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CO VÍTE O DOWNOVĚ
SYNDROMU?
Přečtěte si, co se o něm dozvěděla
naše redaktorka. Taky Vás to
osloví...
ČTĚTE NA STRANĚ 3

PEER PROGRAM NA ZŠ ÚVALY
Jak probíhá peer program, který
realizují sedmáci pro své mladší
spolužáky? A na jaké je téma?
ČTĚTE NA STRANĚ 3

Školní dětský den 1. 6. 2017

foto: Michaela Pejchalová, Školní den dětí

Na Den dětí 1. června uspořádal
školní parlament soutěže

pro mladší spolužáky
a spolužačky.

Více čtěte na straně 2!

Úvod a závěr
Milí čtenáři a milé čtenářky!
 
Léto je tady :-) Prázdniny jsou
na dosah ruky a všichni už si
užíváme poslední dny ve škole,
chodíme na zahradu,
na procházky, hrajeme hry
na hřišti i v lese. Byla by škoda
sedět zavření doma u počítače
a přijít o příjemné sluneční
paprsky. Doufám, že i Vy toto
dodržujete! Ani naši redaktoři
doma neseděli, a proto napsali
jen to nejstručnější
a nejdůležitější, co se aktuálně
na naší škole a v jejím okolí děje
a řeší.
Toto Prázdninové vydání
5-6/2017 přečtete doslova jedním
dechem! Jedná se o pouhé tři
stránky textu, ale k tomu
odpočívání po zvládnutých
pololetních písemkách
a uzavřených známkách to tak
nějak patří.
 
Krásné letní prázdniny plné
pohody a zábavy Vám přeje
celá redakce časopisu Život
školy :-)

foto: Michaela Pejchalová, Školní den dětí
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ZÁVODY NA MTB 
KOLE 
OD BIKECLINIKU

foto: http://www.horydoly.cz/deti/bikeclinic-cup-v-kourimi-zaznamenal-
velky-zajem.html?galerie=88552

V Úvalech pod školou ZŠ
ÚVALY se budou konat závody
od BIKECLINIKU. Budou tu
od bikecliniku poprvé závody
a ještě se neví, jak bude trať
vypadat, ale určitě to bude
zajmavé. PŘIJĎTE se podívat
na závody a přijďte podpořit

žáky ze ZŠ ÚVALY. Dětské
závody jsou pro od 1 roku do 16
let. DĚKUJEME

autor článku:
MICHAELA TESAŘOVÁ

třída 6. A

Letní prázdniny

foto: Úvaly.cz

Letní prázdniny se už blíží
a všichni se už na ně moc
těšíme. Bylo by to ještě lepší,
kdyby jsme teď nepsali ty těžký
písemky, ale kolik jich teda je, to
se ani na obou rukách nedá
spočítat. Vždyť je to ale nakonec
jedno, prázdniny se už blíží a to
je hlavní. Ze svých zkušeností
vím, že jsou o prázdninách
nejoblíbenější tábory, jak
příměstské tak i normální na víc
dnů. U těch příměstských je
obzvlášť velký zájem, nejvíc je
zaplněno na turistickém, a že prý
doma děti sedí a hrají
na mobilech. Nejlepší na tom je,

že po prázdninách už se z vás
stanou starší žáci naší základní
školy, to je všechno v pohodě,
ale třeba páťáci se musí
rozloučit, protože někdo odchází
na gymnázium a někdo jde
prostě na jinou základku, a paní
učitelka ta jde k novým
prvňákům. My jako páťáci, to
ještě jde, ale co deváťáci, to je
teprv - rozloučit se
s kamarádem, se kterým se znáš
devět let, to rozhodně není
lehké. Minulý rok brečeli, ale
říkám, moc se jim nedivím. Tak
jo, všem moc gratuluji
k úspěchům za tento měsíc.

autor článku:
NATALIE BLÁHOVÁ
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Dětský den - ŠkoPa

foto: http://www.akce.cz/akce/427220/d
etsky-den

Letos si členové školního
parlamentu pro žáky 1. a 2. třídy
připravili na den dětí program.
Bylo 8 stanovišť, která byla
rozmístěna na školní zahradě.
Stanoviště byla skvěle
připravena. Děti hned na startu
dostaly svou kartu, kde jsme jim
za splnění úkolu dali razítko.
Jakmile měly vše hotovo,
odevzdaly kartu a dostali malou
odměnu a diplom.
 
V ten den bylo opravdu krásně.
Okolo 9. hodiny začaly přicházet
první třídy. Na našem stanovišti
bylo za úkol uhádnout hlášku
z pohádky. Někdy nás
překvapilo, že někteří uhádli
něco. co jsme netušili, že znají.

foto: http://www.reklamanatextil.cz/ma
gazin/firemni-detsky-den

I přes menší nápovědy vše
splnili. Občas to bylo náročné,
když se k nám nahrnulo 10
dětí...
 
