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KKOONNCCEERRTT  ––  DDEECCHHOOVVÉÉ  NNÁÁSSTTRROOJJEE  
 

V ÚNORU SE DRUHÝ STUPEŇ ZÚČASTNIL KONCERTU 
SPOJENÉHO S PŘEDNÁŠKOU.  

Obávali jsme se obyčejné výuky, ale opak byl pravdou. 
Byly nám představeny různé dechové nástroje, vystupující 
hudebník vyprávěl o své kariéře - jak začínal jako mladý, jaké 
byly jeho první zkoušky a úspěchy. Více nás bavila hra na 
samotné nástroje. To, jak hrál, jak vše prožíval. Dozvěděli 

jsme se, kolik takový nástroj stojí, kde je kupuje a kde je nechává spravovat. Od těch 
„obyčejnějších“ nástrojů jsme se dostali k moderní technice, která nás překvapila. Ukázal nám 
něco jako flétnu, která uměla vše. Byla dotyková a daly se na ní přehrávat oblíbené skladby.  

Potom jsme si mohli vše vyzkoušet. Pár jedinců se přihlásilo. A my se divili, že hrají tak 
dobře. Hold, dobrý nástroj se pozná. Představení bylo výborné. 

                                                                Martina HRANIČKOVÁ, 9. A 
 

JIŘÍ MAHEN: „KDO CHCE POCHOPIT HUDBU, NEPOTŘEBUJE ANI TAK SLUCH JAKO 
SRDCE.“ 
 

HORATIUS: „HUDBA JE LÉKEM NA TRÁPENÍ DUŠE.“ 
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ZZŠŠ  ÚÚPPIICCEE--LLÁÁNNYY      TTÝÝDDEENN  ZZEEMMĚĚPPIISSUU  
24.–28. 2. 2014 

 

PPOONNDDĚĚLLÍÍ  2244..  22.. (Afrika) 
 08:15  Madagaskar – příběh pradávné lemuire 

(pro žáky 3.-9. tříd; v rámci projektu Planeta Země 3000; kino Mír; vstupné 60 Kč) 
 

ÚÚTTEERRÝÝ  2255..  22.. (Evropa) 
 09:00  Voda v Úpici 

(pro žáky 6. tříd; exkurze: Mostolinka, Úpa a její přítoky; zdarma) 
 14:00  Mapa Česka 

(pro zájemce; soutěž dvojic ve skládání puzzle mapy ČR na čas; sluníčková učebna; zdarma) 
 17:30  Na sever od slunce 

(pro širokou veřejnost; norský dobrodružný dokumentární film; učebna fyziky; 46 minut; zdarma) 
 

SSTTŘŘEEDDAA  2266..  22.. (Amerika) 
 14:00  Vlajky Ameriky 

(pro zájemce; soutěž jednotlivců v poznávání vlajek amerických států; sluníčková učebna; zdarma) 
 17:30  Za indiány, pyramidami a přírodními skvosty Latinské Ameriky 

(pro širokou veřejnost; cestovatel Josefa Kučera – jeho neobyčejné zážitky a nádherné snímky z cest po 
zemích Střední a Jižní Ameriky; učebna fyziky; vstupné 20 Kč) 
 

ČČTTVVRRTTEEKK  2277..  22.. (Asie) 
 17:30  Úžasný Ázerbájdžán! 

(pro širokou veřejnost; britský dokumentární film; učebna fyziky; 60 minut; zdarma) 
 

PPÁÁTTEEKK  2288..  22.. (Austrálie a Oceánie) 
 14:00  U protinožců 

(pro zájemce; soutěž jednotlivců v pexesu; sluníčková učebna; zdarma) 
 

PPOO  CCEELLÝÝ  TTÝÝDDEENN  
 výstava starých i nových zeměpisných atlasů, učebnic, časopisů, pomůcek…  

 

HHUURRÁÁ  DDOO  KKNNIIHHOOVVNNYY  
 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ÚPICI ZVE  

 
Klub bude otevřen každé 2. pondělí v měsíci od 17 do 20 hodin. 

DALŠÍ SETKÁNÍ – 10. BŘEZNA 2014 
 

 
ZVEME všechny DĚTI, které si chtějí popovídat a zahrát, 14. BŘEZNA 2014 

od 14.30 hodin do dětského oddělení MěK Úpice. 
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DDPP  VV  AAKKCCII  
 

K tradicím dětského parlamentu patří oslava 
svatého Valentýna aneb SRDÍČKOVÝ DEN. 
Jelikož se tento svátek slaví 14. 2. a naše škola si 
právě užívala jarních prázdnin, 

rozhodli se parlamenťáci uspořádat tuto akci o týden 
dříve, tudíž v pátek 7. 2. 2014. Škola byla vyzdobena 
srdíčky, balónky, hrály se písničky na přání, psaly se „Valentýnky“ a  
hledaly se dvojice se stejným poznávacím znakem. Vše nakonec 
vyvrcholilo na večerní VALENTÝNSKÉ DISKOTÉCE. 
Zároveň byla vyhlášena SOUTĚŽ O NEJLÉPE VYZDOBENOU 
TŘÍDU. Do té se zapojily jen některé třídy 2. stupně. Vítězi se 
staly 9. A a 6. B, druhé místo patří 8. A a 7. A.    
                                Ji + DP 

PPRREEVVEENNTTIIVVNNÍÍ  PPRROOGGRRAAMM  PPRROO  77..  TTŘŘÍÍDDYY  

AANNEEBB  „„VVŠŠIICCHHNNII  JJSSOOUU  PPRROOTTII  MMNNĚĚ!!““  
  

29. 1. 2014 zavítali do naší školy studenti ze 
Střední odborné školy ochrany osob a majetku z 
Malých Svatoňovic, aby pod vedením svých 
pedagogů a okresní metodičky prevence Mgr. Lenky 
Mikeskové sehráli našim žákům ze sedmých tříd 
divadelní představení s názvem „Všichni jsou proti 
mně.“ Jednalo se o příběh žákyně 8. třídy, výborné 
sportovkyně, která měla problém se začleněním do 
třídního kolektivu. Dvě její spolužačky dokonce 
vymyslely plán, jak jí znepříjemnit život, a navedly 
ji ke krádeži drahé mikiny. Jediným zastáncem 
této dívky byl kamarád ze stejné třídy, jehož 
koníčkem byl také sport. 
        Po sehrání scénky se do děje zapojili i naši 
žáci. Celou epizodu rozdělili do jednotlivých 
problémových pasáží a snažili se situaci řešit po 
svém. Padaly různé návrhy, které se rozebíraly a 
hledalo se nejlepší řešení. Nakonec si sedmáci 
vyměnili místo se studenty a vtělili se do daných 
rolí. Jejich výkony byly výborné. Nastínili ostatním 
spolužákům, jak by se s danou situací poprali oni. 

