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Naši “NEJ” v říjnu 2017
Sport 6.-9.
Petra JANEČKOVÁ (9. A)
Sběr bylin
Barbora HORÁKOVÁ (5. A)
Sběr papíru
Kateřina HORÁKOVÁ (4. A)

Hádanky na Moodle
Marek LANGER (6. A)
Martin TOMEK (7. A)
Jan SLÁMA (9. A)

Soutěž na www.zsul.cz
správná odpověď: 13. listopad
Ondřej PETERA
Marek LANGER
Jan FOLC
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Kloboukový den
Z 50 správných odpovědí bylo vylosováno 12 výherců:
Radim Kadrmas (4. B), Veronika Rusová (4. B),
Pavel Horák (4. B), Jiří Peterka (4. B), Laura
Vojtěchová (2. B), Barbora Vránová (3. A),
Natálie Tomková (2. B), Petr Payma (2. A),
Sarah Hanušová (4. B), Eliška Jurkuczová
(2. B), Adéla Bakulová (3. A), Václav Munzar
(3. A).

Prázdninová
fotosoutěž:
1. Diviška ŠIKOVÁ (9. A)
2. Jakub PIRNÝ (9. A)
3. Ondřej PETERA (7. A)

Jak se peklo probouzí
V pondělí 23. října se první a druhé třídy
vypravily do Jívky do dolu Bohumír. Prý se tam
probudilo peklo. A opravdu. Přivítali nás pekelníci
v čele s Luciferem. Nahlédli jsme do čertovské
školy, koupelny, kovárny a kotelny. Někteří z nás
se vážili na pekelných vahách. Své hříšné duše
museli vykoupit písní. Mnozí hříšníci museli slíbit,
že se polepší, protože kníže pekla posílá své
pomocníky mezi lidi 5. 12. Výlet se nám všem moc
líbil, i když někteří měli v pekle malou dušičku.
(Dě, Kc)

Informace výchovného poradce
Mnohé podzimní akce jsou věnovány každým rokem volbě povolání.
Ani letos tomu není jinak.
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Dne 7. listopadu 2017 proběhl ve firmě ABB v Trutnově workshop pro
výchovné a kariérní poradce základních škol s názvem „Kam po základní
škole aneb profesní volba deváťáků“. Cílem akce bylo přiblížit výchovným
poradcům možnosti uplatnění žáků v technických oborech. Akci pořádal
Svaz průmyslu a dopravy ČR společně s agenturou Czechinvest, která se
zabývá podporou podnikání a investic. Svůj příspěvek přednesla Bc.
Hašková z Úřadu práce v Trutnově, za Svaz průmyslu a dopravy Ing.
Naděžda Vojtíšková, dále Ing. Miko, ředitel firmy ABB Trutnov, a Mgr.
Kafka ze SPŠ Trutnov. Zajímavá byla prezentace firmy Helago (výrobce
učebních pomůcek). Na závěr si účastníci prohlédli nové výrobní i
nevýrobní prostory firmy ABB, která se zaměřuje na výrobu elektrických
rozvaděčů. Za naši školu se zúčastnily Iveta Votočková a Lenka Mikesková.
Na besedu se žáky devátých tříd dorazily nejen pracovnice z Úřadu
práce v Trutnově, ale i zástupci Bezpečnostně právní akademie v Malých
Svatoňovicích. Došlo také na exkurzi v trutnovské pobočce firmy Siemens.
Naši deváťáci nechyběli ani na „Živé knihovně povolání“.
V rámci předmětu volba povolání diskutovala o výsledcích testu
profesionální orientace se žáky 9. tříd školní psycholožka. Mnozí využili i
možnost individuální konzultace.
Žáci si zaslouží pochvalu za vzorné chování na všech těchto akcích.
(Vč)
Beseda s pracovnicí Úřadu práce Trutnov
Ve středu 25. října 2017 nás přijely navštívit dvě pracovnice Úřadu
práce v Trutnově.
Třídy 9. A a 9. B se sešly v učebně fyziky. Vyslechly si, jak funguje ÚP
TU, co všechno zajišťuje a jaké služby poskytuje. Nechyběly informace o
volných pracovních místech a o vývoji nezaměstnanosti v České republice.
Druhá část besedy byla věnována výběru vhodné školy. Žáci obdrželi
Atlas školství Královéhradeckého kraje a učili se vyhledávat v něm
potřebné údaje.
Přednáška byla zajímavá a pomohla žákům v lepší orientaci na trhu
práce.
Hana Sedláčková, 9. B
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Beseda se zástupci Bezpečnostně právní
akademie v Malých Svatoňovicích
Dne 8. 11. 2017 nás navštívili zástupci Bezpečnostně právní akademie
v Malých Svatoňovicích (1 pedagog a 3 studenti).
V první části hodiny upozornili na naše práva a povinnosti, které
vyplývají z dovršení věkové hranice 15 let. Tato část probíhala v učebně.
Po krátké přestávce jsme se přesunuli do tělocvičny. Zde jsme zhlédli
ukázky sebeobrany, která se ve škole vyučuje. Žáci z ní dokonce maturují.
Jednotlivé sebeobranné prvky si mnozí z nás vyzkoušeli.
Prezentaci školy jsem si velice užil.
Matěj Píša, 9. B

