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Naši “NEJ” v dubnu 2017
Sport 6. - 9.
Josef ZIMA (6. A)

Sběr bylin
Adéla MELICHAROVÁ (6. A)

Sběr papíru
Martina BÁRTOVÁ (8. B)

Hádanky na Moodle
Jan HORÁK (5. A)
Marek LANGER (5. A)
Ondřej PETERA (6. A)

Soutěž na www.zsul.cz
správná odpověď: 3
Dorota VOJTĚCHOVÁ (4. A)
Tereza OSMÍKOVÁ (8. A)
Petr ŽĎÁRSKÝ
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Dopravní výchova na ZŠ Úpice-Lány
Ve dnech 18. a 19. dubna 2017 proběhla
na naší škole tradiční soutěž v poznávání
dopravních značek. Žáci 1. až 5. ročníku měli
správně určit zadané dopravní značky. Na tuto
soutěž se připravovali od začátku února a nyní
známe žáky, kteří uspěli nejlépe:
Bezchybně určili všechny zadané značky tito žáci:
1. A
Bidlová Natálie
Čapková Nela
Folc Ludvík
Horáková Lucie
Hutníková Natálie
Lysická Eliška
2. A
Payma Petr
Prokopová Natálie
Roudná Sabrina
Semarák Matyáš
Šitina Štěpán
Uhlíř Tibor
3. B
Uhlířová Leona
Zítka Petr
4. A
1. B

Kroka Rudolf
Kroužel Šimon
Langer Radek
Řičica Jakub
Souček Matěj
Stará Eliška

5. A

Tomková Natálie
Vít Patrik
Vojtěchová Laura
Zelinka Šimon
Kobos Kryštof
Marel Jiří
Novák Josef
Škoda Vojtěch
Teichmanová Eliška
Hebká Veronika
Kuťák Jindřich
Slavík Karel
Vojtěchová Dorota
Čapek Michal
Langer Marek
Pohner Šimon
Koudelová Adéla

Všem úspěšným soutěžícím byly předány diplomy a sladká odměna.
Blahopřejeme!
(Me)
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Kompletní medailová sbírka zdravotníků
Po zaváhání v okrskovém kole
Zdravotnického víceboje, který proběhl
ve čtvrtek 4. května 2017, si lánští
zdravotníci napravili reputaci v okresním
kole. Ze Zdravotnického víceboje jsme
odešli v letošním roce bohužel bez
medaile. V okresním kole (10. května
2017) jsme se již z chyb poučili a
připravili se lépe. Loňské vítězství ve starší kategorii obhájila hlídka ve
složení Matěj Píša, Pavel Jarý (oba 8. B), David Rak (9. A), Jan Pícha (9.
B) a Tomáš Goder (7. A). Stříbrná příčka v této kategorii patří také
Lánům. Získal ji dívčí kvintet - Lucie Boudyšová (9. B), Zuzana Horáková (8.
B), Diviška Šiková, Marie Prouzová a Petra Janečková (všechny 8. A).
Družstvo dívek 7. třídy (Karolína Jansová, Martina Kuťáková, Šárka
Semeráková, Dominika Horáková, Petra Zelinková) obsadila 5. místo.
Velkým překvapením je 3. místo v mladší kategorii žákyň 3. a 4. třídy. Pro
hlídku, kterou tvořily Barbora Švehlová (4. A), Natálie Janovská, Denisa
Krůtová a Dominika Strachotová (všechny 3. A), Kateřina Jansová (3.
B), to byla první velká zdravotnická soutěž. Na stejném místě jako
sedmačky skončili i zástupci naší 5. třídy (Antonie Píchová, Tereza
Janečková, Ladislav Čermák, Eliška Horáčková, Vendula Menšíková).
Vítězná hlídka si vybojovala nejen zlaté medaile, pohár, ale i postup do
krajského kola, které proběhne 31. května 2017 ve Svitavách. Děkuji všem
lánským zdravotníkům za vzornou reprezentaci. Chlapcům budeme držet
pěsti v kraji.
(Jč)

Zvířátková olympiáda
Po dlouhé zimě, která byla bohatá na sníh i mráz,
jsme se již těšili na sportování na novém hřišti. Paní zima se
ale nechce vzdát žezla, a tak se stále hýbeme v tělocvičně.
V dubnu jsme soutěžili o „OPICI AKROBATKU“.
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1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. KRISTÝNA ŽELEZOVÁ

