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Naši “NEJ” v listopadu 2021
Nejlepší sportovec měsíce (6.–9. tříd):

Dorota VOJTĚCHOVÁ (9. A)

Nejlepší sběrač bylin měsíce:

Jan FOLC (4. A)

Hádanky na Moodlu:
(3 vylosovaní z 12 autorů 100% odpovědí)

Leona UHLÍŘOVÁ (6. A)
Kateřina HORÁKOVÁ (8. A)
Petr ZÍTKA (6. A)

Vyhodnocení fotosoutěže Barvy podzimu:
1. místo:
2. místo:
3. místo:

snímek Pohled na prosluněnou Úpu
autorka: Kateřina HORÁKOVÁ (8. A)
snímek Rybník Buchťák v Jívce
autorka: Kateřina HORÁKOVÁ (8. A)
Duhový les
autorka: Marie VLČKOVÁ (6. B)
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Milé čtenářky, milí čtenáři našeho školního časopisu!
Dovolte mi, abych Vám popřál Vánoce plné pohádkových příběhů. A nejen
těch v televizi.
Dělejte radost svým bližním, odpočívejte, čtěte inspirativní knihy, choďte do
přírody.
Do nového roku 2022 přeji všem hodně štěstí, soudnosti a příznivých
zpráv.
Petr Kalousek, ředitel školy

Dny zemìpisu 2021
Astronomická olympiáda
Letošního školního kola Astronomické olympiády se
zúčastnil historicky nejvyšší počet žáků (26).
Zásluhu na rekordní účasti měli především žáci 6. B
(11) a 7. A (10).
Vítězkou kategorie 6.–7. tříd se stala Marie Vlčková (6. B), která
ztratila pouhé dva body. Druhé místo obsadil Petr Zítka (6. A), třetí
skončil Tomáš Hofman (7. A). Náročné úlohy určené žákům 8. a 9. tříd
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se odvážili řešit pouze Dorota Vojtěchová (9. A), která zopakovala
prvenství z roku 2019, a Adam Semerák (8. B).

Vlajky afrických zemí
Soutěž jednotlivců v poznávání vlajek afrických
států už také zná své vítěze. V kategorii 6.–7.
tříd dominovaly Eliška Stará a Marie
Vlčková (obě z 6. B). Bronzovou pozici obsadil
jejich spolužák Patrik Vít. Soutěž 8. a 9. tříd
opanovali se 100% ziskem bodů Dorota
Vojtěchová (9. A) a Adam Semerák (8. B).
Na 3. místě skončil Šimon Souček (8. B).
Všem soutěžícím děkujeme za účast a těšíme se
při dalších akcích Dnů zeměpisu na viděnou.
(Ks)

Výsledky zemìpisné soutìe v Úlu
Nevíme, kolik čtenářů Úlu se do luštění křížovky, skrývaček a přiřazovačky
pustilo celkem. Víme jen, že odpovědi jich odeslalo/odevzdalo celkem osm.
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Naprosto správně na všechny úlohy odpověděl Radek Langer
(6. B), dalších pět účastníků obsadilo se shodným počtem získaných bodů
2.–6. místo.
Výsledky zeměpisné soutěže:
1. Radek Langer (6. B) - 15 bodů;
2. Marie Vlčková, Natálie Tomková (obě 6. B), Jan Balcar (7. B), Kateřina
Horáková (8. A), Barbora Horáková (9. A) – všichni 14 bodů.
Správné odpovědi:
1. Stromboli – ostrov v Tyrhenském moři a zároveň název činné sopky;
2. a) Labe, b) Odra, c) Ohře a Dyje, d) Mže; 3) A-c, B-d, C-b, D-a, E-e.
Všem luštitelům děkujeme za účast a snahu, prvních šest, jak bylo slíbeno,
bude odměněno.
(Ks)

Kurz bruslení
Během října a listopadu absolvovali
žáci 1. a 2. tříd kurz bruslení na
zimním stadionu v Trutnově. Kurz se
uskutečnil opět po roční pauze
a kvůli koronavirové pandemii
s přísnými hygienickými opatřeními.
Pro většinu účastníků to byly úplně
pr vní krůč ky na br uslíc h. Po
počátečních nezdarech se nakonec
všichni naučili bruslit, získali Ledové
vysvědčení a shodli se na tom, že
se již těší na další lekce bruslení.
Věříme, že se nám je podaří
uskutečnit bez větších problémů.

