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Naši “NEJ” v únoru 2021
Nejlepší sportovci měsíce (5. třídy):
Natálie PROKOPOVÁ (5. A)

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

Hádanky na Moodlu
únor 2021
(3 vylosovaní z 5 autorů 100% odpovědí)

Vojtěch ŠKODA (6. A)
Eliška STARÁ (5. B)
Jakub KRČMÁŘ (6. A)

Poznámka: Všichni výherci budou odměněni při první možné (nerizikové) příležitosti.
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Dvojnásobný postup do krajského kola zemìpisné olympiády
Doba je zlá, ale nás LÁŇÁKY to nezastaví v soutěžení.
Ze školního kola zeměpisné olympiády postoupilo 8 žáků do
okresního kola. Termín konání se shodoval s jarními prázdninami, ale ani to
nebyl důvod se nezúčastnit.
Ve středu 17. 2. 2021 si prověřili znalosti ze zeměpisu tito žáci:
kategorie A (6. třída): Jan Balcar, Sindy Ďuranová a Jiří Marel,
kategorie B (7. třída): Natálie Janovská, Zuzana Marešová a Šimon Souček,
kategorie C (8. – 9. třída): Jan Horák a Marek Langer.
Velká gratulace patří Jiřímu Marelovi (6. B), který se v konkurenci
19 žáků umístil na 3. místě a Šimonu Součkovi (7. B), který s přehledem
ovládl kategorii B, ve které soutěžilo 16 žáků. Oba „zeměpisáři“ poměříli
své vědomosti v krajském kole konajícím se 17. 3. 2021.

Všem aktérům zeměpisné olympiády DĚKUJEME za pěkné výsledky a
přejeme postoupivším žákům hodně štěstí.
(Kj)

Informace výchovné poradkynì
Vzhledem k epidemické situaci v souvislosti s onemocněním covid-19
dochází ke změně termínů konání jednotných přijímacích zkoušek. Žáci a
jejich učitelé naleznou podrobnější informace na Moodlu.
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Obory s maturitní zkouškou
• První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven
nově na 3. května 2021, druhý řádný termín na 4. května 2021.
První náhradní termín je stanoven na 2. června 2021, druhý náhradní
termín na 3. června 2021.
• Pokud se jednotná přijímací zkouška z rozhodnutí ředitele nekoná,
musí se konat školní přijímací zkouška. Je-li součástí kritérií pouze
školní přijímací zkouška, nesmí se konat ve stejný den, jako jednotná
přijímací zkouška.
• Pokud se z důvodu „nepřevisu“ přihlášek na daný obor vzdělání
nekoná školní ani jednotná přijímací zkouška, připomínáme pravidlo
z opatření obecné povahy vyhlášeného 5. ledna 2021, že toto
oznámí ředitel školy uchazečům do 19. března 2021.
• Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího
řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a
nejpozději 21. května 2021. V náhradním termínu vyhlásí
výsledky nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021.
• Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději
10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, 2.–4. června
2021. V náhradním termínu to je 28.–30. června 2021.
Obory bez maturitní zkoušky
• Termíny školní přijímací zkoušky mohou být vyhlášeny v období
od 5. května 2021 do 19. května 2021. Ředitel školy vyhlásí
vždy dva termíny školní přijímací zkoušky.
• Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zasílá ředitel školy
nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky, tj.
nejpozději 21. dubna 2021 až 5. května 2021. Ředitel školy
ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném
termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května
2021. V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a
nejpozději 16. června 2021. Zápisový lístek mohou přijatí
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uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po
vyhlášení výsledků, tj. 2.—4. června 2021. V náhradním
termínu to je 28.—30. června 2021.
Zdroj: https://prijimacky.cermat.cz/
Iveta Votočková, VP

Mladý demosthenes 2021
výsledková listina školního kola

6. a 7. třídy
1. Jan BALCAR (6. B)
2. Veronika RUSOVÁ (7. B) a Pavel JOB (7. A)
3. Tomáš TOMČIAK (6. B)
Zvláštní ocenění za nejpřirozenější projev: Jan VLČEK (6. B)
8. a 9. třídy
1. Natálie KOCIÁNOVÁ (8. A)
2. Pavlína ŠLECHTOVÁ (9. A)
3. Barbora ŠVEHLOVÁ a Kateřina LENCOVÁ (obě 8. A)
O výsledcích rozhodla porota ve složení:

Jana Pižlová
Zdeňka Prouzová
Iveta Votočková

Všem účastníků školního kola děkujeme za předvedené výkony.
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Avšak souboj slov ještě není úplnou výhrou, neboť jak říká Demosthenes:
„Všechna slova, chybějí-li činy, jeví se planými a prázdnými.“
(Pk Č)

