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Naši “NEJ” v červnu 2016
Sport 6. - 9.
Diviška ŠIKOVÁ (7. A)
Jaroslav KÁBRT (7. B)
Dominika PROUZOVÁ (9. A)
Matěj KAIZR (9. A)

Sběr bylin
Ondřej ŠIKOLA (5. A)

Sběr papíru
Martina BÁRTOVÁ (7. B)

Hádanky na Moodle
Jakub DIBELKA (5. A)
Marek ADAMEC (9. A)
Tomáš GODER (6. A)

Soutěž na www.zsul.cz
správná odpověď: citát z Talmudu
Ondřej PETERA (5. A)
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Obědy pro děti - charita
Vážení rodiče, naše školní jídelna se zapojila do projektu obecně
prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., „Obědy pro děti“.
Jedná se o přijetí účelově určeného finančního daru. Pokud máte pocit, že
se zajištěním a finančním pokrytím obědů pro své dítě máte potíže, a máte
zájem o případné poskytnutí a přijetí finančního daru z tohoto projektu na
školní obědy pro svého syna či svou dceru na školní
rok 2016-2017 (od října 2016), kontaktujte prosím
vedoucí školní jídelny Jitku Štěpánovou (telefon:
4 9 9 7 81 4 2 9 , 7 3 3 6 6 2 8 9 5 ; e - m a i l :
jidelna@zsul.cz) nejdéle do 27. 9. 2016.
Jitka Štěpánová

Anketa - kdo chce odebírat ÚL
Vážení rodiče, tímto rokem vstupujeme již do sedmnácté „sezóny“
vydávání měsíčníku s názvem ÚL, který přináší svým čtenářům rozhovory,
ankety, soutěže, kvízy, křížovky, omalovánky a nejnovější informace o
akcích, projektech a kurzech pořádaných v Základní škole Úpice-Lány. ÚL
předáváme žákům zdarma. Pro někoho je to médium oblíbené, pro jiného
pouze několik stran, které skončí roztrhané v koši. Mnozí mají ve škole
sourozence, a tak si myslíme, že v rodině stačí mít jeden výtisk. Abychom
ho netiskli zbytečně v množství odpovídajícím plnému počtu žáků, prosíme
Vás o vyplnění dotazníku a jeho odevzdání třídní učitelce/třídnímu učiteli
nejpozději do 7. října 2016.
Mgr. Jakub Huček
odpovědný redaktor

Mgr. Petr Kalousek
ředitel ZŠ Úpice-Lány

…………………………….….……zde odstřihněte……..……………………………………
Jméno a příjmení žáka:

Třída:

Školní časopis ÚL ve školním roce 2016-2017
CHCEME x NECHCEME odebírat. (nehodící se škrtněte)
Podpis zákonného zástupce:
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Školní poradenské pracoviště
Stejně jako v uplynulém školním roce funguje školní poradenské
pracoviště ve složení Mgr. Lenka Mikesková (školní psycholog), Mgr. Iveta
Jiříčková (metodik prevence) a Iveta Votočková (výchovný poradce).
Konzultační hodiny celého týmu: středa od 13:00 do 17:00 hodin. V tuto
dobu bude možno řešit výchovné problémy individuálně i skupinově.
Nabízíme zároveň spolupráci vedoucí k minimalizaci školní neúspěšnosti a
poradenskou činnost v oblasti rizikového chování žáků.
Objednat se můžete na adrese: psyc holog@zsul.cz,
jirickova@zsul.cz, votockova@zsul.cz., případně na telefonním čísle 499
881 124.
(Vč, Ji, Mi)