Návštěva firmy Siemens a akce Živá
knihovna povolání
V pondělí 13. 11. jsme si museli přivstat.
Již od 8:00 hodin nás čekala dvouhodinová
návštěva firmy Siemens. Rozděleni do dvou
skupin jsme si prohlédli obě dvě výrobní haly.
Překvapilo nás poměrně příjemné pracovní
prostředí: klid, dostatek světla, teplo a čisto.
Po skončení prohlídky následoval k nelibosti některých rychlý pěší
přesun do UFFA. V 11:00 hodin jsme usedli do pohodlných židlí a vyslechli
15 minutovou prezentaci na 1. stanovišti. Poté jsme se přesunuli na další.
Celkem jich bylo 10 (ABB, Autostyl, Pepperl + Fuchs Manufacturing s.r.o.,
Zdravotnický holding KHK, Continental Automotive, Tyco Electronics EC
Trutnov, KASPER KOVO, MZ Liberec,
LUKO a ZPA Smart Energy). Na
každém stanovišti se soutěžilo o
drobné ceny, někde došlo i na
praktic ké ukázky a možnost si
konkrétní profesi vyzkoušet. Jan
Kozina pájel, Matěj Píša vyšíval na
šicím stroji, Filip Štiller polohoval ležící
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pacientku, mnozí zkoušeli odebírat krev, píchnout injekci, změřit tlak…
Ve14:00 hodin jsme nasedli do autobusu a vydali se na cestu domů.
V tento den jsme se rozhodně nenudili. Mnohým z nás akce pomohla
při rozhodování, jakou školu zvolit.
(Žáci 9. A a 9. B)

Zlatí lánští mladší chlapci
Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 proběhlo okrskové kolo žáků 6.-9. tříd ve
florbale. Chlapci sehráli své zápasy v Malých Svatoňovicích a dívkám celý
den patřila tělocvična ZŠ Bratří Čapků v Úpici. Souhra v týmu, dobrá
taktika, plnění pokynů a výborná střelba přispěly k tomu, že mladší chlapci
vystoupili na zlatý stupínek a vybojovali postup do okresního kola. To se
konalo 8. listopadu ve Dvoře Králové nad Labem. V okrese jsme již na
soupeře nestačili a obsadili osmé místo. Většinu družstva tvořili žáci šesté
třídy. Nasbírali nové zkušenosti a v příštím roce je určitě zúročí. O úspěch
se zasloužili: Josef Zima a Daniel Mach (oba 7. A), Martin Spielberger,
Tomáš Folc, Adam Horák, Ondřej Souček, Ondřej Netolický, Jakub
Poddaný (všichni 6. A). Starší chlapce od postupu do okresního kola dělilo
jedno vítězství. Nakonec skončili na druhém místě. Starší tým hrál ve složení
David Kuťák, Martin Šíma, Matěj Holman (všichni 8. A), Jakub Pirný, Filip
Štiller (oba 9. A), Martin Henych, Matyáš Vintr a Matěj Píša (všichni 9. B).
Dívky již tak úspěšné nebyly. Soupeřky byly výrazně lepší. Mladší dívky
obsadily páté a starší žákyně čtvrté místo. Mladším chlapcům gratulujeme
k vítězství a všem za reprezentaci školy.
(Pk Tv+sport)

Čtyři medaile z Běhu Dlouhými
záhony pro lánské běžce
V sobotu 11. listopadu 2017, na svátek svatého Martina se uskutečnil
44. ročník Běhu Dlouhými záhony. V letošním roce se pořadatelé rozhodli
pro změnu tratí. Start i cíl mládežnických kategorií byl na tartanové dráze.
Zbytek závodu potom vedl po travnatém a asfaltovém
povrchu. Devatenáct lánských závodníků si místo martinské husy raději dalo
porci vytrvalostního běhu. Závodníci se museli nejen vypořádat s povrchem
a délkou trati, ale i s rozmary počasí. Zvládli to na jedničku a všichni naši
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zástupci doběhli do cíle. Stříbrnou medaili
pro nás vybojovala Kateřina Horáková (4. A)
v přípravce. Stříbro bral i Ondřej Souček
(6. A) v kategorii nejmladších žáků. Startoval
nejen za lánskou školu, ale i za Maratonstav
Úpice. Jeho spolužák Martin Spielberger
(6. A) mezi mladšími žáky skončil na
bronzové pozici. Na zlato jsme si museli počkat až do běhu poslední
žákovské kategorie. Matyáš Vintr (9. B) svůj běžecký talent nezapřel a v
cíli byl první. I on reprezentoval lánskou školu a svůj mateřský oddíl
(Atletiku Trutnov). Další čtyři Láňáci skončili těsně pod stupni vítězů. A
někdy to bylo opravdu o prsa. Neoblíbená bramborová medaile zůstala na
Ludvíka Folce z 2. A, Jiřího Peterku z 4.
B, Davida Kuťáka z 8. A a Petru
Janečkovou z 9. A. Do první pětky se
ještě vešli Eliška Lysická (2. A), Tomáš
Zelinka (4. B) a Petra Zelinková (8. A).
Děkujeme všem za vzornou reprezentaci
školy, za zvládnutí náročného závodu a
gratulujeme medailistům.
(Pk Tv+sport)

