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Naši “NEJ” v květnu 2017
Sport 6. - 9.
Jaroslav KÁBRT (8. B)

Sběr bylin
Ludvík FOLC (1. A)

Sběr papíru
Martina BÁRTOVÁ (8. B)

Hádanky na Moodle
Matyáš HORÁK (5. A)
Marek FULKA (5. A)
Matěj PÍŠA (8. B)

Soutěž na www.zsul.cz
správná odpověď: 75.
Laura VOJTĚCHOVÁ (1. B)
Tereza OSMÍKOVÁ (8. A)
Petr ŽĎÁRSKÝ
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Dopravní výchova na ZŠ Úpice-Lány
Pátek 19. 5. 2017 patřil ve Dvoře Králové nad Labem mladým
cyklistům. Okresního kola se z naší školy účastnila dvě družstva.
V I. kategorii obsadili 4. místo Tereza Janečková,
Antonie Píchová, Ladislav Čermák a Ondřej Netolický. Na
druhém místě skončilo družstvo starších žáků
(II.
kategorie) ve složení Petra Janečková, Marie Prouzová,
Tomáš Goder a Pavel Jarý. V jednotlivcích se pak na
krásném 2. místě umístil za chlapce Pavel Jarý a 3. místo
získala v kategorii dívek Marie Prouzová.
Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a
přejeme mnoho dalších úspěchů v soutěžích.
(Me)

Návštěva loutkového divadla v Úpici
Prvňáci z naší školy se 22. 5. vydali do loutkového
divadla. Zde zhlédli pohádku O zakletém princi. V rámci
návštěvy jim loutkáři umožnili prohlédnout si zákulisí divadla,
seznámit se s loutkami a nahlédnout do depozitáře loutek a
kulis.
Úpickým loutkářům děkujeme za krásný zážitek. Zvláštní
poděkování patří paní Heleně Paymové, která nám tuto návštěvu
zprostředkovala.
(Kc, Dě)

Bronz z krajské soutěže mladých zdravotníků
Poslední květnovou středu proběhlo ve Svitavách krajské kolo soutěže
pro mladé zdravotníky, které je společné pro Královéhradecký a
Pardubický kraj. Trutnovský okres v mladší kategorii reprezentovalo
družstvo havlovické školy a ve starší kategorii družstvo naší školy, která
vyhrála okresní přebor. Lánské družstvo zastupoval ryze pánský
kvintet. Hlídku pod vedením Matěje Píši (8. B) tvořili Pavel Jarý (8. B),
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David Rak (9. A), Jan Pícha (9.
B) a Tomáš Goder (7. A).
Předvedli vynikající výkon. Na
všech stanovištích byli chlapci
chváleni. Souhra v týmu a
postup při ošetřování zraněných
přinesla bronzové medaile. Od
druhého místa nás dělily pouhé
tři body a od postupu na
republiku bodů dvanáct.
Trutnovský okres byl úspěšný i v mladší kategorii. Havlovická hlídka vyhrála
a postoupila do republikového kola. Lánská škola už zažila takovýto
úspěch v roce 1993. Děkuji všem lánským zdravotníkům za jejich celoroční
práci a vzornou reprezentaci školy na soutěžích.
(Jč)

Bodovali jsme i v krajském kole Poháru rozhlasu
Ve středu 24. května 2017 na atletickém stadióně v Novém Městě
nad Metují proběhlo krajské finále Královéhradeckého kraje v Poháru
rozhlasu, do kterého postoupila i dvě lánská družstva. Starší chlapci opět
útočili na překonání bájné hranice 6000 bodů. I když se zlepšili oproti
okresnímu kolu, 6000 nepadla, chybělo 29 bodů. V celkovém pořadí
chlapci vystoupili na
s t ř í b r n ý
stupínek. Mladší dívky
již svým 2. místem v
okrese a postupem do
k r a j e p ř e k v a p i l y.
Neztratily se ani v
t o m t o ko l e . Ve l m i
dlouho byly na
m e d a i l o v ý c h
pozicích. Poslední dvě
disciplíny rozhodly o
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neoblíbené bramborové medaili. I tak je to vynikající výsledek! Všichni
jednotlivci podávali své nejlepší letošní výkony, proto padly další dva
lánské rekordy. Jaroslav Kábrt (8. B) přeskočil svůj rekord z okrsku o 10
cm, nový školní rekord ve skoku dalekém má nyní hodnotu 560 cm. O
druhý rekord se postarala štafeta ve složení Jiří Holík, Michal Sobotka
(oba 9. B), Jaroslav Kábrt (8. B) a Filip Pančík (9. A) s časem 30,04 s. Své
disciplíny vyhráli: Matyáš Vintr (1500 m, 8. B), Markéta Dašková (výška, 7.
A) a Filip Pančík (výška, 9. A). Druhá místa získali: Martin Peterka (koule,
výška, 9. A), Jaroslav Kábrt (dálka, 8. B), Petra Zelinková (600 m, 7. A),
Tereza Staňková (výška, 7. A). Bronz patří Jiřímu Holíkovi (koule, 9. B).
Gratulujeme lánským atletům za vzornou reprezentaci školy a vynikající
výkony!
(Pk Tv+sport)