Jak to vidím já . . .
Mluviti stříbro, mlčeti zlato
Do školy chodím rád, mám tam kamarády, se kterými si rád povídám a
hraji.
Jednou při vyučování jsem nedával pozor, paní učitelka mě kvůli tomu
vyvolala. Vůbec jsem nevěděl, na co se mě ptala, ale něco jsem
odpověděl. Celá třída se smála, jen já jsem nevěděl čemu. Paní učitelka mě
napomenula, ať příště pozorně poslouchám.
Zjistil jsem, že mlčeti je zlato a mluviti stříbro. Kdybych po vyvolání
mlčel a přiznal se, že jsem nedával pozor, děti by se mi nesmály.
Radim Dirbak, 6. A
Mluviti stříbro, mlčeti zlato
Povím příběh, ze kterého byli rodiče smutní, a já jsem byl v pohodě.
Začalo to tak, že jsme byli pozváni na oběd k babičce a dědovi.
Mamka byla těhotná a já jsem byl rád, že byla těhotná. Mamka čekala
holčičku, ale babička a děda o tom nevěděli. Rodiče pro ně měli
překvapení - malé holčičí botky, aby mohli babička a děda poznat, že
čekají holčičku, ale právě tady nastává ten problém. Předběhl jsem rodiče
a všem překvapení prozradil. Rodiče z toho šťastní
nebyli. Já také ne, když jsem si uvědomil, co jsem
udělal.
Pro mě z toho plyne ponaučení: neprozrazovat
tajemství a pro jistotu držet jazyk za zuby.
Josef Novák, 6. A
Mluviti stříbro, mlčeti zlato
Toto přísloví znamená, že je někdy lepší něco neříkat.
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Petr a Pavel jsou nejlepší kamarádi. Jednou po škole šli do lesa a
povídali si. Druhý den psali test. Třetí den dostali známky z testu. Pavel měl
jedničku, ale Petr dostal čtyřku. Když šli spolu po škole domů, řekl Petr
Pavlovi, že má 4 jen kvůli němu. Pavel se ho zeptal: „Proč kvůli mně?” Petr
mu řekl, že kdyby s ním nešel do lesa, tak by měl více času se učit a dostal
by také 1. Petr a Pavel se celou cestu hádali. Když byli před Pavlovým
domem, Petr se hodně naštval a řekl, že s ním už nechce kamarádit.
Pavla to velmi mrzelo a šel domů. Petr si teprve doma uvědomil, že
Pavlovi křivdil. Omluvil se mu a kamarádili spolu dál. Kdyby Petr mlčel,
nemusel by se bát, že ztratí nejlepšího kamaráda.
Tomáš Hofman, 6. A
Mluviti stříbro, mlčeti zlato
Když jsem byl malý, tak jsem v některých pohádkách párkrát zaslechl:
„Mluviti stříbro, mlčeti zlato“. Moc jsem tomu nerozuměl. Moje babička
říká, že je to životní moudro a že má hluboké kořeny. Už se mi stalo
několik věcí, na které bych raději zapomněl. A právě k nim se toto rčení
hodí. Několikrát jsem řekl některé věci svým rodičům a kamarádům ve zlosti
nebo rozzlobenosti. Často jsem to tak nemyslel, ta slova mi vyletěla z pusy,
ale nemohl jsem je vzít zpět. A tak jsem se aspoň omluvil. Každý by si měl
zapamatovat, že je lepší mlčet, než říct něco, čeho potom bude litovat.
Adam Horák, 9. A
Mluviti stříbro, mlčeti zlato
Byla jednou jedna princezna Ella, která od malička strašně ráda mluvila.
Ticho na zámku nastalo, až když princezna usnula. Královi i královně už z
toho šla hlava kolem, proto se rozhodli, že kdo princeznu dokáže udržet
potichu, dostane ji za ženu.
Pokoušelo se o to mnoho princů, mladých knížat i hrabat, ale bez
úspěchu. Už to byl skoro rok, co toto vyhlášení platilo, zatím se to ale
nikomu nepovedlo.
Dozvěděl se o tom i mladý chasník Marek a řekl si, že by mohl zkusit
štěstí on. Trvalo dva dny, než došel do královského města. Na zámku
ohlásil králi a královně, že by chtěl udržet princeznu Ellu potichu. Král s
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ním nesouhlasil, nebude přeci dávat šanci získat jeho dceru chasníkovi, ale
královna byla tak unavená, že s Markem souhlasila.
Marek tak vyšel po schodech do princeznina pokoje, seznámil se s ní,
sedl si na stoličku a čekal. Čekal už třetí den. Král byl rozzuřený, a tak
chtěl Marka vyhodit jako všechny před ním, ale všiml si, že v zámku je
ticho. Proč? Princezna z toho věčného mluvení totiž ztratila hlas a král
musel uznat, že ho Marek přechytračil.
Proto uspořádal Markovi a Elle takovou svatbu, jakou království ještě
nezažilo. Od té doby se říká: „Mluviti stříbro, mlčeti zlato.“
Zuzana Marešová, 7. A
Jednou jeden zloděj byl
a na krádež si usmyslil.
Vešel do muzea jako obyčejný muž,
ale zanedlouho odcházel se zlatem už.
Když lup přinesl domů,
tak to ohlásil kdekomu.
Že v muzeu kradl, se rychle rozneslo
a mnoho lidí se nad tímto nápadem povzneslo.
Spoustu z nich mu radilo,
že mluviti stříbro, mlčeti zlato,
ale on ani nepoděkoval za to.
Když zloděj už unavený byl,
tak mu lup někdo uloupil.
Ráno, když se probudil,
tak kradené zlato už nevlastnil.
Náhle zloděj rozpomněl a pravil:
„Ach, já jsem zapomněl,
kdybych mlčel, tak bych zlato měl.“
Kateřina Jarolímová, 7. B
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Někdy je prostě lepší mlčet než říci, co se nemá, nebo co se dotyčná osoba
neměla nikdy dozvědět. Naopak v jiné situaci je zase lepší mluvit, když
jsme svědky nějakého obvinění. Někteří lidé si i takto vydělávají. Za to, že
mluví s lidmi o jejich problémech a starostech, dostávají peníze. V dnešní
době jsou plné ordinace u psychologů, kteří si s člověkem popovídají,
přidají rady jak se na problémy dnešního světa dívat a pomohou mu vrátit
se do normálního života.
Také politici jsou převážně placeni za svá vyjádření, unáhlená nebo