Nejaktivnějšími  herci se stali Marek 
ADAMEC ze 7. B a Tereza KOPECKÁ ze 
7. A.  
      Cílem této preventivní akce bylo 
upozornit žáky na různé nepříjemné 
situace ve školním prostředí a ukázat jim 
správnou cestu při řešení. Pokud se 
vyskytne nějaký problém, nikdy na to 
nejsou sami, pomoc mohou hledat u 
kamarádů, a hlavně u učitelů.  
     Děkujeme paní Lence Mikeskové 
z PPP Trutnov a všem vystupujícím.  

Iveta Jiříčková
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DDIIVVAADDEELLNNÍÍ  KKRROOUUŽŽEEKK  
  

Od začátku školního roku máme spoustu práce. Hned    
v listopadu jsme se představili na setkání s rodiči krátkou  
pohádkou „O šikovných rukou“, poté jsme začali nacvičovat 
další dvě scénky, tentokrát „O stolování“ a „Lov v pravěku“.   

V lednu jsme své hry předvedli školní družině. Zpočátku 
jsme měli trému, ale jakmile zazněl dětský smích, nenechali 
jsme se odradit a naplno se věnovali hře. Šesťáci si bohužel 
nemohli zahrát kvůli nemoci, a i když se velmi těšili, jejich 
představení bylo nutné odložit. 

Celé vystoupení jsme si velice užili. Je krásné vidět, jak 
jedna pohádka rozveselí tolik dětských tváří.  

Nyní se připravujeme na STUDÁNECKOU ČAPKIANU a 3D FESTIVÁLEK. Všichni se 
těšíme na další vystoupení, které si zahrajeme – příště už na divadelních prknech. Držte 
nám palce. ☺☺☺☺ 

        Dorota PROUZOVÁ, 8.B 

 

 

 

 

 

 

 
 

77..  BB  ––  VVÝÝLLEETT  DDOO  SSAAUUNNYY  
 

DNE 22. LEDNA SE 7. B VYPRAVILA DO SAUNY V HAVLOVICÍCH. 
Už po cestě jsme se těšili, jak se zahřejeme, protože zrovna tento den byla veliká 

zima. Čekala nás sauna vyhřátá na 90°C.  Teplo se zimou jsme vystřídali třikrát, ale kdo 
chtěl, mohl i čtyřikrát. Stihli jsme i občerstvení v bufetu (třeba já jsem si dala čaj a 
tatranku). Když jsme se všichni pořádně vypotili a osprchovali, šli jsme zpátky do školy na 
oběd. 
 Všichni jsme si to moc užili a děkujeme paní učitelce Roudné, že nás do sauny vzala. 

Lucie MELICHAROVÁ, 7. B 
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SSOOUUTTĚĚŽŽEE  AA  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  
 

YYOOUUNNGG  DDEEMMOOSSTTHHEENNEESS  
 

Ve středu 29. 1. 2014 měla naše škola dvě "želízka v ohni" v 
regionálním kole mezinárodní řečnické soutěže YOUNG 
DEMOSTHENES.  

Obě žákyně ostudu rozhodně neudělaly. Helena 
MELICHAROVÁ, reprezentantka 2. kategorie (8. a 9. 
třída), podala zcela jednoznačně nejlepší výkon a o jejím 
prvenství nebylo pochyb. Vybojovala pro naši školu po Lucii 
Kociánové již druhý postup do kola krajského. Ani Alena 
JURSÍKOVÁ (1. kategorie, 6. a 7. třída) neodešla s prázdnou. 
Obsadila totiž velice hezké 3. místo. 
Oběma dívkám děkujeme za skvělou reprezentaci a Heleně 
přejeme mnoho štěstí v dalším kole. 

(Vč, St) 
 

OOKKRREESSNNÍÍ  KKOOLLOO  DDĚĚJJEEPPIISSNNÉÉ  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  
 

28. ledna proběhlo v Hostinném okresní kolo 43. ročníku Dějepisné 
olympiády, ve které nás reprezentovaly tři žákyně z osmé a deváté třídy - 
Helena MELICHAROVÁ, Natálie POLÁCHOVÁ a Aneta PATÁKOVÁ.  

S tématem „Město v proměnách času“ se nejlépe vypořádala Natálie 
Poláchová, která obsadila skvělé 3. místo. Helena Melicharová získala o 
pouhé dva body méně a skončila  pátá. Obě dívky si tak zajistily postup do 
krajského kola, které se bude konat v Hradci Králové 27. března. 
 

Gratulujeme ke skvělému výkonu a přejeme hodně štěstí v krajském kole. 
(Bl) 

 

PPSSAANNÍÍ  VVŠŠEEMMII  DDEESSEETTII  
 

Žáci ZŠ Úpice-Lány byli i letos pozváni paní ing. Janou Havlíkovou na talentovou  
SOUTĚŽ V PSANÍ NA KLÁVESNICI PC, která se konala ve středu 
29. ledna 2014 v učebně Obchodní akademie Trutnov. 
Přihlásilo se celkem 27 žáků z 6.–9. tříd základních škol okresu 
Trutnov. Žáci ve výukovém programu ZAV  měli za 30minut napsat co 
nejvíce cvičení. Někteří předvedli opravdu pěkné výkony.  

Z naší skupinky byl nejúspěšnější Viktor KARAS, který si „vypsal“ krásné 5. místo. Kromě 
drobných sladkých odměn první tři získali zdarma program na výuku psaní v hodnotě 600,- Kč. 

Hana KURKOVÁ 
Na trutnovské soutěži ve psaní všemi deseti se mi nejvíce líbilo, že se zúčastnilo více škol než 
vloni. Nejdříve jsme se půl hodiny procvičovali v programu ZAV a poté jsme se podívali na 
nejrychlejší juniorku ve psaní všemi deseti. A pak už jsme jen psali a psali. Najednou vyprchal náš 
čas a bylo vyhlašování. Já skončila jako minulý rok na 10. místě. Tento den jsem si užila a těším 
se, až tato soutěž bude znovu!  

Petra STARÁ, 8. B 
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OOKKRREESSNNÍÍ  KKOOLLOO  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  ČČEESSKKÉÉMM  JJAAZZYYCCEE  
 

6. února v Trutnově proběhlo okresní kolo 
Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnili žáci z 
22 základních škol a víceletých gymnázií. Tato soutěž se 
skládá ze dvou částí, nejprve se žáci potýkají s úkoly 
z jazyka, po krátké přestávce na ně čeká už jen čistý 
papír, který musejí zaplnit vlastním příběhem či úvahou 
na dané téma, které tentokrát znělo: „Jak jsem si 
osladil život“. 

Naši školu reprezentovali Aneta PATÁKOVÁ a 
Patrik HLAVATÝ, oba žáci 9. třídy. Ze 44 soutěžících 
skončila Aneta na 16. až 22. místě, Patrik získal pouze o jeden bod méně, patří mu tak 23. až 27. 
příčka. 

