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Naši “NEJ” v listopadu 2016
Sport 6. - 9.
Diviška ŠIKOVÁ (8. A)

Sběr bylin
Matěj PÍŠA (8. B)

Sběr papíru
Hana SEDLÁČKOVÁ (8. B)

Hádanky na Moodle
Antonie PÍCHOVÁ (5. A)
Jakub DIBELKA (6. A)
Lenka MANNOVÁ (9. B)

Soutěž na www.zsul.cz
správná odpověď: Ouagadougou
Karel SLAVÍK
Jan FOLC
Romana SUCHÁNKOVÁ
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Soutěže v rámci Dnů zeměpisu
Zeměpisná olympiáda
kategorie A
1. Ondřej PETERA (6. A) 56 b. – postup do okresního kola
2. Jakub DIBELKA (6. A) 46 b. – postup do okresního kola
3. Tomáš KAMENÍK (6. A) 43 b.
kategorie B
1. Karolína JANSOVÁ (7. A) 75 b. – postup do okresního kola
2. Jakub ČÍŽIK (7. A) 64 b. – postup do okresního kola
3. David KUŤÁK (7. A) 49 b.
kategorie C
1. Martin KREJZL (9. B) 71 b. – postup do okresního kola
2. Matěj PÍŠA (8. B) 62 b. – postup do okresního kola
3. Petra JANEČKOVÁ (8. A) 57 b.
Vlajky evropských zemí
1. Lucie BOUDYŠOVÁ (9. B) 36,5 b.
2. Jan PÍCHA (9. B) 35,0 b.
3. Lukáš NÝVLT (8. A) 31,5 b.

Skládání puzzle mapy
ČR na čas
1. Lucie BOUDYŠOVÁ – Aneta ŽĎÁRSKÁ (9. B) 2:19,22
2. Jan SLÁMA – Jakub PIRNÝ (8. A) 2:23,72
3. Petra HORKÁ – Karolína JANSOVÁ (7. A) 2:28,19

(nový školní rekord)

(Ks)
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Školní bufet
Vzhledem k zpřísněným
požadavkům na potraviny (viz Vyhláška č.
282/2016 Sb.), které lze nabízet k prodeji
a prodávat ve škole, jsme se rozhodli školní
bufet ZŠ Úpice-Lány k 1. 1. 2017 uzavřít.
Děkujeme za pochopení.
P. Kalousek, ředitel školy

Školní družina
Školní družina má tři oddělení a ve
všech probíhá zajímavá činnost. Od září,
kdy jsme se navzájem seznamovali, jsme
se zaměřili na takové cíle jako např.
”Rozhýbeme naše děti", "Celé Česko čte
dětem", "Prohlubujeme dobré mezilidské
vztahy" a "Čelíme uspěchané době".
I nadále pomáháme pejskům v trutnovském útulku. Věnujeme se
rozmanité zájmové činnosti. Máme za sebou sportovní dny, soutěž ve
skákání přes švihadlo, navštívili jsme zmiňovaný psí domov, hrajeme
míčové a pohybové hry, tvoříme podzimní (a v těchto dnech vánoční)
dekorace. Nejsou nám cizí vycházky do přírody, zpíváme, malujeme,
hrajeme si, odpočíváme.
Těšíme se na nové sportovní
hřiště a doufáme, že dojde i na
klasickou zimu plnou sněhu, boby
máme připravené.
Přejeme všem láskyplné
vánoční i povánoční časy.
děti a vychovatelky ŠD
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Soutěž v předlékařské první pomoci
Ve středu 23. listopadu na Vyšší
a střední zdravotnic ké škole v
Tr utnově proběhla soutěž v
předlékařské první pomoci, které se
zúčastnily školy z náchodského a
trutnovského okresu. Lánští
zdravotníci dokázali, že první pomoc
ovládají a jsou schopni ošetřit i
hromadná poranění při autohavárii.
Ve starší kategorii nám patří ihned dva nejcennější kovy. Celou soutěž
opanovala hlídka ve složení Matěj Píša (8. B), David Rak (9. A) a Lucie
Boudyšová (9. B) a získala zlaté medaile. Druhé
místo vybojovaly dívky z 8. A - Diviška Šiková,
Marie Prouzová a Petra Janečková. Kompletní
medailovou sbírku doplnily mladší dívky (Antonie
Píchová, Vendula Menšíková a Dominika
Strachotová), když obsadily 3. místo. Těsně pod
stupni vítězů skončilo v mladší kategorii trio ve
složení Ladislav Čermák, Eliška Horáčková a
Barbora Švehlová.
Děkuji všem za vzornou reprezentaci školy.
(Jč)

