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  Sportovec měsíce: 

  Sběrač bylin: 
 

  Sběrač papíru: 

  Hádanky na Moodle: 

www.zsul.cz 
(správná odpověď: MADAGASKAR) 
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DDĚĚTTSSKKÝÝ  KKAARRNNEEVVAALL  
 

ANI PŘEKRÁSNÉ JARNÍ POČASÍ NEODRADILO 
V SOBOTU 8. 3. 2014 ODPOLEDNE VÍCE NEŽ 
DVĚ STOVKY NÁVŠTĚVNÍKŮ ZÚČASTNIT SE 
V POŘADÍ UŽ 16. DĚTSKÉHO KARNEVALU. 

A čím je takový karneval 
zvláštní? Snad tím, že je 
celý v režii žáků a 
pedagogů ZŠ Úpice-Lány. 

 Dětský parlament 
už den předem pomáhal 

s přípravou sálu. Další den měl jen a jen na svém triku 
šatnu, hudbu, taneční vystoupení, soutěže a hry. Po 
skončení akce zase uvedení sálu jídelny a. s. Juta do 
původního stavu. 

Paní učitelky se zase staraly o žaludky 
přítomných, o dodržování správného pitného režimu, o 
rozdávání cen… A že jich tentokrát bylo! Rekordních 
456 (slovy čtyři sta padesát šest). Nesmíme 
zapomenout ani na jediného mužského z řad 
pedagogického sboru, a to na Jana Balcara, který, jako 
už mnoho let předtím, ozvláštnil akci svým neotřelým 
moderátorstvím. 

 Co ještě dodat? Asi to, že se na úplný závěr 
karnevalu losovaly čtyři ceny z dětských a čtyři ceny 
z dospěláckých vstupenek. Vylosovaní rodiče si domů 
odnesli výborný dort, krásnou dvouposchoďovou 
bonboniéru, kvalitní víno a lánskou medovinu. Děti 
potom další dort, kazetu plnou bonbónů, ohromné 
pirátské lego a nejšťastnější z nich tablet v hodnotě 
3 500,- Kč. 

Děkujeme všem a za rok 7. 2. 2015 ve stejnou 
hodinu  a na stejném místě NA SHLEDANOU.        

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                   
 

Láňáci 

LÁNŠTÍ SPONZOŘI 
ADAM ELEKTRO F. O., ÚPICE  
AGENTURA GENERALI, PANÍ VIKOVÁ, ÚPICE  
AUTOOPRAVNA BARO, ÚPICE  
BARVY - LAKY, ÚPICE  
CA TOMA, ÚPICE  
CUKRÁRNA MARATONSTAV, PANÍ 
JIRÁNKOVÁ, ÚPICE  
ČESKÁ SPOŘITELNA, ÚPICE  
DROGERIE TETA, ÚPICE  
ELDORÁDO – RÁJ DOBRODRUŽSTVÍ A HER 
GRUND A.S., PANÍ GRUNDOVÁ, MLADÉ BUKY  
JIP, VÝCHODOČESKÁ, A. S., STARÉ HRADIŠTĚ  
JÍZDNÍ KOLA, PANÍ BÁRTOVÁ, ÚPICE  
JOSEF JANSA, ÚPICE  
JUTA, A. S., ÚPICE  
KADEŘNICTVÍ, PANÍ CVRČKOVÁ, ÚPICE  
KADEŘNICTVÍ, PANÍ KAPLANOVÁ, ÚPICE  
KADEŘNICTVÍ, PANÍ MODRZEWSKÁ, ÚPICE  
KERAMIKA, PANÍ ZAŇKOVÁ, ÚPICE  
MĚSTO ÚPICE  
MONEY BANK, ÚPICE  
MUDr. PAVEL ČERNÝ, ÚPICE  
N-SYS, S.R.O., ÚPICE  
OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, PANÍ HUDÁ, ÚPICE  
OVOCE- ZELENINA, PANÍ BALCAROVÁ, ÚPICE  
PALIVA ZAŇKA, ÚPICE  
PAN JAROSLAV ROSA, BATŇOVICE  
PAN MIROSLAV MACEK, ÚPICE  
PANÍ HANA MATERNOVÁ, ÚPICE  
PAPÍRNICTVÍ, PANÍ SOUČKOVÁ, ÚPICE  
PAPÍRNICTVÍ, PANÍ VODIČKOVÁ, ÚPICE  
PARTIS, A. S., SUCHOVRŠICE  
PENZION U ŘEZNÍČKŮ, ÚPICE  
PIZZERIE, ÚPICE POD MĚSTEM  
POJIŠŤOVNA GENERALI, ÚPICE  
PRODEJNA PC POD MĚSTEM, PAN KÁBRT  
PRODEJNA PC, PAN ROUBÍK, ÚPICE  
PRODEJNA POLSKÝCH POTRAVIN, ÚPICE  
RELAX CENTRUM, ÚPICE  
RYCHLÉ OBČERSTVENÍ, PANÍ KACHLÍKOVÁ  
PANÍ HELENA KÁBRTOVÁ, ÚPICE  
SIKO KOUPELNY, A. S., TRUTNOV  
SKLO PORCELÁN, PANÍ MELICHAROVÁ, ÚPICE  
SODEXO, S.R.O., PRAHA  
STCJH, PAN JAROSLAV JÖRKA  
TEXTIL, PANÍ ČEPELKOVÁ, ÚPICE  
TEXTIL, PANÍ URBANCOVÁ, ÚPICE  
TEXTIL, PANÍ VITOCHOVÁ, ÚPICE  
TRAFIKA, PAN RYCHLÍK, ÚPICE  
VETIM, S.R.O., ÚPICE  
WOHN - BAU, S.R.O, TRUTNOV  
ZVERIMEX, PANÍ JAROUŠOVÁ, ÚPICE  
ŽELEZÁŘSTVÍ MELICHAR, ÚPICE 
 



« 4 » 

NNEETTRRAADDIIČČNNÍÍ  TTĚĚLLEESSNNÁÁ  VVÝÝCCHHOOVVAA  NNAA  11..  SSTTUUPPNNII  
  

 

Už v loňském roce jsme se rozhodli 
dětem zpestřit hodiny tělesné výchovy lekcí 
zumby. Letos jsme pozvali lektorku paní 
Noskovou, která připravila pro každou třídu 
hodinovou lekci. Děti byly nadšeny, dokonce 
nechtěly ani přestat tančit. 

Eliška Šťovíčková (1. A): „Hodina zumby 
byla hezká a dobrá. Tance se mi líbily. Byla jsem 
trochu unavená, ale užila jsem si to. Chtěla bych 
si to zopakovat.“ 

Tanec se líbil i chlapcům, jak potvrdil Karel Slavík (1. A): „Hodina se mi moc líbila, protože 
byla jiná. Paní cvičitelka moc hezky tancovala a byla hodná. Chtěl bych to umět jako ona.“ 

 

  
JJIIŽŽ  TTRRAADDIIČČNNĚĚ  SSEE  ŽŽÁÁCCII  11..--  44..  TTŘŘÍÍDD  ÚÚČČAASSTTNNÍÍ  

PPLLAAVVEECCKKÉÉHHOO  KKUURRZZUU  VV  KKRRYYTTÉÉMM  BBAAZZÉÉNNUU  
VV  TTRRUUTTNNOOVVĚĚ..  

 Žáci se učí plaveckým dovednostem dle svých 
schopností v různých výkonnostních skupinách. K výuce 
používají  pomůcky. Výuka probíhá hravou formou a děti se 
na každou další lekci těší. Jsme rádi, že díky tomuto kurzu 
děti získávají větší fyzickou zdatnost.  

Často totiž platí: UMĚT DOBŘE PLAVAT = ZÁCHRANA 
LIDSKÉHO ŽIVOTA!  