Zvířátková olympiáda
Prvňáci a druháci začali v druhé polovině října
zdokonalovat své bruslařské dovednosti. Na třeťáky a
čtvrťáky v listopadu čeká pět lekcí plavání. Páťáci se
seznámí se základy florbalu. V říjnu jsme prověřili
obratnost a soutěžili jsme o „OPICI AKROBATKU“.
1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. BARBORA KUBEČKOVÁ

1. VOJTĚCH WINKLER

2. Valérie Miková

2. Alexander Karbulka

3. Ester Witková

3. Jakub Vágner
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2. TŘÍDA
1. LUCIE HORÁKOVÁ

1. PETR ABSOLON

2. Nela Čapková

2. Radek Langer

3. Natálie Bidlová

3. Štěpán Šitina

3. TŘÍDA
1. PAVLÍNA HORÁKOVÁ

1. KRYŠTOF KOBOS

2. Sindy Ďuranová

2. Jiří Švihálek

3. Sandra Hanušová

3. Tadeáš Kubeček

4. TŘÍDA
1. ANNA ABSOLONOVÁ

1. JIŘÍ PETERKA

2. Vu Thi Jen Nhi

2. Tomáš Zelinka

3. Pavlína Witková

3. Matěj Mach

5. TŘÍDA
1. DOROTA VOJTĚCHOVÁ

1. LUKÁŠ BORSKÝ

2. Barbora Horáková

2. Patrik Vítek

3. Sabina Kábrtová

3. Karel Slavík

(Jč)