Grand Prix
V loňském školním roce byl ukončen další
ročník celoroční soutěže škol okrsku Úpice
Grand Prix. Žáci 1.-5. tříd vždy končili na 2.
místě, jednou se nám dokonce podařilo i
vyhrát, bohužel v loňském roce jsme poprvé
spadli na třetí příčku. Doufáme, že letos se nám
povede lépe. Zahajujeme štafetovým během Zátopkovou pětkou - ve Rtyni v Podkrkonoší.
Starší žáci ukončili loňský ročník bohužel již v květnu úspěšným
Pohárem rozhlasu. Závěrečný atletický čtyřboj, který měl proběhnout 27.
června 2016 na lánském stadionu, se kvůli
nepříznivému počasí neuskutečnil. A tak nám
patřilo konečné 2. místo. Prvním sportovním
kláním ve školním roce 2016-2017 bude
tradiční štafetový běh pro žáky 6.-9. tříd Zátopkova desítka - jehož pořadatelem je naše
škola.
(Pk Tv+sport)
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Sportovec školy
Je tomu již 30 let, kdy lánský tělocvikář pan učitel Květoslav Matyska
přišel s myšlenkou uspořádat celoroční soutěž pro žáky 5.-8. tříd "O
nejlepšího sportovce". Pan Matyska vymyslel systém bodování a soutěž
byla na světě. Během své historie jsme zaznamenali několik změn, měnily
se kategorie i bodování. Ve školním roce 2001–2002 se přidalo toto klání i
pro žáky 1.-5. tříd.
Takovéto jubileum si samozřejmě zaslouží oslavit. Chtěli bychom
uspořádat setkání všech dosavadních vítězů. Příjemné by bylo spojit setkání
s otevřením nového atletického stadionu s umělým povrchem na Lánech v
červnu 2017.
V letošním školním roce dochází ke změnám v hodnocení žáků 2.
stupně v tělesné výchově dle jejich bodového zisku ve Sportovci školy. S
těmito podmínkami byli rodiče seznámeni písemně 1. září 2016 a Školská
rada vše schválila již v červnu 2016. Aby bylo vše spravedlivé pro všechny
jedince, přistoupili jsme i k jinému hodnocení školních kol. Podrobnější
informace naleznete zde a na webových stránkách školy. Doufáme, že to
bude pro všechny děti motivací k lepší známce z tělesné výchovy a
předejdeme tak případným nesrovnalostem.
Podmínky soutěže „O nejlepšího sportovce školy“
1. Vyrovnání nebo překonání rekordu školy: 20 bodů.
2. Celoroční činnost ve sportovním kroužku, pohybových hrách, TJ, Sokole:
3 body.
3. Sportovní soutěže organizované školou nebo soutěže, na které škola
vysílá:
školní kola:

dvojutkání:

viz tabulka na stránkách školy (www.zsul.cz)
Účast více než 10 závodníků
1. místo
8 b.
2. m.
6 b.
3. m.
5 b.
4.–6. m.
4 b.
7.–10. m.
3 b.
účast
2 b.
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1 – 10 závodníků
1. místo
8
2. m.
6
3. m.
4
4. m.
3
účast
2

b.
b.
b.
b.
b.

okrsková kola: 1. místo
2. m.
3. m.
4. a 5. m.
6. a 7. m.
8. a 9. m.
účast

10 b.
8 b.
6 b.
5 b.
4 b.
3 b.
2 b.

1. místo
2. m.
3. m.
4. m.
účast

10 b.
8 b.
6 b.
4 b.
2 b.

okresní kola:

15 b.
12 b.
10 b.
8 b.
6 b.
4 b.
3 b.

1. místo
2. m.
3. m.
4. m.
účast

15 b.
12 b.
8 b.
5 b.
3 b.

národní finále:
1. místo
2. m.
3. m.
4. a 5. m.
6. a 7. m.
8.–10. m.
účast

35 b.
30 b.
25 b.
22 b.
19 b.
17 b.
15 b.

1. místo
2. m.
3. m.
4. a 5. m.
6. a 7. m.
8. - 10. m.
účast

krajská kola:
1. místo
2. m.
3. m.
4. a 5. m.
6. a 7. m.
8.–10. m.
účast

25 b.
20 b.
15 b.
13 b.
12 b.
11 b.
10 b.