Atletické finále
Posledním závodem v letošním školním roce pro žáky 1. - 5. tříd bylo
Atletické finále, kterým byla ukončena celoroční soutěž Grand Prix 1.
stupně. Nejmenší atleti byli první, kteří závodili v novém Areálu Květoslava
Matysky. Kvalitní povrch a ideální počasí využily děti ke zlepšování svých
výkonů. Láňáci získali sedm individuálních medailí. Své kategorie vyhráli
Fiip Raabe (3. A) v běhu na 50 metrů a Kateřina Horáková (3. A) v běhu
na 300 metrů. Stříbrnou medaili získali Jonáš Kyselica (3. A) ve skoku
dalekém, Martin Spielberger (5. A) v běhu na 650 metrů a Nikola
Weissová (5. A) v hodu míčkem. Bronzové medaile patří Filipu Raabemu
(3. A) v hodu míčkem a Adamu Horákovi (5. A) v běhu na 50 metrů. V
kategorii družstev dívky a chlapci 1. - 3. tříd shodně obsadili 3. místo,
bramborová medaile zbyla na dívky 4. - 5. tříd. Nejlépe si vedli chlapci
4. - 5. tříd, kteří svoji kategorii vyhráli. V konečném pořadí GP Láňáci
vystoupili na bronzový stupínek. Poprvé v historii Grand Prix zvítězila ZŠ a
ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší. Druhé místo si odnesla ZŠ Bratří Čapků a čtvrté
místo patří ZŠ Malé Svatoňovice.
Poděkování patří všem lánským žákům 1. stupně, kteří školu
reprezentovali po celý školní rok ve sportovních soutěžích.
(Pk Tv+sport)
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Výsledky Grand-Prix - I. stupeň
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Zvířátková olympiáda
V červnu jsme dokončili poslední zvířátko z naší
olympiády a někteří žáci si tak zkompletovali svoji sbírku
medailí. V září opět začínáme Gepardem rychlonožkou
– lánské kolečko.
1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. ELIŠKA LYSICKÁ

1. TIBOR UHLÍŘ

2. Lucie Horáková

2. Šimon Zelinka

3. Nela Čapková

3. Petr Absolon

2. TŘÍDA
1. JULIE JANOVSKÁ

1. KRYŠTOF KOBOS

2. Gabriela Absolonová

2. Jakub Krčmář

3. Pavlína Horáková

3. Václav Munzar

3. TŘÍDA
1. KATEŘINA HORÁKOVÁ

1. FILIP RAABE

2. Anna Absolonová

2. Jonáš Kyselica

3. Karolína Křížková

3. Tomáš Zelinka

4. TŘÍDA
1. BARBORA HORÁKOVÁ

1. KAREL SLAVÍK

2. Kateřina Lencová

2. Alexandr Lakatos

3. Tereza Absolonová

3. Patrik Vítek

5. TŘÍDA
1. ADÉLA KOUDELOVÁ

1. MARTIN SPIELBERGER

2. Nikola Weissová

2. Adam Horák

3. Pavlína Šlechtová

3. Ladislav Čermák
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Matematický klokan
Naše škola se již tradičně zúčastnila mezinárodní soutěže
MATEMATICKÝ KLOKAN.
Maximální počet bodů v kategorii CVRČEK (2. a 3. třída):
Maximální počet bodů v kategorii KLOKÁNEK (4. a 5. třída):
Maximální počet bodů v kategorii BENJAMÍN (6. a 7. třída):
Maximální počet bodů v kategorii KADET (8. a 9. třída):

60
120
120
120

A jak žáci uspěli? Podívejte na nejlepší řešitele v daných kategoriích.
Nejlepší řešitelé kategorie Cvrček
Pořadí

Jméno

Třída

Počet bodů

1.

Mach Matěj

3. A

55

2.

Chobotský Jakub

3. A

50

3.

