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PREZIDENTSKÉ VOLBY 2018
I naši redaktoři sledují politické dění.
Jasně, stručně, přehledně.
ČTĚTE NA STRANĚ 3

HISTORIE BUDOVY C
Víte, jak vypadala a jaké třídy byly v
budově C dříve?
ČTĚTE NA STRANĚ 4

Slovo úvodem
Tímto obdobím hýbe několik
faktorů většího či menšího
významu. Například jsme si
volili nového prezidenta..Česká
republika vyslala své zástupce
na zimní olympijské hry do Jižní
Korei a Základní škola Úvaly
vyslala své zástupce
do Krkonoš. O tom, jak si vedli
oba týmy, ať v Biatlonu
nebo dostihovém válení sudů se
dozvíte na následujících
stránkách. Také společně
probádáme lidskou rozdílnost.

A jako chlupatou tečku se
dozvíme něco o opicích
a medvědech.
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Co nás čeká na jaře?
V týdnu od 12. do 16. 2. se
budeme oblékat do určených
barev a čekají nás poslední
prázdniny tohoto školního roku -
jarní 19. - 25. 2. a velikonoční
29. - 30. 3. a 2. 4.
"Jak to chodí ve škole" se
předškoláci a jejich rodiče
budou moci dozvědět 14.3.
při dni otevřených dveří.
Ředitelské volno je pro žáky
vyhlášeno 3. 4.
V březnu nás také čeká školní
kolo pěvecké soutěže Kudy
chodí písničky, v dubnu pak její

oblastní kolo a navíc školní kolo
recitační soutěže.
26. 4. je Den Země.
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Žáci ze ZŠ Úvaly byli na lyžáku ...

foto: Kateřina Listopadová, třída 8.A
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Když Úvaly jedou na hory ☻

foto: Kačí Listípádová :-)

scénky na téma "přítomnost".
Další večer (což se nám moc
líbilo) někdo ze žáků vymyslel,
že si zahrajeme hru Hádej kdo?.
Neskutečně jsme se pobavili :-).
V půl desáté byla večerka. Ráno
budíček v 7:00 a v 7:30 snídaně.
Potom hurá na lyže.
 
Z počátku nám počasí moc
nepřálo, čím víc se náš týden
blížil ke konci, tím bylo krásněji.
Ranní lyžování bylo nejlepší.
Málo lidí, upravené sjezdovky
a všude bílo.
Odpolední lyžování - to už bylo
horší, sjezdovky byly s plotnami
a sem tam někde boule. Na hotel
jsme se vraceli okolo 16:00.
A tak to bylo celý týden,
kromě pondělí. Po probuzení
jsme věděli, že dnešní den nám
s počasím nebude přáno. Mlha,
že by se dala krájet, a pořádný
"fičák". Dopoledne jsme všichni
trávili společně, hráli jsme
například oblíkačku a skládali
básničku. Odpoledne jsme
vyrazili před chatu a koulovali
se. Po náročném uhýbání všem
ztvrdlým sněhovým koulím jsme
se vydali na procházku. Házeli
jsme se do sněhu, běželi z kopce
dolů (jako skupinová hra)
a dozvěděli se, jak se v horách
dá najít člověk, jak mu pomoci,
a jak se řádně vybavit.
 
Zbytek týdne jsme pak už "jeli
podle programu". Páteční
odpoledne jsme závodili.
 

Poslušně hlásím, že se Úvaláci
vrátili bez větších zranění živí
a zdraví.
 
ANO je to tady, dne 27.1.2018
jsme odjeli na týden do Janských
lázní. Na úvod hned poděkujeme
všem, kteří nám lyžák 2018
zorganizovali a umožnili si ho
zase pořádně užít. Obrovské
DÍKY :-)
 
Už po třetí od nás čtete článek
o lyžáku. Přestože vám může
přijít článek pokaždé na jedno
brdo, zážitky jsou jiné
a nezapomenutelné.
 
Z Janských lázní je nutno se
dostat nahoru na hotel lanovkou.
První, co vždy hned musíme
udělat po výstupu z autobusu, je

had. Do hada se všichni
postavíme a posíláme si věci
z autobusu a nakládáme je
na lanovku. Nahoře zase vše
vyndaváme na rolbu. Ta všechny
věci doveze bezpečně na hotel.
My, jako velká skupina, jsme šli
pěšky a těšili se na odpočinek
po tom celém náročném tahání
a šlapání :D.
 
Rozdělili jsme pokoje, rozebrali
věci, lyže uklidili do lyžárny
a šli si vybalovat. V 18:00 jsme
měli večeři, po večeři bylo zase
vybalování a nastali ještě
organizační věci (rozdali jsme si
permanentky a řekli si časy, kdy
a kde máme být).
 