5

(Dě)

Mikuláš
V pátek 3. prosince navštívil naši školu Mikuláš s čertem a andělem.
Postupně si prošel všechny třídy prvního stupně. Mikuláš pokaždé vytáhl
své pekelné poznámky a pokáral hříšníky, kteří vesměs slíbili nápravu. S
těmi největšími hříšníky zúčtoval sám čert. Aby se vykoupili, museli
přeskakovat pekelné vidle a samozřejmě rukoudáním slíbit, že budou
„sekat latinu“. Poté byli všichni od anděla obdarováni adventním
kalendářem. Děti poděkovaly malým pěveckým či tanečním vystoupením.
Nakonec se se všemi Mikuláš osobně rozloučil a přislíbil návštěvu i příští
rok.

(Dě)
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Máme èisté ruce?
Druhé přírodovědné setkání na
zdravotní škole v tomto školním roce
proběhlo poslední listopadovou
sobotu. Na prvním stanovišti na nás
čekaly vážky. Na vážky jsme se
podívali pod mikroskopem, umíme
rozeznat samič ku od sameč ka,
seřadili jsme jejich vývojová stádia a
vyzkoušeli jejich ústní ústrojí. Na svět
jsme se podívali vlastnoručně vyrobeným krasohledem na druhém
stanovišti. Poslední stanoviště bylo aktuální k dnešní covidové době. Naučili
jsme se, jak si správně mýt ruce. Následná analýza přístroje nám ukázala,
jak bylo naše mytí úspěšné. Děkujeme pořadatelům ze zdravotní školy za
krásné sobotní dopoledne. Už se těšíme na lednové setkání.

(Jč)

Jak to vidím já . . .
„Nejlepší přítel je ten, co tě napomene, co ti
řekne pravdu do očí. Toho si važ!“
Na prosinec jsme vybrali výrok Boženy Němcové,
významné české spisovatelky. Právě ona věděla o
přátelství velmi mnoho, protože to byli přátelé, kteří ji
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v těch nejtěžších dobách pomáhali přežít.
Co znamená přátelství pro žáky naší školy, si můžete přečíst i vy.

