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Naši “NEJ” v listopadu 2017
Sport 6.-9.
Ondřej SOUČEK (6. A)
Sběr bylin
Matěj PIRNÝ (5. A)
Sběr papíru
Martina BÁRTOVÁ (9. B)

Hádanky na Moodle
Matěj PÍŠA (9. B)
Marek LANGER (6. A)
Karolína JANSOVÁ (8. A)

Soutěž na www.zsul.cz
správná odpověď: snaha o sblížení a
mírové soužití mezi kyperskými
Řeky a Turky.
Vlasta MACKOVÁ
Tereza OSMÍKOVÁ
Jakub DIBELKA
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Dny zeměpisu …
…proběhly na Základní škole Úpice-Lány
již popáté. Byly opět především ve znamení
zeměpisnýc h soutěží a cestovatelskýc h
přednášek.
Jana Peterková se vyznala ze svého
tříletého působení na Kypru. Žáky nejvíce
oslovilo vyprávění o „městě duchů“
Famagustě. Martina Hrabová předala
žákům sedmé třídy své zkušenosti
z pobytu v Mexiku. Pyramidy, moře,
setkání s domorodci i kamarády z celého
světa, studium na dvou školách, bravurní
zvládnutí španělštiny – to vše zvládla během jedenácti měsíců. Petr
Kalousek se snažil porovnat neporovnatelné. Dvě země, které letos
navštívil: Maltu a Finsko.
Kromě školních kol Zeměpisné olympiády,
která se v průběhu „Dnů“ také uskutečnila,
se těšila největšímu zájmu soutěž dvojic ve
skládání puzzle mapy České republiky na
čas. Dva žáci překvapili plným počtem
bodů v měření sil, které předpokládalo
domácí přípravu, v „Poznávání vlajek
asijských zemí“. Nedílnou součástí Dnů
zeměpisu byl i bazar vyřazených nástěnných map, sešitových atlasů a
učebnic.
Stupně vítězů školního kola Zeměpisné olympiády 2017-2018:
kategorie A (6. tř.)
1. Marek LANGER (6. A)
2. Antonie PÍCHOVÁ (6. A)
3. Tereza JANEČKOVÁ (6. A)
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kategorie B (7. tř.)
1. Jakub DIBELKA (7. A)
2. Ondřej PETERA (7. A)
3. Martin TOMEK (7. A)
kategorie C (8. - 9. tř.)
1. Karolína JANSOVÁ (8. A)
2. Pavel JARÝ (9. B)
3. Matěj PÍŠA (9. B)
Soutěž v poznávání vlajek asijských
zemí:
1. – 2. Jan HORÁK (6. A)
1. – 2. Matěj PÍŠA (9. B)
3. Martin TOMEK (7. A)
Soutěž dvojic ve skládání puzzle mapy ČR na čas:
1. Karolína JANSOVÁ – Petra HORKÁ (obě 8. A)
2. Pavel JARÝ – Matěj PÍŠA (oba 9. B)
3. Marie PROUZOVÁ (9. A) – Nela BORŮVKOVÁ (9. B)
(kal)