Jak to vidím já (5. ročník)
Téma pro měsíc listopad znělo: Pohled z okna mého pokoje. Ve
výhodě byli žáci, kteří žijí v rodinném domě a na vesnici. Ti popisovali
výhled do přírody, do zahrady, do koruny stromů… Některým pod okny
pobíhají domácí zvířata a do pokoje prosvítají sluneční paprsky. Pohled
z okna často doplňuje zpěv ptactva, šumění listů, stromů nebo třeba pípání
kuřátek. Takové štěstí ti, kteří žijí ve městě, většinou nemají. Musí se často
smířit s výhledem na sousední panelový dům. Okna raději neotvírají,
protože by slyšeli maximálně hluk projíždějících automobilů… Několik žáků
má také to štěstí (nebo smůlu), že z okna svého pokoje vidí přímo budovu
lánské školy.
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Tentokráte se sešla spousta zdařilých prací, ale bohužel se všechny
do tohoto čísla nevešly. Snad vás potěší alespoň několik z nich.
Když se dívám z okna mého pokoje…
Když se podívám z okna mého
pokoje, uvidím koně pasoucí se na
okolních loukách, kachny, které plavou
na rybníku pod domem a ozývají se
pokaždé, když se u rybníka něco děje.
Vidím naše husy, které se ženou za
každým projíždějícím autem, a srnky
pasoucí se u lesa. Také děti, které si na
louce nad lesem hrají a pouští draky. Prostě v blízkosti našeho domu se
rozprostírá krásná příroda, přestože to máme jen kousek do města.
Na okolí miluji také to, že tu je jen několik domů a naopak hodně luk
a lesů.
Sečteno a podtrženo: lepší místo pro život byste si snad ani nemohli
vybrat. Jediné, co mě trochu trápí, je to, že ať jdu domů odkudkoliv, vždy
musím šlapat do kopce.
Marie Prouzová, 9. A (Havlovice)
Pohled z okna mého pokoje
Krajina za oknem mého pokoje se v průběhu roku mění. Jednou
vzduch prosycuje vůně rozkvétajících a pučících květin, které se právě
probouzejí ze zimního spánku. To zahrada naproti nám hraje všemi
barvami a hudbou, kterou slyší pouze květiny. Do toho všeho cvrlikají
ptáčci svou vlastní symfonií. Všechno je to takové uklidňující, jako by se svět
znovu narodil do své nejčistší podoby.
V létě to není jiné. Jaro mi připomíná rozverné dítě, které rádo
poznává svět. Léto je jen o pár let starší, nachází se v období dospívání.
Teď však venku za mým oknem převzal vládu podzim. Teplé letní
počasí střídá déšť a studený vítr. Těžké dešťové kapky bubnují o zem,
rozprskávají se do všech stran. Jindy si zase jen tak poprchává a blízko
nad zemí se vznáší příkrov tmavých mraků. Všechno to vypadá jako život
dospělých, kteří řeší své starosti a hrozí nám, že z nás jednou zešediví.
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Naši zahradu od pozemku sousedů odděluje plot. Je to taková dělicí
čára mezi dvěma světy. Dříve zelený koberec, na kterém jsem v létě
lehávala s knihou v ruce, už skoro zežloutl. Pokryla ho teplá přikrývka listí.
Podzim ale má i svou světlou stránku. Když se kobaltově modré nebe
koupe v záři slunečních paprsků, všechno rázem opět hraje životem.
Barevné listy se snáší na zem, kterou celou zahalují. Každý z nich
připomíná něco jiného. Karmínové až rubínově rudé listy krev, důležitou
tekutinu v našem těle. Zelené listy se s kapkami rosy třpytí jako smaragdy.
Žluté listy zase vypadají jako zlatavé paprsky slunce.
Nyní se k sobě stromy zimou choulí. Z nebe padají křišťálové kapky.
Listí už dávno opadalo a brzy se příroda opět uloží k zimnímu spánku.
Nastane období stáří, kdy bude svět pomalu umírat, aby se mohl znovu
narodit. Všechno je jako koloběh života, stejně jako pohled z mého okna,
za nímž se za celý rok vystřídají čtyři roční období.
Petra Janečková, 9. A (Dolní Radechová)
Pohled z okna mého pokoje
V mém pokoji je velké okno, z kterého mám pěkný výhled i díky tomu,
že se můj pokoj nachází v prvním patře domu. Okno směřuje na východ.
Když nemám zrovna stažené žaluzie, pronikají do pokoje sluneční paprsky,
které mě mnohdy probudí brzy ráno ještě dříve, než mi zazvoní budík.
Z okna vidím na celou naši zahradu, část vesnice s okolními domy a přes
vršky ovocných stromů dohlédnu do dáli. Vidím také benzinovou stanici,
která stojí na kopci ve Rtyni v Podkrkonoší, vzdálené dlouhých sedm
kilometrů. V noci tato čerpací stanice svítí modrým světlem a kolem ní se
míhají světla projíždějících aut.
Můj pohled z okna není vždy stejný a mění se v závislosti na ročním
období.
Štěpán Melichar, 9. B (Velké Svatoňovice)
Co vidím, když se podívám z okna
Podívám se ven z okna, na jedné straně pokoje vidím továrnu Juta a
za ní zalesněný kopec s chatkami a domy. Když vyjdu na balkon, naskytne
se mi také zajímavý pohled, ale nejvíce mě vždy upoutá budova lánské
školy, která stojí na kopci přímo naproti.
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Každé roční období nabízí zcela jiný pohled na krajinu kolem našeho
domu.
Na jaře pozoruji, jak u břízy raší nové pupeny a kvete jabloň u
sousedů. Ani babiččina zahrádka nezahálí a začíná hrát všemi možnými
barvami…
V létě mě vždy zaujme azurové nebe.
Na podzim sleduji opadávající listy a stromy zářící různými barvami.
Občas zahlédnu na obloze draka, který se vznáší nad nedalekým kopcem
nad naším domem.
V zimě zase vidím sněhem obalené stromy a kupy sněhu, které
obklopují okolí domu. Zimu sice nemám rád, ale pohled z okna v tomto
ročním období má také své kouzlo.
Lukáš Nývlt, 9. A (Havlovice)
Pohled z okna mého pokoje
Pohled z okna mého pokoje je nejkrásnější brzy ráno při východu
slunce.
Jsem jím fascinovaná, a proto skoro každé ráno trávím několik minut
tím, že stojím u okna. Je to opravdu velmi pěkná podívaná. Slunce je tmavě
žluté až oranžové a většinou je několikrát
protnuté čarami po letadlech. Je zajímavé,
že pokaždé je východ slunce jasný a
krásný, přestože po celý zbytek dne je pak
zataženo.
Už se těším na zítřejší východ slunce.
Hana Sedláčková, 9, B (Úpice)
Dívám se z okna svého pokoje
Když se podívám z okna svého pokoje, uvidím spoustou věcí, které
stojí za to, abych o nich povídal.
Příroda v těchto měsících vytváří nad naším městem duhovou korunu
z různobarevných lístků. Příroda je dokonale stvořená na vycházky. Dále
uvidím silnici, která je v dnešním uspěchaném světě naprosto nezbytná. Na
ní spatřím lidi spěchající do práce nebo z práce ve svých železných klecích
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s koly. Lidé už v této době nestíhají
věnovat svůj čas přírodě, mnohem
raději ho věnují práci nebo sezení u
televize či u počítače. Jen si vezměte,
kolik času sami strávíte u počítače nebo
u mobilu místo toho, abyste udělali
něco pro svoje zdraví a šli se třeba jen
tak projít do přírody. Vždyť je na co koukat! Žijeme přece v kraji, který
učaroval nejednomu spisovateli.
Matěj Píša, 9. B (Úpice)