Asi není tajemstvím, že jedním ze základů mezilidských vztahů je
upřímnost, a to stejné funguje samozřejmě i u kamarádství.
V momentě, kdy člověku na někom skutečně záleží a má ho rád, tak
by pro toho druhého chtěl jen a pouze to nejlepší. Dotyčný kamarád,
pokud vás má skutečně rád, udělá vše, aby z vás udělal šťastného člověka.
V momentě, kdy uděláte něco špatně, napomene vás a poradí, jak stejnou
chybu neopakovat.
Pokud to s vámi myslí skutečně dobře, je ten člověk naprosto upřímný
a nebojí se říci pravdu do očí. Pravdomluvnost ukáže charakter člověka a
to, zda mu na vás skutečně záleží.
Barbora Horáková, 9. A
Pavel rád vaří. Jednou doma udělal palačinky. Zrovna k němu přišel jeho
kamarád Jirka, který palačinky hned ochutnal. Nechutnaly mu, protože
byly připálené. Chvíli přemýšlel, zda má kamarádovi říct pravdu. Věděl, že
si dal s palačinkami velkou práci. Zároveň nechtěl lhát. Nakonec řekl:
„Nejsou dobré, protože jsou připálené.“ Pavel se urazil a s Jirkou nemluvil.
Druhý den přišli do školy a Pavel byl stále naštvaný. Když přišel
domů, zeptala se ho maminka, proč nešel s Jirkou do školy. Pavel jí řekl, co
se stalo. Maminka mu odpověděla: „Měl bys být
rád, že ti řekl pravdu a nelhal. Ne být naštvaný.“
Pavel si to uvědomil a další den se Jirkovi omluvil.
Tento výrok znamená, že bychom měli mít
kamarády, kteří nám řeknou pravdu a nelžou. To
jsou nejlepší kamarádi, které můžeme mít.
Tomáš Hofman, 7. A
Ani pro nejlepšího přítele není lehké říct člověku pravdu do očí. Opravdový
přítel vždy uhodne, kdy ho ten druhý potřebuje. Přítel není ten, kdo tě
polituje, přítel je ten, kdo ti pomůže. Falešný přítel je horší než nepřítel,
protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš.
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Když objevíš nové přátele, nezapomeň na ty staré.
Myslím si, že si musíme opravdového přítele vážit, protože na tom
světě je takových opravdu málo.
Jan Kašpar, 7. A
Někdy se ptám, jak mne asi vidí ostatní lidé. Vás to nikdy nezajímalo?
Říkají vám vaši přátelé, zda vám to sluší, nebo nesluší?
Moji přátelé mi dokáží říci pravdu do očí. I když to někdy bolí, je
lepší říci pravdu, než svému příteli lhát.
Kdyby přišla vaše nejlepší kamarádka do školy v oblečení, které jí
nesluší, a měla přeplácaný make-up, co byste řekli? Že jí to sluší? Ale proč?
Vždyť se může stát terčem posměchu ostatních a nebude vědět proč.
Není třeba pravdu oznámit ošklivě, stačí slušně říci: „Hele, tohle
oblečení se k tobě moc nehodí. Když budeš chtít, pomůžu ti vybrat něco
vkusnějšího. A možná bych příště trochu ubrala na make-upu. Můžeme se
spolu podívat na nějaká videa o líčení.“ Ona to určitě pochopí, bude ráda
a možná vám i poděkuje.
Jen opravdový přítel dokáže říci pravdu do očí.
Iveta Pavlásková, 7. B
Můj příběh bude o Adamovi. Adam byl namyšlený kluk. Myslel si o sobě,
že je ve všem nejlepší. Nikdo z jeho kamarádů mu nic neřekl, protože
nechtěl kazit jeho radost. Často od něho slyšeli: „Pusťte mě k tomu, já to
umím nejlíp.“
Když k nim do školy přišel nový spolužák, byl jediný, co Adama
pořádně neznal. Brzy si začal všímat, jak se Adam chová. Po nějaké době
mu řekl, co si o něm opravdu myslí. Proto ho Adam neměl rád.
Zjistil však, že nemá příliš kamarádů, a začal přemýšlet o tom, proč
tomu tak je. Potom si vzpomněl na nového spolužáka a jeho upřímná slova.
„Měl bych se začít chovat jinak, ale jak?“ řekl si pro sebe.
Nakonec sebral odvahu a šel se zeptat nového spolužáka, co dělá
špatně. Ten mu rád odpověděl a zároveň poradil, jak by mohl vše změnit.
Adam se řídil jeho radami. Po čase si začal všímat změny chování lidí
k němu. Novému spolužákovi poděkoval a nové přátelství bylo na světě.
Tomáš Tomčiak, 7. B
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Mám jednu kamarádku, se kterou jsme k sobě někdy až moc upřímné. To
se potom člověk třeba dozví, že vypadá v bundě jako obdélník. Někdy ta
upřímnost tak zabolí, že se urazíme. S touto kamarádkou se mi dobře
povídá, jsem si totiž vždy jistá, že mi řekne pravdu. Doufám, že to vidí
stejně i ona, protože se snažím vždy a ke všem, pokud je to možné, být
upřímná. Někdy se až děsím, kolik pravdy jsem schopná říci člověku,
kterého příliš neznám.
Přála bych si, aby mi každý přítel důvěřoval, svěřil se mi a byl přitom
upřímný. Stejně mám ale občas z někoho pocit, že se mi nesvěřuje s tím
pravým problémem, že mi zkrátka nevěří. To mě potom mrzí, protože (jak
řekla jiná moje kamarádka): „Svá tajemství prozradím, cizí ale ne.“
Dorota Vojtěchová, 9. B