urážlivá. Nejdříve něco řeknou a vzápětí to odvolají. Je to jak z té
pohádky – „Odvolávám, co jsem sliboval, a slibuji, co jsem slíbil“. Asi
nikdy tak přesně neplatilo rčení pro politiky jako dnes „MLUVITI STŘÍBRO,
MLČETI ZLATO“.
Na druhou stranu v dnešní coronavirové době je těžší a těžší si s
někým popovídat. Vše se řeší psaním emailů, SMS zpráv, komunikací přes
sociální sítě atd. Rodiče si s dětmi nepovídají, nečtou pohádky a malé děti
zaostávají v mluvení. Logopedická zařízení praskají.
Máme možnost se už od raného věku učit různým světovým jazykům,
abychom mohli cestovat do cizích zemí a domluvili se tam. Nutností však je
touto řečí mluvit a mluvit. Jinak postupem času zapomeneme to, co jsme se
s námahou učili.
...
Co na závěr napsat? Je jen na nás, kdy a jak budeme mluvit.
Mluvená komunikace je velmi důležitá, spojuje nás, posouvá nás dále, dělá
nás šťastnějšími, když můžeme někomu blízkému sdělit své úspěchy, radosti
i starosti. Kéž by už tato divná doba skončila a my se mohli potkávat a
mluvit se svými blízkými, spolužáky, kamarády... Ale nesmíme při tom
zapomínat „mluviti stříbro, mlčeti zlato“!
Aneta Machová, 7. B
Žil byl jeden kluk. Jmenoval se Jirka. Nebyl ničím speciální ani výjimečný.
Akorát byl hodně upovídaný. Při jakékoli činnosti, co dělal, si s někým chtěl
pořád povídat. Mluvil o čemkoliv, aniž by tomu dotyčný rozuměl. Ať už to
byly hry, všechno co se jich týká nebo i normální život.
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Povídání měl velmi rád a hlavně s dospělými, protože mají více
rozumu než děti. Mají jiný humor a více zážitků, o které se s ním tak
podělí. Rád se od nich vždy něco naučil, ať už to mělo být cokoli. Prostě
potřeboval s někým být v kontaktu. Povídal si s každým a se všemi, kteří mu
přišli fajn, chtěl komunikovat. Ale vždy mu vadilo, když mu někdo řekl, ať
je chvíli potichu a nic neříká. To ho mrzelo a myslel si, že ten, kdo mu to
říká, tak ho nemá rád.
Ale jednoho dne se uzavřely školy a začala karanténa. Jirka si
myslel, že to bude na měsíc či méně. Tak tomu však nebylo a on postrádal
kontakt s kamarády. Psal si s nimi, to ano, ale u psaní to není takové jako se
doopravdy bavit. Ptal se jich, jestli by šli ven a jestli by se chtěli sejít, ale
oni namísto toho měli hromadu výmluv.
Karanténa běžela dál a Jirka viděl, že on i ostatní děti se stávají na
elektronice závislí. Nikdo nechtěl ven a každý hrál hry na počítači, nebo si
s někým psal. Jirku to psaní nebavilo a hraní už taky ne. Tak si všechny
aplikace s tímto spojené smazal.
Bez aplikací mu přibylo hodně času navíc. Rozhodl se trávit ho s
rodinou, se kterou se moc nebavil. Nyní poznal víc svého taťku a mamku,
což bylo velmi důležité. Uvědomil si i potřebu vztahů s rodinou a začal
chodit k babičce a dědovi více než normálně. Také se bavil častěji se svou
sestrou.
Naučil se více rozmýšlet a předpovídat situace tak, aby neskončily,
jak on nechtěl. A to vše jen kvůli karanténě. Vše má své klady, ale i
protiklady. Díky karanténě se naučil mnoho nových věcí, ale o mnoho jich
přišel. Je pravda, že se naučil samostatnosti a vaření, ale nejdůležitější bylo
poznání, že mluviti stříbro, mlčeti zlato.
Jiří Peterka, 7. B
Toto přísloví vypovídá o tom, že bychom si vždycky měli rozmyslet, než
něco vyslovíme. Později bychom toho mohli litovat. Vyřčené slovo nejde vzít
zpátky, i když bylo vysloveno v dobrém úmyslu.
Mám spolužáka, na kterého toto přísloví sedí úplně přesně. Když jsme
měli prezenční výuku ve škole, nedokázal ani na pět minut přestat mluvit, i
když byla hodina. Vždy, když promluvil, řekl všechno, co ho zrovna
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napadlo. Dost často toho taky litoval, přestože jeho poznámka nebyla
myšlena nijak zle. Většinou byla ostatními špatně pochopena.
Nyní při online výuce toto přísloví platí na někoho jiného. Paní
učitelka jednoho nejmenovaného předmětu položí otázku postupně
každému z nás. Pokud dlouho vyvolaný spolužák neodpovídá nebo neví
správnou odpověď, bez vyzvání paní učitelky tento „narušitel“ vždy
vykřikne odpověď. Sice většinou odpoví správně, ale narušuje tím celé
vyučování.
Marek Langer, 9. A
Je to už tři roky, co moje sestra slavila 8. narozeniny. Přála si spoustu
dárků. Například panenku Barbie nebo oblečení, koníka a taky krásný
dort. Přišel den „D“. Sjížděli se gratulanti. Protože naše rodina je veliká,
hromadily se dárky i takové, které sestra nečekala. Ale stále tam chyběla
vysněná panenka Barbie.
Netušila, že největší překvapení přichystala maminka, která upekla
velký dort. Uprostřed něj se nacházela právě tato panenka s dlouhými
blonďatými vlasy. Místo šatů měla bábovku zdobenou růžovo-bílým
máslovým krémem.
Barča seděla na křesle se zklamaným výrazem v
obličeji. Ptala jsem se jí: „Barunko, proč jsi smutná?“ Ona mi
odpověděla: „Nemám Barbie.“ V tu chvíli jsem zapomněla na
to, že se má jednat o překvapení, a vykřikla jsem: „Vždyť ji
dostaneš v dortu!“ Hned, jak zazněla moje věta, uvědomila
jsem si, že jsem jim oběma zkazila překvapení. Mrzelo mě to,
ale nedalo se nic dělat. Teď dobře vím, že přísloví ,,mluviti
stříbro, mlčeti zlato“ je pravdivé.
Anežka Kultová, 8. A