Halová kopaná
Na turnaj v halové kopané odjelo 8. 12. 2016 do Malých Svatoňovic
10 žáků naší školy. Cílem byla obhajoba loňského bronzu. To se podařilo.
Zvítězili žáci ze Rtyně v Podkrkonoší, druhé místo patřilo fotbalistům ze ZŠ
Bratří Čapků. Bramborovou medaili získali zástupci z Malých Svatoňovic.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
(PK Tv+sport)
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Zvířátková olympiáda
Fešák tučňák
Na začátku prosince žáci 1. – 4. tříd ukončili
kurz bruslení. V závěrečné lekci pro ně učitelé
bruslení uspořádali závody. Děti bojovaly o medaile
“FEŠÁKA TUČŇÁKA”.
Žáci 5. tříd tento kurz již neabsolvují. Během
celého listopadu se seznamovali se základy florbalu,
nacvičovali techniku a v závěru měsíce proběhlo
školní kolo ve florbalovém slalomu.
1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. LEONA UHLÍŘOVÁ, ELIŠKA STARÁ 1. TIBOR UHLÍŘ, ŠIMON ZELINKA
2. Eliška Lysická, Valérie Miková

2. Petr Absolon, Matěj Souček

3. Natálie Hutníková, Natálie Tomková

3. Ludvík Folc, Radek Langer

2. TŘÍDA
1. BARBORA VRÁNOVÁ

1. RADIM DIRBAK

2. Gabriela Absolonová

2. Josef Novák

3. Monika Holanová

3. Tomáš Hofman

3. TŘÍDA
1. VERONIKA RUSOVÁ

1. JONÁŠ KYSELICA

2. Anna Absolonová

2. Filip Raabe

3. Kateřina Horáková

3. Matěj Mach

4. TŘÍDA
1. BARBORA HORÁKOVÁ

1. KAREL SLAVÍK

2. Dorota Vojtěchová

2. Matěj Pirný

3. Kateřina Lencová

3. Patrik Vítek
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5. TŘÍDA
1. IVA RYCHTEROVÁ

1. TOMÁŠ FOLC

2. Adéla Koudelová

2. Martin Spielberger

3. Vendula Menšíková

3. Ondřej Netolický

Žabák skokan
Pod čtvrtým zvířátkem z naší olympiády
(ŽABÁK SKOKAN) a první disciplínou olympijského
víceboje se skrývá skok z místa, který jsme stihli splnit
před vánočními prázdninami. V lednu budeme
pokračovat v plnění dalších disciplín olympijského
víceboje a trénovat šplh.
1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. NATÁLIE TOMKOVÁ

1. PETR ABSOLON

2. Lucie Horáková

2. Tibor Uhlíř

3. Natálie Bidlová

3. Rudolf Kroka

2. TŘÍDA
1. BARBORA BÁRTOVÁ

1. JIŘÍ ŠVIHÁLEK

2. Julie Janovská

2. Kryštof Kobos

3. Pavlína Horáková

3. Jakub Krčmář

3. TŘÍDA
1. ANNA ABSOLONOVÁ

1. JONÁŠ KYSELICA

2. Karolína Křížková

2. Pavel Horák

3. Tereza Procházková

3. Matěj Mach

4. TŘÍDA
1. KATEŘINA LENCOVÁ

1. KAREL SLAVÍK

2. Dorota Vojtěchová

2. Alexandr Lakatos

3. Barbora Horáková

3. Ernik Ferenc
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5. TŘÍDA
1. ADÉLA KOUDELOVÁ

1. ONDŘEJ NETOLICKÝ

2. Jana Pálová

2. Ladislav Čermák

3. Nikola Weissová

3. Martin Spielberger

(Jč)