                        (Dč, Dě)                                                                                                                             
 

VVÝÝUUKKAA  PPRRVVNNÍÍ  PPOOMMOOCCII  VV  11..  AA  22..  TTŘŘÍÍDDĚĚ  
 

V hodinách prvouky se 
žáci seznamují se 
základy první pomoci. 
Abychom jim tuto výuku 
zpestřili, pozvali jsme si 
do hodiny zdravotnici 
ze záchranné služby 
Veroniku Mílovou. Ta 
dětem poutavou formou 
přiblížila problematiku, 
jejíž znalost je pro 
všechny velice důležitá. 
Vždyť i malé dítě se 

může podílet na záchraně lidského 
života, např. znalostí důležitých 
telefonních čísel a způsobem 
chování v dané situaci.  

Žáci se seznámili se 
zdravotnickými pomůckami a 
způsoby ošetření jednotlivých 
poranění. Děti na závěr od paní Mílové dostaly 
tematickou omalovánku, která jim byla 
přínosem pro další zdravotnické znalosti. 
Hodina se všem velice líbila a my se těšíme na 
další spolupráci.                                 
(Dč, Dě)  
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SSPPOORRTT 

 

ZZVVÍÍŘŘÁÁTTKKOOVVÁÁ  OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA 

 Vzhledem k tomu, že nejbližšími okrskovými závody je soutěž ve šplhu, v únoru jsme 
soutěžili o „DATLA ŠPLHAVCE“. Prvňáci a druháci šplhali do výše tří metrů, třeťáci, čtvrťáci a 
páťáci do výše čtyř metrů. Ti nejlepší obdrželi nejen medaili a sladkou odměnu, ale budou nás 
reprezentovat v okrskovém kole ve šplhu. Tento závod proběhne v dubnu v naší tělocvičně. 
 Koncem února žáci 1. stupně začali jezdit do trutnovského plaveckého bazénu na kurz 
plavání. První a druhá třída absolvuje deset lekcí, třetí a čtvrtá třída pět. V závěrečné lekci je 
čeká boj „VŠESTRANNÉHO DELFÍNA“. 
      

DÍVKY                           CHLAPCI 
      1. TŘÍDA     

1. JESSICA SMRCOVÁ 1. LUKÁŠ BORSKÝ 

2. Anna Absolonová 2. Alexandr Lakatos 

3. Dorota Vojtěchová 3. Matěj Pirný 

                                                                     

      2. TŘÍDA       

 

1. TEREZA ABSOLONOVÁ 1. ONDŘEJ NETOLICKÝ 

2. Nikola Weissová 2. Šimon Pohner 

3. Pavlína Šlechtová 3. Marek Langer 
                                                          

      3. TŘÍDA 

 

1. MARTINA MANNOVÁ 1. MARTIN TOMEK 

2. Berenika Viktorie Fialová 2. Marek Nohejl 

3. Anna Pytlíková 3. Jakub Zezula 

                                 

      4. TŘÍDA 

 

1. MARKÉTA DAŠKOVÁ 1. TOMÁŠ GODER 

2. Petra Doležalová 2. David Matějka 

3. Andrea Košnarová 3. Martin Šíma 
 

      5. TŘÍDA       

 

1. DIVIŠKA ŠIKOVÁ 1. JAROSLAV KÁBRT 

2. Lucie Sacherová 2. Matěj Píša 

3. Soňa Nedomová 3. Martin Henych 

 
                                                                                                                                             (Jč)     
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LLYYŽŽAAŘŘSSKKÝÝ  KKUURRZZ  55..  TTŘŘÍÍDD  
  

POSLEDNÍ ÚNOROVÝ TÝDEN PATŘILA SJEZDOVKA V PETŘÍKOVICÍCH 23 
LÁNSKÝM PÁŤÁKŮM. PROBÍHAL ZDE LYŽAŘSKÝ KURZ. V LETOŠNÍM ROCE 

SE PŘIHLÁSIL DOSTATEČNÝ POČET ZÁJEMCŮ, A TAK SE MOHL 
USKUTEČNIT HISTORICKY PRVNÍ LYŽAŘSKÝ KURZ PRO ŽÁKY 5. TŘÍD. 

 

 Každé ráno pod lánskou školu 
přijížděl skibus, který nám 
provozovatel petříkovické sjezdovky 
poskytl zdarma.  

Výuka probíhala v dopoledních 
hodinách ve dvou blocích s 
půlhodinovou přestávkou na svačinu. 
Na oběd jsme se vraceli opět do školy. 
 Žáci byli rozděleni do tří skupin 
podle výkonnosti. Zkušenější lyžaři 
zdokonalovali svoji techniku. 
Začátečníci se nejprve seznamovali s 
pohybem na lyžích a jízdou na vleku. V 
úterý po svačině  již však  všichni 
sjížděli bez větších obtíží velkou sjezdovku.  

Žáci "lyžák" zvládli bez zranění a s petříkovickým svahem se poprali úspěšně. Zaslouží si 
tedy velkou jedničku. Kurz  se jim líbil a již nyní se těší na další lyžařský výcvik. 
 Tímto způsobem jsme rozšířili nabídku kurzů pro žáky 1. stupně (vedle bruslení a plavání).  
  

Poděkování patří všem zaměstnancům Skiareálu Petříkovice za vstřícnost. Děkujeme také  
rodičům, že umožnili svým dětem zúčastnit se této akce. Nás učitele těší, že i přes špatné 
sněhové podmínky v letošním roce jsme dokázali zorganizovat dva lyžařské kurzy (pro 7. až 8. 
třídu a pro třídy 5.). Bohužel počasí neumožnilo uskutečnit kurz pro 4. třídu, která měla v 
Petříkovicích lyžovat o týden později. Žáci nemusí být ale smutní, již teď se mohou těšit na 
příští rok, kdy kurz určitě proběhne.  
                                                                                                                                   (Vč, Jč, Ky) 

JJAAKK  ZZHHOODDNNOOTTIILLII  KKUURRZZ  ŽŽÁÁCCII  PPÁÁTTÝÝCCHH  TTŘŘÍÍDD??  
  

 
 
Lyžařský výcvik se mi moc líbil. Naučila jsem se 
pořádně lyžovat. Jednou jsem špatně chytila 
kotvu, ale jinak to bylo fajn. Občas jsem spadla, 
ale hezky jsme si zalyžovali.  

Martina BÁRTOVÁ 
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NA LYŽAŘSKÉM VÝCVIKU NÁS NAUČILI 
ZAPICHOVAT DO OBLOUČKŮ HŮLKY. 
MNOHO Z NÁS TO NEUMĚLO, ALE PŘES 
TÝDEN SE TO VŠICHNI NAUČILI. MOC 
SE MI NELÍBILO, JAK JSME MUSELI 
ZASTAVOVAT V KOPCI, ALE JINAK TO 

STÁLO ZA TO. MOC JSME SE V 
PETŘÍKOVICÍCH BAVILI. KE KONCI 
SKORO NEBYL SNÍH, ALE I TAK JSME SI 
POŘÁDNĚ ZAJEZDILI. BYLO TO FAJN. 

 

Nela BORŮVKOVÁ

 

Moc jsem se na lyžařském výcviku bavila. Naučila jsem se pořádně lyžovat, takže už jsem 
nejezdila pluhem. Ze začátku jsem se bála, ale pak už ne. Zážitek byl, jak Petra 
Janečková čekala, až sníh rozmrzne.  

Hana SEDLÁČKOVÁ 
 

NA LYŽAŘSKÉM VÝCVIKU JSEM SE NAUČILA LYŽOVAT. MOC SE MI TAM LÍBILO. JEN SE 
MI NELÍBIL NA KONCI TÝDNE SNÍH. MÁM ZÁŽITEK, JAK MARUŠKA SPADLA NA TRÁVU 
A JELA PO ZADKU I S LYŽEMI. 

Zuzana HORÁKOVÁ 

 
 

LYŽAŘSKÝ KURZ SE MI LÍBIL. NEJLEPŠÍ BYL 
VLEK A SJEZDOVKA. NIC BYCH NEMĚNIL. 