Oběma děkujeme za reprezentaci školy.           (Bl) 
  

MMAATTEEMMAATTIICCKKÉÉ  SSOOUUTTĚĚŽŽEE  

První kolo této matematické soutěže proběhlo 
poslední týden v lednu. Žáci 6. – 9. tříd se pokoušeli vyřešit jednoduché 
matematické úkoly, při kterých museli prokázat logické myšlení, rychlé 
numerické počítání a využít zkušeností z praktického života. Příklady byly 
stejné pro všechny věkové kategorie, rozdíl byl pouze v časovém limitu pro 
řešení. Kategorie 6. – 7. tříd měla k dispozici 25 minut, 8. - 9. tříd 20 minut. 

Nejlepšími počtáři 2. stupně se v 1. pololetí 2013/2014 se stejným 
počtem bodů stali žáci 9. třídy:  Iveta HANUŠOVÁ, Vojtěch JARÝ, 
Patrik HLAVATÝ. 
GRATULUJEME!!!  

Školního kola této olympiády se 
prozatím zúčastnili žáci 5. AB a 9. A. Řešení odevzdalo 5 žáků. Bohužel nikdo nesplnil podmínku 

správně vyřešené čtyři příklady ze šesti. Proto nikdo nepostoupil do kola okresního. 
Přesto děkujeme všem, kteří věnovali svůj čas matematice.    
                                                                                            (Ji) 
 

TTOOUULLKKYY  22  --  SSOOUUTTĚĚŽŽ  ZZAAČČÍÍNNÁÁ  
 

Vítejte, milí soutěžící. Ať už jste se vloni zapojili, nebo jste 
nováčky, jsme rádi, že se s námi budete i v letošním školním roce „toulat“ po přírodních i lidmi 
stvořených krásách České republiky.  Věříme, že si se zadanými úkoly hravě poradíte a že ani na 
chvilku nepolevíte ve svém snažení. Kdyby však přeci jenom přišla slabá chvilka, nevěděli jste si s 
něčím rady – tedy kromě správných odpovědí, ty neposkytujeme… klidně pište zprávy na Moodlu 
a nebo mailujte.  

Ale teď již konec povídání a vzhůru do první etapy!  
Hodně štěstí vám všem!  
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EETTAAPPAA  ČČ..  11  ––  JJEESSTTŘŘEEBBÍÍ  HHOORRYY  
 

 Seběhnete kopec od školy, který není 
sjízdný pro motorová vozidla, a vydáte se přes 
silnici k blízkému turistickému ukazateli. 
Budete se držet žluté značky. Půjdete přes 
Rtyňku a Vartu až do Batňovic a dále kolem 
kostela sv. Bartoloměje až do Velkých 
Svatoňovic. Zde se napojíte na modré značení, po kterém budete postupovat severovýchodním 
směrem. Projdete přes náměstí Karla Čapka a svatoňovický Mariánský sad až ke křižovatce se 
zelenou turistickou značkou. Zde se dáte vlevo, jelikož si nemůžete nechat ujít výstup na 
rozhlednu Žaltman, ze které je nádherný pohled nejen na okolí města Úpice.   
  

Kroky Vás dále povedou k Jestřebí boudě. Zde si můžete chvilku odpočinout v místním bufetu. 
Po občerstvovací pauze zvolíte červenou značku, půjdete západním směrem k rozcestníku Pod 
Pasekou. Zde se rychle zorientujete a zvolíte jihovýchodní směr. U dalšího rozcestníku vyměníte 
červenou barvu za žlutou, budete držet stále stejný kurz, jelikož dalším cílem vaší cesty jsou 
Petrovice. 
  

V této obci si prohlédnete 
bunkr Pod Kolčarkou. Po jeho 
podrobném průzkumu si to 
namíříte do Jívky. Zde se 
moc dlouho nezdržíte, jelikož 
opravdovým cílem Vaší cesty 
je barokní zámeček Skály –   
Bischofstein v Osadě Skály.  

 

Na shledanou v další etapě! 

   ETAPA č. 1 – OTÁZKY A ÚKOLY 
   

1. Vyhledej, kolik schodů vede na rozhlednu Žaltman. Zjisti, jakými 
celými čísly od jedničky do devítky je toto číslo dělitelné beze zbytku.  

 

2. Dnes hojně navštěvovaná Jestřebí bouda neměla vždy na růžích ustláno. 
Byly i doby, kdy se nacházela ve velmi zchátralém stavu. Velmi jí prospělo, 
když ji začaly renovovat spolky věnující se turistice. Zjisti, z jakých 

vesnic tyto turistické organizace pocházely, když se s obnovou boudy začínalo. 
 

3. Jestřebí bouda je známá také pod názvem Řehačka. Stručně odůvodni toto pojmenování.  
 

4. U rozcestníku Pod Pasekou jste zvolili jihovýchodní směr, který vás vedl hned kolem 
několika dalších rozcestníků. Jak se jmenoval první, který jste při své cestě minuli?     

 

5. Zámek Skály – Bischofstein má ve svém ceníku i speciální nabídku pro školy. Kolik korun 
by celkem zaplatila třída o 24 žácích a dvou vyučujících, když by chtěla spát dvě 
noci v lůžkovinách patřících k výbavě každého pokoje a zároveň by k obědu chtěla 
balíčky, jelikož chce podnikat dlouhé celodenní výlety?    

Za kolektiv tvůrců Toulek2        
Petra NÝVLTOVÁ 
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JJAAKK  TTOO  VVIIDDÍÍMM  JJÁÁ  
  

OOHHEEŇŇ  ––  DDOOBBRRÝÝ  SSLLUUHHAA,,  ŠŠPPAATTNNÝÝ  PPÁÁNN  
Co by bylo, kdyby se to nestalo… 

     