Strašidelná stezka
V pátek 10. listopadu 2017 byla pro
všechny odvážlivce připravena STRAŠIDELNÁ
STEZKA, kterou pořádal dětský parlament.
Vzhledem k tomu, že nám počasí
n e p řá l o , p ro t o ž e s e p o m ě r n ě h o d n ě
rozpršelo, stáli jsme před rozhodnutím, zda
stezku zrušit nebo přesunout do školy. Rozhodli jsme se pro druhou
variantu. Přemluvili nás k tomuto parlamenťáci - úžasná strašidla. Byla by
velká škoda, kdyby jejich krásné masky neviděli ti, kteří se přišli pobavit a
trochu se i bát. Na přípravu jsme měli pouze půl hodiny, ale vše jsme
zvládli. Od 18:00 do školy přicházeli návštěvníci, kteří se vydali za
dobrodružstvím setmělou školou nasvícenou pouze plamínky svíček.
Dvě stanoviště byla v tělocvičně (slalom a kostlivec), potom rodiče
s dětmi vystoupali do druhého patra. Zde odháněli duchy. Prošli chodbou
v prvním patře, navštívili strašidelnou školu, uvařili dýňovou polévku a sešli
bočním schodištěm. Probudili zakletou princeznu a pokračovali do jídelen
se dvěma překážkovými dráhami. Jednu prošli s módním doplňkem –
velkými brýlemi. Druhá byla drahou pavoučí. Pokračovali k uplakanému
strašidlu, které ztratilo hračky. Tu pravou odvahu museli prokázat, když se
plížili setmělou chodbou okolo šaten k závěsu u dílny pana školníka. Zde
na ně číhala opravdová strašidla. Druhým bočním schodištěm se vraceli do
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prvního patra pod skluzavku. Po cestě na ně
číhal zombie a opravdový čert.
V cíli (školní sborovně) na děti čekal pamětní
list, sladká odměna, teplý čaj a pro odvážné
rodiče medovina.
Akce se vydařila, přestože proběhla
neplánovaně v prostorách školy. Pochvalu si
zaslouží všichni parlamenťáci a poděkování za pomoc při organizaci
posíláme paní učitelce Dědkové a Janovské.
(Ji)

Vánoce v ÚLu
=> Losování čepiček
Od 1. prosince se budou každý den o první přestávce
v 8:50 losovat vánoční čepičky s překvapením.
=> Bleší trh
V pondělí 18. prosince 2017 se školní jídelna promění na první
dvě přestávky v tržiště. Žáci si mohou za symbolické ceny vyměnit věci,
které už nepotřebují. Běžně se prodávají hračky, knížky, šperky a další
drobnosti. Všichni prodávající si připraví své místečko ráno od 7:40 do
7:55. K vystavenému zboží přiloží cenovky.
Bližší informace obdrží od pořádajících členů dětského parlamentu.
=> Soutěž “O nejlepší cukrářský výrobek”
Cukrářský výrobek do tradiční soutěže se bude
vybírat ve středu 20. 12. 2017 od

7:30 do

7:55 hodin ve vestibulu školy. Chcete-li se
pochlubit svým cukrářským uměním (cukroví,
vánočky, dorty, pamlsky, perníčky…),
neváhejte a přineste výrobek do školy. Vše
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vystavíme ve sborovně školy. Zde proběhne tajné hlasování. Vítěz bude
odměněn následující den při Lánské talentmánii.
=> Vánoční show aneb TALENTMÁNIE
Ve čtvrtek 21. 12. 2017 se uskuteční další ročník LÁNSKÉ
TALENTMÁNIE. Chcete-li pobavit své spolužáky a
předvést své umění (jednotlivci i skupiny – zpěv,
tanec, sport…), přihlaste se u paní učitelky Jiříčkové
nebo členům dětského parlamentu. Generální
zkouška proběhne ve středu 20. 12. od 14:00
v tělocvičně.
=> Vánoční diskotéka
Diskotéka se uskuteční ve čtvrtek 21. 12. 2017 od
16:00 do 21:00 v tělocvičně školy. Děti si mohou
přivést kamarády.
Aktuální informace žáci obdrží na zvláštních
lístečcích.
(Ji)