Pavel KAŠPAR 
 

Nejvíce se mi líbila volná jízda. 
Jan SLÁMA 

 

LÍBILO SE MI, ŽE PANÍ UČITELKY NÁS TO HEZKY NAUČILY A VŠE VYSVĚTLILY. 
LYŽAŘSKÝ KURZ SE MI LÍBIL. 

Lucie SACHEROVÁ 
 

Lyžařský kurz se mi líbil, ale vadilo mně, že místy bylo bláto a tráva. 
 Marie PROUZOVÁ 
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SSPPOORRTT  ––  22..  SSTTUUPPEEŇŇ  
 

  KKRRAAJJSSKKÉÉ  KKOOLLOO starších chlapců v basketbalu se 
uskutečnilo dopoledne 18. února. Soupeřů bylo tak akorát – tři. Klukům 
přijelo do Jičína fandit asi třicet spolužáků vybraných z druhého stupně.  
 Chlapci nakonec obsadili třetí příčku s bilancí jedné výhry a dvou 
proher. K první prohře pomohl částečně i rozhodčí, který prakticky nepískal 

jasné fauly. Ale i to se občas ve sportu stává. Chlapci vše přijali se zdviženou hlavou, úspěch pro 
ně bylo vítězství v okresním kole. 
 3. března mladší chlapci (6. a 7. třída) vybojovali na OOKKRREESSNNÍÍMM  VV  KKOOLLEE  VV  TTRRUUTTNNOOVVĚĚ 
2. místo. I to je velký úspěch.                 Adam PETERA, 9. A 

 
Pěkné 3. místo vybojovali žáci ZŠ Úpice-

Lány v OOKKRRSSKKOOVVÉÉMM  KKOOLLEE ve šplhu, které 
proběhlo v úterý 11. 3. 2014 ve Rtyni 
v Podkrkonoší.  Na pomyslné stupně vítězů 
dosáhli i v jednotlivých kategoriích.  Pro 1. 
místo si vyšplhali Iveta ROHANOVÁ a Matěj 
KAIZR, 2. místo patří Nikole MANYCHOVÉ, 
Petru LUŠTINCOVI a Filipu PANČÍKOVI, 3. 
místo vybojovala Gabriela HOMOLOVÁ. 
Příslibem pro další roky je, že se tentokráte 
dařilo zejména žákům v mladších kategoriích. 

Poděkování patří všem, kteří naši 
školu reprezentovali. 

 

CCEELLKKOOVVÉÉ  PPOOŘŘAADDÍÍ  ŠŠKKOOLL::  
1. ZŠ a ZUŠ Rtyně v P.  104,24 s 
2. MG a SOŠ Úpice  111,78 s 
3. ZŠ Úpice-Lány   113,40 s 
4. ZŠ Bratří Čapků   120,39 s 
5. ZŠ Malé Svatoňovice  141,94 s 
     

 

 V pondělí 10. 3. 2014 se konal další 
ročník LLÁÁNNSSKKÉÉ  LLAAŤŤKKYY. Letos se ho zúčastnilo celkem 24 dívek a chlapců 5. až 9. tříd. 
Tentokráte měly také premiéru nové duchny a stojany pro skok vysoký, které byly zakoupeny na 
jaře uplynulého školního roku. 

Soutěž ozdobil především Petr LUŠTINEC (9.A). Výkonem 168 cm překonal dva roky starý 
rekord Ivana Krieglera a zapsal se do historických tabulek  rekordů naší školy. Na jeho úspěchu  
má svůj podíl také Adam Petera (9.A), který Petrovi ochotně zapůjčil své adidasky, jelikož  svoji 
sportovní obuv zapomněl nový rekordman doma. A Adamovy boty si opravdu pochvaloval. 
 Nejnapínavější souboj svedly mladší dívky. Nakonec zvítězila Barbora ŠŠŤŤOOVVÍÍČČKKOOVVÁÁ (6. 
B). Bohužel se tohoto zápolení z časových důvodů nemohly zúčastnit Iveta Rohanová a Nikola 
Manychová. Obě děvčata ale přislíbila účast na Úpické laťce.          

 

 MLADŠÍ DÍVKY    MLADŠÍ CHLAPCI   

1.  Barbora Šťovíčková 6. B 120 cm 1. Milan Miko 7. A 135 cm 
2. Petra Lencová 5. A 120 cm 2. Ondřej Vlček 6. A 130 cm 
3. Lucie Melicharová, Tereza Kopecká 7. A, B 115 cm 3. Filip Pančík 6. A 130 cm 

 STARŠÍ DÍVKY    STARŠÍ CHLAPCI   

1.  Nikola Kábrtová 9. A 120 cm 1. Petr Luštinec 9. A 168 cm 
    2. Petr Jiříček 8. A 148 cm 
    3. Adam Petera 9. A 145 cm 

Děkujeme všem zúčastněným za předvedené výkony.             (Pk Tv+sport) 
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OOLLYYMMPPIIJJSSKKÝÝ  PPAARRKK  LLEETTNNÁÁ  ––  SSOOČČII  22001144  
 

VE ČTVRTEK 20. ÚNORA 2014 SE 37 ŽÁKŮ A 4 PEDAGOGOVÉ  
ZŠ ÚPICE-LÁNY V BRZKÝCH RANNÍCH HODINÁCH VYDALI DO PRAHY DO 
OLYMPIJSKÉHO PARKU LETNÁ – SOČI 2014. ZÁJEZD BYL ODMĚNOU ZA 

3. MÍSTO V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI MOJE OLYMPIÁDA, KTEROU 
USPOŘÁDAL ČOV.

Hlavní město nás přivítalo azurově modrou 
oblohou a  příjemnou teplotou vysoko nad 
bodem mrazu.  
 Hned na parkovišti se nás ujal 
dobrovolník Dan, který nás provázel po celý 
zbytek dne. Nejprve nás zavedl do 
obrovského stanu, kde se shromáždilo téměř 

300 žáků ze 7 škol z celé republiky. Odložili 
jsme si zavazadla, obdrželi základní 
instrukce a také vydatnou zdravou svačinu.  
 Prvním, a fyzicky hodně náročným 
stanovištěm, které na nás čekalo, bylo 
stanoviště biatlonu. Obuli jsme si boty, 
běžky, navlékli hůlky a vydali se na 
biatlonovou trať. Nejvíce se líbila střelba 
laserovou zbraní. Někteří trefili hned 
napoprvé „čtyři z pěti“, jiní naopak museli 
zvládnout i pět trestných koleček. 
Pedagogický dozor plnil funkci servisu: 
shromažďoval odložené bundy, rukavice, 
čepice, hlídal mobilní telefony a samozřejmě 
podával občerstvení.  
 Po vrácení lyžařské výzbroje jsme se 
odebrali na hokejové kluziště. Ujali se nás 
studenti FTVS, obor trenérství ledního 
hokeje. Ani ti nás nešetřili. Na závěr 
náročného šedesátiminutového tréninku jsme 
si zahráli cvičně zápas. Největší problémy 
všem dělaly přilby, které jsme kvůli 

bezpečnosti museli 
mít po celou dobu na 
hlavě. 
 Naše kroky 
potom směřovaly do 
stanu, do kterého 
pořadatelé umístili 
nejrůznější moderní 
stroje pomáhající 
sportovcům při 
tréninku. Někteří neváhali a hned nějaké 
vyzkoušeli. 
 Dopoledne bylo po fyzické stránce velmi 
náročné a naše hladové žaludky se začaly 
ozývat. Hovězí vývar, kuřecí řízek a brambory 
přišly všem vhod.  
 Po obědě jsme se rozdělili do čtyř 
družstev. Každého družstva se ujal instruktor 
a společně s ním jsme bruslili po ledové dráze 
doplněné mnoha atrakcemi.  
 Ve 14:30 hodin na hlavním podiu 
proběhlo vyhlášení nejlepších škol a předání 
cen. Aneta Patáková,Tomáš Goder a Adam 
Petera poskytli rozhovor Petru Svěcenému, 
sportovnímu komentátorovi České televize. 
Všichni žáci navíc obdrželi pamětní medaile. 
 Následoval rozchod, který většina 
zúčastněných využila k prohlídce stanoviště 
curlingu a snowboardu. Nechyběla ani návštěva 
stánků s občerstvením. 
 V 16:00 hodin jsme se vydali na cestu 
zpět.  
 Celou akci považujeme za velmi 
vydařenou a již se těšíme na další podobnou 
soutěž, kterou pro nás ČOV chystá.  
 Těší nás i slova našeho průvodce Dana: 
“Vaše skupina byla nejlepší!“ 

ZŠ Úpice-Lány
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DOMINIK ROUDNÝ SE ZEPTAL PETRA JIŘÍČKA Z 8. A NA JEHO DOJMY 
Z TOHOTO VÝLETU. 