Dál bylo i stanoviště, kde děti
dostaly něco ochutnat a určily,
co to bylo. Nebo poznávaly
přírodu, trefovaly se míčky
do "brány". A spoustu jiných.
Na dětech bylo vidět, jak jsou
velice rády, že si mohly dětský
den užít. Energie jim opravdu
nechyběla :-)
 
I my jsme si to moc užili :-)

autor článku:
KATEŘINA

LISTOPADOVÁ
třída 7.A

Vyhlášení soutěže School Press 
Clubu 2017

foto: www.schoolpressclub.com

Děkujeme Tadeášovi Kocverovi
z 5.D, že nám opět v soutěži
School Press Clubu 2017 vyhrál
ocenění za velkou četnost
a oblíbenost jeho článků:
Archeologie - pozoruhodná věda
a Byl jsem u korunovace Karla
IV. Příspěvky si můžete stále

na našich stránkách časopisu
Život školy přečíst. Jen
díky němu náleží naší škole
tento hrdý odznak, který můžete
vidět výše na obrázku.
Děkujeme, Tádo, a přejeme Ti
hodně úspěchů i na Tvé budoucí
škole :-)
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Downův syndrom
Určitě jste o tom již slyšeli:
Down, má Downa, je to
DowSyn. Ačkoli se jedná
o velmi rozšířenou nemoc,
spousta z nás o ní neví skoro
nebo vůbec nic. A právě pro ty
z Vás, kteří nevědí, oč se jedná,
jsem se rozhodla připravit
o Downovu syndromu ty
nejdůležitější informace.
 
Downův syndrom je geneticky
podmíněné onemocnění, které
způsobuje porucha 21.
chromozomu. Nemocný tedy má
47 chromozomů, tzn. 20 párů
a jednu trojici. Vyskytují se tři
typy tohoto onemocnění, první
je nondisjunkce, která je
i nejčastější, má ji zhruba 93%
procent všech nemocných,
způsobuje to, že v jádře každé
buňky nemocného jsou tři
samostatné kopie chromozomu
21. Druhý typ je Translokace,
která je jako jediná dědičná,
může se stát že se u postiženého
neprojeví, nicméně všichni jeho
potomci už Downův syndrom
mít budou. Posledním typem je
Mozaika, která je se svým
snadným názvem tou nejmírnější
formou onemocnění, nadbytečné
chromozomy jsou zde pouze
v některých buňkách a závažnost
choroby určuje jejich podíl.
Člověka s Downovým
syndromem poznáme podle
několika věcí. Jako
nejvýraznější se nám asi bude
jevit obličej. Downi mají
zploštělou hlavu, která tvoří

zdroj: www.youtube.com

takového, pamatujte si, že
nemůže za to, co mu je.
 
Bylo mi potěšením pro Vás psát
a Někdy zase příště Ahoj
v Životě :)

autor článku:
KRISTÝNA TŮMOVÁ

třída 8.A

efekt nezvykle kulatého obličeje,
malá ústa ve, kterých je
anormálně veliký jazyk a úzké
oči způsobené kožní řasou
v koutku oka. Ostatní aspekty
které nám pomáhají takto
nemocné lidi poznat jsou:
Krátké ruce, velice nízký vzrůst,
IQ 50-70 a takzvaná opičí rýha
na dlani. Tito lidé se většinou
vzdělávají na základní škole
praktické, ale ti nejšikovnější
studují poté i na učilištích. Je
možné, že jste slyšeli o dívce
z naší školy, která Downovým
syndromem trpěla. Pokud by
někoho z Vás zajímalo více o ní,
zkuste si na Youtube najít tento
dokument: Downův syndrom-
Dejte nám šanci. Tento
dokument byl navíc točen v naší

škole a pojednává o naší bývalé
žačce Míše. Někteří z nás,
včetně mě, měli kdysi možnost
s Míšou mluvit a já sama za sebe
můžu říct, že snad jako jediná
nikdy nikomu nepřála nic
špatného. Nejsem si jistá, ale
tuším, že Míša šla dělat obor
zahradnice, takže je možné, že
za pár let ji potkáme v parku, jak
stříhá okrasné květiny. Lidí jako
je Míša je mnoho, třeba v Česku
se každé osmisté dítě narodí
s Downovým syndromem. Navíc
tím, že se děti rodí čím dál
starším matkám, riziko tohoto
syndromu ještě roste,
protože pokud je matka starší
45-ti let je možnost výskytu
Downova syndromu ještě vyšší.
Proto prosím, až potkáte někoho

PEER program na 
ZŠ Úvaly
Co je to peerprogram?
 
Peerprogram je zaměřen
na návykové látky. Jde
o protidrogovou činnost. Tato
akce je určena šestým ročníkům.
Žáci jsou rozděleni na týmy, kde
proti sobě soutěží v různých
úkolech. Ti žáci, co získají
nejvíce bodu dostanou jedničky
do OSV. Tuto akci organizuje
paní učitelka Misárková, jelikož
je na toto téma zaměřena.
 
Jak probíhá?
 
Při prvním setkání se sedne
do kruhu a každý se představí.
Co ho baví a jak se jmenuje.
Poté se paní učitelka Misárková
zeptá, co si šesťáci představují
pod drogami. Když toto všechno
proběhne, rozpočítá nás paní

učitelka Misárková do skupin.
Tyto skupiny zůstanou na celé
vyučovací hodiny, kdy bude tato
akce probíhat.

autor článku:
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Motto

foto: Public Domain Pictures

Přítel je osoba, se kterou si
troufáš být sám sebou.
 
Pam Brown

autor článku:
MICHAELA

BAITLEROVÁ
třída 8.A