1. RUDOLF KROKA

2. Leona Uhlířová

2. Tibor Uhlíř

3. Laura Vojtěchová

3. Šimon Zelinka

2. TŘÍDA
1. SINDY ĎURANOVÁ

1. JIŘÍ ŠVIHÁLEK

2. Barbora Bártová

2. Jakub Krčmář

3. Pavlína Horáková

3. Vojtěch Škoda

3. TŘÍDA
1. VU THI JEN NHI

1. TOMÁŠ ZELINKA

2. Sarah Hanušová

2. Jonáš Kyselica

3. Denisa Krůtová

3. Jiří Jansa

4. TŘÍDA
1. DOROTA VOJTĚCHOVÁ

1. MATĚJ PIRNÝ

2. Tereza Absolonová

2. Karel Slavík

3. Kateřina Lencová

3. Patrik Vítek

5. TŘÍDA
1. ADÉLA KOUDELOVÁ

1. MARTIN SPIELBERGER

2. Nikola Weissová

2. Adam Horák

3. Jana Pálová

3. L. Čermák, J. Horák, Š. Pohner

Květen jsme věnovali atletice. Nejprve jsme soutěžili
o „ŠNEKA ŠAMPIONA“ v běhu na 60 metrů. Tento běh je
součástí Olympijského víceboje. Plnili jsme i další disciplíny
„LVÍHO KRÁLE“ - hod kriketovým míčkem, skok daleký a
vytrvalostní běh. Dokončili jsme celý olympijský víceboj.
Každý účastník na konci června společně s vysvědčením
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obdrží diplom se svými výkony. Všechny naše výkony ze Zvířátkové
olympiády a výsledky z okrskových soutěží se započítávají do celoroční
soutěže „O nejlepšího sportovce školy“ – 1. - 5. třída. První tři v kategorii
dívek a chlapců budou vyhlášeni a odměněni na konci června.
1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. ELIŠKA LYSICKÁ

1. RUDOLF KROKA

2. Nela Čapková

2. Petr Absolon

3. Lucie Horáková

3. Štěpán Šitina

2. TŘÍDA
1. GABRIELA ABSOLONOVÁ

1. JAKUB KRČMÁŘ

2. Pavlína Horáková

2. Kryštof Kobos

3. Sindy Ďuranová

3. Jiří Švihálek

3. TŘÍDA
1. ANNA ABSOLONOVÁ

1. JONÁŠ KYSELICA

2. Kateřina Horáková

2. Filip Raabe

3. Zuzana Marešová

3. Radim Kadrmas

4. TŘÍDA
1. TEREZA ABSOLONOVÁ

1. PATRIK VÍTEK

2. Barbora Horáková

2. Alexandr Lakatos

3. Kateřina Lencová

3. Patrik Dufek

5. TŘÍDA
1. PAVLÍNA ŠLECHTOVÁ

1. ADAM HORÁK

2. Adéla Koudelová

2. Martin Spielberger

3. Antonie Píchová

3. Ladislav Čermák

(Jč)
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Stadion otevřen a dva nové rekordy
P r v n í k v ě t e n 2 017 s e
zapíše do historických tabulek
sportovního areálu za lánskou
školou. V tento den byl
slavnostně otevřen sportovní
areál s umělým povrchem a
víceúčelovým hřištěm. Areál
ponese jméno po legendárním
lánském tělocvikáři panu
Květoslavu Matyskovi. Úpicko se
tak konečně dočkalo kvalitního atletického stadionu. Po přestřižení pásky se
nejprve
na nový tartan postavilo devět štafet v tradiční Zátopkově
desítce. Láňáci postavili hned dvě štafety a v cíli jim patřila první dvě místa.
K prvnímu místu jsme ještě navíc přidali školní rekord. Ten současný běžci
zlepšili o minutu a jeho hodnota je 26:06 minut. Pokořili jsme i světový
rekord Kenise Bekeleho. Po štafetě se rozběhly skokanské soutěže. A opět
jsme uspěli. Ve skoku vysokém bylo pořadí následující: 1. Filip Pančík, 2.
Martin Peterka, 3. Jaroslav Kábrt. Filip překonal svůj osobní a školní rekord
ve skoku vysokém (177 cm). Ke zdolání 180 cm moc nechybělo. Stejný
pohled při vyhlašování vítězů se opakoval i při skoku dalekém: 1. Jaroslav
Kábrt, 2. Filip Pančík, 3. Daniel Čermák. Po půl čtvrté se na ovál opět
vrátili vytrvalci. I tady jsme se neztratili. Své kategorie vyhráli Kateřina
Horáková, Petra Zelinková a Matěj Píša. Druhé místo patří Dorotě
Vojtěchové, Jonáši Kyselicovi, Marii Prouzové, Janu Slámovi.
(Pk Tv+sport)