On-line výuka èeštiny na 2. stupni
Aby distanční výuka češtiny nebyla pro žáky tak „nezáživná“, využívají
vyučující různé interaktivní materiály a snaží se připravovat zajímavé a
netradiční pracovní listy.
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Již v loňském školním roce se žáci seznámili s testy od společnosti
Scio. Testy mohly využívat školy zdarma až do června 2020.
S podobnou nabídkou přišel vydavatel učebnic a pracovních sešitů
Taktik. Přístup zdarma umožnil školám do konce kalendářního roku 2020.
V současné době pracují žáci a učitelky s interaktivními materiály Nové
školy, dalšího významného vydavatele a distributora učebnic a školních
pomůcek.
Velkou změnu ve výuce přinesla možnost odesílání domácích úkolů
prostřednictvím zvukových nahrávek. Tento způsob domácí přípravy je
využíván především v literatuře. Žáci dostanou za úkol poslech nebo četbu
určité části mimočítankové knihy. Formou zvukové nahrávky sami
převypráví obsah přečtené části nebo odpoví na konkrétní otázky. Obě
šesté třídy takto zvládly Babičku Boženy Němcové a nyní pokračují ve
Starých řeckých bájích a pověstech od Eduarda Petišky. Pověsti Jiráskovy
čtou a poslouchají zase osmáci. Očima Petra Bajzy, hlavního hrdiny
Poláčkovy knihy Bylo nás pět, sledují žáci 9. třídy průběh jednoho
obyčejného roku na maloměstě. Prostřednictvím těchto nahrávek
zdokonalují žáci svůj mluvený projev a seznamují se s knihou, k jejímuž
přečtení by se někteří jen těžko přinutili.
V rámci výuky slohu byly uplatněny i mezipředmětové vztahy.
V hodinách výchovy ke zdraví se musí všichni naučit, jak správně
postupovat při volání záchranné služby. V části učiva mluveného projevu
proto deváťáci nahrávali „opravdový“ telefonát na číslo 155. Samozřejmě
za dodržení postupu, který jim vštěpuje paní učitelka Janečková. Podobně
potom proběhlo „volání“ na linku 150. Podle úrovně odevzdaných
nahrávek lze soudit, že právě tento způsob zadání úkolů baví žáky nejvíce.
V naší škole se řídí chování žáků tzv. Lánským desaterem. Dokonce
máme i Lánské desatero správného chování na lyžařském kurzu. Ale dosud
chybělo Lánské desatero pro výuku on-line. Pozorný čtenář jistě
zaregistroval, že byl použit minulý čas. A je to správně, protože toto
desatero už vypracovali sami žáci 9. A v jednom ze svých posledních
slohových úkolů. Na jiném místě v časopise si můžete některá desatera
přečíst.
Patří se poděkovat také panu učiteli Hrabánkovi, který naučil žáky i
učitele pracovat na Moodlu a bez něhož by toto všechno nebylo vůbec
12