Škoda Vojtěch

2. A

48

Nejlepší řešitelé kategorie Klokánek
Pořadí
1.

3.

Jméno

Třída

Počet bodů

Langr Marek

5. A

77

Netolický Ondřej

5. A

77

Čermák Ladislav

5. A

76

Nejlepší řešitelé kategorie Benjamín
Pořadí

Jméno

Třída

Počet bodů

1.

Bureš Jiří

7. A

69

2.

Holman Matěj

7. A

67

3.

Matějka David

7. A

60
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Nejlepší řešitelé kategorie Kadet
Pořadí

Jméno

Třída

Počet bodů

1.

Rohanová Iveta

9. A

63

2.

Kábrt Jaroslav

8. B

62

3.

Sobotka Michal

9. B

53

Krejzl Martin

9. B

53
(Ji)

Veřejná obhajoba absolventských prací
Již posedmé proběhla dne 20. června 2017 v prostorách školy
„Veřejná obhajoba absolventských prací žáků ZŠ ÚL“.
Tentokráte se představilo 9 vystupujících (6 chlapců a 3 dívky). Jejich
práce se nejvíce líbily tříčlenným zkušebním komisím. Role moderátorky se
ujala Alena Jursíková a o technické zázemí se postaral Pavel Jarý.
Veřejné obhajoby začaly úderem 17. hodiny. Byly zpříjemněny
hudebním vystoupením Michala Sobotky a Jiřího Holíka. Jelikož nikdo
z žáků neznal své hodnocení, všichni netrpělivě čekali i na okamžik předání
osvědčení. K žákům a hostům promluvila Ing. Irena Davidová, předsedkyně
školské rady, která vyslovila uznání žákům za jejich vystoupení. Na závěr
všem přítomným zazpívala Lucie Součková.
Seznam vystupujících:
Ondřej Nývlt: Lední hokej
Jana Košková: Vietnam - jiný svět
Tomáš Winter: Velká vlastenecká válka
Jan Zima: The United States of America
Jan Lévai: Zpěvák Pavel Callta - idol
mladých
Michaela Šlechtová: Problematika velkochovů
Jan Pícha: Ryby našich vod
Tomáš Ljubečko: Závislosti
Barbora Šťovíčková: Vesmír
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(Vč)

Seznam se bezpečně! a Ben Cristovao představili
projekt “Nahá celebrita”
Již v listopadu roku 2016 se Iveta Jiříčková a Iveta Votočková
zúčastnily v Hradci Králové krajské konference metodiků prevence a
výchovných poradců. Tentokráte se setkání neslo v duchu „nástrah
virtuálního světa“. Největší ohlasy zaznamenalo vystoupení pana Martina
Kožíška, zakladatele stránek „spoluzaci.cz“ a „lide.cz“. Kromě toho
pracuje jako manažer internetové bezpečnosti ve společnosti Seznam.cz a
má na starosti projekt Seznam se bezpečně!. A proč vznikl tento projekt?
Martin Kožíšek odpovídá: „V roce 2007 jsme nedokázali pomoc mladé
patnáctileté dívce, která kvůli úniku svých nahých fotek spáchala
sebevraždu. Aby se podobné případy nestávaly, založili jsme projekt
Seznam se bezpečně. Od té doby jsme pomohli více než 14 000 lidem a
další tisíce pak navštívíme na školách. Když můžete něco změnit k lepšímu,
udělejte to. Stojí to za to.“
A právě v rámci tohoto projektu přijel do Úpice populární zpěvák,
tanečník, skladatel a idol mnoha mladých Ben Cristovao. Na vlastní kůži
zažil, jaké to je, když se citlivá data dostanou do nepovolaných rukou. V
rámci preventivní kampaně se na několik dní stal obětí fiktivního úniku
kompromitujícího videa s cílem jej ponížit před fanoušky, přáteli a rodinou.
Besedě s Benem předcházelo promítání filmu mapujícího příběh dvou
vedoucích skautského oddílu, kteří zneužili 39 nezletilých chlapců. U zrodu
tohoto filmu byl opět Martin Kožíšek.
Komunikace s manažerem zpěváka trvala více než půl roku, ale
nakonec se termín, který by vyhovoval oběma základním školám, místnímu
gymnáziu i účinkujícím, podařilo najít. Naše škola se tak zařadila mezi
více jak 200 škol, které Martin Kožíšek společně s Benem Cristovaem
navštívili. A o tom, že snaha nebyla zbytečná, svědčí nadšené ohlasy z
publika.
Příjemným zjištěním bylo i velice přátelské a skromné vystupování
Bena Cristovaa. Po skončení programu 45 minut trpělivě podepisoval
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fotografie a nechával se fotit společně s těmi, kteří projevili zájem. A že jich
nebylo málo.
A na závěr si neodpustíme malou poznámku: Žáci tří úpických škol
stihli ukrást pouze jedno CD, na rozdíl od žáků jedné školy v Novém
Bydžově, kteří rozkradli, co se dalo.
(Vč, Ji)