Čtyři vítězství v okrskovém kole Poháru rozhlasu
Okrskové kolo v Poháru rozhlasu proběhlo v pátek 5. května 2017 na
trutnovském atletickém stadionu. Z loňského ročníku jsme obhajovali
prvenství ve všech čtyřech kategoriích. Vzhledem k nepříznivému počasí a
rekonstrukci lánského hřiště jsme neabsolvovali žádný jarní tělocvik
zaměřený na atletiku. Nominace se tedy sestavovala z podzimních výkonů.
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Tělocvikáři měli však správnou ruku a nasazení lánských sportovců na
jednotlivé disciplíny byl přesný. Lánští reprezentanti získali v jednotlivých
disciplínách 18 zlatých, 12 stříbrných a 9 bronzových medailí. Opět padaly
rekordy. Ve vrhu koulí se o to zasloužil Jiří Holík z 9. B (12,4 m) a ve skoku
dalekém Jaroslav Kábrt z 8. B (550 cm). Loňská vítězství v jednotlivých
kategoriích se nám podařilo obhájit. Starším chlapcům k překonání hranice
6000 bodů chyběly pouhé dva body. Děkujeme všem lánským závodníkům
za vzornou reprezentaci školy. Poděkování patří také všem pomocníkům,
bez jejichž pomoci by Pohár rozhlasu neproběhl bez problémů.

(Pk Tv+sport)

Pohár rozhlasu - okrasní kolo
V druhém květnovém týdnu jsme netrpělivě očekávali, zda naše
družstva postoupí do okresního kola
nejoblíbenější atletické soutěže
základních škol v Poháru rozhlasu. Nakonec všechny čtyři týmy
postoupily. Okresní kolo se konalo ve středu 17. května 2017 ve Dvoře
Králové nad Labem za slunečného
a teplého počasí. Dle výkonů
starších žáků, kteří postupovali do
okresu z 2. místa, byl naším
tajným přáním boj o 1. místo a
postup do kraje. Na rozdíl od
českých hokejistů tažení lánských
atletů v 49. ročníku Poháru
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rozhlasu nekončí v okrese, ale budeme se prát o co nejlepší umístění v
kraji. V krajském kole nás budou reprezentovat vedle starších žáků i mladší
žákyně, což je pro nás velké překvapení. Ve Dvoře starší chlapci a mladší
žákyně vybojovali stříbrné medaile, starší dívky obsadily 5. místo a mladší
chlapci skončili na 7. místě. Děkujeme
všem lánským atletům za vynikající
výkony. Dokázali, že i nesportovní
malé školy jsou schopny konkurovat
spor tovním třídám. Postupujícím
týmům přejeme hodně úspěchů v
kraji.
(Pk Tv+sport)

Úspěšné přijímací řízení na střední školy
Ve dnech 12. a 19. dubna 2017 proběhly jednotné
přijímací zkoušky na střední školy. Letos poprvé měli žáci
dva pokusy a do celkového bodového pořadí se jim
započítával lepší výsledek.
Na učební obory bylo přijato všech 13 žáků 9. tříd a
1 žák z 8. B. Pro všechny platí, že byli přijati hned v 1. kole přijímacího
řízení a zároveň na školu, kterou uvedli na 1. místě. Na maturitní obory
podalo přihlášku celkem 23 žáků, 22 přijato opět v 1. kole na školu
uvedenou na 1. místě (4 na odvolání), 1 dívka přijata na odvolání na obor
na 2. místě.
Přijímací zkoušku vykonali také dva žáci 5. A. I oni byli úspěšní a
nastoupí od září 2017 na MG a SOŠ v Úpici.
Nejvíce žáků, a to 13, bude ve studiu pokračovat na SPŠ v Trutnově.

PŘEHLED ŠKOL:
1.

GYMNÁZIUM

–

TRUTNOV

- gymnázium všeobecné

2

(Boudyšová, Tomanová)
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2.

3.

SPŠ

-

TRUTNOV

- maturitní obory

8

- učební obory

5

SOŠ A SOU VOLANOVSKÁ

-

TRUTNOV

- kuchař
- cukrář
- kuchař-číšník
4.

2
2
1

6.

1

- čtyřleté gymnázium
- osmileté gymnázium

1
2

ČESKÁ

-

LESNICKÁ AKADEMIE

SŠ INFORMATIKY A SLUŽEB

SŠ ODĚVNÍ

–

SPŠ

-

-

ÚPICE

TRUTNOV

(Fialová)

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

1
2

(Součková)
(Manychová)

1

(Müller)

1

(Holík)

HRONOV

- mechanik opravář

-

(Sobotka)
(Fulka, Pohner)

ČERVENÝ KOSTELEC

- gumař plastikář
9.

VELKÉ POŘÍČÍ

(Levai)

1

- cestovní ruch
- kosmetické služby
8.

-

MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

- lesnictví
7.

(Falta, Řezníčková)
(Krtilová, Krumpholzová)
(Kollertová)

SŠ PROPAGAČNÍ TVORBY A POLYGRAFIE

- tiskař
5.

(Krejzl, Horáček, Pícha, Kábrt,
Pančík, Peterka, Ljubečko, Zima)
(Kraus, Winter, Nývlt, Vlček,
Jakubčanin)
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10. SŠ

GASTRONOMIE, OBCHODU A SLUŽEB

- kadeřník
11. SPŠ

CHEMICKÁ

-

VOŠ A SZŠ

-

OBCHODNÍ AKADEMIE

-

STAVEBNÍ

–

3

(Rak, Mannová, Jursíková)

(Šťovíčková)

TRUTNOV

2

(Šrámková, Žďárská)

HRADEC KRÁLOVÉ

- lyceum
15. SŠ

(Borovská)

1

- ekonomika a podnikání
14. SPŠ

1

TRUTNOV

- zdravotnický asistent
13.