Londýn. Hlavní město Spojeného království 
Velké Británie, světové město, jedno 
z nejimpozantnějších, nejúžasnějších a 
největších na světě. Město kultury, umění, 
lidí mnoha náboženských vyznání a barev 
pletí. Avšak bylo takové i v dávné historii? 
Upravené a uznávané po celém světě? 
V tomto smyšleném příběhu vás zavedu do 
17. století, do století ohromných změn 
tohoto velkoměsta. 
     Píše se rok 1666, 1. září. Mezi všemi 
odpadky poházenými na ulici se prodírá 
vznešený kohout, aby ohlásil příchod 
dalšího dne. S tímto signálem vstává 
prakticky celé město, včetně královského 
pekaře Tomase Farryona. Po krátké chvíli 
už je dole, ve své pekárně, aby rozžhavil 
pec na chléb a mohl začít pracovat. Byl to 
úplně běžný den, den jako každý jiný. Paní 
Smithová, pravidelný zákazník, si ani 
tentokrát nezapomněla přijít pro svůj ranní 
čerstvý chléb. Zákazníků byl téměř stejný 
počet jako vždy. Den uběhl, s odbitím 
sedmé hodiny pan Farryon odhodil 
pekařskou zástěru a vyšel nahoru, aby 
zalehl po těžkém dni. 
     Avšak zapomněl uhasit pec. Skoro při 
rozednění dne 2. září uhasínající uhlík 

vymrštil jiskru, která posléze započala 
historický obrat Londýna. Dopadla na 
dřevěnou podlahu, kde vzplanula. Dům byl 
rázem v ohnivém opojení. Pekař stihl 
vyběhnout jen v nočním úboru na ulici, ale 
jeho žena se stala první obětí ohnivého 
nepřítele. Za pomoci silného západního větru 
oheň doslova poskakoval z budovy na budovu. 
Lidé se pokoušeli kbelíky plněné vodou uhasit 
požár, ale marně. Kbelíky nebyly moc účinné, 
ale také díky špinavým, doslova prohnilým 
ulicím, kde se válely odpadky a běhaly krysy, 
se oheň šířil mnohem rychleji. O stavbách 
celých ze dřeva ani nemluvě. Lidé dělali, co 
mohli, velká část pomáhala aspoň trochu 
zmařit cestu ohni, ale našli se i tací, kteří si 
sbalili „saky paky“ a utekli. Celé město bylo 
během několika málo hodin v plamenech.  
     Lidé bez domova a potravy se několik dní 
po ničivém požáru rozhodli město postavit 
znovu. Město čisté a velkolepé. Nepoužívali už 
skoro dřevo, ale kámen a suroviny, které by 
popřípadě mohly znepříjemnit cestu dalšímu 
požáru. Vrhli se na to s velkým odhodláním a 
výsledek byl po několika letech znát. Tehdejší 
město špíny, krys, odpadků, dřevěných staveb 
a špinavých lidí možná žilo jen v některých 
knihách. Nové město bylo jiné. Čisté a plné 
lidí, kteří si uvědomovali, v čem žili předtím.  

Bůh ví, jak by to bylo, kdyby oheň 
nezasáhl. Už jen stačí dodat: „Oheň, dobrý 
sluha, zlý pán.“ 
 
P.S.: Tento příběh má pravdivé jádro, požár 
se opravdu stal, ale vše okolo něj je smyšlené! 

        
    Adam PETERA, 9. A
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Dopis  
Ahoj,  
jmenuji se Oheň. Říká se o mně, že jsem dobrý sluha, ale zlý 

pán. Mám tedy své světlé i stinné stránky. Ostatně jako každý. Spousta lidí 
na mě nahlíží jen špatně. Prý můžu za požáry a díky tomu i spoustu neštěstí. 
Chci vás přesvědčit, že nejsem až tak špatný. Jsem zde od pravěku. Přinášel 
jsem lidem teplo, to vlastně dělám dodnes. Stále jsem sloužil jako světlo. Díky mně si mohli 
pravěcí lidé své jeskyně vyzdobovat malbami i v noci. Abychom nebyli pořád jen v pravěku, 
pojďme do současnosti. Když si chcete udělat pěknou chvíli, zapálíte si svíčku právě mnou. 
Neříkejte, že se vám nelíbí, když je tma, žádný hluk a jen plápolá svíčka. Proto se vždy těším 
na Vánoce, když o adventní neděli hořím v každé domácnosti. Prosím vás, nenahlížejte na mě 
špatně. Za většinu situací můžete vy - lidé. 
     S pozdravem, váš Oheň. 

Martina HRANIČKOVÁ, 9. A 
 
 

Kouzelné zápalky 
Jeden hošík, 
budeme mu říkat 
třeba Tonda, si 
moc oblíbil 

zápalky. Takovou malou krabičku, která po 
otevření v sobě skrývá malá dřívka, která 
umí dělat kouzla. Když to Toník zjistil, 
začal kouzla zkoušet. Nejprve vyndal 
dřívečko a zkoumal, na co je hnědá 
hlavička na konci. Tak dlouho dumal, až ho 
napadlo hlavičku položit na škrtátko. A 
ejhle! Dřívko udělalo plamínek a ten tuze 
krásně plápolal. Jenže za chviličku zhasl. A 
tak to musel  zkusit znova a zas. 
    „Co když vyzkouším něco, co vydrží 
plápolat déle?“ řekl si. V kapse vyštrachal 
papírek a opět vykouzlil plamínek, který 
přiložil k papírku. Jaké bylo jeho 
překvapení, když papír začal plápolat také. 
Když hoří papírek, co bude plápolat ještě 
déle? Začal „šmejdit“ po okolí, až našel 
větší kus novin. K těm ještě posbíral pár 
klacíků. Škrt – hurá, také to hoří! Ale to 
mu stále nestačilo. 

Milý Tonda došel až ke starému 
seníku. „Panečku,“ řekl si, „to je ale veliká 
hromada, ta by mohla plápolat dlouho a byl 

by to obrovský ohýnek.“ Vytáhl další 
kouzelnou hůlku a začaroval. Nejprve 
vykouzlil jen malý plamínek, ale ten se za 
chvíli začal zvětšovat a narůstat do 
obrovského požáru. Náš Tonda se lekl a 
utíkal, co mu nohy stačily. 
    Naštěstí ho potkal pán, který se ho 
vyptal, co se stalo, a zavolal na pomoc 
hasiče. Tentokrát to dobře dopadlo, nikomu 
se nic nestalo. Ale pokaždé takovéhle 
pohádky nemají šťastný konec. 

Od té doby mu  ve vsi neřekli jinak 
než Tonda Ohníčků a sirky si už do ruky 
nikdy nevzal. 
 

Alena JURSÍKOVÁ, 6. B,  
autor obrázku: Viktor KARAS, 8. A 
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SSPPOORRTT  

  

ZZVVÍÍŘŘÁÁTTKKOOVVÁÁ  OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA 
 Leden se nesl ve znamení „NEPOSEDNÉHO PEJSKA“. Probíhal boj o páté 
zvířátko a medaile se rozdávaly v člunkovém běhu. Ti nejlepší si v poslední den prvního 

pololetí odnášeli nejen vysvědčení, ale také medaili a drobnou odměnu.  
V březnu proběhne okrskové kolo ve šplhu, proto únor věnujeme šplhu na tyči a 

budeme soutěžit o „Datla Šplhavce“.      
 