Jak to vidím já
9 let v Úlu
Myslel jsem, že až z této školy budu odcházet, tak budu šťastný.
Nejhorších 9 let mého života. Můj pohled se ale hodně změnil. Za těchto 9
let jsem poznal super lidi, našel si skvělé kamarády a zažil spoustu
úžasných zážitků.
Všichni jsme měli strach z absolventských prací, ale nakonec nebyly
tak špatné, jak se na začátku zdálo. Za těch 9 let jsme lépe poznali učitele
a učitelky, a zjistili že to jsou taky pouze lidé. Naučili jsme se hodně věcí.
Prožili jsme si za ta léta hodně. A i přestože jsme všichni říkali, jak tuto
školu nenávidíme, nakonec ji budeme opouštět nešťastní. Na střední se s
námi třeba nikdo takhle párat nebude a budeme rádi vzpomínat na skvělá
léta na základce.
Vojtěch Jan Horáček, 9. B
Nemohu říci, zda je tato škola dobrá, jelikož jsem dosud na žádné
jiné nebyl. Ale soudím, že oproti úpické konkurenci (jak jsem se doslechl) je
to tu mnohem lepší. Tak myslím, že jsem si vybral dobře.
Martin Krejzl, 9. B
Já jsem na téhle škole pouze 5 let, protože jsem z Havlovic. Ale i tak
to jsou nejlepší roky mého života.
Uf, je konec roku a mně dochází, že už je to poslední měsíc,
posledních několik dní a hodin strávených s touto třídou. Nevím, jak pro
ostatní, ale pro mě bude velká změna, že nastoupím na jinou školu. Na
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školu, ve které nikoho neznám. Ale snad to tam bude stejně super jako
tady. Doufám, že si se spolužáky porozumíme.
Nyní bych chtěla jen říci, že učitele obdivuji za to, že to s námi
vydrželi. Celé třídě děkuji za vše, co jsme společně prožili. Doufám, že se
budeme i nadále potkávat.
Lucie Součková, 9. B
Škola mi poprvé otevřela své brány a já usedla do lavice jako
láňácká páťačka. Každý den jsem mámě dělala scény, že se nebudu učit.
To proto, že všichni moji kamarádi přestoupili na ZŠ v Malých
Svatoňovicích. Nyní ale mohu říci, že od té doby se můj pohled na svět
změnil asi o 180 stupňů. Zjistila jsem, že tato škola není tak otřesná, jak
jsem na ni původně pohlížela.
Michaela Šlechtová, 9. B
Ani se mi nechce věřit, že už je to devět let od chvíle, kdy jsem
poprvé poznala svoji třídu, od chvíle, kdy měli všichni stejné aktovky s
pejsky a princeznami.
Jsem ráda za všechny kamarády a kamarádky, které jsem mohla v
průběhu let poznat. Děkuji za všechno, co jsme spolu zažili a doufám, že
na tyto chvíle jen tak nezapomenu. Bude mi chybět každý náš společný
výlet, každá společně prožitá chvíle.
autor neznámý
Nastoupila jsem na tuto školu v 6. třídě. Bála jsem se kvůli tomu, jak
vypadám, ale nakonec se ukázalo, že tu jsou pohodoví lidi. Seznámila jsem
se s děvčaty, se kterými se doteď hodně bavím. Jsem ráda, že jsem
nastoupila právě sem. Poznala jsem tu nové lidi, na kterých mi hodně
záleží. Rozhodně se mi bude stýskat po mé třídě, se kterou jsem strávila
čtyři krásné roky.
Jana Košková, 9. A
Na Základní školu Úpice-Lány jsem přestoupila společně s dalšími
žáky z Havlovic do páté třídy. Již začátkem roku jsem si všimla několika
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rozdílností. Konalo se zde velké množství zajímavých akcí, závodů a jiných
aktivit.
V páté třídě jsme se všichni seznamovali se spolužáky i s novým
prostředím. Na této škole se mi celkem zalíbilo a vše probíhalo bez
problémů. Konaly se nové zajímavé akce a jezdili jsme na mnoho závodů,
na kterých jsme často vybojovali výborné výsledky.
V šesté třídě jsme dostali nového třídního učitele. Který to vydržel
s námi až dodnes. Společně s ním jsme již v šesté třídě prožili mnoho
zážitků. Do naší třídy přistoupili noví žáci z Batňovic a dvě další žákyně.
Hned jsme se skamarádili a téměř všichni nyní navštěvujeme devátý ročník.
Třídní výlet v šesté i sedmé třídě jsme si užili společně s “béčkem“
v Adršpašsko-teplických skalách.
V osmé třídě jsem zažila asi vůbec nejlepší školní zážitek, lyžařský
výcvik. Určitě na něj budu ještě dlouho vzpomínat. Na konci roku kvůli
zhoršení našeho chování přestoupily tři žákyně do “béčka“ a dva žáci
odešli na střední školu.
Devátou třídu považuji za vůbec nejpohodovější, naše chování se
velmi zlepšilo, a proto k nám i učitelé nemuseli přistupovat tak přísně.
Letošní akce se většinou velmi vydařily a na závodech jsme si vůbec nevedli
špatně. K tvorbě absolventské práce jsem se sice musela často nutit a
přemlouvat, ale určitě mně přinesla několik zkušeností. Nyní si již užívám
poslední volnější týdny na Lánech a těším se na závody a slavnostní
rozloučení v divadle.
Celkově se mi na této škole líbilo s výjimkou některých problémů s
chováním v naší třídě. Rozhodně jsem se naučila nespočet nových věcí a
prožila hodně zážitků, a to díky velké aktivitě naší školy.
Iveta Rohanová, 9, A
V šesté třídě jsme dostali za třídního pana učitele Kejzlara, který
s námi vydržel až dosud (čemuž se divím). S tímto učitelem jsme prožili
spoustu krásných zážitků. Strašně rád na ně budu vzpomínat. Například
školní výlety, trojutkání a různé sportovní aktivity. Ale jak jsem zmiňoval,
nejraději budu vzpomínat na trojutkání, za které jsem velice vděčný. A také
nezapomenu na letošní školní výlet, na který jsme odjeli s panem Kejzlarem
a panem ředitelem Kalouskem. Naše zážitky jsou nepřekonatelné.
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Věřím, že i spoustě učitelům budeme chybět, i když budou tací, kteří se nás
rádi zbavili.
Filip Pančík, 9. A