HRADEC KRÁLOVÉ

PARDUBICE

- aplikovaná chemie
12.

-

2

(Rohanová, Košková)

VETERINÁRNÍ A ZAHRADNICKÁ

- chov koní a jezdectví

1

-

LANŠKROUN

(Šlechtová)

Všem rodičům děkuji za dlouhodobou spolupráci a žákům přeji
mnoho úspěchů při dalším studiu.
Iveta Votočková, výchovná poradkyně

Jak to vidím já
Co jsem v životě zatím dokázal
Všechno, co jsem dokázal, začalo už v dětství. Nejdříve jsem
pomáhal lidem s různými drobnými pracemi. Nosil jsem jim tašky a
přidržoval dveře. Paní sousedce, protože má bolavé koleno, venčím psa.
Snažím se něco dokázat i ve sportu, pokouším se překonávat své
rekordy. Například můj současný rekord ve skoku vysokém činí 145
centimetrů. Na to jsem hodně pyšný. Nejenom já, ale i celá moje rodina.
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Vylepšuji také své rekordy v běhu a chůzi. Každý den ujdu okolo deseti tisíc
kroků.
Už třetím rokem navštěvuji taneční kroužek v Trutnově zaměřený na
hip hop. Už zvládnu i složitější choreografie. Dojíždět pravidelně do
Trutnova je poměrně náročné. S taneční skupinou jsem již byl na několika
soutěžích.

Umístili jsme se i na stupních

vítězů. Letos jsme skončili v Novém Městě nad
M e t u j í n a d r u h é m m í s t ě . Š ko l n í r o k
ukončujeme pravidelně taneční přehlídkou, na
které ukážeme, co jsme se za poslední rok
naučili.
Ve čtrnácti letech jsem začal zpívat v Základní umělecké škole v Úpici,
pravidelně vystupuji na soutěžích. Jsem rád, že při zpívání nemám
většinou trému. Letos jsem zpíval i na akci „ Lány mají talent“, což bylo pro
mě hodně náročné, neboť v obecenstvu byli spolužáci z celé školy. Nejvíce
mě stresovali deváťáci. Vystoupení mělo dobré ohlasy, a to mě velmi
potěšilo.
Jan Sláma, 8. A

Co jsem v životě zatím dokázala
Každý si chceme v životě něco dokázat. Udělat něco, aby na nás
ostatní nezapomněli. Něco, co by tu po nás zůstalo.
Každý ale
zanecháme něco jiného.
Některým se daří v životě víc než ostatním. Spoustu velkých osobností
známe už ze starověku. Jejich objevy používáme dodnes. Pascal a jeho
zákon, Homér a jeho Odyssea, Démosthenes, Pythagoras. Na tyhle
osobnosti vzpomínáme.
Přinesly nám to, bez čeho bychom se dnes
neobešli. Nikdy se na ně nezapomnělo.
Spousta našich králů položila život v chladnokrevných a krutých
bitvách. Po jejich boku ale bojovali i mnozí další vojáci. Nikdo si už
nepamatuje na jejich jména, téměř nikdo je neznal. I oni padli při obraně
své vlasti.
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Každý potřebujeme ve svém životě úspěch. Všichni ho však
dosáhneme jiným způsobem. Někomu stačí, aby na něj vzpomínala
v dobrém rodina.
Mně nepřipadá, že bych dokázala něco velkého, co by si všichni
pamatovali. Ale pár úspěchů jsem už ve svém životě měla. Účastnila jsem
se mnoha zdravotnických soutěží s naší hlídkou a skončili jsme opakovaně
na stupních vítězů.
Kdyby se mě někdo zeptal, co patří mezi mé největší úspěchy,
rozhodně bych odpověděla 1. místo v okresním a krajském kole literární
soutěže POOD v loňském roce. Dnes bych přidala ještě 3. místo v běhu na
800 m v rámci atletické soutěže Poháru rozhlasu.
Není to nic, co by přepisovalo dějiny, pro mě je to ale důležité.
Myslím, že každý může dosáhnout toho, čeho chce. Máme přece
neomezené možnosti a záleží jen na nás, jak s nimi naložíme.
Petra Janečková, 8. A