Astronomická olympiáda
Do učebny informatiky, kde se tradičně koná školní kolo Astronomické
olympiády, dorazili pouze dva odvážlivci. Oba ze šesté třídy. Vyššího
počtu bodů během čtyřiceti minut úpěnlivého odpovídání na otázky, které
připravila Česká astronomická společnost, nastřádal Jan Horák (38 z 50
možných). Druhý skončil jeho spolužák Michal Čapek s 30 získanými body.
Pro postup do krajského kola bylo třeba získat bodů dvacet, a tak se oba
mohou těšit na úlohy, které budou plnit korespondenčně od půli ledna do
poloviny března.
(kal)
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Čtyři cenné kovy ze soutěže
v předlékařské první pomoci
Již se stalo tradicí, že lánští zdravotníci se
vždy v listopadu účastní soutěže v
předlékařské první pomoci, kterou pořádá
SZŠ a VOZŠ v Trutnově. Letošní ročník se
uskutečnil ve středu 22. listopadu. Láňáci
vyslali do boje čtyři hlídky a všechny hlídky
stály na bedně. V kategorii 3.-5. tříd tým 4.
A ve složení Natálie Janovská (kapitánka),
Dominika Strachotová a Jakub Chobotský
získala zlaté medaile. Ihned za nimi na
stříbrné pozici skončilo družstvo, jehož členy
byli Kateřina Jansová (kapitánka, 4. B),
Barbora Švehlová (5. A) a Tomáš Zelinka
(4. B). Mezi žáky 6.-9. tříd zvítězilo dívčí trio
z Velkého Poříčí na Náchodsku. Další dvě
příčky
už
patřily
lánským
reprezentantům. Matěj Píša (kapitán), Pavel
Jarý (oba 9. B) a Martina Kuťáková (8. A) o
pouhé dva body byli stříbrní. Bronz do své
sbírky zdravotnických medailí přidaly dívky
z 9. A Diviška Šiková (kapitánka), Marie
Prouzová a Petra Janečková. Děkuji všem za
vzornou reprezentaci školy a
dívkám z 8. A , které mladší
družstva během soutěže
doprovázely. Velké poděkování
patří také organizátorům této
soutěže za perfektní přípravu.
(Jč)
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Halová kopaná
Další soutěží Grand Prix 1. stupně bylo okrskové kolo v halové
kopané, které proběhlo ve čtvrtek 7. prosince 2017 v Malých
Svatoňovicích. Družstvo lánské školy skončilo stejně jako v loňském roce na
bronzové příčce. Turnaj zaslouženě vyhráli rtyňští fotbalisté, kteří
přehrávali své soupeře s lehkostí.
Druzí skončili žáci ze ZŠ Bratří
Čapků a čtvrté místo zbylo na ZŠ
Malé Svatoňovice. Lánskou školu
reprezentovali: Patrik Vítek, Karel
Slavík, Matěj Pirný (všichni 5. A),
Jakub Chobotský a Filip Raabe
(oba 4. A), Tomáš Zelinka a Jiří
Peterka (oba 4. B), Kryštof Kobos
a Josef Novák (oba 3. A).
(Pk Tv+sport)

Za jediný den na Sněžku
Ve středu 6. prosince jsme mohli na lánském schodišti spatřit několik
odvážlivců, kteří se rozhodli během jediného dne vystoupat na pomyslný
vrchol Sněžky. Lánské schodiště z přízemí do druhého patra museli zdolat
220krát. Běhali jsme od 7:00 do 7:45. Další porci si sportovci dali během
hodiny tělesné výchovy a pokračovali po vyučování. První na vrcholu byl
Ondřej Souček (6. A), a to ve 14:30. Lánské schodiště 220krát nakonec
pokořilo pět borců: Ondřej Souček a Ladislav Čermák (oba 6. A), Ondřej
Petera, Jakub Zezula a Klára Melicharová (všichni 7. A). Všichni si zapsali
do sportovce 20 bodů. Do pololetí tato akce ještě čeká na dobrovolníky
z řad žáků 9. tříd.
(Pk Tv+sport)
Medové trhy
Medové trhy potřetí - to v žádném případě neznamená třikrát a dost!
Do lánské školy totiž dorazilo přesně 494 malých i velkých návštěvníků. A
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to je závazek do budoucna... Ti velcí nakupovali žáky vyrobené adventní
věnce, vánoční svícny, voňavá
mýdla, koupelové soli, různé
výrobky z keramiky, anděly z
březových polen... a v neposlední
řadě ochutnávali medovinu. Ti malí
si na osmi stanovištíc h mohli
vyzkoušet svou zručnost a odnést si
domů to, co vyrobili (barevné
krabič ky, ozdobené per níč ky,
dřevěné andílky, malované tašky, vánoční svícny, odznaky, zrcátka a
vyfouknutou vánoční ozdobu). Na
devátém stanovišti si potom mohli
nechat podle vlastního výběru
namalovat něco na obličej.
Všichni se tu mohli občerstvit,
poobědvat a za zvuku vánočních
koled odpočinout od
každodenního shonu. Těšíme se,
že za rok překonáme magickou
pětistovku. :)
(Tch)