DÍVKY                            CHLAPCI 

      1. TŘÍDA  
   

1. ANNA ABSOLONOVÁ  1. ALEXANDR LAKATOS 

2. Barbora Horáková 2. Patrik Dufek 

3. Dorota Vojtěchová 3. Matěj Pirný 

                                                                     
      2. TŘÍDA       

 

1. NIKOLA WEISSOVÁ 1. JAN HORÁK 

2. Tereza Absolonová 2. Ondřej Netolický 

3. Adéla Koudelová 3. Šimon Pohner 

                                                          
      3. TŘÍDA 

 

1. MARTINA MANNOVÁ 1. EMILIO SMRC 

2. Eliška Munzarová 2. Ondřej Petera 

3. Žaneta Rybárová 3. Ondřej Šikola 

                                 
      4. TŘÍDA 

 

1. TEREZA STAŇKOVÁ 1. DAVID MATĚJKA 

2. Veronika Neureiterová 2. Tomáš Goder 

3. Petra Doležalová 3. Martin Šíma 

 

      5. TŘÍDA       

 

1. LUCIE SACHEROVÁ 1. JAROSLAV KÁBRT 

2. Nela Borůvková 2. Jakub Pirný 

3. Jindřiška Poddaná 3. Matěj Píša 

(Jč)                                    
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CCEELLOORREEPPUUBBLLIIKKOOVVÁÁ  SSOOUUTTĚĚŽŽ  MMOOJJEE  OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  
 

NA KONCI ŘÍJNA VYHLÁSIL ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR U PŘÍLEŽITOSTI 
BLÍŽÍCÍCH SE OLYMPIJSKÝCH HER V RUSKÉM SOČI SOUTĚŽ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH 

ŠKOL V CELÉ ČESKÉ REPUBLICE. 
Po seznámení se s propozicemi jsme 

ani na okamžik nezaváhali a ihned naši školu 
do soutěže přihlásili. V zápětí jsme za 
vydatné pomoci Vojty Jarého, žáka 9. třídy, 
natočili videoklip, v hodinách praktických 
činností pod vedením pana učitele Kejzlara a 
paní učitelky Prouzové vyrobili fandítka. 
Videoklip i fotografie fandítek byly umístěny 
na webových stránkách soutěže a díky 
hlasům široké veřejnosti začaly přicházet 
první body na náš účet. V rámci hodin tělesné 
výchovy všichni žáci 6. – 9. tříd vyplnili 
sportovně vědomostní test, ti nejlepší potom 
zpracovali náročný a obsáhlý online test. Byli 
mimořádně úspěšní, a proto nám byly 
připočteny další důležité body. Po dva měsíce 
nejrychlejší žáci za 1. a 2. stupeň školy 
nacvičovali olympijskou štafetu. Nejlepší 
dosažené časy jsme odeslali pořadatelům a 
pak již jen netrpělivě sledovali, co se bude 

dít s celkovým pořadím. 

V PÁTEK 17. 1. O PŮLNOCI BYLO 
DOBOJOVÁNO. SOUTĚŽE SE ZÚČASTNILY 
DESÍTKY ŠKOL Z CELÉ REPUBLIKY. 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE–LÁNY MEZI 
DVAADVACETI ŠKOLAMI 
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE OBSADILA 
KRÁSNÉ 3. MÍSTO. TO ZNAMENÁ, ŽE 
ČTYŘICET ŽÁKŮ NAVŠTÍVÍ 20. 2. 2014 
ZDARMA OLYMPIJSKÝ PARK SOČI – LETNÁ 
2014 A ZÚČASTNÍ SE ZÁROVEŇ 
SPORTOVNĚ ZÁBAVNÉHO PROGRAMU, 
KTERÝ PRO NĚ POŘADATELÉ TÉTO 
ZAJÍMAVÉ SOUTĚŽE PŘIPRAVÍ. 

Poděkování patří všem žákům, kteří se 
do soutěže zapojili, a v neposlední řadě i 
těm, kteří nám posílali hlasy.  

Předmětová komise Tv + sport
 

 

NAŠE ŠKOLA SE ZAPOJILA DO PRŮZKUMU, KTERÝ USPOŘÁDALA ASOCIACE 
AMATÉRSKÝCH SPORTŮ ČESKÉ REPUBLIKY. ŽÁCI VYPLŇOVALI V HODINÁCH ICT 
DOTAZNÍKY, KTERÉ SE TÝKALY JEJICH SPORTOVÁNÍ V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN. 

Ze zpracovaných grafů je možné vyčíst, že se sportem to o extrémně dlouhých 
prázdninách (16 dní) opravdu nikdo příliš nepřeháněl. Vánoční průzkum také potvrzuje větší 
sympatie dětí k moderním technologiím než ke sportu, což je rozhodně nelichotivá zpráva.  

Zde přinášíme některé souhrnné výsledky dosažené na základních školách v ČR. 

SPORTOVAL(A) JSI O PRÁZDNINÁCH?  
� ano, aktivně jsem sportoval(a) – 21%         
� venkovní sporty – 51%     
� ne, o sport se nezajímám – 21% 

ZZAAPPOOJJEENNÍÍ  DDOO  PPRRŮŮZZKKUUMMUU  ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍCCHH  ŠŠKKOOLL  
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JAKÝ BYL TVŮJ NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ DÁREK?  
� sportovní dárek – 9%  

� nesportovní dárek (tablety, PC, mobily atd.) – 91% 

ZPŮSOB TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU 
� PC – 2-3 hodiny  

� TV – 2 hodiny 

� pohybové aktivity – 1 hodina 

NEJČASTĚJŠÍ ČINNOSTI PODLE OBLÍBENOSTI 
� hraní her na PC a herních konzolích 
� sledování TV 
� internet 

� pohybové aktivity 
� pojídání cukroví 

 

Předmětová komise tělesné výchovy a sportu se proto snaží přicházet neustále s novými 

podněty, jak žáky naší školy alespoň na chvíli odpoutat od počítačů, televizí, tabletů, herních 

konzolí, telefonů. Snad se nám to alespoň částečně daří.  

        Pk Tv + sport 

LLYYŽŽAAŘŘSSKKÝÝ  VVÝÝCCVVIIKK  
VE DNECH 5. 1. – 10. 1. 2014 PROBĚHL V DEŠTNÉM V ORLICKÝCH 

HORÁCH NA CHALUPĚ U SUPA LVVZ ŽÁKŮ SEDMÝCH A OSMÝCH TŘÍD. 
LETOS TOMU BYLO JIŽ PO SEDMÉ. KURZU SE ZÚČASTNILO 32 ŽÁKŮ. 

 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK PROBÍHAL VE ČTYŘECH SKUPINÁCH: 2 družstva 
sjezdařů (21 žáků), 1 snowbordistů (7 žáků) a 1 běžkařů (4 žáci). Výuka musela být přizpůsobena 
mimořádně nepříznivým sněhovým podmínkám.  
 