Čtenářská dílna
Žáci osmých tříd, kteří navštěvují čtenářskou dílnu, dostali za úkol v
životopisném díle vybrat zajímavý citát. Přinášíme některé z nich.
J. Kábrt
„To, co máte v hlavě, rozhodne, co bude ve vašich rukou."
Robert T. Kiosaki: Mladý a bohatý
J. Pirný
„Pane Messnere, co považujete za svůj největší výkon?”
„Že jsem přežil.“
Reinhold Messner: Život na hraně
J. Sláma
„Mozart byl svrchovaně nadán vzácnou vlastností, bez které i nejtalentovanější
dramatik nemůže být velkým umělcem. Dar plastického vidění životní reality, všech
jejích zvratů a zdánlivě nevysvětlitelných protikladů mu nezastírá podstatu tohoto
měnivého dění.“
Bohumil Karásek: W. A. Mozart
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M. Henych
„Spoluhráči z mužstva mě pořád nějak mučili a mlátili.
Byli o rok starší, silnější, takže svého mladšího brankáře
řezali, že jsem byl normální chudák. Jiroutek a spol. si v
hokejové třídě založené v Pardubicích vysloužili pověst
hrozných raubířů. V páté třídě se jim ze strachu vyhýbali
i deváťáci. Nikdo s nimi nic nesvedl.“
Robert Záruba – Dominik Hašek: Chytám svůj život
P. Janečková
„Jsem otrokyní svých vlasů!“
G. Praschlová-Bichlerová, J. Cacheé: Korunu snímám z unavené hlavy – Soukromý
život císařovny Sissi
Š. Zaňka
„Žádná válka se bez vojska nedá vyhrát, národ o svou svobodu musí také vždy
bojovat ...“
Karel Novotný – Zlata Kufrenová: Člověk Edvard Beneš
Z. Horáková
"Moje práce je teď mým životem, jako býval tenis. Zaměstnanci jsou moje rodina.”
Liz Nyklesová: Absolutní nasazení
J. Dušička
„Jak mám kopnout penaltu na mistrovství světa, to mi
nejvíce radí ti lidé, kteří nikdy penaltu na mistrovství
světa nekopali.“
David Beckham
O. Astr
„Stále častěji o smrti přemýšlím. Je to asi nejdůležitější a možná hlavní téma k
přemýšlení. Připadá mi, že jsem v lese a stromy se postupně kácejí a kolem mě
začíná být holina.“
Marie Formánková: Václav Havel

Povídky členů Čtenářského klubu
V dubnu se žáci druhého stupně, kteří navštěvují Čtenářský klub,
zúčastnili několikahodinového workshopu se spisovatelem, panem Jiřím
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Wolkerem Procházkou. Vysvětloval dětem, jak píše fantasy, sci-fi nebo
hororové příběhy on sám a zároveň je učil dovednostem spisovatele. V
závěru workshopu si každý mohl sám zkusit napsat povídku na určené
téma. V čtenářském klubu pak tito žáci pokračovali v psaní vlastní povídky
na téma: „Mladík nastoupil do autobusu. Ten se okamžitě rozjel. Na místě
řidiče ale nikdo neseděl...“ Bylo zajímavé sledovat, jak každý člověk
dokončí příběh po svém. Ze souboru povídek vznikla úzká knížečka
hororových příběhů, kterou si členové Čtenářského klubu sami vydali. Téma
se rozvine dál autorským čtením
vlastních povídek v rámci klubu.
Je fajn si alespoň na chvíli zkusit
práci spisovatele na vlastní kůži.
Jak se to našim žákům povedlo, si
můžete sami ověřit přečtením
jejich knížky.
(Ro)

Nejkrásnější města světa
Petrohrad - „Benátky Severu“
V minulé čísle jsme se podívali do Londýna, do města, kde jestě
nevymizela monarchie. Většinou jsme navštívili města, kde na nás čeká
teplo a slunce. Ale ne každému dělá dobře úmorné vedro. Někdo má
raději chládek severských zemí, kde se nemusí obávat bolesti hlavy a
neustálé žízně v krku.
Petrohrad je město, které leží
na severní polokouli. Rozprostírá se
v největším státě na světě – v Rusku.
Založil ho v roce 1793 car Petr
Veliký a používal jako oficiální sídlo
své říše. Výstavba města se hodně
podobá jiným městům v tehdejší
Evropě. Petr Veliký se tenkrát
15