Kategorie:
dívky 1.-5. tříd; dívky 6.-9. tříd; chlapci 1.-5. tříd; chlapci 6.-9. tříd
Poznámka:
Přeborníkem školy a třídy se může stát jen žák, který nemá sníženou
známku z chování v daném ročníku, úspěšně ukončí školní rok a bude se
zároveň pravidelně a bez připomínek zúčastňovat školních i ostatních
sportovních soutěží, na které bude nominován.
(Pk Tv+sport)

Schůzka rodičů žáků 9. tříd
Ve středu 19. října 2016 se od 16:00 hodin v učebně chemie uskuteční
schůzka rodičů vycházejících žáků. Rodiče obdrží veškeré informace
spojené s volbou povolání a přijímacím řízením na střední školy.
(Vč)
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Dětský parlament
S novým školním rokem začal pracovat i dětský parlament. Co pro
vás členové připravili, se dočtete, zde nebo na jedné z nástěnek DP mezi
prvním a druhým patrem.
I letos se k nám přidali noví žáci. Přejeme jim, aby je práce bavila a
vymýšleli věci, které zase budou bavit vás.
První takovou akcí byla Novoškolní diskotéka, která proběhla v pátek
16. 9. 2016 v tělocvičně školy. I když bylo krásné počasí, dětí se sešlo dost.
Všichni se skvěle bavili především díky tanečnicím a tanečníkovi ze 7. třídy,
kteří po celý večer děti roztancovávali.
Na další akci se můžete těšit v říjnu, kdy
je připraven Teplákový den, kde se bude i
soutěžit. Bližší informace se dočtete na
plakátech.

Seznam členů DP pro školní rok 2016/2017
6. A Eliška Munzarová, Berenika Viktorie Fialová, Klára Melicharová,
Dominika Raková, Dan Bárta, Martina Mannová, Aneta Zákravská,
Tomáš Kameník

7. A Nikola Velcová, Dominika Horáková, Martina Kuťáková, Petra
Zelinková, Nikola Hübnerová, Veronika Neureiterová, Tomáš Goder,
Tereza Staňková, Markéta Dašková

8. A Diviška Šiková, Petra Janečková
8. B Matěj Píša, Martin Henych, Daniel Čermák, Pavel Jarý, Jaroslav
Kábrt

9. A David Rak
9. B Barbora Šťovíčková, Adéla Krumpholzová, Lucie Boudyšová, Lucie
Součková, Jiří Holík, Alena Jursíková, Lenka Mannová, Jakub Müller
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Plán akcí dětského parlamentu na rok 2016/2017
Září

- Den zdraví
- Novoškolní diskotéka

Říjen

- Teplákový den

Listopad - Halloween
(Strašidelná stezka)
- Medový den

Prosinec - Bleší trh
- Cukrářský výrobek
- Lány mají talent + diskotéka

Únor

- Valentýn + Červenorůžový den
- Karneval

Březen

- Černý Petr
- Filmová víkendovka

Duben

- Čarodějnický rej
- Velikonoční zajíček

Květen

- Víkendovka pro 1. stupeň

Červen

- Setkání s vedením školy
- Výlet dětského parlamentu

- celoroční pomoc na veškerých školních akcích
- návštěva ZŠ Lázně Bělohrad – středisko DP
(Ji + DP)
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Prohlídka hasičské zbrojnice v Úpici
Minulý týden jsme s žáky 1. a 2. tříd navštívili hasičskou
zbrojnici v Úpici. Děti se seznámily s prací hasičů, s
vybavením služebny a vozidel s technikou. Zhlédly i výukový
pořad. Vše je zajímalo a líbilo se.
Poděkování patří panu Jarému a jeho kolegům, kteří se
dětem věnovali.
(Me)

Zvířata v našem okolí - JEŽEK
Tato rubrika bude během celého letošního roku představovat zvířata,
se kterými se můžeme setkat v našem okolí, jak se k nim chovat když je
potkáme a na co si dávat pozor. V tomto čísle si představíme zvíře první, a
to ježka.
Když se řekne ježek, všichni si určitě vybavíme to malé roztomilé
zvířátko s jablíčkem na zádech. Ale je to všechno pravda? Opravdu nosí
ježci na zádech jablíčka a jedí ovoce?
Pro přírodu je ježek velmi užitečný. Živí se totiž živočichy, kteří ve
větším množství přírodě i člověku škodí. Jeho jídelníček se skládá z hmyzu,
žížal, ale také ze slimáků a šneků. Vyhledává různé druhy ovoce a bobulí.
Ježci jablíčka na zádech nenosí. Sice si
občas nějaké bobule dají.... Ale opravdu
nepotřebují nosit na zádech jablka. Představte si,
že jste malý ježek a nosíte s sebou jablko, které
může být stejně těžké jako vy. Líbilo by se vám to?
Druhy ježků:
Existují ježci mořští i suchozemští.
Ze suchozemských to jsou:
1. Ježek východní - má kratší bodliny než ježek západní, světlejší barvu.
2. Ježek západní - má delší bodliny, tmavší barvu.
Tyto dva ježky potkáváme volně v přírodě.
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V zajetí chováme:
3. Ježka ušatého - má dlouhé uši, pochází z Afriky
4. Ježka afrického - je v současnosti patrně nejčastěji chovaným druhem
ježků v lidské péči.
Když na podzim najdete ježka, nechte ho v přírodě v těchto případech:
1. Není zraněný. Pokud je zraněný, odneste ježka do záchranné stanice.
2. Pokud ježka najdete dříve než v půlce října, nechte ho být, on se o sebe
postará sám.
Diviška Šiková, 8. A