Informace výchovného poradce
Návštěva z obchodní akademie a ze
zdravotnické školy
Jsme rádi, když se do školy vrací naši bývalí žáci. Ve středu 29. 11.
2017 k nám zavítaly Leona Zaňková a Barbora Nyklíčková, studentky 3.
ročníku OA v Trutnově. Společně s nimi dorazila také Sylvie Baudyšová,
studentka 2. ročníku nástavbového studia VOŠ a SZŠ v Trutnově. Dívky
hovořily se žáky 9. tříd o možnostech studia na těchto středních školách,
ochotně zodpověděly i jejich dotazy. Děkujeme děvčatům za návštěvu a
přejeme jim mnoho úspěchů v dalším studiu.
(Vč)
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Exkurze do Střediska praktického
vyučování při SPŠ Trutnov
Ve středu 6. 12. 2017 vyrazili deváťáci na exkurzi do Mladých Buků.
Čekala je prohlídka odborných učeben a dílen. Nejprve si však vyslechli
slova pana Ing. Kafky, zástupce ředitele SPŠ Trutnov. Informoval žáky o
oborech maturitních i nematuritních. Obory strojní mechanik, nástrojař a
elektrikář patří již několik let mezi obory podporované Královéhradeckým
krajem, a tak si studenti při splnění některých podmínek mohou již během
studia vydělat i několik tisíc měsíčně. Středisko praktického vyučování je
moderně vybaveno a je vidět, že se tato škola výrazně zasazuje o
podporu technického vzdělávání.
I letos jsme se zde potkali s našimi bývalými žáky, tentokráte
s Ondřejem Nývltem a Tomášem Winterem.
Návštěva školy je vhodným doplněním informací týkajících se volby
povolání. O tom, že má svůj smysl, svědčí i počty žáků, kteří od nás
odcházejí pravidelně studovat na tuto střední školu. Vloni jich bylo
rekordních 13, letos zatím uvažuje o podání přihlášky 8 vycházejících
žáků.
Děkujeme žákům za vzorné chování.
(Vč)
Optimalizace středního školství
v Královéhradeckém kraji
Na základě rozhodnutí krajské rady Královéhradeckého kraje ze dne
4. 12. 2017 dojde se začátkem následujícího školního roku ke sloučení
nebo splynutí některých středních škol v našem kraji. Informace o nových
studijních oborech budou k dispozici během ledna 2018. Sledujte webové
stránky škol, kterých se toto rozhodnutí dotýká (viz níže).
Připomínám, že přihlášky na střední školy odevzdávají žáci nejpozději 1. 3.
2018, výchovnému poradci již do 9. 2. 2018.
(Tučně jsou uvedeny navrhované názvy budoucích organizací)
1. Střední škola služeb, obchodu a gastronomie
Střední škola potravinářská, Smiřice, Gen. Govorova 110
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3
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2. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový
Bydžov
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový Bydžov, Jana Maláta 1869
Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77
3. Zemědělská akademie Hořice – střední škola a vyšší odborná škola
Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná
škola, Hořice
Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478
4. Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická
Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu
1197
Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285
Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
5. Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Náchod
Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana
Letzela, Náchod, Pražská 931
Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673
6. Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové
Město nad Metují
Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové
Město nad Metují, Školní 1377
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
7. Střední škola gastronomie a služeb
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243
Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují
8. Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a
Obchodní akademie, Trutnov
Obchodní akademie, Trutnov, Malé náměstí 158
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov,
Procházkova 303
9. Střední škola strojírenská a elektrotechnická
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265
10. Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola
Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309
Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586
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(Vč)