inspiroval v západní Evropě.
Město má vyzdvihovat svou krásu, okázalost, vzdělanost a bohatou
kulturu. Města v carské říši byla velmi zaostalá jako celé Rusko. Car to chtěl
změnit, a proto vybudoval Petrohrad.
Skoro nikdo neví, kde je absolutní centrum Petrohradu. Mnozí z nich
za něj považují Palácové náměstí. Obrovské náměstí z jedné strany uzavírá
Zimní palác a z druhé strany budova Hlavního štábu. Ta je dlouhá 580
metrů. Říká se, že nad náměstím bdí sám anděl. Sochu anděla nese 48
metrů vysoký Alexandrův sloup, jenž stojí uprostřed náměstí od roku 1834.
Přímo proti Inženýrskému zámku, na druhém břehu říčky Mojka, se
nachází veliký park s názvem Letní zahrada. Mezi stromy tu vedou cesty
lemované krásnými alabastrovými sochami i lavičkami k odpočinku. O
víkendech tu vyhrává promenádní orchestr a panuje zde velmi uvolněná
atmosféra. Místo je dobré pro ty, kteří by si chtěli odpočinout od ruchu
velkoměsta.
Chrám Spasitele v krvi dostal dost morbidní název. Oficiálně se
jmenuje chrám Kristova vzkříšení, ale protože byl postaven na místě
úspěšného atentátu na cara Alexandra II., krev v názvu mu zůstala.
Kateřinský palác býval oblíbeným
místem ruských carů. Nechala ho
postavit manželka Petra Velikého,
byl však dokončen o 50 let později.
Právě sem nastěhovali v roce 1755
slavnou Jantarovou komnatu, kterou
v roce 1941 ukradli Němci.
Křižník Aurora, symbol lidu pracujícího za svobodu, a další
dominanta Petrohradu. Výstřel odtud byl znamením začátku útoku na Zimní
palác.
Jezdecká socha cara Petra Velikého na náměstí Děkabristů je zřejmě
nejznámější dominantou města. Nechala ji postavit Kateřina Veliká jako
hold zakladateli města. Petrův kůň se vzpíná a zadupává hada jako symbol
zla.
Prohlídka tohoto úchvatného města je u konce. V příštím, posledním
čísle, nás čeká opět město v tropech.
Janečková, 8. A
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Znakový jazyk
V dnešním čísle budeme pokračovat dalšími znaky z našeho školního
pexesa. Tentokrát se naučíme znaky z druhého řádku a tři ze třetího,
abychom to do prázdnin stihli všechno :-). Tak hezké učení.

Přestávka
Aktivní ruka je sevřena v pěst, jen ukazováček je vztyčený. Ruka
napodobuje zvonění zvonku ze strany na stranu v úrovni hrudi.
Tužka
Ukazováčkem aktivní ruky si přejedeme od lokte směrem dolů k zápěstí.
Svačina
Ruka zatnutá v pěst naznačuje pohybem u úst jídlo. Společně se znakem
bychom měli vyslovit slovo “svačina”.
17

Tělocvik
Obě ruce zatnuté v pěst se pohybují stejně dopředu a zpět v úrovni hrudi,
jako bychom posilovali.
Chemie
Obě ruce jsou rozevřené jako by držely nějaké lahvičky, dlaně směřují do
prostoru. Vzájemně se střídají v pohybu do středu - pohyb by měl
připomínat nalévání z lahviček do jedné společné nádoby.
Třída
Dlaně rukou směřují dolů, prsty jsou u sebe. Při znakování se ruce
vzájemně 2x dotknou hranou ukazováčků. Palec je “schovaný” vespod.
Čeština
Aktivní ruka s napnutými prsty 2x přejede přes bradu. Zároveň artikulujeme
“č”.
Malovat
Dlaň pasivní ruky směřuje nahoru před tělem. Aktivní ruka má spojený
ukazováček s palcem a hřbetem “kreslí” na pasivní ruku kolečka.
(Šv)

Logopedie (nejen) pro rodiče aneb jak co
nejefektivněji trénovat doma
V minulém čísle jsme si ukázali, jak na písmenko C. Tentokrát se
podíváme na další z našich sykavek, a to „S”. A kdo jiný by mohl být
lepším pomocníkem než had Ssstanda.
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Náš had Standa syčí rád, takže se u toho hezky směje a nikomu při
tom neukazuje svůj jazyk. A aby se ostatní nebáli, že je uštkne, schová si
jazyk dolů za zuby.
Držení jazyka dole za zoubky můžeme nacvičit tak, že necháme dítě
přidržovat jedlý papír nebo jinou dobrůtku, která se pomalu rozpouští.
Syčíme potichu, abychom ostatní zvířátka nevyplašili. Když si dáme ruku
před pusu, cítíme studený vítr.
Opět je důležité posílení jazyka - můžeme třeba hrát fotbal jazykem. Stačí
nám k tomu bonbon s dírkou uprostřed, který si přidržíme rukou nebo
zoubky a trefujeme se do jeho středu.
Někomu se lépe nacvičuje, když mezi zoubky drží kousek papíru
(samozřejmě ten jedlý má o výhodu více a to, že se dá za odměnu
sníst :-) ).
Když nám písmenko S už půjde, můžeme si povídat opět třeba s
pomocí obrázků.
1. Mísa - Nakreslíme si obrázek mísy a ukazujeme různé předměty nebo
obrázky, které obsahují písmenko S. A ptáme se : „Dáme to do mísy
nebo jinam?”
2. Činnosti - Ptáme se: „Zvládneš to sssám nebo potřebuješ pomoc?” vařit, uklízet, lyžovat,” atd.
Tady více než jinde platí mé životní motto, že s úsměvem jde všechno
lépe :-). Tak s chutí do toho a krásné sss je na světě.
(Šv)