Soutì o nejhezèí obrázek školy
Celoškolní soutěž o nejhezčí obrázek budovy školy je ukončena. Do
nejužšího výběru se dostalo 30 prací našich žáků, z nichž učitelé vybrali 5
nejzdařilejších. Na 1. místě se umístil Šimon Vlček ze 7. B. Jeho obrázek
zdobí lánské PF 2022. Na 2. místě skončilo dílo Pavla Krause, na 3. Lindy
Dibelkové a na 4. Ivety Pavláskové, všichni jsou ze 7. B. Podotýkáme, že
učitelé autory neznali. Na 5. místě se umístila škola Daniely Strachotové ze
4. A. Gratulujeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným. Jejich obrázky
jsme vystavili po celé škole.
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(Ro)

Okénko speciálního Pedagoga
Pravá nebo levá?
V minulém článku jsme se zabývali otázkou, kterou ruku, které oko a kterou
nohu při práci, sportu či zábavě používáme přednostně.
Při školní práci je důležitější, jak nám spolupracují ruka a oko. Zjistili jsme,
že pokud je vedoucí (dominantní) pravá ruka a levé oko, nebo naopak,
není úplně všechno v pořádku. Mohou (ale nemusí) se objevit obtíže při
zvládání čtení, psaní, při kreslení, ve vyšších ročnících v českém jazyce, v
geometrii a fyzice. Existují však velmi jednoduchá cvičení, která pomohou
zlepšit práci ve škole.
Spolupráce hemisfér – křížové pohyby
Křížové pohyby (to znamená cvičení do kříže) pomáhají zlepšit spolupráci
pravé a levé části mozku (takzvaných hemisfér).
Tedy pokud upřednostňuješ jinou ruku než oko (tzn. pravou ruku a levé
oko, nebo levou ruku a pravé oko), mohou ti tato cvičení pomoci k lepší
součinnosti oka a ruky a tvoje školní práce se může zlepšit.
Křížení před tělem:
• dotýkat se dlaní kolene, vždy do kříže (PR – levé koleno, LR – pravé
koleno), 12x
• dotýkat se dlaní kolene stejná ruka a stejná noha 12x
• znovu křížit dlaně s kolenem 12x
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Křížení za tělem:
• dotýkat se dlaní chodidla za tělem (PR – levá noha, LR – pravá noha),
začít 5x, postupně přidávat na 12x
• dotýkat se dlaní chodidla za tělem stejná ruka a stejná noha, začít opět
5x a zvyšovat počet
• znovu za tělem křížit jako v bodě jedna
Obměny:
• dotýkat se loktem kolene
• křížit s výskokem
• dotýkat se křížem dlaní lopatek
• cvičit pochodování v různém tempu (koordinace rukou a nohou).
Cvičit změny poloh dlaní na stole:
• jedna ruka natažená, druhá v pěsti a střídat na povel
• natáhnu, skrčím, bouchnu (začít jednou rukou, vyměnit druhou ruku,
potom obě dohromady)
• natáhnu, skrčím, otočím dlaň vzhůru (začít jednou rukou, vyměnit druhou
ruku, potom obě dohromady)
Cvičení na koordinaci oka a ruky:
• kreslit ležaté osmičky pravou rukou 15x, levou rukou 15x, oběma rukama
najednou 15x
• kreslit švestky pravou rukou 15x, levou rukou 15x, oběma rukama
najednou 15x
Na internetu jsou další nápady, jak procvičovat koordinaci ruky a oka.
Zadej do vyhledávače heslo křížové pohyby nebo křížové cvičení a
dostaneš pestrou nabídku jiných cviků.
Přeji všem čtenářům hezké vánoční prázdniny s lidmi, které máte rádi a
kteří mají rádi vás.
Zdroj: internet

(Si)
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Dobré zprávy z první tøídy
Další významný den v život několika
prvňáků nastal v pátek 10. prosince. A
co že se dělo? Rozdával se certi kát
písaře. Žák, který ho dostane, už
hezky píše, správn drží tužku a
netla í na ni. Díky tomu již může psát
perem.
(Dč)

Fyzika v praxi
Deváťáci v rámci učiva o elektrice sestavovali obvody. Zjišťovali rozdíl mezi
sériovým a paralelním zapojením. Protože se blíží Vánoce, tak si vyzkoušeli
různé propojení žároviček. Největší radost měli z toho, že se jim podařilo
zapojit zvonek. Každý si musel aspoň jednou zazvonit.
A další laborky proběhly v 7. B. Tentokrát na téma těžiště. Víte, jak fungují
kývající se vajíčka, plechovky, izolepy? Nebo kouzelné krabičky? Tyto
hračky si žáci vyrobili doma. Ve škole potom hledali těžiště pomocí závěsu.