Nejkrásnější města světa
Tato rubrika v příštích měsících představí nejkrásnější města světa.
Každý měsíc vybereme vždy jedno, které se probojovalo do tohoto
seznamu. Dozvíte se plno zajímavostí a poznáte různá místa. Jako
první je připraveno Rio de Janeiro, město letošní letní olympiády.

Rio de Janeiro-„cidade maravilhosa“
Když se řekne Rio, každému se jistě vybaví socha Ježíše Krista,
karneval a letošní letní olympiáda. My vám ho ale v této rubrice
představíme více zblízka.
Láká nás na tanečnice samby, karneval a dlouhé pláže s bílým
jemným pískem. Na druhou stranu je zde jedna z největších kriminalit na
světě v chudinských čtvrtí (zvané Favel). Když na vás někdo zaútočí, raději
se neperte a odevzdejte vše, co máte, můžete se tím zachránit.
Typickým rysem pro Rio je, že nikdy nespí.
Někdo z vás asi vůbec neví,
kde leží. Město se nachází na
jižní polokouli ve státě Brazílie na
světadíle Amerika.
Cidade Maravilhosa, jak se
městu přezdívá, znamená
"Úžasné město". I název Rio de
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Janeiro skrývá svůj tajuplný
význam. V překladu zní jako
Lednová řeka.
Mezi symboly města patří
karneval, pláž Copacabana, socha
Ježíše Krista a Cukrová homole.
Ježíš Vykupitel se nachází na
hoře Corcovado. V roce 2007 byl
vyhlášen novodobým divem světa.
Kolem roku 1850 se zrodila myšlenka, postavit na vrcholu Corcovado
sochu Krista, kterému by celé Rio leželo u nohou.
Pláž Copacabana se pyšní délkou 4 kilometrů. Typickým znakem je
pro ni bílý písek a průzračně čistá voda. Pořádá se tu mnoho oslav,
například příchod Nového roku.
Karneval se obvykle koná v únoru. Jedná se o největší párty, jakou
můžete v Riu zažít. Podívat se můžete na přehlídku kostýmů, Samba
Parade. V přilehlých ulicích se také koná Galla Ball a street party.
Neznámější z nich je v ulici Ipanema.
Cukrová homole, Pao de Açúcar, dostala svůj název podle
podobnosti s homolí cukru. Vypíná se do výše 396 m n. m. Na vrchol
kopce můžete vyjet lanovkou, kde se vám nabídne úchvatný pohled na Rio.
Pokud byste se chtěli do Ria vypravit, třeba na karneval,
nezapomeňte si rezervovat letenky raději 4 měsíce dopředu.
Petra Janečková, 8. A

Jak to vidím já - 4. ročník
I v letošním školním roce se můžou čtenáři školního časopisu těšit na
příspěvky žáků 6.-9. tříd. Tentokráte předmětová komise češtiny vybrala
následující témata.
Září:
Rio 2016
Říjen:
Přátelství přes facebook
Listopad: Dopis od zvířete, kterému je ubližováno
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Prosinec:
Leden:
Únor:
Březen:
Duben:
Květen:
Červen:

Vánoce u nás doma
Pohádka tulácká
Požární ochrana očima dětí
Reklamy kolem nás
Co pro mě znamená telefon
Tohle se opravdu stát nemělo
Co jsem v životě zatím dokázal