VVYYÚÚČČTTOOVVÁÁNNÍÍ  LLYYŽŽAAŘŘSSKKÉÉHHOO  VVÝÝCCVVIIKKUU  
  

� 2050 Kč   pobyt+strava 
� 276 Kč doprava 
� 30 Kč uložení lyží 
� 10 Kč přednáška horské 

služby 
celkem 2366 Kč  
+ lyžaři a snowboardisté 1110 Kč 
permanentka na vleky 
 

Přestože jsme na lyžařský kurz vzhledem ke sněhovým podmínkám 
odjížděli tentokráte s velkými obavami, myslíme si, že nakonec dopadl nad 
očekávání dobře. S odvoláním na anketu, kterou provádíme na konci každého 
kurzu, byli spokojeni i žáci. A to je pro nás ta největší odměna. 
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ZZ  LLYYŽŽAAŘŘSSKKÉÉHHOO  DDEENNÍÍKKUU  
 

NNEEDDĚĚLLEE,,  55..  11..  22001144  
          Cesta busem proběhla celkem klidně, pan řidič musel 
mít asi špunty v uších, ale přesto nás vyvezl až na 
parkoviště téměř k chalupě. Překonat těch zbývajících 100 
m bylo unavující. Nevím, co bychom dělali, kdyby nás 
autobus nezavezl k chatě. To by byla naše smrt.  

Krátce jsme vybalovali a pak vyrazili na vycházku, ze 
které zpočátku nebyl nikdo nadšený. Šli jsme se podívat na 
vleky. Tady jsme si konečně vyhráli se sněhem. A někteří 
aktivní jedinci narazili na gumové provázky zdarma. Šlehání 

do lýtek a do stehen velmi bolelo. Večeře byla i přes přesolené brambory celkem dobrá. Ale 
jak říkala paní učitelka Votočková: „Je nás tady 40 a není možné se každému trefit do chuti.“ 
Tak to taky bereme. 

Potom následovala povinná přednáška na téma lyžování. Technika s námi nechtěla příliš 
komunikovat, tak musel zasáhnout Vojta. Paní učitelka není žádný IT genius, ale snaha byla.  

Večerka proběhla celkem v klidu. Takže: SUPER BUS, SUPER DŮM, SUPER JÍDLO, 
SUPER DEN, takže SUPER, KÁMO! 

 (pokoj číslo 103) 

PPOONNDDĚĚLLÍÍ,,  66..  11..  22001144  
Dnešní den byl nezapomenutelný. Začalo to v noci, když se 

Kristýna odstěhovalo na chodbu, když prý na pokoji všichni řvali. Dále 
přišlo to nejhorší: budíček!!! 

Po snídani jsme se vydali na sjezdovku. Hned na první rovince se 
lyžování trochu vymklo. Konina, tedy Anička Prouzová, se vybourala. 
Musela ji zasáhnout horská služba. Zabalenou ji odvezli na středisko, 
omyli, očistili, ale vše nakonec dobře dopadlo. Již druhý den s námi opět 
lyžovala. Asi po třech jízdách ztratil Honza Sacher permici. Kája ji ale 
našla. Dvě dívky na lanovce zapomněly otevřít zábranu, protože se 
zakecaly. Málem odjely zase zpátky dolů. Naštěstí lanovku služba stopla 
a dívky naskákaly vlekařům do náruče z dvoumetrové výšky. Ale přežili 
jsme… 

Po obědě proběhla zajímavá přednáška o horské službě. Večeře byla opět výborná. 
Poté měl pokoj číslo 105 večerní program. Byl povedený a zažili jsme spoustu legrace, 
protože jsme všichni museli tancovat za body. Na pokojích jsme potom mastili hodně dlouho 
karty.            (pokoj 004) 

 

ÚÚTTEERRÝÝ,,  77..  11..  22001144  
Ráno všichni vstali na typický budíček Lukáše Středy: „Vstávej, vole!“ 
Po snídani jsme se oblékli a vyrazili na Martu 1. Lyžování bylo na začátku velmi dobré, 

ke konci již horší. Kopejka a Šímová měly jiné „záležitosti“. Objevily totiž velmi dobře 
vypadajícího snowboarďáka v modrých kalhotách a zelené bundě. Protože jsou zvědavé, 
zjistily, že se jmenuje ROBIN. 
Bohužel nám odjela spolubydlící Páťa, protože ji přepadla chřipka. Po obědě o osobním volnu 
jsme vyšli ven kvůli fotografické soutěži Vojty Petra. Po vyfocení všech skupin jsme šli na 



  

večerní procházku. Po večeři následoval další společenský večer, tentokráte pokoje č. 103.                                                                                                  
(pokoj č. 105) 

 

SSTTŘŘEEDDAA,,  88..  11..  22001144  
Dnes jsme zase vstávali na Lukášův 

budíček. Ustrojili jsme se a šli na snídani.  
Lyžaři a snowboardisté se vydali na 

sjezdovku, běžkaři na procházku. Dokonce 
zabloudili. Zbytek dne proběhl stejně jako předchozí. 
Protože ze sjezdovek se vrátili lyžaři mokří, byl závod do 
Strnadova kopce přeložen na čtvrtek. 

Byl to další super den! 
 

ČČTTVVRRTTEEKK,,  99..  11..  22001144  
Tentokráte sluníčko nesvítilo, bylo naopak 

zataženo a mírně sněžilo s deštěm. My jsme si 
však poslední lyžovačku nemohli nechat ujít. 
Vydrželi jsme opět lyžovat až do 13:15. Na 
sjezdovku se na nás přišli podívat i běžkaři. 
Cestou se zastavili ve zdejším muzeu, které 
přibližuje kromě jiného i historii lyžování 
v Orlických horách. Pan učitel Martin Kejzlar se 
věnoval pod sjezdovkou pořizování posledních 
fotografií.  

Po dobrém obědě následoval krátký 
odpočinek. Potom mohl konečně proběhnout 3. ročník tradičního štafetového běhu do 
pověstného Strnadova kopce. To by ale nebyl pan učitel Kejzlar, kdyby zase nepřišel 
s nějakým novátorstvím. Výběh kopce nám dal pořádně zabrat.  

Ještě před večeří proběhlo předávání odměn a diplomů, vyplňování anketního lístku a 
závěrečný vědomostní test. Rychle jsme se navečeřeli a chlapci připravili společenskou 
místnost na večerní diskotéku. Trvala až do půlnoci. Jelikož byli všichni unavení, spánek na 
sebe nenechal dlouho čekat. Kolem 01:00 už bylo všude ticho.  

 (pokoj č. 205) 

PPÁÁTTEEKK,,  1100..  11..  22001144  
V pátek se nám příliš vstávat nechtělo, ale bylo potřeba rychle uklidit pokoje a sbalit 

věci. Paní Strnadová si překontrolovala pokoje, 
vybrala ložní prádlo a ještě stihla uvařit výborný 
oběd (kuřecí řízek a bramborovou kaši).  