Které sporty sis v Praze vyzkoušel? 
HOKEJ, BIATLON, BRUSLE. 
Které z nich tě bavily nejvíc? 
BIATLON. 
Měli jste i jinou zábavu nežli sportování? 
ANO, BYL TAM STAN ČVUT - ČESKÉ 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ. 
Jel bys tam znovu? 
ANO. 
Jak moc jsi byl unaven po ukončení výletu. 
DOCELA DOST, HLAVNĚ Z HOKEJE A BRUSLÍ. 
Děkuji za rozhovor.         Dominik ROUDNÝ, 6. B 
 

KKRREESSLLIILLII  JJSSMMEE  ČČEESSKKÉÉ  OOLLYYMMPPIIOONNIIKKYY  --  PPOOZZNNÁÁTTEE  JJEE??  
  
 

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorky obrázků: Anna Goderová, Barbora Šťovíčková, Gabriela Jursíková, Natálie Poláchová 
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BBUUSSIINNEESSSS  DDAAYY  --  SSOOUUTTĚĚŽŽ  ((FFIINNAANNČČNNÍÍ  GGRRAAMMOOTTNNOOSSTT))  
 

VVEE  SSTTŘŘEEDDUU  2266..  ÚÚNNOORRAA  SSEE  VVYYDDAALL  PPĚĚTTIIČČLLEENNNNÝÝ  TTÝÝMM  ((PPLLUUSS  
NNÁÁHHRRAADDNNIICCEE))  DDOO  TTRRUUTTNNOOVVAA  OOBBHHÁÁJJIITT  LLOOŇŇSSKKÉÉ  VVÍÍTTĚĚZZSSTTVVÍÍ  VVEE  

ZZNNAALLOOSSTTEECCHH  FFIINNAANNČČNNÍÍ  GGRRAAMMOOTTNNOOSSTTII..  
 

Tento rok nás reprezentovali Patrik 
HLAVATÝ, Martina HRABOVÁ, Martina 
HRANIČKOVÁ, Vojtěch JARÝ, Petr 
LUŠTINEC a Aneta PATÁKOVÁ (původně 
jsme měli dva týmy, ale chřipka napáchala 
v našich řadách takovou neplechu, že jsme 
horko těžko sestavili jedno družstvo).  

V autobuse ještě panovala dobrá 
nálada, pak však mezi námi zavládla mírná 
nervozita.  

Celá soutěž se skládala z šesti úkolů. 
Prvním z nich bylo představení školy, 
prezentace týmu, jeho loga a motta. Náš tým 
se jmenoval, stejně jako v předcházejících 
ročnících, FČELY a motto znělo: „O peníze 
se musíme starat, aby nám neuletěly jako 
včely“. Další úkoly už byly pouze z oblasti 
finančnictví. Porotu zajímalo, jak se 
orientujeme v historii naší měny, v systému 
bankovnictví, v nabízených finančních 
produktech, co nám říká kurzovní lístek atd. 
Na některé úkoly jsme si mohli vsadit od 0,- 
do 50,- Kč a získat tak, nebo i ztratit, 
bonusové body.  

Na poslední úkol, kterým byla 
REKLAMA, jsme vsadit nemohli. Zástupce 

každého z devíti týmů si vylosoval předmět 
z nabídky obalových, popřípadě manipulační 
prostředků (skládací přepravka, nákupní 
košík, batoh, plastový koš, stěhovací háky, 
kbelík, taška, papírové krabice a  jutový 
pytel). Posledně jmenovaný jsme si vylosovali 
my. Spolu s ostatními jsme měli 20 minut na 
přípravu reklamy. Porota ve složení Mgr. Ing 
Miroslavy Kameníkové (šéfredaktorka 
Krkonošského deníku), Ing. Michala Sachera 
(zástupce Komerční banky Trutnově), 
Františka Molíka (člen Krajské hospodářské 
komory ČR), Jaroslava Háka (jednatel 
společnosti JHT CZ s.r.o.) a Josefa Mádleno 
(absolvent CSA Trutnov) hodnotila nápad, 
vystupování, přednes a další náležitosti, 
které má správná reklama mít.  

Pak už zbývalo jen naše čekání na 
spočítání výsledků. Kolem druhé hodiny jsme 
se dočkali. A protože porota vyhlašovala 
výsledky od posledního družstva, naše 
nervozita s blížícími se posledními třemi 
místy vzrůstala. Když název našeho týmu 
nezazněl ani jako předposlední, neubránili 
jsme se hlasitým výkřikům radosti. VYHRÁLI 
JSME, nezklamali jsme (stejně jako naši 
předchůdci loni a předloni). 

 

Co dodat, odnesli jsme si diplom za 1. 
místo, tašku plnou cen, a hlavně triko 
s nápisem NEJLEPŠÍ BUSINESS TEAM 
2014. 

 

Pozn. Pořadatelem akce byla CZECH SALES 
ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. 

 

Martina HRANIČKOVÁ, 9. A, Tch 
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TTOOUULLKKYY22  
 

OHLÉDNUTÍ ZA ETAPOU č. 1 – DAVID RAK KRALOVAL 
 

První etapu jednoznačně ovládl David RAK. Za předvedený výkon zaslouží 
velkou pochvalu. Navíc nesoutěží ve dvojici, ale jako jednotlivec! Vy ostatní se můžete 
stydět. Ani jste se nepokusili. Když už se na něco dobrovolně přihlásíte, tak byste se 
měli také zúčastnit. Ale zodpovědný přístup vám asi nic neříká… Docela jste mě 

zklamali. Pevně věřím, že v další etapě vše napravíte… Budu se těšit na vaše odpovědi. 
 

PS: JÁ TOTIŽ MOC RÁDA ROZDÁVÁM RAZÍTKA, TAK SE SNAŽTE, AŤ JICH MŮŽU 
ROZDĚLIT CO NEJVÍC.   
 

