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LETNÍ FOTOSOUTĚŽ
ČTĚTE NA STRANĚ 2

POSTŘEHY DEVÁŤÁKŮ
Jak se cítí na začátku posledního
školního roku
ČTĚTE NA STRANĚ 4

Úvodník
A je to tu zas... Nový školní rok,
noví spolužáci, noví pedagogičtí
pracovníci a hlavně nový pan
ředitel, který nahradil pana
Březku. Jmenuje se Lukáš Kunc,
který se stal kolegou pana
Horáka ve výuce tělesné
výchovy. Dále pak je toto
vydání spjato se stoletou historií

Příště
Československa. Připomeneme
si např. Jana Palacha, studenta,
který se roku 1969 na protest
proti okupantům Varšavské
smlouvy na Václavském náměstí
v Praze upálil. A nesmím
zapomenout na text zejména
pro 9. ročník nebo na anketu
mezi žáky ze 3. a 5. tříd.

A pozor! Toto číslo odhalí pár
skrytých faktů o školní družině
nebo o pár receptech z cizrny.
Užijte si podzimní vydání :-)
autor článku:
MATĚJ IRA

třída 8.B

V příštím čísle našeho časopisu
se můžete těšit například
na článek o Halloweenu,
a začnou se nám pomalu ale jistě
blížit Vánoce. Určitě tu objevíte
inspirace jak na vánoční cukroví,
tak na dárky nebo výzdobu :)

HLAVNÍ FOTO

foto: Kateřina Listopadová

Jan Palach
Jméno znáte, ale nevíte, o koho
se jedná?
Vše o životě Jana Palacha vám
přiblíží článek na straně 3.

Smrt vojáků v
Afghánistánu
O nešťastné události se dozvíte
více na straně 2.

Co možná
nevíte o školní
družině

Rozhovor s
panem
ředitelem

Sami jste ji navštěvovali, ale
přeci jen nevíte vše. Článek
najdete na straně 3.

To, co jsme se všechno
dozvěděli o panu řediteli a dění
ve škole najdete na straně 4 :)

ARNOŠTA Z PARDUBIC 8, 250 82 ÚVALY
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Letní fotosoutěž
Letošní léto se opět konala
mnohými oblíbená LETNÍ
FOTOSOUTĚŽ.
Pro ty, kteří rádi fotografují, je
to super příležitost, jak své
snímky ukázat ostatním.
Fotosoutěž je jedna z mnoha
možností, jak získat body co
celoroční soutěže tříd druhého
stupně. Neváhejte a zapojte se.
Pokaždé jsou témata jiná, ale
stále zajímavá.

foto: Richard Hanuška, 7.B

Kategorie C: Letní
obloha

Pokud jste nestihli fotit v létě,
nesmutněte a připravte se na jiná
roční období. Například na jarní
fotosoutěž.

(vybíráno z 12 zaslaných
fotografií)
foto: Tereza Benešová, 8.A

Kategorie A: Vtipné
prázdninové momenty
(vybíráno z 8 zaslaných
fotografií)

1. místo – Tereza
Benešová, 8. A 5 b
2. místo – Kateřina
Listopadová, 9.A 3 b
3. místo – Katarína
Hanzalíková, 7.B 2 b

1. místo – Michal
Borecký, 7.B 5 b
2. místo – Ondřej Vašek,
8.A 3 b

Kategorie B: Makro
(detail)
(vybíráno z 10 zaslaných
fotografií)

1. místo – Richard
Hanuška, 7.B 5 b

3. místo – Jan Řezáč,
9.A 2 b
Všem výhercům moc
gratulujeme a děkujeme
za účast.

2. místo – Jan Řezáč,
9.A 3 b
3. místo – Filip Ulrich,
8.B 2 b

Smrt vojáků v Afghánistánu
Dne 5. srpna 2018 byli zabiti tři
čeští vojáci v Afghánistánu.
Oběťmi jsou Martin Marcin
(*1982), Kamil Beneš (*1990)
a Patrik Štěpánek (*1993).
Zabil je terorista, který toto měl
za cíl. Sebevrah zaútočil v neděli
kolem 3:50 hodin českého času.
Ostatky těchto vojáků byly
přivezeny na Letiště Václava
Havla v Praze.