možné. Navíc nás nenechá „usnout na vavřínech“ a stále
hledá nové způsoby a metody jak naši práci neustále
vylepšovat a zdokonalovat.
A co napsat závěrem? Nejen češtináři se snaží
připravovat pro své žáky zajímavé on-line hodiny, ale také
nejenom češtináři se upřímně těší na dobu, až se zase konečně postaví
před své žáky a tabuli s křídou v ruce.
(Pk Č)

Lánské desatero chování áka pøi on-line výuce
Ukázky z úkolu 9. A třídy (sloh – písemný projev)
1) Všechny úkoly řádně plnit: Každý žák má povinnost si své úkoly
řádně plnit a hlídat si termín odevzdání úkolu.
2) Povinně chodit na online hodiny: Pokud není zadáno, že hodina je
dobrovolná, je žák povinný se na hodinu dostavit.
3) Nevyrušovat: Žák by měl mít mikrofon vypnutý, pouze na vyvolání
učitele by si ho měl zapnout.
4) Dávat pozor: Žáci by měli být maximálně soustředění na výuku a
dávat pozor.
5) Být připravený na online výuku: Před hodinou by si žák měl
zopakovat probírané učivo.
6) Reagovat na pokyny učitele: Pokud je žák učitelem vyvolán, má
povinnost odpovědět.
7) Odpovídat na dotazy: Nedělat, že ve výuce nejsme přítomni.
8) Řádně si dělat poznámky: Psát si zápisy a učivo z online hodin.
9) Nerozesílat úkoly spolužákům: Každý by si své úkoly měl plnit
sám, maximálně s pomocí rodiče.
10) Nerozesílat odkazy cizím lidem: Zákaz přeposílání odkazů
kamarádům a známým.
(Vendula Menšíková, 9. A)
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1) Dodržuji termíny: Odevzdám úkol a testy do daného termínu.
2) Psaní zpráv: Využívám pouze v nejnutnějších případech, nepíšu
nesmysly.
3) Zpráva mému učiteli: Používám pouze v případě, když si nevím s
něčím rady nebo mi něco nefunguje.
4) Pro lová fotogra e: Na této fotogra i bude pouze můj obličej.
5) Úkoly: Neodevzdávám prázdné ani nesmyslné; pokud si nevím rady,
využiji pravidlo č. 3.
6) Připojování na online hodiny: Na online hodiny se připojuji 5–2
minuty před začátkem online hodiny; s vypnutou kamerou a mikrofonem.
7) Chování při online hodině: Kameru a mikrofon si zapnu na výzvu
učitele; pokud chci něco říci, tak se přihlásím o slovo.
8) Omluva: Pokud se nemůžu dostavit na online hodinu nebo na test, tak
musím napsat učiteli, jinak budu mít neomluvenou hodinu.
9) Odcházení při online hodině: Neodcházím v průběhu online
hodiny, pokud to není nutné nebo pokud o tom učitel neví.
10) Soubory: Vkládám pouze předem domluvený formát a velikost
souboru.
(Marek Langer, 9. A)
1) O víkendu si zjistit potřebné úkoly a materiály k výuce: Žák
je povinen si zjistit potřebné materiály a úkoly na následující týden.
2) Svou nepřítomnost na online hodinách omluvit včas: Žákovu
nepřítomnost na online hodinách omlouvají rodiče prostřednictvím e-mailu
danému učiteli nebo třídnímu učiteli. Nepřítomnost lze také omluvit
telefonicky přímo do školy.
3) Na online hodinu chodit včas a neposílat odkaz: Na online
hodinu by měl žák chodit včas. Odkaz na online hodinu slouží pouze pro
danou skupinu. Odkaz nesmíme přeposílat nikomu cizímu.
4) Na online hodinu vždy připraven: Před zahájením online hodiny
si zkontrolovat funkčnost mikrofonu a kamery. Dále by měl mít připravené