Zajímavá města
Vancouver – perla západní Kanady

Na americkém kontinentě ještě chvíli pobudeme, protože nás
čeká návštěva divoké Kanady. Nebudeme ale pátrat po šelmách,
navštívíme trochu civilizovanější část, a to město Vancouver.
Vancouver patří mezi nejdražší a
nejkrásnější města ve státě Kanada. Své
obyvatele a návštěvníky láká na hory,
pláže a čistě azurová jezera. Někteří si
myslí, že v Kanadě panují kruté mrazy,
to však neplatí o Vancouveru.
Díky tomu, že se nachází na
!14

západním pobřeží Kanady u břehů Tichého oceánu, ho oceán chrání
před mrazy. Panují zde spíše mírné zimy. Ve městě málokdy prší, když
prší, tak vydatně. Proto se městu přezdívá Raincouver.
Místní přístav patří mezi nejvytíženější v Severní Americe. Dobré
pověsti se těší také filmový průmysl, město je často zmiňováno jako
Hollywood severu.
Ve městě najdete mnoho národnostních menšin, které obývají
oddělené části města. Vancouver se pyšní propracovaným systémem
hromadné dopravy. Ten se výrazně zlepšil ještě v roce 1986 při
konání výstavy Expo a v roce 2010, kdy město hostilo ZOH.
Každý si zde přijde na své. Je to město, kde můžete dělat několik
činností naráz – koupat se v oceánu, lyžovat a hrát golf. Za sportem
se vydejte do Stanley parku, po jehož celé straně se táhnou písčité
pláže. Můžete si zaběhat, zahrát golf nebo plážový volejbal, jezdit
na kole, plavat nebo si jen tak lehnout do trávy a odpočívat.
Pokud toužíte po romantickém odpočinku, tím nejlepším místem
pro vás bude False Creek. Jedná se o záliv Tichého oceánu, který se
táhne až do centra města. Můžete se po něm projet dračími loděmi,
ale i malými lodičkami, jež nahrazují městskou hromadnou dopravu, a
obdivovat Granville Island s malinkatými obchůdky a kavárničkami,
olympijskou vesnici, budovu Science Worldu, která připomíná obří
bublinu nebo stadion amerického fotbalu.
Češi by si měli vzít ponaučení z obyvatel Vancouveru. Žijí zde
lidé, kteří neustále sportují. Mají k tomu spoustu příležitostí. Ke
sjezdovkám to není daleko a městem se táhnou cyklostezky.
Na jaře teploty dosahují až
třiceti stupňů, všechno kvete, prší
j e n m á l o k d y. D e š t i vé p o č a s í
nastává až v listopadu a trvá někdy
až do dubna. Jinak ve měste mrzne
poskromnu a sníh se ukáže jen v
několika dnech.
Petra Janečková, 9. A
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Znakový jazyk
Dnes budeme pokračovat otázkou, která se nám jistě bude mnohokrát
hodit: “Kde bydlíš?”.

A odpověď na ni? Pokud neznáme znak města/vesnice ve znakovém
jazyce nebo znak neexistuje, použijeme prstovou abecedu. Ta je vůbec
nejlepší variantou, pokud popisujeme méně známé místo, nebo pokud
používáme znak, který znají neslyšící jen v našem okolí. Větší města
mají svůj vlastní znak, který je mezi neslyšícími rozšířen a vychází
většinou z nějaké charakteristiky daného místa. Pokud bydlíme
například v Červeném Kostelci, znak nemusíme nijak vymýšlet, protože
se skládá ze znaku “červený” a “kostel”.
Nyní se podíváme na několik měst, která mají svůj znak ustálený a který
je všem známý (viz obrázky).

Praha - pohyb od hrudi směrem dolů viz
obrázek (podle Karlova mostu)

Brno - pohyb ukazováčku s prostředníčkem na
aktivní ruce od hlavy směrem dolů (podle dvou
věží na Petrově)
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Náchod - krouživé pohyby dlaní po břiše (slovo
je pro neslyšící velmi podobné slovu “záchod”,
proto stejně znakujeme a navíc artikulujeme
“Náchod” - dejte si tedy na to pozor :-)).

Pokud vás zajímají další města, doporučuji stáhnout na stránkách
www.ulozto.cz znakovou zásobu ČZJ. Vyhledáte pod heslem “znakový
jazyk”. Obsahuje 4 výuková DVD, která vás provedou jednotlivými
z n a k y. M e z i d a l š í z a j í m a vé s t r á n k y p a t ř í a d r e s a
www.spreadthesign.com. Zde naleznete znaky v různých světových
znakových jazycích. A v neposlední řadě připomínám pro chytré
telefony aplikaci Znakujte s námi, která je zdarma.
Až se budete v zimních měsících nudit, zkuste vymyslet nějaký znak pro
naši Úpici ;-).
(Šv)

Logopedie (nejen) pro rodiče aneb jak
co nejefektivněji trénovat doma
Dnes budeme pokračovat hláskou Č. Pokud už dítě zvládá vyslovit
hlásku dobře, trénujeme volání na kočičku a také slova s touto hláskou.
Nejprve by to měla být slova s hláskou na konci. Říkáme slova po slabikách
s důrazem na správnou výslovnost. Následují slova, kde bude Č na
začátku, poté uprostřed a nakonec věty a básničky. Jednou z oblíbených
básniček je například tato:
Babiččina kočička
má kulatá očička.
Maličké má tlapičky,
jak mívají kočičky.
Čilou kočku pochovám,
pak jí koláč, mlíčko dám.
!17