Nejkrásnější města světa
Sydney - „světové město“
Na obzoru se nám už objevuje léto. Všichni, kteří nemají rádi zimu,
už jásají. Brzy budeme ležet u bazénu, lízat zmrzlinu, jezdit na
kolečkových bruslích a opalovat se u moře na pláži.
Ti, kdo rádi cestují, si jistě zařídili letenky do zajímavých evropských
destinací. Pro někoho, kdo touží po exotice, je i takové Řecko či Chorvatsko
obyčejné. A proto se dnes podíváme do města, kde to exotikou jen žije.
Ačkoliv je Sydney nejlidnatějším a největším městem Austrálie, není
jejím hlavním městem, přesto o tenhle post několikrát bojovalo. Nachází se
na „novém kontinentě", u pobřeží Tasmanova moře.
Rozpíná se kolem zátoky Port Jackson, která je obklopena členitým
pohořím. Sydney se někdy přezdívá „světové město“, čemuž zřejmě
porozumíte, až sem osobně přijedete. Město je totiž opravdu centrem
módy, umění, kultury, vzdělávání, turismu i moderní architektury. Tomu
odpovídá například i fakt, že se zde v roce 2000 konaly letní olympijské
hry. Nejoblíbenějším sportem je kriket a ragby, mnoho turistů i místních ale
v létě míří především na pláže se surfem v podpaží.
Pokud se toužíte vykoupat, slunit se nebo si jen zasurfovat, nejlepší
volbou v Sydney je pro vás pláž Bondi beach, asi kilometrový úsek, kde,
pokud máte hlad, narazíte na sushi, mořské sepeciality, ale i na obyčejné
hranolky.
Za zábavou stačí vyrazit
do čtvrti Darlin Harbour.
Najdete zde největší
promítací plátno na světě,
nebo místní akvárium. Děti
jistě zabavíte na východním
břehu Lavender Bay, kde se
nachází od roku 1935 Luna
park. Bohužel ale bývá, kvůli
stížnostem na hluk, často
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zavřený.
Pokud se chcete kochat
vyhlídkou na město, zamiřte na
Harbour Bridge. Je možno
vystoupat na jeho pilíř nebo
v rc h o l m o s t n í ko n s t r u k c e .
Krásný výhled zajistí také
Sydney Tower, kde se nachází
plošina pro návštěvníky a dvě
otočné restaurace. Měří 302
metrů. Chvilku oddechu pak nabídnou Royal Botanic Gardens. Obsahuje
zoologickou zahradu, růžový sad, orientální zahradu nebo pavilon
kapradin.
Petra Janečková, 8. A