Basketbal
Okresní kolo v basketbalu pro starší žáky
proběhlo již v říjnu. Okrskové kolo nás čekalo ve
středu 14. prosince. Jeho pořadatelem byla ZŠ Bratří
Čapků a Městské gymnázium v Úpici. Dopoledne
palubovka patřila dívkám a odpolední blok byl určen
chlapcům. Lánské hráčky si nedovedly poradit se
svými soupeřkami a obsadily poslední 5. místo.
Vítězkami se staly hráčky z Malých Svatoňovic.
Chlapci jasně přehráli ostatní týmy. Zaslouženě jim
patří pohár pro vítěze okrsku. Gratulujeme k vynikajícímu výkonu a
děkujeme všem žákům i žákyním za reprezentaci školy.
(PK Tv+sport)

Olympiáda z češtiny - školní kolo
S úkoly školního kola Olympiády v češtině se nejlépe popral Martin
Krejzl. Na 2. místě skončila Lenka Mannová (oba 9. B). Místo třetí
patří Petře Janečkové, žákyni 8. A. Lenka a Martin nás budou
reprezentovat i v kole okresním, které se koná 1. února 2017 na
ZŠ R. Frimla v Trutnově. Žáci na prvních třech místech obdrželi diplom a
drobnou odměnu, všem ostatním děkujeme za účast.
(St, Vč)

Medové trhy
I druhý ročník Medových trhů se nadmíru povedl. Do útrob
Základní školy Úpice-Lány zavítali přesně 402 návštěvníci. Kromě
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nákupu svícnů, adventníc h
věnců, medu, čajů, zdravé
stravy, keramických výrobků,
medoviny a nejrůznějšíc h
vánočních dekorací si všichni
mohli vyfouknout a omalovat
skleněnou ozdobu na stromek,
odnést nejen vlastnoručně vyrobený svícen, ale i sypaný obrázek,
vytvořit a ozdobit perníčky, vánoční přáníčko, andělíčka, náramek
atd. Odpočinout si pak mohli u občerstvení (káva, čaj, vosí hnízda =
úlky, zákusek). Ten, kdo si na tržišti zakoupil cokoliv v určité ceně, si
pak mohl pochutnat na svíčkové se čtyřmi. :) Na zdárném průběhu
Medových trhů, při kterých to občas bzučelo jako v opravdovém úlu,
se výrazně podíleli členové dětského parlamentu, bez jejichž obětavé
a nezištné pomoci by pořádání takové akce bylo nemyslitelné. Všem
návštěvníkům i pořadatelům děkujeme za příjemně strávený
předadventní čas.

(Tch)

Charita na Medových trzích
Blíží se konec roku. Lidé se touto dobou zamýšlejí nad životem svým a
životem ostatních lidí více než kdy jindy. Bývají proto přístupnější pomoci
lidem, kteří si jejich pomoc zaslouží. Naše škola se letos rozhodla
spolupracovat s klienty Centra denních služeb v Úpici. Již dříve jsme pro
naše handicapované spoluobčany se žáky sbírali kartičky z Penny, podle
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kterých se učili vařit apod. V říjnu
jsme pro ně s našimi žáky v rámci
Dne zdraví vytvářeli krásná leporela
a pexesa, která využijí při výuce.
Na listopadových Medových trzích
jsme vystavili jejich výrobky a
prodávali je účastníkům trhů. Utržili
jsme 510 Kč. Žáci šesté třídy dále
tyto výrobky nabízeli spolužákům.
Celkem se podařilo utržit 1300 Kč.
Tato částka bude klientům předána. Mgr. Kateřina Hofmanová rozhodně ví,
jak s penězi naloží.
Symbolické vstupné z trhů v hodnotě 1 Kč (drtivá většina účastníků
však do kasičky vložila mnohem větší obnos ☺ ) použijeme na úhradu
vzdělání pro našeho adoptovaného chlapce Joela z Indie. Lány ho
adoptovaly již před jedenácti lety. Od té doby se z malého čtyřletého
chlapce, který si musel hradit docházku do školky a poté i na základní
školu, stal chytrý a šikovný mladík. Bez naší pomoci by byl odsouzen
k tvrdé celoživotní dřině bez možnosti se sebevzdělávat a pomáhat tak
v budoucnosti své rodině i
komunitě. Na Medové trhy
dorazilo úctyhodných 402
návštěvníků. T i př ispěli
částkou 2460 Kč na úhradu
školného pro nový školní rok
Joela.
Moc děkujeme!
(Ro)