foto: zdroj: idnes.cz

autor článku:
MATĚJ VOJTĚCH MANDA

třída 6.A
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Z kuchyně
Dnes bych vám chtěla napsat
něco o luštěninách, které patří
bohužel v české kuchyni
mezi neprávem opomíjenou
potravinu.
Luštěniny obsahují velké
množství bílkovin a zároveň
s sebou nepřináší nasycené tuky
jako živočišné potraviny. Jsou
hodnotným zdrojem vitamínů,
minerálních látek (vápník,
fosfor, draslík a zejména
vitamíny skupiny B) a vlákniny.
Ve školní jídelně je musíme
do jídelníčku zařazovat 1-2x
měsíčně jako hlavní jídlo (čočka
na kyselo, hrachová kaše).
Luštěniny nemají pachovou
stopu, proto se dají výborně
kombinovat a přidávat „schovávat“ - do pokrmů (rizota,
sekané, karbanátků či guláše).
Luštěninové jídlo může být
i bezmasé.

Recept

Kuřecí maso na zeleninovém
salátu s cizrnou a dresinkem
Kuřecí řízky 200 g, rajčata 200
g, okurky salátové 200 g,
paprika kapie 200 g, čínské zelí
200 g, 1 malá
cibule, 3 lžíce zakysané
smetany, citronová šťáva, cukr
krupice, mletý pepř, sůl, pažitka,
cizrna 100 g,

Jan Palach
Jan Palach
(11. 8. 1948‒19. 1. 1969)
9. října 2018 zhlédly třídy 8.A,
9.A a 9.B v Praze film Jan
Palach o pohnutých událostech
spojených s postavou studenta
Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy, který se v lednu 1969
upálil na protest proti sovětské
okupaci naší vlasti.
V letošním roce jsme si
připomněli 50. výročí okupace
naší republiky armádami
Varšavské smlouvy. Jan Palach
patří k nejvýznamnějším
osobnostem spojeným s tímto
tragickým obdobím.
Jan Palach pocházel ze Všetat.
Aktivně se účastnil studentských
protestních akcí proti sovětským
okupantům. Jeho myšlenky
ovlivnil i pobyt ve Francii

Nejstravitelnější z luštěnin jsou
fazole adzuki a mungo, žlutý
hrách a červená čočka. Tyto
luštěniny používáme zejména
do polévek. Klíčky jsou velmi
bohatý zdroj minerálních látek
a vitamínů. Hodí se především
do salátů. Při naklíčení dochází
v semenech k enzymatickým
procesům, bílkoviny jsou pak
lépe stravitelné, tvoří se
vitamíny, především vitamín C
a E. Pro naklíčení luštěnin je
nejvhodnější hrách, cizrna,
čočka a fazole mungo. Také my
v jídelně vám je do salátů
přimícháváme a chutnají báječně
:) Stačí ochutnat ...
Hrách - v prodeji je hlavně
zelený hrášek nebo žlutý hrách.
Pomáhá proti stresu, napětí
a zažívacím potížím.
Čočka - na trhu je nejčastěji
k dostání červená, žlutá, zelená
a hnědá. Čočka obsahuje
z luštěnin nejvíce železa.
Fazole - je třeba vždy tepelně

upravit. Obsahují velké
množství vápníku a draslíku
a vyšší množství kyseliny
listové. Hodí se jak k přípravě
polévek a hlavních jídel, ale bílá
fazole může nahradit i chuť
jedlých kaštanů a lze ji využít
do sladkých krémů.
Sója - pochází z Asie. Má
vysoký obsah bílkovin, obsahuje
i více tuku než ostatní luštěniny.
Nejlépe stravitelná je sója
ve formě tofu a fermentovaného
tempehu. Pro spoustu lidí je sója
také možný alergen.

koření gyros či grilovací koření.
Kuřecí řízky nakrájíme
na nudličky, osolíme, opepříme,
poprášíme kořením a necháme ½
hodiny
odpočívat v chladnu. Mezitím si
pokrájíme očištěné a omyté
okurky, rajčata, papriky, čínské
zelí, cibuli
a vše smícháme se sterilovanou
cizrnou. Poté si připravíme
dresink ze zakysané smetany,
pažitky,
cukru a citronové šťávy. Podle
chuti dosolíme. Kuřecí maso
opečeme doměkka. Na talíř
servírujeme
zeleninový salát, opečené kuřecí
maso a polijeme dresinkem.
Pokrm můžeme ještě posypat
praženou cizrnou (chutná jako
oříšky). Dobrou chuť vám přejí
vaše kuchařinky :) 

Co možná
nevíte o školní
družině ...