Zajímavá zvířata - šnek
Tento měsíc se dozvíme něco o šneku, neboli hlemýždi. Se šnekem,
správně hlemýžděm, se každý z nás už setkal. Je pravda, že když mu
rozšlápneme ulitu, odleze a stane se z něj slimák? A co je pravdy na tom,
že se jedí?
Když šneka rozšlápnete, umře. Na zádech totiž nosí domeček, ulitu,
ve které má vnitřnosti. Z ulity mu kouká jen svalnatá noha produkující sliz.
Ulita na zádech funguje skutečně jako domek – má totiž i dveře. Pokud se
chce chránit před suchem a v klidu si odpočinout, uzavře hlemýžď vchod
tenkým víčkem. Co jedí? Hlemýžď může za jediný den spořádat množství
rostlin, které vyváží polovinu jeho těla. Listy i stonky strouhá ostrým
„jazykem“, páskem v ústech zvaným radula, který funguje jako struhadlo.
Hlemýžď dovede zelenou potravu
dokonale využít, není vybíravý a umí
strávit i těžko stravitelnou celulózu.
Ovšem pokud narazí na lesní (nebo i
zahradní) jahodu, lákavému dezertu
neodolá.
Jedí se? Ano, šneci se jedí. Jsou
podáváni jako slavnostní jídlo. Rozhodně
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to není tak, že by si Francouzi dali šneky k snídani, obědu i večeři. A jak se
připravují? Živé šneky hodíme do vařící vody, necháme vařit a potom
vyndáme z ulity. Noha se oddělí od zbytku těla a obalí v bylinkovém
másle. Vezmou se čisté ulity a maso se vloží dovnitř. Dají se péci a po
upečení se jedí speciálními vidličkami.
Věděli jste, že….
Šneci jsou hermafrodité (obojetníci) a před pářením se dohodnou,
kdo je sameček a kdo samička.
Šnek africký se u nás chová už docela běžně jako mazlíček. Najít
zalíbení v chovu afrického suchozemského šneka je trochu zvláštní, ale
seženete ho za pár korun a jeho nároky jsou minimální. V Africe z jejich
ulit vyrábí ozdoby nebo hudební nástroje.
Diviška Šiková, 8.A

Znakový jazyk
Do úplnosti naše pexesa nám zbývá už jen posledních sedm znaků,
tak se do nich pustíme.
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1. Zeměpis
Aktivní ruka je zaťatá v pěst a směřuje dlaní dopředu, dotýká se
zápěstím druhé ruky a přitom se pohybuje ze strany na stranu. Pasivní
ruka je před tělem také se zaťatou pěstí.
2. Knížka
Obě ruce jsou rozevřené v pozici před tělem. Dvakrát je dáme k
sobě a od sebe, jako bychom otevírali a zavírali knížku.
3. Počítač
Obě ruce napodobují psaní na klávesnici. Občas se ještě ukáže
tvar monitoru, tedy ukazováčky nakreslíme obdélník před tělem.
4. Hodinky
Aktivní ruka zaťuká na pasivní v místě, kde se běžně nosívají
hodinky.
5. Prázdniny
Velmi oblíbené a v současné chvíli velmi aktuální slovíčko :-). Obě
ruce mají rozevřené roztažené prsty, palci se dotýkají hrudi, dlaň
směřuje dolů. Prsty obou rukou hýbeme podobně jako u znaku pro
počítač. Stejný význam má tento znak i pro slovo “volno”.
6. Znakovat
Obě ruce mají vztyčené tři prsty (palec, ukazováček a
prostředníček) v pozici před tělem. Provádíme s nimi pohyb nahoru a
dolů opačným směrem proti sobě. Někteří neslyšící (spíše ti starší)
používají pro tento znak roztažené všechny prsty.
7. Přírodopis
Pasivní ruka nám tvoří jakýsi pomyslný květináč (jako bychom ho
drželi v ruce). Aktivní ruka napodobuje růst květiny, která “vylézá”
právě z našeho pomyslného květináče a ve výsledku se “rozvije” =
prsty aktivní ruky se roztáhnou (viz fotografie na pexesu).
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Tímto jsme dokončili všechny znaky z našeho pexesa, takže přeji hodně
úspěchů při hraní i při učení :-).
(Šv)

Tvoření pro veřejnost
V letošním roce proběhla poslední tři tvořivá odpoledne. Tématem byly
keramika, smaltování a vitráž tiffany technikou. Všem se výrobky moc
povedly, můžete se přesvědčit na fotografiích.
Od září plánujeme otevření celoročního kurzu keramiky a tvořivá
odpoledne s různými tématy také nebudou chybět. Všechny informace
se dozvíte hned v září.