Ve 12:00 dorazil na parkoviště před 
chalupu autobus i autodopravce pan Rücker. 
Naložili jsme zavazadla, nastoupili do autobusu a 
vydali se na cestu domů. Krátce po 13:00 jsme 
dorazili na náměstí. Zde již na nás čekali naši 
rodiče. 
 
Lyžařský výcvik se pro nás stal minulostí. 

(pedagogové) 
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  ZZVVLLÁÁŠŠTTNNÍÍ  OOCCEENNĚĚNNÍÍ  ––  LLVVVVZZ  22001144      
 

 2. ROČNÍK FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE O CENU VOJTY PETRA: 
1. místo – Kopecká, Dostálová, Homolová, Šímová 
2. místo – Stará, A. Prouzová, Mílová, Melicharová, Škaloudová, Balcarová 
3. místo – Kaizr, Sacher, Bekr 

 ZA NEJLÉPE UDRŽOVANÝ POKOJ – Pražanová, Seidlová, Škaloudová,    
            Balcarová, Melicharová                                               

 KVÍZ – Melicharová, Mílová, Adamec, Škaloudová, Sacher, Wajsar, Seidlová 
 NEJ HLÁŠKY – Bono Wajsar 
 NEJ SLUŽBA – Lukáš Středa 
 DIPLOM ZA STATEČNOST – Anna Prouzová 
 DIPLOM ZA NEJVĚTŠÍ POKROK – Dominika Prouzová a Gabriela Jursíková 
 NEJLEPŠÍ BĚŽKAŘKA – Lucie Melicharová, NEJLEPŠÍ BĚŽKAŘ – Ondřej Žďárský 
 NEJLEPŠÍ LYŽAŘKA – Markéta Mílová, NEJLEPŠÍ LYŽAŘ – Dominik Macek 
 NEJLEPŠÍ SNOWBOARDISTKA – Natalie Škaloudová,  
 NEJLEPŠÍ SNOWBOARDISTA – Jakub Raabe 
 NOHY SPOLUŽÁKŮ – Markéta Mílová 
 NEJKRÁSNĚJŠÍ PÁNSKÉ NOHY – Bono Wajsar                                                                                    
 DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽ – Ondřej Pytlík, Michal Ferenc, Marek Adamec, Ondřej Bekr 

 

ŠŠKKOOLLNNÍÍ  DDRRUUŽŽIINNAA  
  

  
  

 JAK DLOUHO JSTE NA NAŠÍ ŠKOLE PRACOVALA A KDE JSTE PŮSOBILA PŘEDTÍM? 
Na Základní škole Úpice-Lány jsem již 7 let. Přišla jsem z Hořiček, kde jsem pracovala 
s dětmi, které měly vady řeči. 

JAK SE MOMENTÁLNĚ CÍTÍTE?  
Přestože mám důchodový věk, cítím se „čilá“. 

 NA CO SE NEJVÍCE TĚŠÍTE? 
Těším se na to, že budu mít víc času na setkání s přáteli a na návštěvy rodiny na 
Slovensku. Také se pustím do generálního úklidu svého bytu, ale nejdříve si pořádně 
odpočinu. 

 NEBUDE SE VÁM STÝSKAT?  
Časem asi ano. 44 let pracuji s dětmi, na to se nedá zapomenout. 

 NA CO BUDETE NEJRADĚJI VZPOMÍNAT? 
Je toho více. Například na všechny děti, které mi „prošly rukama“. Na dobrou spolupráci 
se všemi pedagogy i nepedagogy – kolegy. A na rodiče dětí ze školní družiny. A také 
například na dobré obědy. 

 VY ODCHÁZÍTE, ŠKOLA ZŮSTÁVÁ. CHCETE JÍ NĚCO POPŘÁT?  
Celé lánské škole přeji, aby byla stále plná dětí, kvalitních pedagogů, chápajících rodičů, 
kreativní a úspěšná!  A budově - jako takové, aby se dočkala nových oken a omítky. 
      VZKAZY OD DĚTÍ Z DRUŽINY, KTERÉ DOSTALA PANÍ PLETÁNKOVÁ: Odpočívejte, 
jezděte na výlety do zahraničí a také čtěte a luštěte křížovky, aby vám sloužila paměť. 

DĚKUJI ZA ROZHOVOR.        Daniela MARELOVÁ, 9. A 
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VVÁÁNNOOČČNNÍÍ  DDOOPPIISS  OODD  JJOOEELLAA  
 

ZDE JE DOPIS, KTERÝ NÁM O VÁNOCÍCH ZASLAL NÁŠ ADOPTOVANÝ 
INDICKÝ CHLAPEČEK JOEL. 

VYHLAŠUJEME SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PŘEKLAD. 
SVÉ PRÁCE ODEVZDÁVEJTE PANÍ UČITELCE ROUDNÉ DO 28. ÚNORA. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
  

 

Otevíráme další charitativní sbírku pro Joela, kterému v březnu začíná nový školní rok. 
Peníze můžete nosit paní učitelce Roudné, nebo zasílat na běžný účet ZŠ  

č. 171512334/0300, variabilní symbol 2751. Děkujeme. 
(Ro) 
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    HHOORROOSSKKOOPP  --  RRYYBBYY  

19. 2.-20. 3. 
CHARAKTER: Lidé, kteří se narodili v tomto znamení, jsou velice jemní a klidní. 

Ostatním pomůžou bez ohledu na to, jak dlouho pomoc trvá nebo jak je nákladná. Vlastní názor 
jim nechybí, ale nechávají si ho pro sebe. Jsou velice cílevědomí, ale nekonfliktní. Co slíbí, vždy 
splní.   

KAMENY: opál, fluorit, malachit, perly. 
BARVY: zelená. 
ŽIVEL: voda. 
VLÁDNOUCÍ PLANETA: Jupiter a Neptun. 
 

CO MOHOU „RYBY“ OČEKÁVAT V TOMTO MĚSÍCI: Určitě si uděláte čas na váš oblíbený 
koníček. Také vás navštíví přátelé, které jste  dlouho neviděli. V lásce se štěstí usměje hlavně na 
nezadané. Najdete někoho, kdo vašemu životu dá nový směr. V tomto měsíci vás čeká hodně 
nových věcí. Přejeme tedy hodně štěstí.  
                                                                                                                Markéta MÍLOVÁ, 8. B 
 

LLÁÁNNŠŠTTÍÍ  MMAALLÍÍŘŘII  ZZEE  66..  AA  
 

                    Iveta ROHANOVÁ, 6. A               Anna TOMANOVÁ, 6. A 
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MMEEDDIIÁÁTTOORR  
 

(Komiks na motivy knižní série Mediátor od americké spisovatelky  
Meg Cabotové.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. 
C-cože? To mi 
chceš říct, že tu 
budeš, dokud 
nepřijdeme na to, 
proč tu ještě jsi? 