Oblíbené jsou také hry, u kterých opět klademe důraz na správnou
výslovnost. Můžeme si vzít například obrázky z pexesa a dítě je rozřazuje
(například do “Čepice” nebo do “Čítanky”).
Doporučuji si také společně s dětmi
vytvořit množství obrázků pro
celkový rozvoj slovní zásoby.
Provedení může být růzdné
(papírové, nebo viz obrázek).
Můžete vyhledávat obrázky s
určitou hláskou, sestavovat příběh a
převyprávět ho. Dětem se tyto
aktivity budou určitě líbit.
(Šv)

Dětský koutek
=>vědomostní test
1. Kolik měsíců obíhá okolo Země?
a) Dva.
b) Žádný. Země obíhá okolo Měsíce.
c) Jeden.
2. Jak dlouho trvá jedno otočení Země kolem své osy?
a) Jeden den (24 hodin).
b) 365 dní.
c) Osm let.
3. V kolika letech dosáhnete plnoletosti?
a) V 15 letech.
b) V 10 letech.
c) V 18 letech.
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4. Kdo popsal krevní skupiny ?
a) Jan Jánský.
b) Jan Jessenius.
c) Mistr Hanuš.
5. Akustický a optický jev vyvolaný vybitím statické elektřiny
při silných bouřích je nazýván?
a) Oheň svatého Golema.
b) Oheň svatého Davida.
c) Oheň svatého Eliáše.

1c, 2a, 3c,4a, 5c

Ondřej Astr, Vojtěch Drábek, Štěpán Melichar, 9. B
=>mýtické bytosti
Kentaur je bytost původem z řecké mytologie, napůl kůň, napůl
člověk. Byli to nezkrotní a divocí tvorové, které se nikdo neodvážil osedlat.
Byla čest se na ně posadit. Někteří žili (byli chováni) při chrámech jako
posvátné bytosti. V řeckém bájesloví byli synové thessalského krále Íxiona.
Někteří vykonali pod vlivem vína násilné činy. Kentaur Cheirón byl naopak
moudrý, a proto se kentauři stali symbolem mužnosti, statečnosti a síly.
Jejich existence inspirovala spoustu literárních autorů
(zejména fantasy), aby je dosadili do své tvorby. V knížkách Letopisy
Narnie od C. S. Lewise jsou Kentauři velice
starobylý rod, vyznačující se svou moudrostí a
znalostí astronomie i astrologie. Autorka
knížek o Harry Potterovi, J. K. Rowlingová,
použila základ z bájí a nijak je
nepřibarvovala. V Letopisech se také diskutuje
o tom, jak se kantauři stravují. Některá teorie
tvrdí, že při jídle musí kentauři nejdříve naplnit
svůj lidský žaludek normálními pokrmy a poté
se napást trávy pro svůj koňský žaludek.
Každá jejich svačina je proto velice dlouhá.
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Mantichora (nebo Mantikora) je tvor, který má tělo lva, hlavu
člověka a štíří ocas, na kterém jsou bodliny s jedem. Bodliny dokáže
vystřelit.
Živí se převážně masem (např. lidským). Při jídle si pozpěvuje a po
jídle nezůstane na místě činu nic. Žije v lesích Evropy, Severní Ameriky a v
džunglích. Bohové na Olympu mantichu za její zločiny vyhostili z Řecka.
Vrátíme-li se k tématu mytologických mantichor, pak platí, že jejich dělení
není až tak jednoduché, i když všechny patří mezi tzv. chiméry. Jsou to
dravci, oficiálně lidožraví. To konečně
znamená překlad jejich názvu z řečtiny.
Budeme-li je brát (s jistou dávkou
nadhledu) jako reálné tvory, pak lze spíše
předpokládat, že by se člověk mohl
dostat na jejich jídelníček.
Martina Mannová, Eliška Munzarová, 7. A
=>křížovka

1. Westernová postava, která jezdila na koni.
2. Jedno ze čtyř ročních období.
3. Dřevěný dům.
4. Jedlá houba.
5. Zvuk hodin.
6. Porážet stromy.
7. Zmrzlá voda.