Školní dílny
Přestěhováno, hurá :-). Od května máme dílny v nových prostorech.
Takže náš cíl byl jasný, vše přerovnat, narovnat, roztřídit, uklidit, vyčistit,
přidělat, upravit, najít vhodné místo a vyzdobit zdi. Děkuji všem, kteří
pomáhali se stěhováním - od šroubováků až po pec. Věřím, že v nové dílně
se nám bude tvořit ještě lépe.
(Šv)
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Den prevence
11. a 16. května zavítaly do školy složky IZS (Integrovaného
záchranného systému), aby naše žáky naučili, jak se chovat v mimořádných
situacích, do kterých se mohou ve svém životě dostat. Teorii by měli mít žáci
naučenou jak ze školních lavic, tak z minulého ročníku. Letos měli
přesvědčit přítomné odborníky, že si vědí rady a své poznatky umí využít
v praxi. Pokud někde zaváhali, potom jim pozvaní hosté pomohli
s vyřešením dané situace.
Školní psycholožka paní Mikesková a paní učitelka Jiříčková
vymyslely a společně připravily několik stanovišť. U Bánské záchranné
služby museli žáci správně zareagovat při řešení situace, kdy našli
zapadlého člověka v jámě (kanálu), zkoušeli si výstroj a pohyb
v zavaleném prostoru. Červený kříž měl připravena stanoviště se zraněním,
které museli žáci ošetřit. Zde si také vyzkoušeli, jak budou reagovat
z pozice svědka, který má pomoci napadenému člověku. Mluvčí Policie ČR
pozorovala, jak se chovají děti v situaci, kdy je láká cizí člověk do auta.
Stánek Městské policie byl zaměřen na fyzickou zdatnost a nechyběla zde
ani ukázka odchytu zatoulaného psa. Paní psycholožka hovořila
s přítomnými na téma šikana, kyberšikana a rasismus. Po oba dva dny
s organizací pomáhali studenti Bezpečnostně právní akademie z Malých
Svatoňovic, kteří předváděli sebeobranu a zároveň fungovali jako figuranti.
Dny prevence začaly trochu netradičně. Pro
první stupeň byla připravena ukázka práce
psovodů, která nadchla úplně všechny. Druhý
den byla vyhlášena evakuace. Nešlo však jen o
to, aby se v co nejkratším čase opustila škola.
Uvnitř bylo i 10 zraněných osob, o které se
museli postarat naši mladí zdravotníci.
Děkujeme ještě jednou všem, kteří se našim
žákům věnovali a doufáme, že i děti se tímto
způsobem
naučily více, než kdyby seděly
v lavicích.
(Ji)
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Dětský koutek
=>všeobecný vědomostní test z historie
1. Přiřaďte událost ke správnému datu.
a) upálení mistra Jana Husa
b) uzavření Mnichovské smlouvy
c) všeobecná mobilizace Čs. armády

1) 30. září 1938
2)23. září 1938
3)6. července 1415

2. Kde probíhalo vylodění spojenců v roce 1944?
a) v Rusku
b) v Normandii
c) v Číně
3. Co
a)
b)
c)

znemožnila Československu Mnichovská dohoda?
využití tvrdého výcviku své armády
využití nově vyvinuté zbraně
využití Československého opevnění

4. V jakém slohu je postavena Katedrála Sv. Víta?
a) v Románském
b) v Gotickém
c) v Antickém
5. Seřaď jména panovníků vzestupně, podle
toho jak vládli.
Karel IV.
Svatý Václav
Přemysl Otakar II.
Václav III.
František Josef I.
Marie Terezie

Ondřej Astr, Štěpán Melichar, Filip Pytela, 8. B
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=>křížovka
Jak se říká osobám, které slaví svátek v půlce května a přinášejí nám
poslední jarní mrazy? (odpověď v tajence)

Připravujeme
31.05. - 02.06.2017

6. A - Školní výlet

31.05. - 02.06.2017

8. AB - Školní výlet - Bokouš

31.05. - 02.06.2017

9. A - Školní výlet - Hradec Králové

01.06.2017

07:00 - 19:00 1.tř.: Školní výlet

01.06.2017

08:00 - 14:00 5. A - Exkurze Všestary

05.06.2017

09:00 - 11:30 Ulice dětem - představení a workshopy

06.06. - 09.06.2017
06.06.2017

Sportovní setkání škol - Kostelec n. Č. l.