Výsledky výtvarné soutěže v rámci Medových trhů
Na téma "Med a vše kolem něj" se sešlo 52 krásných obrázků.
Děkujeme všem, kteří se naší soutěže zúčastnili. Rozhodnout o třech
vítězných bylo opravdu těžké. Nakonec naše porota vybrala obrázky od
Sofinky Kostovské (4 roky), Dominiky Strachotové (3. třída) a Báry
Horákové (4. třída).
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(Šv)

Přednáška na téma heydrichiády
V úterý 6. 12. 2016 proběhla na ZŠ Úpice-Lány přednáška na téma
heydrichiáda. Své osobní zážitky zde žákům devátých tříd sdělil pan
Burdych, který byl událostmi heydrichiády osobně zasažen. Jeho rodina
tehdy pomáhala s ukrýváním
v y s í l a č k y, k t e rá s l o u ž i l a ke
komunikaci československého
odboje za 2. světové války.
Přednáška byla velice zajímavá.
Ještě jednou touto cestou
děkujeme panu Burdychovi, že se
s námi podělil o svůj životní
příběh.
(Hč)

Volba povolání
Návštěva z Bezpečnostně právní akademie v Malých
Svatoňovicích

V úterý 29. 11. 2016 zavítal na naši školu pan Ing. Miloslav Fátor
z Bezpečnostně právní akademie v Malých Svatoňovicích. Přivedl s sebou i
čtyři studenty této školy.
Přednáška se sestávala ze dvou částí. Nejprve jsme se dozvěděli vše
o právních předpisech, které souvisí s dovršením věku patnácti let. Jelikož
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pan Fátor sloužil mnoho let u Policie ČR, doplnil své povídání i skutečnými
příběhy, které měl možnost poznat během své policejní služby. A ne vždy
to byly příběhy zrovna veselé. Zbyl prostor také pro naše dotazy.
Druhá část přednášky se odehrávala v tělocvičně. Studenti nám
nejdříve ukázali některé prvky juda, karate a sebeobrany. Potom jsme měli
možnost si toto vyzkoušet i my. Chvíli trvalo, než se našel první odvážlivec.
Nakonec si dodal odvahu Honza Lévai, později se přidal i Jirka Holík. Ani
děvčata se nedala zahanbit, i když v jejich případě trvalo rozhodování
ještě o něco déle. Nejstatečnější byla Alena Jursíková a Lenka Mannová.
Beseda se nám opravdu líbila, ukázky v tělocvičně byly jejím
příjemným zpestřením na závěr.
(žáci 9. A, B)
Kam odcházejí žáci naší školy nejčastěji?

TOP školy žáků ZŠ Úpice-Lány
(počítáno posledních 15 let zpětně)

1. SPŠ Trutnov Školní

64 žáků

2. SOŠ a SOU Trutnov Volanovská

60 žáků

3. Obchodní akademie Trutnov
33 žáků
4. Gymnázium Trutnov (čtyřleté)
24 žáků
5. SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové/Labem
22 žáků
6. SŠ oděvní, služeb a ekonomiky
18 žáků
7. SOU a SPŠ Velké Poříčí
18 žáků
8. VOŠ A SZŠ Trutnov
15 žáků
9. SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město/Metují
13 žáků
10. MG a SOŠ Úpice (čtyřleté)
11 žáků
V tomtéž období odešlo z 5. třídy na MG a SOŠ Úpice celkem 71
žáků, 1 žákyně nastoupila na Gymnázium Trutnov.
(Vč)

Logopedie (nejen) pro rodiče aneb jak co
nejefektivněji trénovat doma
V dnešním předvánočním čísle si ukážeme jak na vyvození a trénování
písmenka R. Přeci jen ve slovech kolem Vánoc (dárky, kapr, cukroví atd.) se
nám jich vyskytuje hned několik. Tak ať je umíme správně ;-).
12