Tajenka: _____________

Ondřej Petera, 7. A
=> Pranostiky na měsíc prosinec
Jednotlivé dny v měsíci:
1. Když je mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.
3. O sv. Františku Xaveru ledový vichr fičí od severu.
6. Svatý Mikuláš splachuje břehy.
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13. Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
16. O svaté Albíně schovej se do síně.
21. O svatém Tomáši meluzína straší.
23. Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.
24. Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.
25. Do Vánoc není ani hladu, ani zimy.
26. Chodí-li Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.
31. O Silvestru papeži snížek si již poleží.
Celý měsíc
Studený prosinec - brzké jaro.
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.
Když prosinec bystří, po Vánocích jiskří.
Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti.
Prosinec proměnlivý a vlahý nedělá nám zima těžké hlavy.
Prosinec naleje a leden zavěje.
Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.
Jaký prosinec, takové jaro.
Čerpáno z: www.pranostika.cz

Martin Šíma, Matěj Materna, 8. A
=> Sudoku
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=> Omalovánka
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Připravujeme
01. 12. 2017

08:50 - 08:55 Losování vánočních čepiček

04. 12. 2017

08:45 - 09:00 Vyhodnocení listopadových soutěží

05. 12. 2017

08:00 - 10:00 Míkuláš

06. 12. 2017

09:00 - 12:00 3. - 4. tř.: Plavecký výcvik

06. 12. 2017

12:30 - 15:00 9. třídy: Exkurze Mladé Buky - SPŠ Trutnov

07. 12. 2017

09:00 - 13:00 1. - 5. tř.: Halová kopaná (okrsek)

08. 12. 2017

10:00 - 11:30 6. - 9. tř.: Adventní koncert ZUŠ Úpice

12. 12. 2017

08:00 - 11:00 Vánoční vystoupení v Domově důchodců

13. 12. 2017

10:00 - 11:30 1. - 5. tř.: Hvězdičky tančí a zpívají

13. 12. 2017

09:00 - 12:00 3. - 4. tř.: Plavecký výcvik

14. 12. 2017

08:00 - 12:00 8.-9. tř.: Basketbal (okrsek) - chlapci

14. 12. 2017

11:40 - 12:00

16. 12. 2017

16:00 - 21:00 Vánoční koncert Městské hudby Úpice

18. 12. 2017

07:40 - 07:55

Bleší trh

20. 12. 2017

07:30 - 07:55

Soutěž “O nejlepší cukrářský výrobek”

21. 12. 2017

08:00 - 09:00 Třídní vánoční besídky

21. 12. 2017

09:00 - 12:00 Lány mají talent aneb Vánoční show

21. 12. 2017

16:00 - 21:00 Vánoční diskotéka

22. 12. 2017

Ředitelské volno

8.-9. tř.: Basketbal (okrsek) - dívky

23. 12. 2017 - 02. 01. 2018 Vánoční prázdniny
05. 01. 2018

Uzávěrka nabídky témat AP

07. - 12. 01. 2018

7. - 8. tř.: LVVZ na chalupě U Supa - Deštné v Oh

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
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12/ 12/ 2017
13/ 12/ 2017
14/ 12/ 2017
15/ 12/ 2017
18/ 12/ 2017
19/ 12/ 2017
20/ 12/ 2017
21/ 12/ 2017
22/ 12/ 2017

segedínský guláš, houskový knedlík

kuřecí plátek s bramborem , brokolicí a jogurtovým dipem

hrachová kaše, uzená kýta
vepřový vrabec, bramborový knedlík, zelí kysané

kuře na paprice, houskový knedlík

holandský řízek, bramborová kaše

hovězí na česneku, bramborový knedlík, špenát

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3,7

29. 11. 2017 - 30. 11. 2017

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

klobása vinná, šťouchané brambory
ředitelské volno

rybička na zelenině s těstovinami

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

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

střapačky se zelím
rýžový nákyp s meruňkami a švestkami
cikánská hovězí pečeně, dušená rýže

nudle s mákem
pohanka na cibulce, vepřová pečeně

dukátové buchtičky se šodó
hovězí roláda s rýží

čočka nakyselo, vejce vařené
vaječná omeleta se špenátem, brambor

1a

3, 7

1a

1a, 3, 7

1a, 3,

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a

1a, 3, 7

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, 7

1a

1a, 4, 7

7

1a, 3, 7

cena
obědů

tortillas s kuřecími nugetkami

11/ 12/ 2017

lazaně s vepřovým masem
kuřecí řízek v sýrové strouhance, brambor

1a, 3, 7

345,- Kč
375,- Kč
390,- Kč
832,- Kč

vepřové medailonky s fazolemi a pečenými brambory
panenka vepřová na liškách s noky
hovězí guláš, těstoviny

06/ 12/ 2017
07/ 12/ 2017
08/ 12/ 2017

přírodní řízek, bramborová kaše

rybí porce se sýrem, brambor

1a, 3, 4, 7

1a, 7

lívance se zakysanou smetanou a povidlím
králík na smetaně, houskový knedlík

04/ 12/ 2017
05/ 12/ 2017

1a. 3, 7

1a

burger z červené řepy, hranolky

VOLBA 2

zapečené těstoviny s uzeným masem

DATUM
01/ 12/ 2017

VOLBA 1

01. 12. 2017 - 22. 12. 2017

vepřová pečeně na houbách, dušená rýže

alergeny

JÍDELNÍ LÍSTEK