Jak je již zvykem, každý večer
nás čekal program. Dělali jsme

foto: Kačí Listípádová :-)

Týden, který můžeme strávit
na horách s lidmi, které máme
rádi, je úžasný. Smáli jsme se
pořád. Máme nekonečno
zážitků, které nám zůstanou
a nikdo nám je nevezme. Ač
jsme se trochu provokovali
(pouze v dobrém slova smyslu
:D, kanada), nebo byli zahozeni
do sněhu, dostávali jsme dárky
od svých strážných andělů. Měli
jsme druhé Vánoce (trochu
foliové :D), nebo překvápko
ve 2 h ráno. Vyfasovali nové
přezdívky a spoustu dalších
nejlepších chvílí...
Nejvíc jsme si to s vámi užili.
Hrozně moc DĚKUJEME
všem, kteří nám byli nejblíž.
Prostě srdeční záležitost...♥
 
Těšíme se na příští rok, SKOL
:-)
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Zimní olympiáda 
2018
Olympijské hry (2018) započaly
9. února.
 
Dne 11. února jela naše nejlepší
rychlobruslařka Martina
Sáblíková. 3. místo jí uteklo
o 52 setin.
12. února jsme získali dvě
medaile v biatlonu: 2. místo -
Michal Krčmář (muži, sprint)
a 3. místo - Veronika Vítková
(ženy, sprint).
 
Určitě podpořte naše
olympionisty u televizních
obrazovek.

ilustrace: pixabay.com

autor článku:
LINDA BAŠTOVÁ

třída 5.D

Motto
Bez zimy není jaro.
Bez chyb není učení.
Bez pochybností není víry.
Beze strachu není odvahy.
Chyby, obavy a pochybnosti
jsou cestičkou k moudrosti, víře
a odvaze.
 
autor neznámý
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Prezidentské volby 
2018

foto: idnes.cz®

Před několika dny proběhly
prezidentské volby. Kandidátů
bylo devět a to: Miloš Zeman,
Jiří Drahoš, Mirek Topolánek,
Marek Hilšer, Michal
Horáček, Pavel Fischer, Petr
Hannig, Jiří Hynek a Vratislav
Kulhánek. První kolo
prezidentských voleb se
uskutečnilo 12. a 13. ledna 2018
a do druhého kola se dostal
Miloš Zeman s 38,56 %, kterého
volilo 1 985 547 voličů, a Jiří
Drahoš, který získal 26,6 %
hlasů a svůj hlas mu odevzdalo
1 369 601 voličů. V prvním kole
byla volební účast 66,60%.
Zájemci o funkci prezidenta
státu se mohli přihlásit do 7.
listopadu. Druhé kolo voleb se
uskutečnilo 26. a 27. ledna a v
nich vyhrál Miloš Zeman
s 51,36 % a svůj hlas mu
odevzdalo 2 853 390 voličů. Jiří
Drahoš dosáhl 48,63 % a svůj
hlas mu odevzdalo celkem 2 701
206 voličů.
Oficiálně vyhrál a prezidentem
se stal Ing. Miloš Zeman.
Nového prezidenta volí v České
republice sami občané. Pokud
v prvním kole nezíská některý

z kandidátů nadpoloviční většinu
hlasů, postupují do dalšího kola
voleb dva nejsilnější kandidáti,
mezi kterými se rozhodne. První
česká přímá volba prezidenta
proběhla v lednu 2013. V duelu
mezi konečnými kandidáty
zvítězil nad Karlem
Schwarzenbergem současný
prezident Miloš Zeman, který
ohlásil, že bude nyní kandidovat
znovu.

autor článku:
ADAM NEIZER

třída 5.C

Podivnosti
Přemýšleli jste někdy
nad otázkami typu ,,Co by
kdyby?" Já ano, trávím nad nimi
spoustu času. Nevím proč,
prostě mi to přijde zajímavý.
Ano, chápete správně, tenhle
článek nebude spisovnej, nebude
asi ani poučnej a myslím, že
bude dost divnej. Ale víte co?
Takový mě baví nejvíc. Takže,
jdeme k tématu. Spousta lidí se
bojí přiznat svou podivnost. Bojí
se přiznat třeba že spí
s plyšákem, nebo že věří ve víly.
Bojí se všeho, co je dostane ven
z davu. Moje otázka je proč?
Proč se bojíme být jiní. Třeba je
to proto, že být jiný dnes
znamená být odpadlík. Kdo by
o to stál? Nebo protože je
jednodušší jít po vyšlapané cestě
toho, co dělají všichni, než se
trmácet svou vlastní cestou?
Další otázka, která se nabízí zní:
,,Co by se stalo, kdyby všichni
přiznali svou podivnost?" Tohle
vím, podivnosti by zmizely.
Přestaly by být podivné,
protože by bylo v pořádku, že
jsme každý jiný. Ovšem je tu
další věc, co když bude mít moje
spolužačka podivnost, která je
,,lepší" než ta moje? Je špatné ji
převzít? Další otázka
k zamyšlení pro vás. Víte co,
teď sem napíšu pár svých
největších podivností, užijte si
je. první: Když jsem sama,
mluvím sama se sebou. druhá:
Když někdo umře, doma mu
zřídím krabici, do které dávám
každý den aspoň jeden dopis
pro něj. třetí: Naprosto miluju
uvažování nad věcmi, co se
nemůžou stát. čtvrtá: Mám radši