na podzim r. 1968. 16. ledna
1969 se odhodlal k radikálnímu
činu, který měl vyburcovat
národ z pasivity a rezignace.
Pod Národním muzeem
na Václavském náměstí se tento
tichý student historie a politické
ekonomie polil hořlavinou
a zapálil. Na následky popálenin
zemřel o tři dny později. Jeho
pohřeb 25. ledna se stal
masovým protestem proti agresi
cizích vojsk na našem území.
Dům ve Všetatech, odkud
pocházel, i jeho hrob (nejprve
na Olšanech, později
ve Všetatech) se staly
v následujících letech místy, kde
si někteří lidé každoročně
připomínali Palachův odkaz
i důsledky srpnových událostí r.
1968. V roce 1990 byly ostatky
Jana Palacha opět uloženy
na Olšanských hřbitovech
v Praze. Palachova akce i akce

jeho následovníků zůstanou
navždy v paměti národa.
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lety ji znali nejspíš jenom
vegetariáni a zatvrzelý
vyznavači zdravé stravy. Je
rozšířena hlavně v oblastech
kolem Středozemního moře.
Poslední dobou se rozšířila i do
školních jídelen. J Má lehce
oříškovou chuť. Po výživové
stránce je římský hrách
opravdu bohatým zdrojem
vitamínů (A, B1, B2, B3, B6,
C, E) a minerálů (vápník,
hořčík, zinek, železo, draslík,
fosfor, sodík.
Autor: Pavlína Stehlíková,
školní jídelna

Cizrna, královna luštěnin
Cizrna se také někdy nazývá
římský hrách, je to tedy
luštěnina. Tento název získala
především kvůli vizuální podobě
s hrachem. Chuť je, troufám si
říct, mnohem lepší. Přesto u nás
cizrna není tak hojně rozšířená.
Původem je z Indie a před pár

To, že je na naší škole školní
družina, asi ví všichni, možná už
se ale neví, že má 13 oddělení
a kapacitu pro celkem 385 dětí
z 1. až 4. třídy a k tomu ještě
školní klub s kapacitou 30 dětí
pro žáky druhého stupně,
případně páťáky. Družina
zajišťuje provoz od 6.30 do 9.00
(takzvaná ranní družina) a od
11.40 do 17.00 (od 16.00
takzvaná koncová družina, která
funguje na budově D ve 3.
a 6.odd.), školní klub funguje
od 13 do 16 hodin. Hlavní náplní
je pobyt venku, opravdu se
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snažíme za každého počasí, dále
pak nejrůznější výtvarné
činnosti, účast v různých
soutěžích, ale také kulturní
program – pravidelně k nám
jezdí kouzelník, pořádáme různé
besedy a navštěvuje nás také
LiStOVáNí Lukáše Hejlíka.
Nedílnou součástí jsou i výlety,
které pořádáme o podzimních
a pololetních prázdninách.
Spolupracujeme s různými
organizacemi v Úvalech.
Družina nabízí také nejrůznější
zájmové kroužky, v letošním
roce jich je 12 a pro družinové
děti jsou zdarma. Na webových
stránkách školy má svou stránku
i školní družina, kde jsou
všechny potřebné informace
k nalezení.
Autor: Dana Váňová, školní
družina

foto: Novinky.cz

autor článku:
JAN ŘEZÁČ

třída 9.A
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Anketa
Co bys dělal, kdybys byl
svědkem šikany?
Řekla bych mu, aby toho nechal,
a kdyby se to opakovalo, řekla
bych to paní učitelce.
Klára, 5. třída
Jak si myslíš, že šikana
vypadá?
Když někdo zlý někoho bije
nebo je na někoho ošklivý.
Majda, 3. třída

Když někdo dělá někomu to, co
mu je nepříjemné, třeba krádeže
svačiny.
Eliška, 3. třída
Komu by ses svěřil, kdyby tě
někdo šikanoval?
Vedoucímu, rodičům nebo paní
učitelce, záleží, kde by to bylo.
Honza, 3. třída
autor článku:
MAJDA KOPKOVÁ

třída 8.A

Ještě nikdy se nestalo, aby to
nějak nedopadlo … aneb co nás
čeká v devítce
Tak jak? Co nás, deváťáky, tedy
v posledním roce na základní
škole čeká a nemine?
V první řadě je to výběr střední
školy, kterou jsme vybírali již
během minulého roku, přesto
někteří zatím nenašli tu pravou.
Ročníková práce, kterou mnozí
píší už od prázdnin. Nezní to
moc slibně, ale čekají nás akce,
na které se těšíme už od prvního
stupně.