ETAPA č. 2 – CHKO BROUMOVSKO 
 

 V minulé etapě jsme se zastavili na Bischofsteinu, těsně před nepříliš 
turisty atakovanými branami Adršpašsko-teplických skal. I odtud se 
můžeme vypravit do těchto hojně navštěvovaných míst. Nebudeme se tedy 
již ničím zdržovat a vyrazíme od rozcestníku po žlutém značení vlevo. 
Dojdeme až k Liščímu sedlu, kde se napojíme na červenou. Po levé ruce si 
můžeme prohlédnout nouzovou plochu pro přistávání ultralehkých letadel, 

která vypadá pouze jako obyčejná louka. 
 Značení nás dovedlo až ke hlavní bráně do Adršpašských 
skal. Zde to asi všichni dobře známe… Kdo by si však pomyslel, 
že se tu zhruba před 120 miliony lety rozkládalo mělké moře…? 
Nejprve si projdeme klasickou zelenou trasu, pak zamíříme po 
žluté k vodopádům a odtud po úžasné plavbě s protřelými 
kormidelníky vyrazíme vstříc Teplickým skalám. Pod sedmi 
schody přestoupíme na 

modré značení, které nás až na malou zelenou výjimku 
provede Teplickými skalami. Procházka těmito skalními 
útvary se od té adršpašské decentně liší. Zatímco v „Ádru“ 
jsou jednotlivé skalní zajímavosti a podobizny velmi dobře 
patrné, někdy je tvoří naprosto celá skála, zde je třeba 
zahrát si na detektiva. V některých případech pomůže i notná 
dávka bujné fantazie. I přesto je procházka velmi atraktivní.  
 V Teplicích nad Metují se s pískovcovými monumenty 
rozloučíme. Čeká nás menší výlet po okolních městech a vesnicích. Nejprve se vydáme po 
červeném značení do Meziměstí. V poslední době se zde stala velkou turistickou atrakcí 
rozhledna na Ruprechtickém Špičáku. Za zhlédnutí stojí také bývalá tvrz přestavěná do podoby 
barokního zámečku.      
 Z Meziměstí se přesuneme do Broumova. Zde se můžeme kochat 
historickým jádrem města. Ze středověkého opevnění tu zbylo pouze pár 
prvků, zato některé domy stojí stále na původních základech. Nesmíme si 
nechat ujít návštěvu broumovského kláštera. Schovávají se tu nejen 
mumie, ale i věrná kopie turínského plátna. 
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Červené značení nás dovede do posledního města této etapy, kterým 
je Police nad Metují. Okamžitě se nám do mysli vkrade jedno jediné 
slovíčko… MERKUR. Nemyslím tím samozřejmě planetu naší sluneční 
soustavy, ale nejznámější českou kovovou stavebnici, která vznikla 
počátkem minulého století právě v Polici.  

 

ETAPA č. 2 – OTÁZKY A ÚKOLY 
   

1. Stručně vysvětli pojem „ultralehké letadlo“. (FYZIKA) 
2. Objasni, co je to ozvěna. (FYZIKA) 
3. Na území NPR Adršpašsko-teplické skály se nacházejí tři zříceniny 

bývalých hradů. Napiš jejich názvy. (ZEMĚPIS, DĚJEPIS) 
4. Zjisti, jaká je nadmořská výška hradu Adršpach. Tento údaj ti pomůže 

vypočítat, kolik schodů by vedlo na vrchol, kdyby měl každý schod výšku 
stejnou jako schod na našem školním schodišti. (MATEMATIKA) 

5. Jak dlouho by trval výstup na hrad Adršpach v minutách, kdyby rychlost 
našeho výstupu byla 5 m/s? (FYZIKA) 

 

DDIIVVAADDLLOO  VV  HHOODDIINNĚĚ  AANNGGLLIIČČTTIINNYY  
 

V HODINÁCH ANGLIČTINY SE NEJEN UČÍME GRAMATIKU, ALE  
TRÉNUJEME I KONVERZACI. MEZI NAŠE OBLÍBENÉ METODY VÝUKY 

PATŘÍ SCÉNKY. 
 

Každá skupinka si připraví scénář na zadané téma. Vymyslí 
anglický rozhovor, obsazení rolí a scénku secvičí a v závěru  
předvede před ostatními.  
 V březnu jsme hráli scénky na téma HOROR. Myslím si, že 
se všem povedly. Společně jsme se nasmáli a malinko se i báli. 
Skupinky si vedly dobře, projevila se skvělá spolupráce, dokázali 
jsme improvizovat a dobře využít kulis. Dokonce jsme i natočili 
videa, některá jste mohli zhlédnout na čtverci. Těšíme se na 
příště, vždy se skvěle pobavíme.                Anna KYSELOVÁ, 8. B 

 
 

 

 

HOROR VHOROR VHOROR VHOROR V    8. B8. B8. B8. B    
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TTÝÝDDEENN  ZZEEMMĚĚPPIISSUU  
 

KAŽDÝ DEN, OD POSLEDNÍHO ÚNOROVÉHO PONDĚLÍ DO POSLEDNÍHO 
ÚNOROVÉHO PÁTKU, BYL ZASVĚCEN NĚKTERÉMU ZE SVĚTADÍLŮ. V UVEDENÝ 
ČAS PROBĚHLA PREMIÉRA NOVÉHO POČINU NAZVANÉHO TÝDEN ZEMĚPISU.  

JEHO CÍLI BYLO ZAMYŠLENÍ NAD JINAKOSTÍ VE SVĚTĚ, NAD DODRŽOVÁNÍM 
LIDSKÝCH PRÁV A POPULARIZACE TOHOTO VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 

 

AAFFRRIICCKKÉÉ  PPOONNDDĚĚLLÍÍ nás zavedlo na Madagaskar v rámci unikátního vzdělávacího projektu 
Planeta Země 3000, jehož pořadatelem je již několik let stejnojmenná náchodská obecně 
prospěšná společnost. Poutavý program, který nabídl nové a nepříliš známé informace o této 
africké zemi, zaujal všechny přítomné děti od 3. do 9. tříd.  

 

Jak hodnotila pořad Dorota PROUZOVÁ z 8. B?   
„Odnesli jsme si spoustu zajímavých informací. Například, že tam jsou špatné silnice, že je 

to ostrov ležící poblíž jihovýchodního pobřeží Afriky, že je tam vysoká úmrtnost dětí na nemoci, 
že je to království lemurů, že tam mají dechberoucí obřady mrtvých, že je to země úžasných 
zvířat, že tam je velká chudoba… A jako dárek jsme ještě všichni dostali velmi zajímavý časopis 
Koktejl. Moc děkujeme za naučný a zábavný dokument a těšíme se na příští rok.“ 

 

EEVVRROOPPSSKKÉÉ  ÚÚTTEERRÝÝ nabídlo tři aktivity. Terénní 
cvičení, jehož tématem byla Úpa se svými přítoky a 
prameniště Mostolinka. Žáci šestých tříd se seznámili s 
nádherným koutem našeho města, kouzelnými přírodními 
scenériemi a neobvykle efektními vývěry vody. Šesťáci se 
tak dozvěděli, že právě prameny v Mostolince jsou hlavním 
zdrojem pitné vody směřující městským vodovodem do 
úpických domácností.  

 
 

Dominik ROUDNÝ z 6.B: „Společně s paní učitelkou Hrabánkovou a panem ředitelem 
Kalouskem jsme se vypravili na „dvanáctikilometrový výlet“. Podívali jsme se na Rtyňku a 
poté i na její vlévání do Úpy (jez na Sychrově), pokračovali jsme k potoku Radečka a 
exkurzi jsme ukončili u jejího soutoku s Úpou. Cesta trvala pět vyučovacích hodin. 
Myslím, že mluvím za všechny, když řeknu, že nás pořádně bolely nohy.   

Nakonec jsme ještě dostali za úkol zakreslit mapu naší cesty. Tento výlet jsme si 
užili a myslím, že bychom šli znovu.“ 

 

Odpoledne se sešly dvojice, které si to „rozdaly“ ve skládání 
puzzle mapy České republiky na čas. Nejrychleji (za 3 minuty a 10 
vteřin) ho složily Gabriela BALCAROVÁ a Natalie ŠKALOUDOVÁ 
ze 7. B. Široké veřejnosti byl pak určen večerní filmový dokument 
Na sever od slunce, který nás zavedl za polární kruh do Norska.  

 

SSTTŘŘEEDDAA byla ve znamení Nového světa, tedy AAMMEERRIIKKYY. 
Soutěž v poznávání vlajek amerických zemí vyhrál Vojtěch JARÝ 
(9. A). Nejlákavějším bodem středečního menu byla cestopisná přednáška Josefa Kučery na 
téma Za indiány, pyramidami a přírodními skvosty Latinské Ameriky. Mladý cestovatel, kterého 
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nezaskočila žádná otázka, se s přibližně dvaceti návštěvníky 
podělil o neobyčejné zážitky, dovezené suvenýry a zejména 
osm stovek nádherných snímků.  