A protože jsou Vánoce, naučíme se dělat kouzlo s jazýčkem. A jak na to?
Schovej drobeček něčeho dobrého v otevřené puse. Drobeček si
polož na jazyk, otevři pusu a zvedni jazyk. Drobeček nesmí být vidět, ale
pusinka musí zůstat otevřená. Pozor, důležité je nezvedat celou hlavu ani
spodní zoubky. Pohybovat se smí jen jazýček.
Hra na pejska
Vyplazujeme co nejvíce jazyk a pohybujeme s ním nahoru a dolů.
Chytrý traktor
Traktor si cestou na pole zpívá
dndndn. Nejprve ho nastartujeme
klíčkem (jazyk dej nahoru a dolní
zoubky si drž prstem, ať se
nekousneš). Když máme traktor
hezky nastartovaný, můžeme se
vydat na pole. Vezmi si barevnou
pastelku a obkresluj cestu. Traktor
pozná, jestli jede rovně nebo zatáčí.
Když jede rovně, zpívá si dndndn,
když má řidič zatočit, začne zpívat
ddddd. Později, až bude písmenko r
vyvozeno, stačí obměnit za drn drn
drn a drrrrr.
Prstýnky
Budete potřebovat jakékoliv prstýnky nebo malé barevné gumičky do
vlasů. Ty se vysypou na stůl a střídáme se v navlékání prstýnků na své prsty,
dokud nebudeme mít na každém alespoň jeden. Při každém navléknutí
řekneme: “Navlékám si PDstýnek na PDst.”. Můžeme přidat i vlastnost
prstýnku, barvu, tvar, obrázek, který na něm je. Navlékám si červený
kytičkový PDstýnek na PDst.
Důležité je opravdu vyžadovat výslovnost PD. Toto cvičení bývá při
vyvození písmenka R velmi úspěšné.
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Pokud budete trénovat
slova, důležité je používat
nejdříve náhradní písmenko D,
nikoliv T, jak si mnozí myslí.
Střídavým vyslovováním tDtDtD
se jazyk učí kmitavému pohybu,
který je třeba pro správnou
výslovnost.
Přeji hodně úspěchů při
trénování. Příště si řekneme, jak
písmenko R procvičovat a upevňovat ve slovech, když už je vyvozeno.
(Šv)

Znakový jazyk
Dnes se naučíme znakovat jedno vánoční přání: Přejeme vám klidné
Vánoce, pod stromečkem spoustu překvapení a v novém roce hlavně
zdraví.

1

2

3

4
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Školní dílna
V prosinci se naše školní dílna podílela na vánoční výzdobě na
čtverci. Tímto ještě jednou všem děkuji za obrovskou pomoc. Poslední
hodinu jsme vyráběli skleněné ozdoby na stromeček, které si všichni mohli
sami vyfouknout a poté namalovat.
(Šv)

Zajímavá zvířata - sob
Sob je neodmyslitelně spojen se Santou
Clausem. Ten však nosí dárky dětem v Americe, u
nás chodí Ježíšek… Ale teď si povíme něco o
sobech. Je možné, aby sob tahal sáně? Může letět
po obloze? Dokáže přežít na severu?
Sobi se opravdu používají k tahání saní. Létat
však opravdu nedovede. A jak přežívá? Sob je
velmi dobře přizpůsoben k životu na mrazivém
severu. Má dlouhou srst a hustou podsadu, která chrání tělo před chladem.
Osrstěný má i čenich. Kopyta jsou neobvykle široká, a proto se sob neboří
do sněhu. Živí se nejrůznější rostlinnou potravou. Požírají traviny, byliny,
mech, listí a výhonky keřů. V zimě se živí hlavně lišejníky.
Často si lidé pletou soba s losem, rozdíl je však lehce rozeznatelný. Sob je
menší, lehčí, v ČR ho nenajdete. Používá se v severských zemích jako
domácí zvíře i do zápřahu. Los je mohutnější, větší, těžší. V ČR se
vyskytuje, i když ne příliš hojně. Má rád vlhký les.
Žije v Severní Americe na Aljašce a v
Kanadě, ve Skandinávii a v evropské i
a s i j s ké č á s t i Ru s ka a ž p o s eve r n í
Mongolsko. Američtí sobi se nazývají
karibú. Jejich přirozeným prostředím je
severská tundra.
Tundra je typ vegetace subpolárních
a polárních oblastí, který lze nalézt
mezi tajgou a trvale zaledněnými polárními
končinami, tzv. permafrostem. Najdeme ho
v nejsevernějších oblastech Evropy, Asie,
16

Ameriky, Grónska a na dalších přilehlých ostrovech (arktická tundra), na
jižní polokouli – v nejsevernějších oblastech Antarktidy a na přilehlých
ostrovech (antarktická tundra). Jako tundru též chápeme podobně
vypadající území vysoko v horách (alpinská tundra). Slovo tundra pochází
z laponštiny a označuje bezlesou krajinu.
Diviška Šiková, 8. A