(Šv)
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Logopedie (nejen) pro rodiče aneb jak co
nejefektivněji trénovat doma
Poslední problémovou (bezháčkovou) sykavkou je písmeno Z. K jeho
nácviku nám pomůžou čmeláčci Bzzzuk a Bzzzik.
Naši dva čmeláčci
chodí rádi mlsat do cukrárny.
Objevili tam plnou misku lentilek a
nacpali si jimi pusu. Aby jim
nevypadly, musí držet zoubky
pevně u sebe, hlídat si svůj jazýček
dole za zoubky a ještě se u toho
na sebe vzájemně usmívají. Slyšíte,
jak letí kolem? Bzzzz. Zkuste to
také.
Mezi oblíbená cvičení patří foukání do papírových včelek, které tím
vzbudíme a ty pak létají a bzučí nám: “bzí, bzé, bzá, …”.
Zobání zrníček, bonbonků, papírků atd. uděláme tak, že při každém
“sezobnutí” vyslovíme: “zob, zob, zob”. Zároveň tím procvičujeme i
špetkový úchop, který je tolik potřebný pro správné psaní.
Mezi další činnosti patří například malování - zelený domeček, zelená
louka, zelený bonbon atd. Důležité je dodržení správné polohy zoubků a
jazyka (jeho polohu můžeme opět trénovat pomocí jedlého papíru nebo
například Arizonek, které se po čase samy rozpustí).
Aktivit jistě vymyslíte spoustu i sami, tak přeji hodně štěstí a
nezapomeňte procvičovat i o prázdninách :-). A co je nejdůležitější,
povídejte si vzájemně, správný mluvní vzor je tím nejlepším učitelem …
(Šv)

Ukončení kroužku znakového jazyka
V pondělí 19. června jsme přivítali zástupce spolku NáZNAK.
Ukázali nám zase něco nového ze světa neslyšících. A že to bez sluchu
není jednoduché, si všichni vyzkoušeli za pomoci střeleckých klapek na
uši. Otestovali jsme vibrační budík a světelný zvonek a dozvěděli se
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informace z historie. Věřím, že tato
zážitková hra přinesla našim žákům
novou zkušenost.
Nezbývá mi tedy nic jiného, než
všem popřát krásné prázdniny. V září
se budu zase těšit (ať už na známé či
nové tváře) :-).
(Šv)

Tábor se znakovým jazykem
Děkuji všem, kteří se zúčastnili naší informační schůzky. Pro jistotu
ještě jednou připomínám ty nejdůležitější informace.
Na tábor se děti dostanou vlastní dopravou, v pátek 14. července 2017.
Začínáme obědem, tedy ideální příjezd je před 12. hodinou. V případě,
že to nestíháte, nevadí, oběd schováme, jen nám to dejte vědět. Prosím
všechny, aby dodali potvrzení od lékaře ještě před odjezdem (ideálně
do konce června). Ostatní potvrzení (plná moc a bezinfekčnost) se
odevzdávají až v den zahájení tábora.
Všechny dokumenty, které jsme Vám dávali, budou pro jistotu ještě
na našich webových stránkách + je můžete najít na facebooku, pokud si
vyhledáte skupinu Tábor se znakovým jazykem.
Všem, kteří mají možnost zajistit jakýkoliv věcný či finanční dar pro
děti (odměny, materiál na tvoření atd.), předem mnohokrát děkujeme.
Pro případné informace mě
prosím neváhejte kontaktovat na
e-mail (svehlova@zsul.cz) či na
telefon, který najdete na
informacích o táboru.
Předem děkujeme za vaši
spolupráci a budeme se těšit :-).
(Šv)
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Dětský koutek
=>všeobecný vědomostní test z historie
1. Co se stalo 27. 5. 1942?
a) Atentát na Johna Fitzgeralda Kennedyho.
b) Atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha.
c) Atentát na Františka Ferdinanda d Este.
2. Která významná osobnost slaví v tomto roce 300 let od svého
narození?
a) Marie Terezie.
b) Karel IV.
c) Jan Hus.
3. Kdo byl Julius Ceasar?
a) Vládce Svaté říše římské.
b) Vládce Číny.
c) Vládce Říma.
4. Kdo je na obrázku?
→
a) Josef II.
b) Císař František Josef I.
c) František Štěpán Lotrinský.
5. Která díla napsal Jules Verne?
a) Tajemný hrad v Karpatech, Přízrak Dochartovy šachty.
b) Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest sv. Vladimíra.
c) Pes baskevrvillský,Vzpomínky Sherlocka Holmese.