Zvířátková olympiáda
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. ELIŠKA DOLEJŠKOVÁ

1. FILIP STEIDLER

2. Barbora Kubečková

2. Matěj Kulhánek

3. Eliška Košnarová

3. Jakub Vágner

2. TŘÍDA
1. LEONA UHLÍŘOVÁ

1. PETR ABSOLON

2. Nela Čapková

2. Ludvík Folc

3. Lucie Horáková

3. Radek Langer

3. TŘÍDA
1. GABRIELA ABSOLONOVÁ

1. JAKUB KRČMÁŘ

2. Pavlína Horáková

2. Kryštof Kobos

3. Barbora Bártová

3. Jiří Švihálek

4. TŘÍDA
1. VU THI JEN NHI

1. FILIP RAABE

2. Dominika Strachotová

2. Jiří Peterka

3. Zuzana Marešová

3. Tomáš Zelinka

5. TŘÍDA
1. JANA PÁLOVÁ

1. KAREL SLAVÍK

2. Sabina Kábrtová

2.-3. Lukáš Borský

3. Natálie Kociánová

2.-3. Patrik Vítek

(Jč)
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V listopadu prvňáci a druháci ukončili kurz bruslení. V závěrečné
lekci pro ně instruktoři bruslení uspořádali závody. Děti bojovaly o medaile
FEŠÁKA TUČŇÁKA. Na třeťáky a čtvrťáky čekají lekce bruslení až
v březnu. V prosinci dokončili pět lekcí plavání a soutěžili v plaveckých
dovednostech o VŠESTRANNÉHO DELFÍNA. Žáci 5. tříd kurz plavání a
bruslení 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. VALÉRIE MIKOVÁ