Nejkrásnější města světa
Vídeň - „město opery a umění“
Cítíte to už? Ve vzduchu se vznáší vůně vanilky, ořechů, skořice,
hřebíčku a čokolády. To voní Vánoce. Už přicházejí a zbývá nám jen
necelý týden. Sice jsou časem klidu a odpočinku s rodinou, ale proč si
nezajet do města, které
Vánocemi jen žije?
Na své si zde přijdou
milovníci jídla, kteří na
trzích pochytí kdejakou
laskominu. Ale ani nadšenci
umění a památek nebudou
ochuzeni. Celý advent se
zde pořáda jí adventní
koncerty.
A pro ty, kdo nevědí, co to Vídeň je... Nachází se jižně od nás ve
státě Rakousko, jemuž je hlavním městem. Od nás z Čech to vlastně máte,
co by kamenem dohodil.
Ale půjdeme zpět k Vanocům. Nevíte, co přátelům a příbuzným k
Vánocům? Docházejí vám nápady na originální dárky? Tak vzhůru na
nákupy. Trhů je po celé Vídni mnoho, ale to bychom tu byli až do večera.
Na tradičním vídeňském trhu Christkindlmarkt najdete více než 100
stánků. Aby se vaše ratolesti nenudily, jsou pro ně připraveny různé
vánoční dílny a tematické programy. Oblíbený je zde hlavně vídeňský
srdíčkový strom a další ozdobené stromky stojící v pavilonech.
Pro romantiky je připravena vánoční vesnička u zámku Belvedere.
Nakupováním vás budou doprovázet zpěvy rakouských i zahraničních
17

pěveckých sborů na „andělském jevišti“. Děti povozí "nostalgický kolotoč"
a dětský vláček.
Jestli vás ale nebaví trhy, Vídeň poskytuje i jiné druhy zábavy.
Můžete si prohlédnout zdejší nádherné památky. Veškeré hlavní památky
se nachází ve vnitřním městě, zvaném „První čtvrť“. Určitě navštivte
Schönbrunn, bývalou letní rezidenci císařské rodiny, kde se také koná
vánoční trh. Prozkoumejte také
Irrgarten (labyrint). Uchvátí vás
jeho nádherné zahrady. Umělečtí
nadšenci můžou vyhledat Pavilon
secese, vyzdobený velikou
bronzovou kopulí s prolisy ve tvaru
va vřínovýc h listů. N emůže t e
vynechat ani Museums Quarter –
muzejní čtvrť.
Abyste neodjížděli s prázdnou, nezapomeňte ochutnat dort Sacher či
řízek Wienerschnitzel. Je zvykem, že tento řízek je přes celý talíř a bez
přílohy.
Pokud se chcete dostat do Vídně letecky, bylo by vhodné
zarezervovat si letenku minimálně měsíc předem. Nejlevnější lety bývají
před Vánoci, stojí okolo 1000 Kč, nejdražší jsou v létě, kdy se dokážou
vyšplhat až na 14 000 Kč.
Petra Janečková, 8. A

Dětský koutek
=>pranostiky
Měsíc prosinec přináší několik pranostik:
Jaký prosinec - takový červen.
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Studený prosinec - brzké jaro.
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.
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Jednotlivé dny z měsíce
1. Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.
13. Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
21. O svatém Tomáši meluzína straší.
24. Jasno na den Štědrý, bude hrách tvrdý mráz.
31. Je-li o Silvestru v noci vítr a jasno, bude dobrého vína.

Čerpáno ze : svatky.centrum.cz a www.pranostika.cz

Šimon Hrbek, Matěj Materna, 7. A

=>osmisměrka
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=>vědomostní test o Marii Terezii
1. Kdy se narodila?
a) 12. 11. 1753
b) 5. 12. 1816
c) 13. 5. 1717