 

AASSIIJJSSKKÝÝ  ČČTTVVRRTTEEKK nás přemístil do Ázerbájdžánu. 
Hodinový film, který se promítal v učebně fyziky, nás utvrdil 
v tom, že není všechno zlato, co se třpytí. Nahlédli jsme 
totiž pod pokličku zdánlivě moderní prozápadní země a pod 
ní zhlédli něco nekalého.   

 

Týden zeměpisu zakončil PPÁÁTTEEČČNNÍÍ skok k protinožcům. AAUUSSTTRRÁÁLLIIII  AA  OOCCEEÁÁNNIIII jsme si 
připomněli soutěží jednotlivců v pexesu. Na obrázcích byla ryze australská zvířata a ta si 
nejlépe zapamatovala a nejvíce kartiček nasbírala Gabriela BALCAROVÁ. Součástí Týdne 
zeměpisu byla také výstava nových i starých atlasů, klasických i kuriózních map, historických i 
současných učebnic zeměpisu. 

 

Jak už to tak při vzdělávání a výchově bývá, měl-li Týden zeměpisu smysl a byly-li 
naplněny výše vytýčené cíle, ukáže až čas… 

(pK) 
 

KKRRÁÁSSAA  KKOOLLEEMM  NNÁÁSS  
Stalo se Vám někdy, že jste šli lesem nebo po 
louce a uviděli jste nádhernou květinu nebo 
strom a hned se vám zdálo všechno lepší a 
krásnější? Všechny vaše problémy se zdály 
najednou nepatrné…  

Kolem nás je tolik krásy, které si často 
ani nevšímáme, nebo jí nevěnujeme pozornost, 
jakou by si zasloužila. Neuvěřitelně si tím 
ochuzujeme život. Pokud chcete mít veselý a 
šťastný život, naučte se radovat  z maličkostí, 
vždyť z malých věcí se skládají ty velké!  

Znám jednoho člověka, který si krásy kolem nás rozhodně všímá. A nejen to! Skvěle fotí, 
takže si to nenechává jen pro sebe: Jmenuje se David SUCHÁNEK (9. A) a o některé jeho fotky 
se s vámi chci podělit. 

Časopis ÚL vychází bohužel 
pouze černobíle, takže 
fotografie nejsou dobře 
vidět. Pokud si chcete 
Davidovy fotky lépe 
prohlédnout, máte na 
www.zsul.cz k dispozici 
elektronické  barevné 
podání časopisu nebo na 

jeho FB stránkách, kde má ještě spoustu nádherných obrázků.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Helena MELICHAROVÁ, 8.B    
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JJAAKKOO  TTOO  VVIIDDÍÍMM  JJÁÁ  

Kdo je mým životním vzorem 

Mým životním vzorem je můj otec Ladislav, který je zaměstnán u Policie ČR. Asi si říkáte, 
proč by zrovna policista měl být tím vzorem. Já vám teď napíšu důvod, proč jsem si 
vybrala zrovna jeho.  
 Můj otec Ladislav není můj pravý otec, ale já ho za něho beru. To, co pro mě udělal 
on, neudělal žádný jiný člověk. Postaral se o mě a vzal do pěstounské péče v té nehorší 
situaci – když mi zemřela má maminka. Oba jsme z toho byli velmi smutní. Oba jsme ji 
milovali. 
 Když se ta nehoda stala, myslela jsem si, že zůstanu bydlet u babičky nebo u tety. 
Ale taťka si mě vzal, i když nejsem jeho vlastní. A se slzami v očích mi řekl: „Spolu to 
zvládneme.“ Taťka mě zachránil a vrátil zpět na zem. 
 Můj otec je velmi hodný, trpělivý a moc hezky se o mě stará. Budu mu do smrti 
vděčná. Nikdy na to nezapomenu. Proto jsem si vybrala právě jeho. Můj názor je, že i 
když není pravý, pro mě je a vždycky bude. Protože to on se o mě stará a vychovává mě.  

DĚKUJI, TATI! 
Dominika PROUZOVÁ, 7. B 

(Článek jsme uveřejnili se svolením autorky.) 
 

ÚTRŽKY Z VAŠICH PRACÍ: 
 

Mým životním vzorem je Usain Bolt. Je to sportovec. Umí hodně rychle běhat. Nevím, kde 
bydlí. Zaběhl nejrychlejší čas pod deset minut... 

Matyáš VINTR, 5. B 
 

MÝM ŽIVOTNÍM VZOREM JE MÁ MILÁ MAMINKA, PROTOŽE MĚ VŠECHNO NAUČÍ. VŽDY, 
KDYŽ NĚCO POTŘEBUJI, HNED TO OBSTARÁ. MÁ MAMINKA JE TRPĚLIVÁ A SPOLEHLIVÁ. 
MÁM RÁD, JAK VŠECHNO STIHNE. 

Filip PYTELA, 5. B 
 

Odmalička jsem u hasičů. Mým životním vzorem je taťka, protože je u 
hasičů, je statečný a nebojí se ohně.... 
Pavel JARÝ, 5. B 

 

MŮJ VZOR JE POCTIVÝ HRÁČ JAROMÍR JÁGR. JE TO 
BOREC, KTERÝ DÁVÁ GÓL ZA GÓLEM, TAKY BYCH CHTĚL BÝT 
JAKO ON... 

Martin HENYCH, 5. B 
 

Mým životním vzorem je má maminka. Jako svůj životní vzor jsem si ji 
vybrala proto, že se o mě stará tak, abych měla život jako z pohádky... 

Tereza MOJŽÍŠOVÁ, 5. B 
 

MÝM ŽIVOTNÍM VZOREM JE TÁTA, PROTOŽE MĚ UČÍ LYŽOVAT, JEZDIT NA KOLE, 
NA SKATEBOARDU ATD. MÁM HO MOC RÁD. INSPIROVAL MĚ V MNOHA VĚCECH A VŽDY 
MI POMŮŽE A ZASTANE SE MĚ. 

Viktor KÁBRT, 6. A 



« 17 » 

Mým životním vzorem je tatínek. Je to totiž moc hodný člověk a mám ho rád, jako syn má rád 
svého otce. Můj táta je policajt, pomáhá od všeho zlého a snaží se svými kolegy zabránit 
krádežím a vloupáním. Já jsem na svého tátu moc hrdý. 

Štěpán MELICHAR, 5. B 
 

Mým životním vzorem je Michal David, Je to zpěvák a mám ráda jeho písničky. 
S maminkou jsme byly na jeho koncertě. Byly jsme z toho úplně nadšený... 

Soňa FRANKOVÁ, 5. B 
 

Každý z našeho okolí, ať už blízkého nebo 
vzdáleného, má nějaký svůj vzor, ke kterému 
vzhlíží. Má podobný styl oblékání. Řídí se 
jeho motty a citáty. Snaží se ujít podobnou 
cestu jako on, protože většinou to jsou ti se 
stejným zájmem. 

Moji “princeznou“ je nádherná britská 
zpěvačka Perrie Edwards. Mým vzorem není 
kvůli své slávě a protože zpívá, ale díky tomu, 
že mě učí jít si za svým snem.  

Abych vám trošku přiblížila její 
vzhled. Má dlouhé vlasy dosahující na ramena 
a blankytně modré oči. V nose má kamínek a 
kruh jako piercing. Její styl oblékání je 
sebevědomý, ale nejsou to žádné odvážné 
kousky! V 18 letech se přihlásila do soutěže 
X-faktor jako sólová zpěvačka. Byl to její 
velký sen. Tam se poznala s nastávajícími 
kolegyněmi - Jade Thirlwall, Leight-Anne 
Pinnock a Jesy Nelson. Dále pak pokračovaly 
jako skupina. Ve finále se stalo něco, co jim 

změnilo život. Jako 
skupina vyhrály 8. sérii 
X-faktoru, a to se ještě 
nikomu nepodařilo.  