1. FILIP STEIDLER

2. Ester Witková

2. Vojtěch Winkler

3. Barbora Kubečková

3. Jakub Vágner

2. TŘÍDA
1. LEONA UHLÍŘOVÁ

1. TIBOR UHLÍŘ

2. Eliška Lysická

2. Šimon Zelinka

3. Laura Vojtěchová

3. Petr Absolon

3. TŘÍDA
1. MONIKA HOLANOVÁ

1. JOSEF NOVÁK

2. Julie Janovská

2. Tomáš Fulka

3. Sandra Hanušová

3. Kryštof Kobos

4. TŘÍDA
1. ZUZANA MAREŠOVÁ

1. JIŘÍ PETERKA

2. Stela Pohnerová

2. Tomáš Zelinka

3. Natálie Janovská

3. Robert Szczech

5. TŘÍDA
1. NATÁLIE KOCIÁNOVÁ

1. KAREL SLAVÍK

2. Sabina Kábrtová

2. Patrik Vítek

3. Jana Pálová

3. Jindřich Kuťák

(Jč)
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Jak to vidím já (5. ročník)
Těším se na…
…prázdniny na horách
Těším se na jarní prázdniny, protože pojedeme s našimi známými na
chalupu do Velké Úpy. Jezdíme tam každý rok a vždy si to tam velice
užijeme. Každý den lyžujeme nebo chodíme na procházky. Jezdíme také
do Polska do aquaparku. Už se nemůžu dočkat!
(Daniel Mach, 7. A)
…prázdniny v Itálii
Každým rokem jezdíme na jarní prázdniny do Itálie. Pobýváme tam
celý týden. A co tam děláme? Vezeme s sebou lyže a běžky, takže se
nenudíme. Velice dobře se tam orientujeme, protože jezdíme pokaždé na
stejné místo. Máme i své oblíbené sjezdové tratě a nesmím zapomenout ani
na dlouhé večerní procházky. V Itálii se mi opravdu moc líbí!
(Klára Melicharová, 7. A)
…na Vánoce a na Ukrajinu
Po celý rok se těším na Vánoce strávené s rodinou a také na příchod
nového roku. Těším se, že nebudu muset ráno brzy vstávat a chodit do
školy. Ze všeho nejvíce se ale těším na léto. Pojedu s tatínkem a bratrem za
babičkou na Ukrajinu. Strašně moc se těším na skládání dřeva a další
podobné práce.
(Lukáš Ljubečko, 7. A)
…na období Vánoc
Nastává období Vánoc, na které se každý těší. Těším se i já, ale už to
není takové jako dříve.
Kdybych měla napsat, na co se těším, napsala bych, že na sníh. Zimu
příliš nemusím, protože mi mráz zalézá za prsty a štípavě kouše do tváře,
ale bílá nadílka k zimě neodmyslitelně patří.
Za mého dětství se ze zamračené oblohy snášel sníh. Vánoce byly
pro mě mnohem nádhernější. V posledních letech lidé stále někam spěchají
a neumí si vychutnat kouzlo okamžiku.
(Petra Janečková, 9. A)
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…na lyžování
Jaro, léto, škaredý podzim a konečně je tu zima. Celý rok se těším na
to, až bude zima, až všude bude sníh pokrývat silnice, lesy a domy, až se
budu moci koulovat. Nejvíce se ale těším na pořádnou lyžovačku. Snesu
lyže z půdy, nasadím si přeskáče a jdu na svah. Při sjíždění kopce vidím na
zasněženou krajinu, užívám si dlouhé sjíždění sjezdovky. Škoda jen, že vše
rychle uteče. Ani se nenaději a sníh roztaje, na sjezdovkách se přestane
zasněžovat a je jaro. A tak lyže zase na rok uklidím.
(Ondřej Petera, 7. A)
…na Jurský park
Těším se, až doma usednu do svého křesla a pustím si film Jurský park
od amerického režiséra S. Spielberga. Chuť se na něj podívat jsem dostal
při psaní dnešního kontrolního diktátu. Nesouhlasím však s autorem textu.
Nemyslím si totiž, že by Zemanova Cesta do pravěku překonala Jurský
park.
(Jaroslav Kábrt, 9. B)
…na Vánoce
Těším se na Vánoce, na tu dobu klidu a míru, kdy si sednu na gauč,
z gramofonu budou znít koledy a já budu popíjet horkou čokoládu. A taky
na to, že se pořádně vyspím. Všude bude vonět cukroví a každoroční
pohádka Mrazík dozdobí vánoční atmosféru. Večer se potom všichni
sejdeme u stolu a já zahraji svoji vlastní koledu a budu čekat, co na to
řeknou ostatní. Jak nádherné jsou ty vánoční svátky!
(Jan Kozina, 9. B)

Olympiáda z českého jazyka
Celkem 8 žáků se zúčastnilo školního kola Olympiády z českého
jazyka. Konalo se ve čtvrtek 30. 11. 2017. Nejlépe si s nelehkými úkoly
poradila Diviška Šiková, která získala celkem 14 bodů. Druhé místo
patří Marii Prouzové (10 bodů) a třetí skončila Nela Borůvková (9 bodů).
Matěj Píša, Pavel Jarý, Hana Sedláčková a Zuzana Horáková získali po 8
bodech, Petra Janečková 4. Vzhledem k počtu dosažených bodů tentokráte
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do okresního kola zástupce posílat nebudeme. Přesto děkujeme všem
zúčastněným za snahu.
(Vč)

Volitelný předmět - sociální výcvik
Dne 11. prosince 2017 se čtrnáct žáků ZŠ Úpice–Lány vydalo na
přátelskou návštěvu do domova důchodců – Senior domu Beránek v Úpici.
Návštěva se uskutečnila v rámci volitelného
předmětu sociální výcvik a nejednalo se o
tradiční kulturní vystoupení. Žáci v rámci
výuky vyrobili papírové stromečky, připevnili
je na dřevěný podstavec a ozdobili vánočním
nebo
zimním motivem.
společným přáníčkem.