2. Kdo byl otcem Marie Terezie?
a) Václav IV.
b) Karel VI.
c) Petr I. Hrozný
3. Jak se jmenovala její matka?
a) Alžběta Kristýna Brunšvická
b) Eliška Přemyslovna
c) Alžběta II.
4. Jak se jmenoval manžel Marie
Terezie?
a) Matyáš z Arrasu
b) Petr Parléř
c) František I. Štěpán Lotrinský
5. Z jakého rodu pocházela?
a) Lucemburkové
b) Habsburkové
c) Přemyslovci
6. Kolik měla dětí?
a) 10
b) 8
c) 16
7. Co zavedla?
a) povinnou školní docházku
b) povinnost mluvit jen v němčině
c) povinný sňatek
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8. Jak se jmenoval její následník?
a) Karel IV.
b) Jan Lucemburský
c) Josef II.
9. Kdy zemřela?
a) 21. 6. 1621
b) 29. 11. 1780
c) 12. 11. 1234

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

=>omalovánka
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Vánoce - tradice a zvyky
Zlaté prasátko
Při zmínce o zlatém prasátku si v dnešní době snad každý vybaví
malou holčičku v jedné známé reklamě a její: "Ne, ne nemusím, já už ho
vidím...". Jedná se o tradici, kdy se tvrdí, že pokud vydržíte celý Štědrý den
se postit, tak večer se vám pak zjeví zlaté prasátko, které vám zaručí
hojnost a dobrou úrodu na celý příští rok. Zřejmě proto, že zajišťování
úrody už nebývá nejvyšší prioritou našich domácností, tak se také
málokomu podaří zahlédnout stín zlatého prasátka, jak běží po stěně či
stropu místnosti.

Rozkrojené jablíčko
Po štědrovečerní večeři si každý může rozkrojit jablko, napříč, tedy
kolmo na stopku. Kdo ve svém jablku nalezne pěticípou „hvězdičku“ ze
zdravých jadérek, může být spokojen. V příštím roce ho čeká zdraví a
štěstí. Pokud je jádřinec červavý, lze se nadít nemoci. A když místo pěticípé
hvězdičky jsou jadérka uspořádána do tvaru křížku, hrozí nejhorší. Osudu
lze napomoci výběrem zdravého velkého
jablka. Podobnou informaci jako jablka
podle tradice ukrývají i vlašské ořechy.
Kdo ve čtyřech nalezne zdravá jádra,
bude sám zdravý celý rok.

Skořápkové lodičky
Poetický zvyk, který upoutá (nejen) každé dítě, je pouštění lodiček z
ořechových skořápek. Několik vlašských ořechů se rozpůlí a do
vyprázdněných polovin skořápek se připevní maličká svíčka - nejsnáze
pomocí nakapaného vosku. Ořechová lodička se zapálenou svíčkou se
vypustí do větší nádoby s vodou. Její plavba předznamenává životní dráhu
toho, kdo ji vyslal. Když vydrží dlouho svítit, čeká majitele život dlouhý a
šťastný. Jestliže se lodička pustí na volnou vodu, dotyčný se vydá na cesty,
drží-li se při břehu, zůstane doma.
22

Lití olova
Na přípravu náročnější, zato významově bohatší je staročeský zvyk
lití olova. Nad plamenem či na kamnech se roztaví kousek olova, které se
posléze najednou vylije do nádoby s vodou. Podle tvaru, do kterého olovo
ve vodě ztuhne, přítomní usuzují, co dotyčného čeká. Svobodné dívky se v
něm snaží rozeznat tvář či monogram toho, kdo je jim určen. Výsledný tvar
olova je také možné číst jako odpověď na předem položenou otázku.

Házení střevíce
Na Štědrý den se svobodné dívky mohou svého osudu
zeptat, čeká-li je v příštím roce svatba. Dívka hází střevícem
přes hlavu. Jestliže dopadne patou ke dveřím, zůstane i
nadále doma. Pokud ale bota zamíří špičkou ze dveří ven,
čekají dotyčnou vdavky a odchod od rodičů.
zdroj: www.zenax.cz