2.  
Přesně tak.  

3.  
Myslím, že do tý doby 
spáchám sebevraždu. 

4.  
To myslíš vážně? 

No jasně, hned ráno 
skočím z okna. Vy 
duchové vážně nemáte 
žádnej smysl pro 
humor.  

Přestaň už konečně 
vtipkovat a začněme 
něco řešit, Suze. 

1. Odkud znáš moje 
jméno? Ach, promiň. 
Zapomněla jsem, že se 
mi sem vetřel nevítaný 
spolubydlící. 

2. Mluv aspoň 
chvilku vážně. 

 

Jmenuju se 
Jesse.  

Aspoň něco 
z tebe vypadlo.  

6. 

dd



« 21 » 

6. díl 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (V PŘÍŠTÍM DÍLE BUDE SUZE STÁLE PÁTRAT, JAK JESSE ZEMŘEL.) 
 

Natálie POLÁCHOVÁ a Markéta MÍLOVÁ, 8.A a 8.B                       

Vím, že na 
nemoc určitě ne, 
tedy myslím. 

A jak jsi 
vůbec 
zemřel?  

Neříkej mi, že nevíš, 
jak jsi umřel.  

Říkám. 

Ach můj bože, 
tak tohle jsem 
tady ještě fakt 
neměla.  

Vážně si na nic 
nevzpomínáš? 
Ani trochu? 

Je mi líto, 
Susannah. Chtěl 
bych ti pomoct, 
ale -. 

Chtěl bys mi pomoct? 
Tím sezením a nic 
neděláním mi vážně 
nepomáháš! 

Možná bych o 
něčem věděl. 

O čem? 
Potřebuju vědět 
všechno! 

Najdi si jméno 
Paul Slater. 
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Víte, co udělá polský fanoušek, 

když jeho fotbalový klub vyhraje 

mistrovství světa? Vypne konzoli 

a jde si lehnout. 

Malý Pepíček stříhá  

v obýváku ubrus. 

Maminka volá z kuchyně:  

„Co děláš, Pepíčku?" 

„Číhám!" 

„Tak číhej, ať ti nic neuteče!" 

 

VVTTIIPPYY  AA  HHRRYY  PPRROO  VVOOLLNNOOUU  CCHHVVÍÍLLII  

 

 

 

 
 

 

Dominik ROUDNÝ, 6. B 

SSLLOOVVAA  ZZEE  SSLLAABBIIKK          Seřaďte slabiky a sestavte správně celá slova.  
KY O KUR  CI LE BU   ŽEL    TR   PEL 

TA ČA RAJ   OL FI KAR  PUS   KA   TA 

RY BO BRAM  TA KE CU   ROT   KA   KA 
 

Doplň křížovku podle obrázků.           Hudební osmisměrka  
    

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hádanka: 
Matka má sedm dětí, polovina z nich jsou kluci. Jak je to možné? 
(Všechny děti jsou kluci, takže polovina jsou chlapci a druhá polovina také.)  

 

Bohatý muž si chce nechat transplantovat mozek a ptá se 
doktora, jaký mozek by mu mohli nabídnout a kolik by to 
stálo. Doktor povídá: „Máme na skladě mozek vynikajícího 
vědce, opravdového odborníka a ten by stál asi tak milion 
korun.“ 
Boháč nato: „Moc levný, nemáte něco ještě lepšího?"  
Doktor: „Pak tu máme mozek několikanásobného šachového 
velmistra, nikdo ho nikdy neporazil, ale to by stálo 5 milionů."  
„To je lepší, ale přece jen, nebylo by ještě něco 
exkluzivnějšího?"  
„Máme tu mozek českého politika a ten stojí 10 milionů."  
„Proboha, proč mozek politika stojí tolik?"   
„Protože je nepoužívaný!" 

BAS, BUBEN, DVOŘÁK 

HARFA, HOBOJ, NOTA 

SBOR, VALČÍK, VIOLA 

 

V tajence najdeš jméno 

známého hudebního 

skladatele. 





JÍDELNÍ LÍSTEK 1. - 31. 3. 2014

03. 03. 2014

04. 03. 2014

05. 03. 2014

06. 03. 2014

07. 03. 2014

10. 03. 2014

11. 03. 2014

12. 03. 2014

13. 03. 2014

14. 03. 2014

17. 03. 2014

18. 03. 2014

19. 03. 2014

20. 03. 2014

21. 03. 2014

24. 03. 2014

25. 03. 2014

26. 03. 2014

27. 03. 2014

28. 03. 2014

   frankfurtský guláš, kolínka 31. 03. 2014 vepřová j pečeně, pohanka, červená řepa

21 ob. x 25,-

21 ob. x 26,-

21 ob. x 52,- 

483,- Kč

525,- Kč

546,- Kč

1092,- Kč

                                        VOLBA 1                                           DATUM                                             VOLBA 2

telefon: 499 781 429; 733 662 895; e-mail: jidelna @zsul.cz                                                                                      JITKA ŠTĚPÁNOVÁ

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

26. - 28. 2. 2014

ce
na

ob
ěd

ů

7 - 10 let

11 - 14 let

15 let a více

veřejnost

21 ob. x 23,-

uhlířské špagety sypané sýrem

ovesná kaše s medovými jablky

kuřecí plátek na zelenině, brambor

vepřová pečeně na žampiónech, dušená rýže

segedínský guláš, houskový knedlík

rybí porce se sýrem, bramborová kaše

přírodní roštěná, dušená rýže bramborový knedlík plněný uzeninou, zelí kysané

halušky s lučinou

dukátové buchtičky se šodó

střapačky se zelím

plněné kynuté knedlíky s džemem

smažený květák, brambor, tatarská omáčka

kuřecí stehna pečená, houskový knedlík, zelí kysané

vepřová játra na roštu, hranolky, tatarská omáčka

lasagne s vepřovým mletým masem a zeleninou

pražská hovězí pečeně, brambor

vaječná omeleta se špenátem, brambor

sekaná pečeně, brambor, zelí kysané

znojemská hovězí pečeně, dušená rýže

vepřové maso v mrkvi, brambor

makové záviny

špekové knedlíky, zelí kysané

svíčková na smetaně, houskový knedlík

krupicová kaše sypaná kakaem

vepřové maso, brambor, dušená zelenina

rýžový nákyp s meruňkami a broskvemi

čočka nakyselo, vejce vařené, okurka kysaná

jaternicový prejt, brambor, zelí kysané

rizoto z vepřového masa sypané sýrem

masová směs z orientu, bramborové špercle 

rybí karbanátek,bramborová kaše 

azu po tatarsku, špagety sypané sýrem

vepřová pečeně, chlupaté knedlíky, zelí kysané

rybí plátek na bylinkách, bramborová kaše

rajská omáčka, hovězí maso vařené, kolínka

zapečené těstoviny

rybí filé smažené, bramborová kaše

přírodní řízek, bramborová kaše

uzená kýta, bramborový knedlík, špenát