fi

fi

fi
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všechny potřebné materiály na danou hodinu (psací potřeby, učebnice,
pracovní sešit, sešit, rýsovací potřeby).
5) Ručka při online hodině: O slovo se žák hlásí prostřednictvím ručky.
Pokud ručku nemá, může použít chat. Při vyvolání učitelem zapíná mikrofon
a odpovídá.
6) Při online hodině dávat pozor: Žák by měl dávat pozor při online
hodině a nemít puštěné video na mobilu či jiném elektrickém zařízení. Také
by neměl jíst ani pít.
7) Zprávy na Moodlu: Zprávy na Moodlu slouží ke komunikaci žáka a
učitele, ne žáka a rodiče. Nelze prostřednictvím nich žáka omlouvat.
8) Odevzdávat úkoly včas: Žák je povinen odevzdat všechny úkoly
v daném termínu a čase.
9) Úkoly odevzdávat v PDF: Žák musí odevzdávat úkoly ve
formátu PDF.
10) Při online testu si neposílat odpovědi: Žáci si nesmějí posílat
odpovědi při online testu mezi sebou a testy musí vypracovávat žák sám,
bez pomoci druhých.
(Tereza Janečková, 9. A)
A ještě něco, co se do časopisu nevešlo (různí autoři):
• Nebýt v pyžamu a neupraven.
• Chat budeme vyžívat jen k výuce, ne k vybavování se s kamarády.
• Respektování učitelů: Žádný žák by si z vyučujícího neměl dělat legraci,
žáci i učitelé to mají v této době těžké.
• Nelhat o mikrofonu a kameře: Žák by si měl uvědomit, že je hloupost
učiteli říkat lež, časem se na to, že žák vlastní mikrofon nebo kameru,
stejně přijde.
• Výzva učitele: Při jakékoliv zprávě od učitele reaguji rychle a odpověď
neodkládám.
• Nedávej učiteli rady, které by mohly narušit online výuku (př. Alt + F4…).
• Být zdvořilý při mluvené i při písemné konverzaci.
(Vč)
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Pøíbìhy z vyjmenovaných slov - 4. tøída
Úkol zněl jasně – Vymysli zábavný příběh, ve kterém použiješ
co nejvíce vyjmenovaných slov po V a po S.
Jednoho sychravého podzimního dne letěli nad lesem sýček a sýkora. Zmije
se plazila okolo vysychající kaluže a syčela. Sýček ulovil myš a vyletěl na
větev vysokého smrku. Sýkora zatím slétla ke krmítku a nasytila se
slunečnicovými semínky. Sysel v tu chvíli jedl ječmen a pak se vrátil do díry.
Jeho synek nalezl na zemi sýr, který tam upustila myš. Ale nesnědl ho,
protože syslové nemají rádi sýry. Pak synek našel syrovou
zeleninu, ale taky jí nesnědl. Když táta sysel vylezl z nory,
velice se polekal. Z nebe se začal sypat sníh, a tak zapískal
na synka, ať se rychle vrátí do díry. Synek tak učinil a
společně se schovali do nory, kde přečkali ve spánku celou
zimu.
(Lukáš Hebký, 4. A)
Příběh o sýkorce a sýčkovi
Jednoho dne šla sýkorka do cirkusu a sýček tam byl také. Sýkorka si sedla
vedle sýčka, skamarádili se. Jednou letěli směrem domů a seděla tam
babička a sypala tam zrní a její syn dával mravencům sýr. Sýkorka začala
sýčkovat a sýček ji vzal domů. A doma byl sysel a spal v posteli.
(Filip Steidler, 4. A)
Náš syn Emil šel do lesa, kde viděl sýkorky a nasypal jim drobky. U řeky
viděl sysla a na louce se lekl hada, který na něj zasyčel. V tom začalo
pršet. Z lesa utíkal, protože bylo sychravo a brzy byl mokrý. Doma vše
musel dát na topení, aby to rychleji usychalo, a jelikož měl hlad, snědl
syrový sýr, po kterém byl rychle sytý. Když šel spát, uslyšel sýčka.
(Vojta Winkler, 4. A)
Nedaleko lesa bydlel ve své noře sysel František se svým synem Bedříškem.
Bedříšek měl nejraději syrovou zeleninu, oříšky a semínka. Nejvíce ho však
zasytí sýr od jeho babičky. Protože je konec listopadu, všechno osychající
listí ze stromů už opadalo. Než se začne sypat sníh, musí Bedříšek k
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babičce pro zásobu sýra. Bylo sychravé počasí, když vyrazil. Babička
bydlela daleko za lesem. Na mýtině na něho začal syčet had. Bedříšek se
ho bál a volal o pomoc. Na pomoc mu přiletěli jeho kamarádi sýkorka
Maruška a sýček Vojtíšek. Hada společně zahnali a doprovodili Bedříška k
babičce a zpátky. Doma si společně pochutnali na sýru. A byli rádi, že
všechno dobře dopadlo.
(Ondra Píša, 4. A)
O sýkorce Silvii
Byla jednou jedna sýkorka. Ta se jmenovala Silvie. Jednou v noci bylo
sychravo. Druhý den sýkorka snědla žížalu. Snědla ji, najedla se dosyta.
Pak přiběhla myška. Ta měla velký kus sýra. Sýkorka jí ho vzala. Myška se
sýkorky bála, a tak jí to nevadilo. Přišel sysel a říká jí: „Běž pryč! Stojíš mi
na domku!“ Sýkorka říká: „Promiň.“ Sysel říká: „Tak čau!!!“ Sýkorka letěla
domů a šla spát. Dobrou noc.
(Eliška Dolejšková, 4. A)
Vy už o tom víte?
O tom kouzelném lese? U jedné vysoké borovice teče potůček, ve kterém
bydlí vydra Lenka. Je hubená jako vyžle a ráda žvýká žvýkačky, které jí ze
stromu hází výr Karel. Dělají u toho velký povyk. Také tu
nedaleko bydlí vlk Bohouš a ten v noci pořád vyje na měsíc a
přes den se víská v kožichu. V létě je tu pořádná výheň, ale na
to si musíte zvyknout. Tak co holky a kluci, uděláme si sem
výlet?
(Matěj Kulhánek, 4. A)
Jednoho letního dne byla taková výheň, že se děti rozhodly jít koupat do
řeky Úpy. Cestou hlasitě výskaly a žvýkaly ovocnou žvýkačku. Jeden kluk
byl hubený jako vyžle a dělal největší povyk, až vyplašil vydru. Nebyla
zvyklá na lidi, tak rychle skočila do řeky a odplavala od dětí pryč. Když se
děti dosytosti vykoupaly v řece, nedělaly žádné cavyky, rychle se ustrojily
a šly domů. Doma se navečeřely, podívaly se na Večerníček, umyly se a
vyčistily si zuby. Maminka jim přečetla pohádku na dobrou noc a pak spaly
a spaly až do bílého rána.
(Lukáš Hebký, 4. A)
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Vy to ještě nevíte, že na vysoké věži má své hnízdo výr Emil? Emil je hodný
výr, který je hubený jako vyžle. Je hubený, protože se bojí létat v noci.
Nedaleko totiž bydlí smečka vlků, která hlasitě vyje. Emil si na to nemůže
zvyknout a moc se bojí. Jednou v létě byla přes den velká výheň a Emil se
už těšil na noc. Poprosil svojí kamarádku vydru Elišku, aby mu pomohla
vyplašit vlky. Ztropili spolu velký povyk, kterého se vlci lekli a utekli. Oba si
spokojeně zavýskali radostí a pustili se do žvýkání konečně ulovené
potravy. A spokojeně spolu žijí dodnes.
(Ondra Píša, 4. A)
O vydře
Byla jednou jedna paní Vydra Vysoká. Jednou v noci
začali výt vlci. Vydra už na to byla zvyklá. Vydra
vylétla ven a zavolala na kamaráda výra. Výr se bál,
až strachy nežvýkal. Vydra řekla výrovi, že vlci vyjí
hlavně na měsíc. Ráno byla ale výheň. Vydra si sedla
na svoje lehátko u bazénu a usnula.
(Eliška Dolejšková, 4. A)

Fyzika v praxi
Další distanční výuku fyziky si žáci opět zpestřili domácími pokusy. V osmé
třídě pozorovali duhu na CD disku. Zkoumali tak rozklad bílého světla na
spektrum barev.

V sedmé třídě si děvčata vyzkoušela rovnováhu na páce. Výborně jim
posloužila houpačka. Ověřila si nejen fyzikální zákony v praxi, ale určitě si
užila i legraci. A ta je v dnešní době důležitá. Tento pokus si děvčata
18

vymyslela sama a já jim za to děkuji. Učitele vždy potěší, když žáci v praxi
použijí to, co se ve škole naučili.