Výrobky doplnili

Úkolem žáků bylo vyrobený dárek nejen předat, ale hlavně prokázat
schopnost komunikovat se seniory. Příjemným zjištěním bylo, že žáci
komunikovali velice bezprostředně s lidmi podstatně staršími. Plánovaných
10 minut se tak nakonec protáhlo na půl hodiny.
Nezvyklý charakter návštěvy, jejímž cílem bylo vyzkoušet umění
komunikovat i s jinou věkovou skupinou, uvítali pracovníci domova.
Dokonce i někteří příbuzní klientů posunuli začátek své návštěvy u rodičů a
prarodičů na dobu pozdější.
Senioři čekali tradiční pěvecké vystoupení. Toho se tentokráte
nedočkali, přesto je návštěva
žáků naší školy velmi potěšila.
V čase adventním si mohli s
někým popovídat o svých
starostech i radostech, což
bylo dalším cílem.
Děkuji žákům za slušné
chování, milé vystupování a
výbornou reprezentaci školy.
(Mik)
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Zajímavá města
Řím – věčné město
Město s historickým základem už tu stojí od starověku. Postavili ho na
velké řece Tibeře. Už od počátku starověku, kdy ho založil Romulus, který
porazil a zabil svého bratra Rema, se z něj pomalu stávala evropská
světová velmoc. Později, za Caesara, Římané ovládli většinu území Evropy,
Afriky, ale i Asie.
V dnešní době je Řím hlavním městem přímořského státu Itálie. Leží
v polovině Apeninského poloostrova.
Zajímavostí je, že se uvnitř nachází samostatný stát se sídlem papeže.
Vatikánu se často přezdívá „srdce Říma” a pyšní se titulem nejmenší stát
světa.
V samotném hlavním městě se nachází spousta památek, které můžete
navštívit. Mezi nejznámější se řadí fontána di Trevi s mramorovým
sousoším. Někteří ji pokládají za nejkrásnější a největší na světě. Už první
fontánu zde nechal vybudovat papež Mikuláš V. v roce 1453. Její stavba
poté probíhala v letech 1732 až 1762. V jejím středu stojí bůh moří Neptun
tažen mořskými koňmi a obklopen dalšími sochami. Pro splnění přání do ní
návštěvníci házejí mince.
Španělské schody jsou jedním z nejstarších schodišť na světě.
Dohromady jich napočítáte 135. Často se na nich konají módní přehlídky.
Na náměstí Pizza Navonna narazíte na mnoho pouličních umělců, další
fontány a barokní stavby.
Při vstupu do Kolosea vás ihned pohltí bojová atmosféra. V amfiteátru
se prolévala krev, mnoho gladiátorů tu zahynulo. Ale v jejich době to
patřilo ke tradiční zábavě pro
muže, ženy, ale i děti. Kromě
zápasů se využívalo i k
popravám a divadelním
představením.
Forum Romanum
připomíná časy plné
historických vzpomínek. Jedná
se jen o pár zbytků rozvalin
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staveb, ale i tak se řadí k nejnavštěvovanějším. Našli byste na něm spoustu
chrámů, památek , obchodních a uměleckých center. Po pádu
Západořímské říše přišel jeho úpadek. Postihlo ho drancování nepřátel, ale
i Římané se na jeho zániku podíleli.
I v Římě existuje mnoho míst pro nákupy, stačí jen dobře hledat.
Každý si zde přijde na své, hlavně milovníci umění, jídla, kultury a historie.
Nejlepším období na návštěvu Říma bývá podzim, protože v létě zde
panují velká horka, zatímco na podzim sluníčko jen slabě hřeje.
Petra Janečková, 9. A