09:30 - 11:30 1.-9. tř.: VOSA JEDE! Pořad k MDD

22

07.06.2017

16:30 - 17:30

08.06.2017

08:00 - 12:30 6. A - Projekt Božena Němcová - Česká Skalice

09.06.2017

08:00 - 13:00 7. A - Bezpečnostní den - Malé Svatoňovice

12.06. - 16.06.2017

Informační schůzka pro rodiče na tábor

Poznávací zájezd do Londýna

15.06.2017

08:00 - 17:00 2. A - Školní výlet - ZOO

15.06.2017

15:30 - 18:00 Kurz pro veřejnost - Tiffany vitráž

16.06.2017

15:00 - 20:00 Den města

20.06.2017

17:00 - 19:00

21.06.2017

08:00 - 12:00 5.-9. tř.: Preventivní program - Ben Cristovao

21.06 - 22.06.2017
22.06.2017
22.06.2017

Veřejné prezentace absolventských prací

Výlet za žolíky

10:00 - 11:00 1.-9. tř.: Hurá, prázdniny! - Milan Peroutka
do 11:00

Uzávěrka hodnocení prospěchu za II. pololetí

23.06.2017

14:00 - 16:30 V. pedagogická rada

23.06.2017

08:00 - 13:00 6.-9.tř.: Atletický čtyřboj - okrsek

26.06.2017

08:00 - 12:00 Letní branný závod s dopravní tematikou

27.06.2017

08:00 - 12:30 5. - 9. tř.: Lánský víceboj

28.06.2017

08:00 - 12:30 5. - 9. tř.: Lánský víceboj (II. část)

28.06.2017

08:00 - 11:30 1. - 4. tř.: Sportovní areál Havlovice

29.06.2017

08:00 - 08:20 Den rekordů

29.06.2017

08:20 - 09:30 Vyhodnocení celoškolních soutěží

29.06.2017

16:00 - 18:00 Rozloučení s žáky 9. tříd

30.06.2017

Předání vysvědčení, konec školního roku

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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05/ 06/ 2017
06/ 06/ 2017

vepřová kotleta na houbách, dušená rýže

19/ 06/ 2017
20/ 06/ 2017
21/ 06/ 2017
22/ 06/ 2017
23/ 06/ 2017
26/ 06/ 2017
27/ 06/ 2017
28/ 06/ 2017
29/ 06/ 2017
30/ 06/ 2017

vepřová peč. s bramborovou kaší a medovou mrkvičkou
hovězí perkelt s rýží

vepřová pečeně, chlupaté knedlíky, kysané zelí

cheesburger, brambor/ burger + sýr/

ryba na mandlích, bramborová kaše

segedínský guláš, houskový knedlík
znojemská hovězí pečeně, brambor

kuřecí prsa na zelenině s kuskusem
rizoto se sýrem

1a

1a,

1a, 3, 7

4, 7

1a, 3, 7

1a, 7

30. 05. 2017 - 31. 05. 2017

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

svíčková na smetaně, houskový knedlík
smažený kuřecí řízek, brambor

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

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

bramborka, zelný salát
kuřecí stehna na zelenině s rýží
spišský párek, hořčice, kečup, pečivo

zapečené těstoviny s uzeninou
nudle s mákem

506,- Kč
550,- Kč
572,- Kč
1144,- Kč

rychlá smažená rýže se zeleninou a modrým sýrem
hovězí líčka na kořenové zelenině s bramborem
játra na roštu, hranolky

špagety carbonara/ slanina, smetana, sýr/
buchtičky se šodó

langoše se sýrem a kečupem
bramborové knedlíky plněné uzeninou, zelí kysané

1a

7

1a, 3,

1a, 3, 7

1a, 3, 7

7

7

7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3,

1a, 3, 7

1a,

1a, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3,

7

1a, 3, 7

1a, 3, 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

1a, 3, 7, 9

7

1a, 3, 4, 7

1a,

7

cena
obědů

15/ 06/ 2017
16/ 06/ 2017

koprová omáčka s vejcem, houskový knedlík

1a, 3, 7

7

rybí karbanátek, brambor

13/ 06/ 2017
14/ 06/ 2017

pečené kuře , brambor

1a, 3, 7

krupicová kaše sypaná kakaem
bramborový guláš, chléb

halušky s ořechy a tvarohem

12/ 06/ 2017

uzená kýta, bramborový knedlík, špenát

1a, 3, 7

1a, 3,

1a, 3, 4, 7

rajská omáčka, vařené hovězí maso, kolínka
smažený sýr, brambor

cuketové placičky s ořechy a jogurtovým dipem
vepřové medailonky s fazolkami a pečenými brambory

palačinky s džemem
hrachová kaše, uzená kýta

VOLBA 2

bublanina s ovocem
barevné těstoviny s pórkem a sýrem
burger s houskou

smažené rybí filé, bramborová kaše

cikánská hovězí pečeně, houskový knedlík

01/ 06/ 2017
02/ 06/ 2017

DATUM

hovězí guláš, kolínka
hamburská kýta na smetaně, houskový knedlík

VOLBA 1

01. 06. 2017 - 30. 06. 2017

07/ 06/ 2017
08/ 06/ 2017
09/ 06/ 2017

1a, 3, 7

1a

1a, 3, 7, 9

1a, 3

alergeny

JÍDELNÍ LÍSTEK