Čertoviny, třídní trička a mikiny,
poslední lyžák nebo třídenní
výlet a další...
Užijeme si to naplno:) Ale stejně
nesnášíme loučení ♥

zvykat :-)

problémů druhých.

P.S. Čekali jsme to, ale ne tak
brzy :)
autor článku:
KATEŘINA LISTOPADOVÁ

třída 9.A

6. třída
Do 6. třídy jsem se netěšila.
Všechno bylo nové a rychlé.
Samé stěhování a hodně učení.
Byla to pro mě velká
změna, ale teď už si zvykám ...
co mi taky zbývá, já to dám,
tak jako všichni noví šesťáci :)

Na druhém stupni se mi líbí, že
se pořád něco děje, budeme
jezdit i na víc výletů
a všichni nás začínají brát jako
puberťáky.
autor článku:
BARBORA PÁCALOVÁ

třída 6.B

Co jsme se dozvěděli
v samém srdci naší
školy?
Ve čtvrtek 11. 10. jsme měli tu
čest udělat rozhovor s ředitelem
naší školy. Rozhovor byl velmi
milý a moc za něj děkujeme.
1. Jak byste se popsal třemi
slovy? Zkrátka kdo jste?
O: To je zajímavá otázka. Jsem
optimistický, cílevědomý
a pohodář :)
2. Co je pro Vás v životě
nejdůležitější?
O: Určitě rodina v širokém slova
smyslu, a samozřejmě vztahy.
3. Jak se Vám líbí atmosféra
na škole? Z hlediska žáků.
O: Atmosféra je moc pěkná, je
tu spousta akcí, na některých
vylepšeních školy se podílí
i žákovský školní parlament.
Jistě jsou zde určité nedostatky,
ale celkový pocit ze školy mám
velmi pozitivní.

4. Napadlo Vás vůbec někdy
v našem věku, že se stanete
ředitelem této školy?
O: Ne, to rozhodně ne :) Ale
když jsem odcházel z naší
základky (dříve jsme končili 8.
třídou) a šel jsem
na pedagogickou školu,
kamarádi mi říkali, že by bylo
opravdu vtipné kdybych tady
někdy učil. A já tu učím a jsem
tu i ředitelem :)
5. Učil jste i na jiných (jiné)
škole, působili na Vás žáci lépe
nebo hůř?
O: Učil jsem na střední škole
a nemohu říci, že by tam
studenti byli lepší či horší.
Určitě tam ale byli studenti více
klidnější, více dospělejší.
Nebylo moc časté, že by jako
tady běhali tolik po chodbách
nebo se tolik pošťuchovali apod.
Byla tam myslím celkově větší
kázeň; ale to přijde s věkem.
Chvilku si budu na základku

WWW.SCHOOLPRESSCLUB.COM, PRESS@SCHOOLPRESSCLUB.COM

6. V nedávné době jsme řešili
šikanu, myslím, že spoustu lidí
toto téma zajímá. Jak jste se o té
šikaně dozvěděl právě vy?
O: O této situaci jsem se
dozvěděl po zprávě jedné
maminky, která mi poslala video
se záznamem incidentu.
Bezprostředně se konala schůzka
s poradenským pracovištěm,
začalo se to okamžitě řešit.
Situaci jsme vyhodnotili jako
závažnou a kontaktovali jsme
příslušné instituce, které škole
pomáhají.
Dále plánujeme semináře
pro rodiče a školení pro učitele,
jak se při takových situacích
správně zachovat.
Když je nějaký problém, je vždy
nejdůležitější NEBÁT SE TO
ŘÍCT. Když žák řekne svému
učiteli, vychovateli či
asistentovi, že ho něco trápí,
začne to ten pedagog dále řešit
a může mu pomoci. Když se
o problému nikdo nedozví, je
velmi těžké jakékoliv trápení
rozpoznat a tedy i pomoci.
Hlavně se tedy ničeho nebát.
Dalším důležitým bodem je také
práce na vztazích ve třídě. Tomu
mohou velmi pomoci všichni
žáci - svou slušností,
ohleduplností, všímání si

7. Co si myslíte, že byl největší
problém v této kauze? Záminka
nebo tak něco.
O: Určitě to byl dlouhodobý
konflikt mezi oběma chlapci
a problematické vztahy ve třídě.
Pokračování příště :-)
autor článku:
KATEŘINA LISTOPADOVÁ

třída 9.A
autor článku:
ELIŠKA KUČEROVÁ

třída 9.A
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