 S Perrie si 
bezvadně rozumíme. 
Občas si píšeme přes 
sociální sítě a to se u 
toho směju jako malá. 
Když jí „hrábne“, smějí 
se naprosto všichni. Myslím, že v tomhle jsme 
hodně podobné. Jednou jsem své kamarádce 
poslala její fotku, kde udělala nějaký ze svých 
obličejů a napsala jsem k tomu popisek: „Jsme 
stejné.“ Ona mi na to odepsala: „Ne, ty jsi 
mnohem horší!“ u čehož se smála jako malá 
zase ona.  

A co mě naučila? Jít si za svým snem a 
nevzdát se jen tak. Nedělat si hlavu z “hejtů“ 
a hlavně - být sama sebou. 
 

Iveta Hanušová, 9. A 

 
 

LLÁÁNNŠŠTTÍÍ  MMAALLÍÍŘŘII  
 

Autorkou tohoto obrázku je  
Petra Stará z 8. B. 

 

TTÉÉMMAA::  
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RROOZZHHOOVVOORR  SS  NNAAŠŠÍÍ  NNOOVVOOUU  VVYYCCHHOOVVAATTEELLKKOOUU  
 

PANÍ BOHDANA JANOVSKÁ 
 
1. Kolik let již pracujete ve školství? 
Už asi 17 let. 
2. Z jakého důvodu jste si vybrala práci s dětmi? 
Protože je mám ráda a tato práce mě baví. 
3. Máte vlastní děti? 
Mám dvě děti, Natálku a Julinku.  
Jedné je šest let a druhé pět. 
4. Pamatujete na svá školní léta? 
Samozřejmě, byla úžasná. Na základní školu jsem chodila ve Rtyni v Podkrkonoší. 
5. Jaký byl váš nejoblíbenější předmět a který vás naopak nebavil? 
Dějepis byl můj nejoblíbenější, fyzika mě bavila nejméně. 
6. Čeho jste se v dětství nejvíce bála? 
Hodně se štítím krys (doteď). 
7. Jaký dárek jste si v dětství nejvíce přála?  
Kočárek, a taky jsem ho dostala.  
Děkuji za rozhovor. 

Lucie OBRDLÍKOVÁ, 7. B 

 

HHEERRNNÍÍ  RREECCEENNZZEE  
 

JSI HRÁČ? TAK TOHLE TĚ BUDE URČITĚ ZAJÍMAT. 

APB RELOADED 
 

Hra je ve stylu GTA Online. Odehrává se ve městě San Paro, které má tři části: Breakwater 
Marina (Social Dis.) – obchody, editory, mírová zóna, Waterfront, 
Financial(Mission Dis.) – zde se odehrávají mise. 
     Můžeš hrát za dvě strany, policisty (Enforcers) a kriminálníky 
(Criminals). 

Myslím, že význam obou stran je jasný. Já osobně doporučuji 
policisty (bývají to lepší hráči). Ve hře je i trochu parkouru, ale především je to TPS hra 
(střílečka z 3. pohledu). 

Za zmínku rozhodně stojí editory, můžete si jakkoliv navrhnout oblečení, auta, sebe. 
Editor symbolu se sice nevyrovná „PhotoShopu“, ale rozhodně je lepší než „Malování“. Pokud se 
hru rozhodnete vyzkoušet, můžete jít na server Patriot – EU2 Enforcers, máme zde česko-
slovenskou komunitu Bad Wolf. Pro vstup stačí kontaktovat mě nebo Josefa Holmana (8. A). 

  
 

 
 

 
Lukáš DRÁBEK, 8.A 

OOBBLLÍÍBBEENNÉÉ  
  

JÍDLO: špagety 
BARVA: modrá 
ZVÍŘE: veverka 
HUDBA: rock 

OSOBNOST: Václav Havel 
ROČNÍ OBDOBÍ: jaro 

KVĚTINA: zvonek 
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ZZOOPPAAKKUUJJTTEE  SSII  SS  NNÁÁMMII  ČČEEŠŠTTIINNUU  
 

1. 
 

2. 
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
 

7.  
 

1. Jedna z mluvnických kategorií sloves 
2. Vzor přídavných jmen tvrdých 
3. Vzor podstatných jmen mužského rodu 
4. Vzor podstatných jmen středního rodu 
5. Druh zájmen 
6. Druh číslovek 
7. Co vyjadřuje přídavné jméno? 

Nikola MANYCHOVÁ, 6. A 
 

PPRROO  VVOOLLNNOOUU  CCHHVVÍÍLLII 

  

Zdroj: www.dr.humor.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vtipy vybral Dominik ROUDNÝ, 6. B 

       s    

           
           
      s     
           
      s     
     s      
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MMEEDDIIÁÁTTOORR  
 

((KKOOMMIIKKSS  NNAA  MMOOTTIIVVYY  KKNNIIŽŽNNÍÍ  SSÉÉRRIIEE  MMEEDDIIÁÁTTOORR  OODD  AAMMEERRIICCKKÉÉ  
SSPPIISSOOVVAATTEELLKKYY  MMEEGG  CCAABBOOTTOOVVÉÉ..))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jeden, ehm, 
…kluk. 

Paul Slater? A 
to má být kdo? 

Byl to hroznej 
blb. Nesnášeli 

jsme se. 
Myslíš, že za 
tím stojí on? 

Možná. Nikdo 
jinej mě 

nenapadá. 
Fajn, zkusím o 

něm něco zjistit. 
Ale nezaručuju, 
že o něm něco 

najdu. 
 

To po tobě 
ani nechci. 

Dobře.  A 
ještě nějaký 
jméno  bych 
měla projet? 

Ne, nejspíš 
ne. 

7. 
dd

1. 

2. 

3. 
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   (V PŘÍŠTÍM DÍLE SE DOZVÍTE, CO SUZE ZJISTILA A JAK BUDE POKRAČOVAT V „PÁTRÁNÍ“.) 
 

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

4. 

5. 

6. 7. 

Hele, půjdu se 
projít. Musím si to 

všechno 
promyslet. 

Tak jo, 
uvidíme se 
později. Proč 

já? 

Paul Slater, 
Paul Slater, 
Paul 
Slater..  

Počkat! Ne, 
to nemůže 
být pravda. Budu to 

muset říct 
Jessovi! 
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HHOORROOSSKKOOPP  --  BBEERRAANN  

21. BŘEZEN – 20. DUBEN 
CCHHAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKKAA  ZZNNAAMMEENNÍÍ::  Lidé, kteří se narodili ve znamení BERANA, 
překypují energií. Chtěli by mít všechno hned a umí si prosadit vše, po čem touží. 
V životě to mohou díky těmto vlastnostem dotáhnout hodně daleko, ale jako daň 
za to se často zapletou do sporů a hádek. Provází je až dětská radost ze života, 
jsou spontánní a bezstarostní. Také jsou velice tvrdohlaví a nerozhodní.  
 

HHOORROOSSKKOOPP  NNAA  MMĚĚSSÍÍCC  BBŘŘEEZZEENN::  Hektické životní tempo, které si zvolíte, vám 
sice přinese řadu nepřehlédnutelných úspěchů, málokdo bude ale schopen vidět, kolik se za tím 

skrývá stresu a vypjatých situací. Není lehké dostat se na vrchol, ale vy to dokážete. Možná se 
vám stane i nějaký trapný moment, ale vy ho vezmete a jen se tomu zasmějete. 
  