V červnu budou opět nejúspěšnější autoři odměněni. Odměnu za
příspěvky v loňském školním roce si odnesli Tomáš Vašíček (6. A), Petra
Janečková (7. A), Jan Pícha (8. B) Natalie Škaloudová (9. A).
(Pk Č)

Rio 2016
Měsíc srpen se letos nesl ve znamení letní
olympiády. A tak jsme jako první téma zvolili „Rio
2016“. K našemu překvapení se ukázalo, že:
1. naprostá většina našich žáků tento velký
sportovní svátek vůbec nesledovala (nezajímá
mě, ztráta času, raději sport provozuji aktivně,
nesleduji televizi),
2. fandily spíše dívky než chlapci,
3. se na některých televizních obrazovkách objevila nová sportovní
odvětví (například rychlochůze, hod tyčí),
4. olympiády se bohužel nemohla zúčastnit cyklistka Martina Sáblíková.
Přesto uvádíme několik zajímavých postřehů. Úryvky jsou tentokráte
kráceny.
U nás doma byla ve dnech 5.-21. srpna televize zapnutá prakticky
stále na programu ČT sport nebo na ČT 2. Já i moje starší sestra jsme měly
neustále přehled o tom, jaké disciplíny, ve kterých startují čeští
reprezentanti, zrovna probíhají. Sledovaly jsme vítězství Lukáše Krpálka,
finálové jízdy na kajaku a divoké vodě i tenisový turnaj. Mrzelo nás, že
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naše země neměla zastoupení v žádné jezdecké soutěži. Výjimkou bylo
představení Davida Svobody v moderním pětiboji.
Olympiádu sleduje vždy společně celá naše rodina a již teď se těšíme
na tu další.
Marie Prouzová, 8. A
Na zahájení olympiády jsem se dívala společně s kamarádkami. Celé
dvě hodiny jsme čekaly, až při slavnostním nástupu týmů uvidíme tým český.
Moje mamka ani nepostřehla, že olympiáda už
začala a můj otec, aktivní hráč golfu, sledoval jen a pouze
golf. Doma se cítil jako odborník a vysvětloval nám, co je
tohle a co zase tamto. Napadlo mě, že golf může být
docela zajímavý sport a rozhodně bych si ho chtěla
vyzkoušet.
Barbora Šťovíčková, 9. B
Naše rodina vždy pravidelně sleduje letní i zimní olympiádu. Letos
nás zajímalo, zda Usain Bolt obhájí svoje zlata z předchozí olympiády ve
sprintech i ve štafetě. Těšili jsme se, protože Bolt má velkou konkurenci.
Nakonec předvedl tento Jamajčan neskutečné výkony a získal tři zlaté
medaile.
Fandili jsme také Barboře Špotákové, která získala v hodu oštěpem
bronzovou medaili.
Sledovali jsme i boje Petry Kvitové na tenisovém kurtu. Bohužel
v zápase o postup do finále prohrála, a tak se nakonec musela spokojit
s třetím místem.
Mám ráda tyto chvíle, kdy společně s celou rodinou sledujeme
olympijské hry.
Šárka Šrámková, 9. B
Zajímalo by mě, kdo by kupoval předražený lístek na tak
manipulativní událost. Kdyby Brazílie investovala ty šílené peníze na
ochranu Amazonie, udělala by lépe. Proč vůbec dělat toto setkání, když
každý měsíc běží všemocné turnaje ve všech sportech?
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Úplně nejlepší na tom je výzkum sledovanosti.
Prý klesá zájem o olympiádu kvůli dopingu. Spíše je
to ale tím, že jsme v roce 2016 a televize se u
mladších lidí propadá do zákoutí dějin. Jinak k nižší
sledovanosti přispělo i to, že je posunutý čas,
normální člověk chodí do práce a nemůže si dovolit
sledovat olympiádu ve dvě hodiny ráno.
Martin Krejzl, 9. B

Medové trhy na ZŠ Úpice-Lány
V letošním roce uspořádá naše škola již podruhé předvánoční akci s
názvem Medové trhy. Můžete se těšit na výrobky z medu - medovinu, med,
svíčky, perníčky, medové bonbony, mýdla, atd. Příznivce tvoření jistě potěší
spousta dílniček, kde si můžete například zkusit vyfouknout a namalovat
skleněnou vánoční ozdobu, vyrobit adventní věnec, vytvořit přání pro své
nejbližší a mnoho dalšího. Bližší informace se dozvíte včas v připravovaném
letáčku. Přijďte strávit příjemný den, budeme se na vás těšit v sobotu 26.
listopadu od 9:00 – 15:00 hodin.
(Šv)