Školní dílny
Vyučování, volitelné předměty a
kroužky pro děti či veřejnost, to vše
stíháme v naší školní dílně, kde se
opravdu stále něco děje. A obvzláště
nyní před Vánoci. Žáci vyráběli
dárečky z různých materiálů (dřeva,
keramiky, kovu atd.). Přišli k nám do
dílny i naši nejmenší prvňáčci a
druháčci. A že jim to opravdu šlo od ruky. Stejně tak se každý měsíc
schází 15 zájemců o keramiku z řad veřejnosti. Všichni o sobě tvrdili,
že jsou začátečníky. Výrobky vypadají jak od profesionálů. Držíme se
hesla “bez práce nejsou koláče”, a tak pracujeme neustále a rádi a
koláče také nejsou k zahození :-).
Vám všem krásné tvořivé Vánoce i celý příští rok.
(Šv)

Znakový jazyk
V předchozích číslech jsme si ukázali několik základních otázek, které
se vám určitě budou hodit. V dnešním čísle tomu nebude jinak, tak hurá na
to aneb na co se vás může někdo zeptat.
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Jsi neslyšící?
Dříve se používal výraz hluchoněmý. Toto označení je dnes
považováno za urážlivé! Důvodem je, že neslyšící nejsou němí, mluvit
dokáží, ale většinou řeč nepoužívají, protože se nikdy neslyšely a tedy
nedokážou ovlivnit výšku, hlasitost a celkově správnou výslovnost.
Každopádně znak se z tohoto důvodu provádí nejdříve dotykem
ukazováčku s prostředníčkem na ucho a poté na ústa. Navíc by u toho
měla být nafouknutá tvář, která se při dotyku na ústa vyfoukne (u aktivní
pravé ruky je to pravá tvář a naopak).

Odpověď může být jen ANO / NE. Případně upřesníme, že jsme slyšící, a
to poklepáním na ucho ukazováčkem aktivní ruky. Společně se znakem je
artikulována hláska “ššš”.
Umíš znakovat?
Sloveso umět znakujeme přiložením ruky na čelo a jejím otočením
tak, aby dlaň směřovala ven (viz obrázek). Důležité je používat opravdu tři
prsty (palec, ukazováček a prostředníček), protože vynecháním jednoho z
prstů se zcela mění význam věty, ale to až někdy příště.

Odpověď opět může být ANO / NE (viz výše). Případně můžeme
doplnit: “Ano, ale málo.”
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“Málo” znakujeme “drnkáním” ukazováčku aktivní ruky o nos a
vyslovováním slova málo.

Můžete procvičovat a příště pokročíme dále. Určitě budete o
prázdninách někdy sledovat pohádky v televizi. Nevynechte tedy už v
pořadí třetí pohádku v českém znakovém jazyce, která navazuje na
započatou tradici vánočních příběhů pro sluchově postižené. I tentokrát se
rolí ujali výhradně neslyšící herci a celý příběh je ve znakovém jazyce.
Chybět samozřejmě nebude český dabing a skryté titulky. Pohádku
Nejkrásnější dar můžete v premiéře vidět 26. 12. od 12:45 hodin na
druhém programu České televize. Tak se určitě podívejte, věřím, že se vám
bude pohádka líbit.
Krásné Vánoce.

(Šv)

Logopedie (nejen) pro rodiče aneb jak
co nejefektivněji trénovat doma
Mašššinka bude dnešním průvodcem :-). Ano, správně, pustíme se do
hlásky Š.
K vyvození hlásky Š nám pomůže hláska Č. Tady jasně vidíme, že
pokud není ještě hláska Č správně procvičena a zafixována, bývá to s
postupem dál problém. Postavení mluvidel je stejné
jako u hlásky Č. Zuby stiskneme k sobě, našpulíme rty
a jazyk leží mírně vzadu, směřuje hrotem lehce
nahoru za horní řezáky. Při takovém postavení
mluvidel stačí prodlouženě vyslovit hlásku Č – ozve
se ŠŠŠ. Někdy stačí pouze dodržet postavení
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mluvidel a napodobit zvuk mašinky – ŠŠŠ. Opět začínáme slabikami a
slovy s hláskou Š na konci.
Skvělé je také šeptání do ucha, například přes papírovou ruličku.
Malá inspirace na závěr. Pokud děti znají písmenka, mohou je správně
zakroužkovat nebo je jen vyslovit. Skvělou aktivitou nejen pro rozvoj slovní
zásoby a fonematického sluchu je slovní fotbal. V adventním čase určitě
najdete chvilku klidu na procvičování. Tak hezké hraní a povídání.