ŽIVEL: OHEŇ 
PLANETY: MARS 
BARVA: ČERVENÁ 
KAMENY: JASPIS, GRANÁT, KARNEOL, RUBÍN, OHNIVÝ OPÁL 

 

Zdroj: horoskopy.cz                  Markéta MÍLOVÁ, 8. B 
 

MMAARRKKÉÉTTIINNYY  VVEEGGAANNSSKKÉÉ  MMUUFFFFIINNYY  
  

TTYYTTOO  MMUUFFFFIINNYY  JJSSOOUU  CCHHUUTTNNÉÉ  AA  PPŘŘIITTOOMM  PPOO  VVEEJJCCÍÍCCHH,,  MMÁÁSSLLEE  NNEEBBOO  
MMLLÉÉKKUU  AANNII  SSTTOOPPYY..  PPEEKKLLAA  JJSSEEMM  JJEE  ZZ  BBÍÍLLÉÉ  MMOOUUKKYY  AA  BBÍÍLLÉÉHHOO  CCUUKKRRUU,,  

AALLEE  KKLLIIDDNNĚĚ  TTOO  NNAAHHRRAAĎĎTTEE  JJEEMMNNOOUU  ŠŠPPAALLDDOOVVOOUU  MMOOUUKKOOUU,,  
TTŘŘTTIINNOOVVÝÝMM  CCUUKKRREEMM  ČČII  SSIIRRUUPPEEMM..  

 

SSUURROOVVIINNYY::  
 

Libovolně použijte kousky kvalitní čokolády, nebo 
ovoce podle chuti a vhoďte do těsta. V míse 
smíchejte olej a cukr, vidličkou rozmačkejte banán 
a zalijte mlékem - promíchejte. Vedle smíchejte 
mouku, prášek do pečiva, sůl a kakao - promíchejte. 
Sypkou směs postupně přidávejte do první mísy a 
zpracujte. Naplňte formu na muffiny a pečte na 180 
C0 asi 30 minut. 

 
 
  
  
 

           Markéta MÍLOVÁ, 8. B 

3/4 hrnku cukru 
5 lžic slunečnicového oleje 
1 banán 
1 hrnek pol. Mouky 
1/4 hrnku kakaa 
(Jestli máte raději bílé buchty, 
vypusťte kakao, ale uberte i nějaké 
množství cukru, kakao je hořké, a tak 
to vyvažuje.) 
1/2 lžičky prášku do pečiva 
1/4 lžičky soli 
1/2 hrnku sojového mléka (ke koupi ve 
dvou variantách, prášek rozpustitelný s 
vodou, nebo roztok) 



PPŘŘIIPPRRAAVVUUJJEEMMEE--  OODD  2200..  33..    DDOO  2200..  44..  22001144  
 

21. 03.  JEDEN SVĚT, filmové představení, 7. třídy, Pálenka, od 10:30 hodin, 30 Kč 
24. 03.  Příroda na jaře – školní družina 
24. 03.  Okrskové kolo ve vybíjené, 2.-3. třídy 
25. 03.  Okrskové kolo ve vybíjené, 4.-5. třídy 
25. 03.  Soutěž ve zpěvu – okresní kolo, Trutnov, 0., I. a II. kategorie 
26. 03.  Soutěž ve zpěvu – okresní kolo, Trutnov, III. a IV. kategorie 
26. 03.  Plavecký výcvik, 1. a 2. třídy 
27. 03.  Plavecký výcvik, 3. a 4. třídy 
27. 03.  Krajské kolo Dějepisné olympiády, Hradec Králové (Poláchová, Melicharová) 
01. 04.  NICHOLAS WINTON – SÍLA LIDSKOSTI, DAJ, 5.-9. třídy, od 8:15, 40 Kč 
02. 04.  Plavecký výcvik, 1. a 2. třídy 
03. 04.  Plavecký výcvik, 3. a 4. třídy 
04. 04.  Vyhlášení nejaktivnějších žáků za březen, „čtverec“, 9:45 
04. 04.  Talk show spisovatelky Haliny Pawlowské, 8.-9. třídy, od 12:00, 40 Kč 
04. 04.  Uzávěrka příspěvků do dubnového Úlu 
08. 04.  Okresní kolo Biologické olympiády 
09. 04.  Okresní kolo Matematické olympiády 
09. 04.  Okrskové kolo ve vybíjené, 6. třídy 
09. 04.  Plavecký výcvik, 1. a 2. třídy 
09. 04.  Preventivní program pro 8. třídy:  „Všichni jsou proti mně" 
10. 04.  Plavecký výcvik, 3. a 4. třídy 
10. 04.  Okrskové kolo ve šplhu, 1.-5. třídy, tělocvična ZŠ Úpice-Lány 
10. 04.  PEDAGOGICKÁ RADA 
11. 04.   Dentální prevence (1. část – dle rozpisu) 
11.-12. 04.            DÁMSKÁ JÍZDA - akce DP pro všechna děvčata a maminky                                      
15. 04.  TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ, od 16:00: 1.-5. třídy, od 16:30: 6.-9. třídy 
16. 04.  DEN ZEMĚ - IGELITIÁDA 
16. 04.  Plavecký výcvik, 1. a 2. třídy 
16. 04.  Distribuce dubnového Úlu 
17.-18. 04.  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 

              (pK) 

                 
 

Vydává Základní škola Úpice-Lány ve spolupráci s Dětským parlamentem. 
Adresa redakce: Palackého 793, 542 32 Úpice, tel.: 499 881 124, 775 032 541, 

e-mail: zsul@zsul, internet: www.zsul.cz. 
Odpovědná redaktorka: Mgr. Petra Blahnová. Uzávěrka příštího čísla: 4. dubna 2014 



JÍDELNÍ LÍSTEK 01. 04. - 30. 04. 2014

     29. 04. 2014 francouzské brambory zapečené

437,- Kč
475,- Kč
494,- Kč
1092,-Kč

19 ob. x 23,-
19 ob. x 25.- 
19 ob. x 26,-
21 ob. x 52,-

                        VOLBA 1                        DATUM                   VOLBA 2

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

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

27. 03. - 31. 03. 2014 ce
na

ob
ěd

ů

7 - 10 let
11 - 14 let

15 let a více
veřejnost

25. 04. 2014

vepřová játra po indicku, rýže pohanka, vepřová pečeně, červená řepa
omeleta se špenátem, brambor

30. 04. 2014

hamburská kýta na smetaně, houskový knedlík
kuřecí plátek po žebrácku, brambor

rizoto s vepřovým masem, sypané sýrem

24. 04. 2014
23. 04. 2014

pizza se šunkou a sýrem

22. 04. 2014 dukátové buchtičky se šodó

uzená kýta, šoulet /hrách a kroupy/, zelný salát
chlupaté knedlíky s houbami

21. 04. 2014

brokolice se šunkou a sýrem, brambor
uzená kuřecí rolka, dušená rýže
hovězí líčka, brambor, fazolky na slanině
státní svátek

květákový sýrový řízek, brambor

kuřecí řízek, brambor

palačinky s džemem
čočka nakyselo, vejce vařené
krupicová kaše sypaná cukrem a kakaem
tortillas plněné
halušky s vejci
boloňské špagety sypané sýrem
domácí buchty s mákem a tvarohem
smažený květák, brambor, tatarská omáčka
opékané nudle s čínským zelím

halušky s perkeltem
velikonoční prázdniny
velikonoční prázdniny

17. 04. 2014
18. 04. 2014

11. 04. 2014
14. 04. 2014
15. 04. 2014
16. 04. 2014

státní svátek

vepřová kotleta na houbách, dušená rýže
rybí karbanátek, bramborová kaše

cikánská hovězí pečeně, houskový knedlík
kuře pečené na zelenině, brambor

penne s kari omáčkou a kuřecím masem
losos na másle, bramborová kaše

vepřová kotleta na ratatouillích, brambor
vepřová pečeně, houskový knedlík, zelí kysané

hovězí maso vařené, rajská omáčka, kolínka
vepřový guláš, kolínka

azu po tatarsku, špagety sypané sýrem

07. 04. 2014
08. 04. 2014
09. 04. 2014
10. 04. 2014

01. 04. 2014
02. 04. 2014
03. 04. 2014
04. 04. 2014

rybí porce na bylinkách, bramborová kaše
čína z kuřecího masa, dušená rýže 28. 04. 2014 nudle s mákem