Letní tábor se znakovým jazykem
na Základní škole Úpice-Lány
Ani letos jsme o prázdninách
nelenili a vydali jsme se na deset dní
(17.–27. 7.) na tábor do Nového
Města nad Metují, konkrétně na
Pa v látovu louku. Krásné tic hé
prostředí uprostřed lesa, které je
zároveň kousek od centra města.
Letos jsme v hojném počtu (bylo nás
80) obsadili všec hny c hatič ky,
protože zájem o tábor je velký, a to nás velmi těší. Na tábor se přihlásily
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děti především z naší školy, ale
nec hyběly ani děti ze Rtyně
v Podkrkonoší, a dokonce i z Nové
Paky a Vrchovin. Jeden z vedoucích
byl neslyšící, takže si děti mohly
vyzkoušet, co si pamatují z kroužků,
nebo se naopak naučit něčemu
novému. Celým táborem nás
provázela hra na téma Putování po
světadílech. Ocitli jsme se každý den někde jinde – v Evropě, Africe,
Karibiku, na olympiádě v Riu, v Asii, Austrálii, atd. Výroba vlastního pasu
byla jasnou součástí a začátkem naší cesty. Každý den jsme si hned ráno
všichni zacvičili, proběhli se kolem tábora a šli na zaslouženou snídani.
Dopolední program se většinou odehrával venku na louce, případně
v tělocvičně a jeho součástí byla spousta her, ať už v rámci celotáborovky,
soutěží pro jednotlivce, nebo jen tak pro zábavu. Po výborných obědech
nás vždy čekal odpočinek a následně odpolední programe. Hráli jsme si na
velbloudy, hledali stopu Yettiho, a dokonce jsme objevili i jeho manželku.
Vyzkoušeli jsme si, jaké je to stavět pyramidu nebo jak je voda v poušti
vzácná. Vyrobili jsme si s pomocí pana Waltra Erbra tradiční australský
hudební nástroj didgeridoo a mnozí se na něj naučili hrát (ostatní jistě pilně
trénují doma). Zúčastnili jsme se olympiády v Riu, kdy všichni úspěšně
bojovali za svůj tým v jednotlivých disciplínách. Naší olympiády se
zúčastnila i televize JS, která po celou dobu všem soutěžícím fandila za
kamerou. Navštívili nás hasiči ze Rtyně v Podkrkonoší a předvedli pěnový
zásah, který si děti opravdu užily na vlastní kůži. Naučit nás něco ze
sebeobrany a juda přijel Martin Fofonka, který se tomuto sportu již několik
let věnuje. Přijeli se za námi podívat
i z úpické hvězdárny. Pozorování
noční oblohy venku v přírodě
pomocí hvězdářského dalekohledu
bylo velmi zajímavé. Součástí
večerních programů byly i táboráky,
diskotéky a jednu noc nás také
čekala stezka odvahy, kterou
nakonec všichni zvládli a svým
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podpisem potvrdili, že mají pro strach
uděláno. Vyrazili jsme také na výlety,
většinou pěšky, ale na ten celodenní
vlakem – na náměstí a zámecké
zahrady v Novém Městě, do
Klopotovského údolí za divočáky a
jeleny a vlakem do Josefova podívat
se do podzemí a na vláčky v muzeu
v Jaroměři. Počasí nám, až na trošku deště, přálo, takže jsme se několikrát
mohli vykoupat v našem bazénu, kde byla voda sice studenější, ale nikoho
to od koupání neodradilo a všichni si užívali plnými doušky. Mezi dětmi
vzniklo spoustu nových přátelství, možná i první lásky, připomněli jsme si
kouzlo psaní dopisů a čekání na odpověď, naučili jsme se něco nového ze
znakového jazyka, a hlavně jsme se naučili komunikovat mezi sebou a být
k ostatním ohleduplní. Zkrátka jsme si těch deset dní opravdu užili.
Touto cestou ještě patří velké
poděkování všem vedoucím, kteří
věnovali svůj čas a energii k realizaci
celého tábora. Velké díky patří panu
řediteli Petru Kalouskovi, který nad námi
drží ochrannou ruku. Také děkujeme
rodině Vackových a všem kuchařkám,
kteří se o nás na Pavlátce tak dobře
starali. A v neposlední řadě velmi děkujeme všem našim sponzorům, ať již
za finanční nebo věcné dary, bez kterých bychom spoustu našich aktivit
nemohli zrealizovat. Děkujeme tedy především firmám Melichar CZ, spol.
s.r.o., JUTA, a.s., město Rtyně v Podkrkonoší, Pavel Bárta – BP Lumen,
Sollertia, spol. s.r.o., Polytex, s.r.o., Albi
Česká republika, a.s., ČEZ, a.s., Nutricia
Deva, a.s., Česká pošta, s.p., Doprava na
paletách, s.r.o. a všem rodičům a přátelům
školy, kteří náš tábor podpořili věcnými
odměnami pro děti. Děkujeme. Za všechny
táborníky, vedoucí a naši školu přeji krásný
podzim a na shledanou příští rok na Pavlátce.
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Informace k táboru 2017
Informace k táboru na příští letní prázdniny dostanete již před
vánočními prázdninami a během ledna proběhne závazné přihlašování.
Předběžný termín je 13.–23. 7. 2017. Maximální počet přihlášených je 80
dětí, takže kdo dřív přijde, ten s námi pojede ☺ . Budeme se těšit.

