní a jižní polokouli je únor
ekvivalentem srpna.
(Tch)
•
•
•
•
•

Tábor se znakovým jazykem
Cestujeme vesmírem
Takové je téma letošního letního tábora se znakovým jazykem. Věříme
totiž, že se nám prázdninách (15.–25. 8. 2021) povede zorganizovat jeho
další, v pořadí již osmý, ročník.
Může jet s námi každý (slyšící i neslyšící), kdo si
chce užít deset prázdninových dní společně s kamarády.
Nemusíte umět znakovat ani být dlouholetí táborníci, stačí
mít jen chuť poznávat nové věci.
Jedeme na nové místo – tábořiště Nesytá nedaleko
Kohoutova. Je to krásné, klidné místo obklopené přírodou a věříme, že se
zde bude dětem líbit stejně jako nám. Cena za tábor je 3800 Kč. Všechny
nance jsou investovány do dětí na odměny, materiál pro tvoření, trička,
výlety atd. Cena zahrnuje: ubytování, 6x denně stravu, pitný režim po celý
den, pojištění, pedagogický i zdravotnický dozor, tlumočníka znakového
jazyka, ceny do soutěží, táborové tričko, ostatní materiál spojený s
táborovou činností.
Co připravujeme? Celotáborová hra nás zavede na různé planety ve
vesmíru, nebudou chybět ani vycházky a výlety nejen po okolí, tvoření
všeho možného, znakování, sportovní i nesportovní soutěže, táborák, noční
hry, diskotéky, koupání a snad i nějaké překvapení. Ubytování je zajištěno
ve čtyř až šestilůžkových chatkách nebo ve zděné budově. Dále jsou k
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dispozici jídelna, společenské místnosti, WC, umývárny, velká louka a místo
na táborák.
Pořadatelem tábora je Tábor znakovka, z. s., společně se ZŠ ÚpiceLány a Českomoravskou jednotou neslyšících.
Pokud máte o náš tábor zájem, prosíme o zaslání
přihlášky co nejdříve! Kapacita míst je omezená, proto
přednost mají přihlášky, které budou odevzdány dříve. Další
informace k táboru vám budou poslány po přihlášení,
případně jsou ke stažení na našich táborových stránkách:
www.taborznakovka.cz.
P. S.: Jelikož jsme vázáni včasnými platbami za tábořiště, letos nově
vybíráme k přihlášce nevratnou zálohu 500 Kč, kterou, prosím, zašlete co
nejdříve (do 7 pracovních dnů) po zaslání přihlášky na náš účet číslo:
2701927502/2010 (do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte pro
snazší identi kaci). Zbytek částky (3300 Kč) prosíme uhradit do 25. dubna
2021 na stejný účet. V případě potřeby lze domluvit splátkový kalendář
(kontaktujte nás na níže uvedený e-mail nebo telefon). Dotazy nebo
elektronické přihlášky posílejte na taborznakovka@gmail.com, případně
volejte na telefon 776 151 975. Sledujte naše táborové stránky:
www.taborznakovka.cz, kde najdete veškeré aktuální informace,
dokumenty, fotogra e, videa, zajímavosti, které se vám určitě můžou hodit.

Za celý táborový tým Mgr. Jana Švehlová

fi

fi
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Letní pøímìstský tábor

Letní příměstský
tábor
ZŠ Úpice-Lány
12.-16. 7. 2021

Pro děti ve věku 5-13 let

Denně od 7:00 do 18:00

(možnost individuální domluvy příchodu a odchodu)

Na co se můžete těšit:

Cena tábora: 1600,-

Pro více informací a přihlášky:

Petr Jiříček: 776 094 295, zsultabor@gmail.com
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olíková soutì pokraèuje
Milí žáci. Žolíková soutěž pokračuje i v době
distanční výuky. Pokud splníte svědomitě všechny
úkoly ve všech předmětech a zúčastníte se všech
online hodin, získáte v daný měsíc žolíky. Seznam
eviduje třídní učitel. Žolík nelze během distanční
výuky použít na stornování známky ani jako
omluvenku na online výuku. Za leden někteří z vás už
dva žolíky získali. Zajímavý výlet je už naplánovaný,
snad to situace dovolí. Tak se snažte, ať na konci
roku (nebo o prázdninách) můžete odjet s námi.
(Ji, Hn)

Sbìr bylin
Máte usušenou pomerančovou či citronovou kůru? Nebo nějaké léčivé
byliny? Nečekejte, až přijdou děti do školy, můžete je přinést už nyní:
každé úterý a čtvrtek mezi 7:45 a 7:55 hod. nebo po dohodě s paní
vedoucí vychovatelkou (druzina@zsul.cz). Počínaje únorem celoroční
soutěž včetně vyhlašování nejlepších sběračů měsíce pokračuje.
(Ša)

pøipravujeme

Vydává Základní škola Úpice-Lány ve spolupráci s Dětským parlamentem
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