(Ji)

Tøídím, tøídíš, tøídíme - tøídíme kov, kovové obaly
Kovové obaly patří do šedého kontejneru (do šedé popelnice).
Pozn.
Na některých místech už je možné třídit i obaly z kovu (nejrůznější
plechovky nebo třeba víčka od jogurtů). Větší množství kovových obalů a
kovy obecně můžeme odnést do sběrného dvora nebo výkupny kovů.
KOVOVÉ OBALY VHODNÉ K RECYKLACI
•
•
•
•

plechovky od potravin
nápojové plechovky
prázdné kovové nádoby od kosmetiky a sprejů
prázdné kovové tuby

KOVOVÉ OBALY NEVHODNÉ K RECYKLACI
• kovové obaly se zbytky potravin a jiným znečištěním
• plynové kartuše
• plynové bomby
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RECYKLAČNÍ SYMBOLY KOVOVÝCH OBALŮ
železo

hliník

(Tch)

Finanèní gramotnost
bankovní úèet je základ
Vedení bankovního účtu u banky je takovým základem bankovních
služeb. Dnes má svůj bankovní účet skoro každý - děti, senioři,
podnikatelé, studenti…
Bez vlastního konta jako kdyby člověk ani „nebyl“. Nemůže provádět
internetové transakce, online platby, nedisponuje ani internetovým
bankovnictvím, aby si v něm mohl pohodlně a online spravovat své nance.
Banky obvykle nabízí několik typů/druhů
účtů. Řadí se k nim běžný účet, spořicí účet,
studentský účet, dětský účet, podnikatelský,
cizoměnový nebo jistotní účet. Dnes si povíme
něco o běžném a studentském účtu.
Běžný účet (můžeš z něho peníze kdykoliv vybírat a kdykoliv na něj
ukládat).
Běžný bankovní účet využívají lidé všech věkových kategorií.
Skutečnost, že se běžný účet naučil používat celý národ, je skvělá. Placení
nesmyslných poplatků ale už tak skvělé není – naštěstí většina bank
zbytečné poplatky za vedení účtu, transakce, výběry z bankomatu atd.
zrušila.

fi
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Některé banky však stále "jedou" v poplatkové politice. Tak to
bohužel je. Za posledních 15 let Češi “věnovali” bankám ohromné peníze.
Proto bychom si banku, u které si chceme založit běžný účet (a nejen ten),
měli vybírat s rozmyslem.
A na co se tedy při výběru banky zaměřit?
Zjistěme si, zda si banka účtuje poplatek za:
* vedení účtu,
* veškeré odchozí a příchozí platby v ČR,
* za výběr peněz z vlastního bankomatu,
* za výběr peněz z cizího bankomatu,
* za výběr peněz z bankomatu v cizině.

Zjistěme si, zda banka poskytuje:
* moderní internetové bankovnictví,
* moderní mobilní aplikaci,
* dostatečný počtet poboček,
* další platební kartu
(pokud ji potřebujeme)

V lednu 2021 byly na tom banky se základními poplatky následovně:
Vedení účtu

Vlastní
bankomaty

Cizí
bankomaty

Běžný účet Equa bank

0 Kč

0 Kč

0 Kč

mBank

mKonto od mBank

0 Kč

0/29 Kč

0/29 Kč

Moneta

Tom Plus

0 Kč

0 Kč

0 Kč

NEO účet Expobank

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Běžný účet Air Bank

0 Kč

0 Kč

35 Kč

Fio banka

Běžný účet Fio banky

0 Kč

0 Kč

25 Kč

UniCredit

U konto

0/199 Kč

0 Kč

0 Kč

ČSOB Plus Konto

0/69 Kč

0 Kč

40 Kč

0 Kč

0 Kč

39 Kč

50/100 Kč

0 Kč

40 Kč

Název banky
Equa bank

Expobank

Název účtu

RaiffeisenBANK Chytrý účet
Air Bank

ČSOB
KB

Můj účet

Česká spořitelna Moje zdravé finance

Další podrobnosti najdeš na https://www.duo nance.cz/srovnani-beznych-osobnich-uctu

fi
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Tento účet, jak už název napovídá, je tedy účet pro studenty, a to pro
studenty ve věku od 15 maximálně do 30 let.
Hlavním požadavkem většiny studujících bývá, aby byl jejich účet bez
poplatků a s nějakým zajímavým bonusem.
Většina bank ke studentským účtům nabízí například:
* výběry z bankomatů zdarma,
* levnější zahraniční platby,
* spořicí účet zdarma,
* výhodnější kontokorent.
Samozřejmostí by pak mělo být moderní
internetové a mobilní bankovnictví,
se kterým mohou studenti spravovat své
nance odkudkoliv, klidně i ze zahraničí,
např. na zahraničních stážích/pobytech.
Při výběru studentského účtu bys mohl/a mít na mysli i to, jestli ti bude
banka schopná v budoucnu poskytnout úvěr nebo hypotéku. Tím, že si u ní
založíš účet už při studiích, si buduješ určitou úvěrovou historii, která se ti
může v budoucnu hodit.
Mnoho bank pak u svých studentských účtů požaduje od
studujících potvrzení o studiu nebo splnění podmínky příjmu. Některé
banky však poskytnou studentský účet zdarma i bez těchto podmínek.
Kontokorentní úvěr (zkráceně kontokorent) je poskytován bankami
jako doplněk k účtu (běžnému i studentskému). Sjednáním kontokorentu
můžeš jít na svém účtu do mínusu, a to kdykoliv a opakovaně. Výše částky,
kterou ti banka půjčí, je předem sjednána ve smlouvě. Vypůjčené nanční
prostředky musíš bance ve sjednaném termínu splatit. Vzhledem k tomu, že
se jedná o krátkodobý typ úvěru/půjčky, musíš vypůjčené nanční
prostředky splatit do doby, která je uvedena ve smlouvě. Tato doba se u
jednotlivých bank liší.

fi
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Dnes se ještě seznámíme s tzv. studentským účtem.