(Ji)
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Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mláde - klídek
Terénní práce v Úpici
Od února 2021 působí v ulicích Úpice nová terénní sociální služba pro děti
a mládež od 6 do 22 let NZDM KLÍDEK. Ve spolupráci s městem ji 2x
týdně ve čtvrtek a v pátek zajišťuje organizace PROSTOR PRO z Hradce
Králové, konkrétně pak dvojice sociálních pracovníků Markéta a Petr.
Jejich úkolem je pomáhat a podporovat děti a mladistvé, kteří se nacházejí
v nepříznivé životní situaci. Laicky řečeno, pomáhají řešit potíže ve
vrstevnických nebo rodinných vztazích, podporují plnění školních
povinností, pomáhají, když děti a dospívající tápají v tom, kdo vlastně jsou,
mají sebepoškozovací sklony, experimentují s drogami, nebo jim jen chybí
smysluplné trávení volného času. V těchto a dalších tématech nabízí
podporu a pomoc.
Takto se vám představují:
V PROSTOR PRO již 21 let pomáháme lidem v kraji zvládat obtížné životní
situace, které mohou potkat během života kohokoliv z nás, z mnohaleté
zkušenosti víme, že naše práce má smysl. Málokteré dítě, nebo mladý
člověk vyhledá pomoc odborníka, když se nachází v krizi. Jsme tedy často
ti první, kdo v rámci práce v terénu umí podchytit problém včas, a v tom se
právě nachází síla a smysl naší práce. Řešíme potíže včas, dokud ještě řešit
jdou. „Základem je dostupná prevence. Proto sami mladé aktivně
kontaktujeme přímo tam, kde tráví svůj volný čas, v tom je největší výhoda
terénní práce. Nikoho ale do ničeho nenutíme – využívání naší služby je
dobrovolné a bezplatné. Nabízíme vhodné alternativy a budujeme
důvěru, od toho se odvíjí další pomoc,“ přibližují pracovníci Markéta a
Petr. Naším poznávacím znamením je černý batoh se žlutým logem NZDM
KLÍDEK. Služby jste si mohli v obci už všimnout: přijíždíme i tzv. mobilním
klubem-velkou pestrobarevně posprejovanou dodávkou se jménem Garáž,
kde nabízíme dětem nebo dospívajícím základní zázemí, přivážíme
volnočasové aktivity, prostor na to si napsat domácí úkol nebo si v klidu
popovídat.
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V každém městě si vážíme spolupráce s místními institucemi a jednou
z nejdůležitějších je pro nás škola. Proto jsme rádi, že jsme navázali
spolupráci se Základní školou Lány a od listopadu jsme každý čtvrtek od 14
do 15 hodin dostupní v jejich prostorách. Tady se setkáváme se žáky školy,
kteří se na nás mohou s čímkoli obrátit, hovořit s námi o tom, co se jim daří
nebo nedaří, napsat si úkol, nechat si vysvětlit nějakou látku nebo se přijít
odreagovat a odpočinout si od všedních starostí. V kontaktu jsme
samozřejmě i s učiteli školy, kdy se snažíme společně pomoci těm, kteří se
např. nemají doma o koho pevně opřít.
Pro děti a dospívající jsme dostupní i na sociálních sítích, konkrétně na FB a
IG „Klídek terén SkUp“, také nás můžete kontaktovat na telefonním čísle
722 507 911.
Žáci: „Budete-li mít chuť nás poznat nebo budete-li něco potřebovat, klidně
se za námi stavte, rádi vás uvidíme.“
Milí rodiče: „Pokud byste potřebovali více informací, klidně se nám ozvěte
na telefonním čísle, koukněte na naše webové stránky: www.prostorpro.cz
nebo se zastavte v mobilním klubu (nejčastěji parkujeme na náměstí).
Markéta a Petr, tým sociálních pracovníků NZDM KLÍDEK,
PROSTOR PRO, o.p.s

pøipravujeme

Vydává Základní škola Úpice-Lány

15