(Šv)

Dětský koutek
=>test o Janu Husovi
1. Kde se narodil?
a) Husinec
b) Praha
c) Úpice
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2. Byl:
a) vojákem,
b) papežem,
c) rektorem Karlovi univerzity.
3. Co
a)
b)
c)

na něj uvrhl papež:
klatbu,
smrt,
nic.

4. Kam ho pozval Zikmund Lucemburský:
a) na koncil do Kostnice,
b) na pohřeb Václava IV.,
c) na svatbu.
5. Kdy zemřel:
a) 1. ledna 1980,
b) 6. července 1415,
c) 23. srpna 1866.

Ondřej Astr, Štěpán Melichar, Filip Pytela, 8. B

=>pranostiky
Pravnostiky jsou tu již dlouho, jelikož dříve lidé neměli téměř žádné
přístroje, které by jim řekly, jaké bude do budoucna počasí nebo jak se
bude hospodařit.
Zde jich máme několik na měsíc září:
Teplé září, říjen se mračí.
Bouřka v září, sníh v prosinci.
Bouřky v září, na jaře mnoho sněhu.
Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří.
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Jednotlivé dny z měsíce:
1. O svatém Jíljí jdou jeleni k říji.
14. Po svatém Kříži, podzim se blíží.
16. Svatá Ludmila deštěm obmyla.
27. Na Kosmu a Damiána studeno již bývá zrána.
30. Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima.
zdroj: www.pranostika.cz
Šimon Hrbek, Matěj Materna, 7. A

=>omalovánka
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=>sudoku

Fotografie

Odpis 9. A

Vítání prvňáčků
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Připravujeme
27. 09. 2016

08:00 - 13:00 Den zdraví

30. 09. 2016

08:00 - 10:30 Hvězdárna Úpice - 9. AB

03. 10. 2016

15:30 - 17:30

04. 10. 2016

08:00 - 10:00 Knihovnická lekce 1. A

04. 10. 2016

10:00 - 11:30

Knihovnická lekce 1. B

05. 10. 2016

11:40 - 14:40

Zátopkova pětka

06. 10. 2016

08:00 - 13:00 Evropský den jazyků

06. 10. 2016

13:30 - 15:00

Zátopkova desítka

07. 10. 2016

07:30 - 14:00

Školení mladých zdravotníků

18. 10. 2016

11:50 - 13:30

Volba povolání - beseda s pracovnicí ÚP - 9. tř.

19. 10. 2016

08:00 - 11:00

Kurz bruslení - 1. a 2. třída

20. 10. 2016

08:00 - 11:00

Kurz bruslení - 3. třída

21. 10. 2016

08:00 - 13:30 Prezentace SŠ + Autostylu - 9. třída

Školská rada

26. - 27. 10. 2016

Podzimní prázdniny

28. 10. 2016

Státní svátek
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