Uvedu příklad:
Chceš si koupit např. nový mobil za 7000 Kč. Na svém účtu už máš jen
3000 Kč. Přesto nákup můžeš uskutečnit. Banka ti 4000 Kč půjčí (platíš
kartou, bankovním převodem, pomocí aplikace v mobilu/hodinkách…). Ty
bance je ale do určité doby musíš vrátit. Pokud se ti to povede do doby
sjednané ve smlouvě, neplatíš nic navíc. Pokud ne, zaplatíš „obrovské“
úroky a půjčená částka se ti pořádně prodraží.
Při porovnávání studentských účtů v lednu 2021 podle následujících
kritérií:

* zdarma veškeré platby v rámci České republiky,
* zdarma výběry z bankomatů po celém světě,
* bezkontaktní platební karta zdarma,
* přehledná a moderní mobilní aplikace.
První tři příčky tyto banky:
1. Equa Bank
Equa bank působí na českém trhu od roku 2011 a v současné době její
účet využívá přes 400 tisíc klientů. Ať je ti 18 nebo 26 let, Equa bank by
pro tebe mohla být to pravé. Žádné poplatky, žádné potvrzení o studiu.
K tomu výběry ze všech bankomatů v Česku zdarma. A nejen v Česku. Od
února 2020 vybírají klienti Equa bank hotovost z bankomatů zdarma po
celém světě.
Třešničkou na dortu je parádní mobilní appka, která v roce 2019 vyhrála
prestižní soutěž WEB TOP 100. (článek ze 4. 1. 2021).
2. Moneta
3. UniCredit Bank
Shrnutí (3 tipy pro výběr studentského účtu):
* popřemýšlej, jak budeš účet využívat a co od něj požaduješ,
* nenech se omámit hezkými sliby na webech bank,
* pokud ti účet nebude vyhovovat, můžeš ho zdarma zrušit a založit jiný.
Další podrobnosti najdeš na https://www.duo nance.cz/nejlepsi-studentsky-ucet-equa- o

(Tch)

fi

fi
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Mìsíce v roce - bøezen
O pojmenování měsíce března existují dvě teorie. Jsou odvozeny od slova
březí nebo bříza. První teorie říká, že jsou v této době samice zvířat
březí a rodí se mláďata. Druhý výklad říká, že březen je měsícem, kdy
začínají rašit břízy.
Z evropských jazyků známe názvy jako March (anglicky), März (německy)
nebo mars (francouzsky), které vycházejí z latinského slova Martius. To
označovalo měsíc zasvěcený římskému bohu války a ochránci zemědělství
Martovi. I ve staročeštině bylo používáno pojmenování měsíce s tímto
základem - mařec.

V období kolem 21. března nastává jarní rovnodennost. Slunce při svém
zdánlivém ročním pohybu protíná světový rovník - přechází z jižní
polokoule na severní.
Ve starém římském kalendáři zahajoval měsíc březen nový rok. I Slované
slavili nový rok v březnu při jarní rovnodennosti. Je to pochopitelné - jaro
spolu s jarní rovnodenností symbolicky znamenalo nový život.
Naši předci věřili pranostikám (pranostika je jakási předpověď počasí
týkající se určitých dnů, období). A na co usuzovali z letitého pozorování
březnového počasí?
•
•
•
•

Březen - za kamna vlezem.
V březnu vítr z břízy fouká.
Březnové slunce má krátké ruce.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
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•
•
•
•
•

Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
Březen bez vody - duben bez trávy.
Jak prší v březnu, tak také v červnu.
Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
Kolik březnových mlh, tolik červencových lijáků.
(Tch)

Jarní luštìní

První jarní den v roce 2021, stejně jako v roce předchozím, začíná 20.
března. Astronomové stanovili počátek jara v tomto roce na 10 hodin a 37
minut dopoledne. Po celou zimu však u nás 1. někteří ptáci. Neodlétají na
jih a nevadí jim, že 2. se svými paprsky nemá takovou sílu jako
v předcházejících měsících. Jiní ptáci by u nás ale mrazy nepřežili, a proto
se stěhují/táhnou do teplých krajin. Říkáme jim ptáci 3. nebo ptáci 4. Na
jaře (někdy i dříve) se k nám zase 5. zpět. Mezi prvními, a to už na 6.
měsíce února, se objevují husy 7. (označení velikosti). Některé letí až z 8.
(světadíl). Samičky i samečci 9. stejné zbarvení. Je jim dobře hlavně na
rybnících, kde si sama samička vystaví hnízdo, snese 4–6 vajíček. Po
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přibližně dvaceti sedmi dnech se z nich vylíhnou malá soběstačná housata.
Sameček po celou dobu dává pozor a 11. samičku i celé hnízdo. Ve 12.
přírodě se tento druh dožívá až dvaceti let. Za teplem odlétá od září do
konce 13.
Řešení:

(Tch)

Pøírodovìdná køíovka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Je různě zbarvený, chováme je v klecích.
Osídlená místa v poušti se zdrojem vody.
Je tam stále půda promrzlá, pokrytá většinou sněhem.
Je to živočich, má jedový osten, žije v poušti.
Nejsevernější část jehličnatých stromů.
Borovice rostoucí u moře.
Rostlina, roste v subtropickém pásu, vypadá jako malá dýně.
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8. Severské zvíře, žijící za polárním pásem.
9. Polární pustina kolem severního pólu.
10. Žije v mírném pásu, je to psovitá šelma podobná vlkovi.
11. Vodní plaz, nejčastěji žijící v deštném lese, dorůstá 2-6 m.
12. Zvláštní vysoký strom v poušti (5-30 m), některé jsou staré 2000 let.

Řešení:

(Radek Langer, 5. B)

pøipravujeme
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