zvířata, než lidi. Tak tyhle byly
moje. A víte, o co vás chci
poprosit? Přiznejte si, jací jste
a konečně to pusťte ven. Buďte
šílení, blázniví, nepochopitelní.
Hlavně buďte svoji. A společně
na tomhle zaprášeném světě
zanechme aspoň tohle malé
poselství. Mějte se pěkně. Frodo
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Na čem skutečně záleží
Vánoční svátky už jsou
nenávratně pryč. Asi každý si
přál najít pod vánočním
stromečkem ten drahý telefon,
co má kamarád ve třídě,
výkonný počítač, aby už mohl
začít natáčet hraní her
na sociální sítě, nebo to skvělé
oblečení z reklam. Je to ale
opravdu tak důležité?  
Poslední prosincový den jsem se
zúčastnil již tradičního
Silvestrovského závodu
v rallycrossu. Bohužel jsem měl
ve finálové jízdě technickou
poruchu. Mé auto se stalo
neřiditelným a narazil jsem
do svodidel. AU! Ihned
po nehodě mě začala bolet
noha. Doktoři taťkovi a mamce
oznámili, že potřebuji více
vyšetření a ihned mě naložili
do záchranky a odvezli

do nemocnice. Prošel jsem si
řadou vyšetření, která naštěstí
prokázala, že jsem ,,pouze" celý
naražený. I přesto jsem musel
strávit poslední noc roku 2017
v nemocnici.  
A co mi ten den došlo? Všechny
ty věci, co si přejeme
na Vánoce, a bez kterých si
,,nedovedeme představit život",
jsou najednou úplně
nepodstatné, pokud začne jít
o zdraví Vaše nebo Vašich
blízkých. V tu chvíli si nepřejete
nic jiného, než co nejdříve
odejít z nemocnice zdravý jako
rybička. Proto až příště budete
naštvaní, že jste nedostali ten
nejnovější telefon s jablkem,
vzpomeňte si na to, že jste
zdraví a můžete trávit čas se
svou rodinou. 
Protože ve skutečnosti jenom

foto: pixabay.com

na tom doopravdy záleží.  
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Medvědi a opice

foto: zdroj: Obrazová encyklopedie

Máme zimu, v tomto zimním
vydání školního časopisu jsem
se vás rozhodl seznámit s jedním
velmi známým zvířetem
a jedním méně známým.
A těmito dvěma zvířaty jsou:
 
Makak červenolící - na rozdíl
od jiných primátů (to jsou savci,
kromě člověka) dokáže tento
makak snést přírodní podmínky,
kdy klesne teplota pod bod
mrazu. Lidé samozřejmě tyto
teploty snášejí díky ohni,
ústřednímu topení a teplému
oblečení.

foto: zdroj: Obrazová encyklopedie

Makak červenolící, nebo též
japonský, žije v Japonsku.
 
Lední medvědi žijí v okolí
severního pólu. V létě se drží
na zemi, ale v zimě se potulují
po zamrzlém oceánu. Částečně
konzumují rostlinnou stravu,
jinak se soustřeďují na lov
tuleňů, sobů a ryb.
 
Informace převzaty
z OBRAZOVÉ
ENCYKLOPEDIE ZVÍŘATA.
Více se dozvíte na WIKIPEDII,
otevřené internetové
encyklopedii.
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Naše škola dříve

foto: Budova C před poslední
rekonstrukcí

zdroj:https://www.zsuvaly.cz/o-s
kole/skolni-budovy/

 
 
Naše škola, přesněji budova C,
byla dříve pomocnou školou,
ve které se učily děti s větší
potřebou pomoci a dnes tu
máme jen dvě třídy pro tyto děti
- S1, S2.
Tato budova si prošla mnoha
rekonstrukcemi. Třeba nedávno
(no tedy je to už déle, ale to je
jedno) se dělalo hlavně uvnitř.
Dělaly se nové záchody v 1.
patře, ale i v přízemí, dávaly se
nové tabule a spousta jiných
věcí. A také ještě o trochu
později vypadala uplně jinak,
byla taková studená a taky
vypadala jako hrad. Představte
si, kdybychom se učili v hradě...
Mělo by to spoustu výhod, ale

foto: Matěj Vojtěch Manda, třída 5.D,
Budova C, když ještě byla pomocnou.

také spoustu nevýhod.
No ale buďme rádi, že máme to,
co máme.
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