Připravujeme
02. 01. 2017
07. 01. 2017

Poslední den vánočních prázdnin
18:30 - 21:00 Tříkrálový koncert v Havlovicích

23. 01. 2017

Uzávěrka prospěchu a chování za I. pololetí

23. - 27. 01. 2017

4. - 5. tř.: Lyžařský kurz

24. 01. 2017

14:00 - 16:30

III. pedagogická rada

31. 01. 2017

10:55 - 11:40

Ocenění nejaktivnějších žáků v I. pololetí

31. 01. 2017
01. 02. 2017

Předávání výpisu z vysvědčení
08:00 - 13:00 Okresní kolo olympiády z češtiny

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.cz, internet: www.zsul.cz

Odpovědný redaktor: Mgr. Jakub Huček
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12/ 01/ 2017
13/ 01/ 2017
16/ 01/ 2017
17/ 01/ 2017

hovězí maso na česneku, bramborový knedlík, špenát

krabí tyčky na zelenině, brambor

hrachová kaše, uzená kýta
sýr smažený, brambor, tatarská om.
karlovarský guláš, halušky

hamburská kýta na smetaně, houskový knedlík

1a, 3, 7

1a, 4,7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

ovesná kaše s medovými jablky
segedínský guláš, houskový knedlík

30/ 01/ 2017
31/ 01/ 2017

boloňské špagety sypané sýrem
kuřecí řízek smažený, bramborová kaše

1a, 3, 7

1a, 3, 7

20. 12. 2016 - 21. 12. 2016

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

21 ob. x 23,- Kč
21 ob. x 25,- Kč
21 ob. x 26,- Kč
22 ob. x 52,- Kč
JITKA ŠTĚPÁNOVÁ

7 - 10 let
11 - 14 let
15 let a více
veřejnost

483,- Kč
525,- Kč
546,- Kč
1144,- Kč

1a, 3, 7

1d, 7

1a, 7

7

1a, 3

1a, 3, 7

7

1a, 7

7

1a, 7

1a, 3, 7

1a, 7

1a

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a,

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 7

1a

1a

7

alergeny

8a - mandle, 8c - vlašské ořechy 9 - celer, 10 - hořčice, 11 - sezamová sem., 12 - oxid siřičitý a siřičitany, 13 - vlčí bob / lupina /, 14 - měkkýši, => a výrobky z nich

Alergeny : 1 - obiloviny lepek, 1a - obiloviny pšenice, 1d - obiloviny - oves, 2 - korýši, 3 - vejce, 4 - ryby, 5 - arašídy, 6 - sójové boby, 7 - mléko, 8 - ořechy, mandle, pistácie,

polévka dle denní nabídky

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

1a, 3, 7

3,7

1a, 3, 4, 7

cena
obědů

kuřecí prso se sýrem a brambory
taštičky s tvarohem a džemem

26/ 01/ 2017
27/ 01/ 2017

koprová omáčka, hovězí maso vařené, houskový knedlík
čočka nakyselo, vejce vařené

1a

domácí buchty s mákem a tvarohem
bramborka, zelí kysané

24/ 01/ 2017
25/ 01/ 2017

soté z kuřecího masa, penne

vepřová kotleta na houbách, dušená rýže

1a,

1a

rybí karbanátky, bramborová kaše

hermelínové rizoto

23/ 01/ 2017

pražská hovězí pečeně, brambor
vepřová játra na cibulce, dušená rýže sypaná pórkem

1a

1a, 3, 4, 7

halušky s lučinou
rýžová kaše se skořicí
lasagně s vepřovým masem a zeleninou

těstoviny s ořechy
šopská omeleta se sýrem a bramborami

rýžový nákyp s meruňkami a švestkami
vepřový vrabec, bramborový knedlík, zelí kysané

18/ 01/ 2017
19/ 01/ 2017
20/ 01/ 2017

rybí filé smažené, bramborová kaše

10/ 01/ 2017
11/ 01/ 2017

rizoto z vepřového masa sypané sýrem

7

1a, 7

vepřové maso po italsku, těstoviny
koule v rajské omáčce, houskový knedlík

dukátové buchtičky se šodó

09/ 01/ 2017

cikánská hovězí pečeně, houskový knedlík
vepřové maso v mrkvi, brambor

1a, 3, 7

4, 7, 8

kuskus s kuřecím masem a zeleninou
plněný bramborový knedlík uzeninou, zelí kysané
krupicová kaše sypaná kakaem a cukrem
maminčino kuře s těstovinami

pečená kuřecí rolka, rýže

VOLBA 2

03/ 01/ 2017
04/ 01/ 2017
05/ 01/ 2017
06/ 01/ 2017

02/ 01/ 2017

vánoční prázdniny

losos na mandlích, brambor

DATUM

vepřová pečeně na houbách, dušená rýže

VOLBA 1

01. 01. 2017 - 31. 01. 2017

1a

alergeny

JÍDELNÍ LÍSTEK