Ondřej Astr, Štěpán Melichar, Filip Pytela, 8. B
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=>omalovánka

Tereza Staňková, 7. A
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Ocenění pro redakci časopisu

Připravujeme
3.-4. 7. 2017

07:00 - 15:30 Příměstský tábor školní družiny

7. 7. 2017

07:00 - 15:30 Příměstský tábor školní družiny

14.-23. 7. 2017

Letní tábor na Pavlátově louce

4. 9. 2017

08:00 - 11:00 2.-9. tř.: Zahájení školního roku 2017-2018

4. 9. 2017

09:00 - 10:00 1. tř.: Vítání prvňáčků

11. 9. 2017

08:15 - 09:45 3.-9. tř.: Planeta Země 3000, Brazílie

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/ 09/ 2017
06/ 09/ 2017
07/ 09/ 2017
08/ 09/ 2017
11/ 09/ 2017
12/ 09/ 2017
13/ 09/ 2017
14/ 09/ 2017
15/ 09/ 2017

rybí porce se sýrem, brambor

hrachová kaše, uzená kýta
segedínský guláš, houskový knedlík

vepřová kotleta na houbách, dušená rýže
rybí filé, brambor

maso tří vůní, dušená rýže

Státní svátek
ředitelské volno

1a, 3, 4

JITKA ŠTĚPÁNOVÁ

18 ob. x 23,- Kč
18 ob. x 25,- Kč
18 ob. x 26,- Kč
19 ob. x 52,-Kč

1a

7

1a, 3, 7

1a, 7

1a, 3

1a

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1b, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a

1a, 3, 7

1a

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

31. 08. 2017 - 01. 09. 2017

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

Státní svátek
znojemská hovězí pečeně, dušená rýže
414,- Kč
450,- Kč
468,- Kč
988,- Kč

28/ 09/ 2017
29/ 09/ 2017

rybí karbanátek, brambor

1a, 3, 7

cena
obědů

26/ 09/ 2017
27/ 09/ 2017

slepice na paprice, halušky

1a, 3, 7

1a

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

krupicová kaše sypaná kakaem

25/ 09/ 2017

zapečené těstoviny

1a, 3, 7

omeleta se špenátem, brambor
pečená kořenová zelenina s modrým sýrem

bramborový guláš, chléb
dýňové kari s cizrnou, dušená rýže
bramborové knedlíky plněné uzeninou, kysané zelí

1a, 3

20/ 09/ 2017
21/ 09/ 2017
22/ 09/ 2017

kynuté knedlíky
langoše se sýrem a kečupem

rýžový nákyp s meruňkami
barevné těstoviny s pórkem a sýrem
kaše z ovesných vloček sypaná skořicí

cuketové placičky s ořechy a jogurtovým dipem
střapačky se zelím

palačinky s džemem
vepřová panenka na švestkách, hranolky

piškotová bublanina
kuřecí plátek na zelenině, těstovinová rýže

špagety carbonara / slanina, smetana, sýr/

VOLBA 2

04.09.2017 - 29.09.2017

hamburská kýta na smetaně, houskový knedlík
lasagně s mletým vepřovým masem a zeleninou

4, 7

ryba pečená s dýňovými semínky, brambor

18/ 09/ 2017
19/ 09/ 2017

vepřové maso po selsku, chlupaté knedlíky, kysané zelí

1a, 3, 7

1a, 3

holandský řízek, brambor
vepřová kýta po italsku, těstoviny

smažený sýr , brambor

hovězí guláš s kolínka

04/ 09/ 2017

DATUM

vepřová pečeně, houskový knedlík, kysané zelí

VOLBA 1

1a, 3, 7

1a, 3, 4, 7

1a, 3, 7

1a

1a, 3, 7

1a, 3

1a, 3, 4, 7

1a, 3, 7

alergeny

JÍDELNÍ LÍSTEK