(Šv)

Dětský koutek
=>vědomostní test
1. Jaký má vzoreček kyselina boritá?
a) NaOH
b) NaCl
c) H3BO3
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2. K čemu se v jaderných elektrárnách používá kyselina
boritá?
a) při výměně paliva v reaktoru spolu s vodou odstiňuje záření
b) k výrobě elektrické energie
c) k ničemu
3. Jednotka výkonu (příkonu)?
a) Ohn
b) Volt
c) Watt
4. Kdy vznikla Česká republika?
a) 16. října 1937
b) 1. ledna 1993
c) 30. září 1938
5. Jak přečteme francouzské jméno Le lavoir?
a) [Le lavoár]
b) [Le lavór]
c) [Le lavoir]
Ondřej Astr, Vojtěch Drábek, Štěpán Melichar, 9. B
=> Pranostiky na měsíc leden
Leden jasný, roček krásný.
V lednu málo vody - mnoho vína, mnoho vody - málo vína.
Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.
Leden studený, duben zelený.
Lednová zima i na peci je znát.
Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli viděti.
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Na jednotlivé dny:
1. Jak na Nový rok, tak po celý rok.
4. Svatá Ida, ta dne přidá.
6. Na Tři krále o krok dále.
7. O svatém Luciánu bývá často mlha k ránu.
10. Když 10. ledna slunce svítí, budem žita, vína hojnost míti.
16. Na svatého Marcela zima leze do těla.
21. Svatá Anežka když laskavá, vypustí skřivana z rukáva.
22. Jasný den na Vincence dá hojnost dobrého vína.
25. Na svatého Pavla pohoda - jistá boží úroda, a když sníh neb déšť, to je
pro hospodáře zlá zvěst.
26. Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa.
29. Na Saleského Františka meluzína si často zapíská.
Čerpáno z: www.pranostika.cz

Martin Šíma, Matěj Materna, 8. A

=>křížovka
1. Co se slaví 24. 12. večer?
2. Peče se a krásně voní.
3. Vánoční sladké pečivo.
4. Pase ovce, kozy, apod.
5. Všichni to rádi dostáváme.
6. Jsou pod ním dárky.
7. Tradiční vánoční pokrm.
Tajenka: ________________
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=>osmisměrka
Š
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Slova v osmisměrce:
1. Vánoce
2. Kapr
3. Vánočka
4. Stromeček
5. Cukroví
6. Ozdoby
7. Svátek
8. Sníh
9. Krocan

Tajenka: ________________
Ondřej Petera, Tomáš Kameník, 7. A

kurzy pro veřejnost
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Připravujeme
20. 12. 2017

07:30 - 07:55

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

Soutěž “O nejlepší cukrářský výrobek”

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

12. - 14. 01. 2018

9. tř.: Elektronická volba AP

31. 01. 2018

10:00 - 10:45 Předávání výpisu z vysvědčení - I. stupeň

31. 01. 2018

10:55 - 11:40 Ocenění nejaktivnějších žáků v I. pololetí

31. 01. 2018

11:50 - 12:35

02. 02. 2018

Předávání výpisu z vysvědčení - II. stupeň
Pololetní prázdniny

07. 02. 2018

16:00 - 20:00 Školská rada ZŠ Úpice-Lány

08. 02. 2018

08:00 - 10:30 3. - 4. tř.: Bruslení

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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02/ 01/ 2018
03/ 01/ 2018
04/ 01/ 2018
05/ 01/ 2018
08/ 01/ 2018
09/ 01/ 2018

ryba na mandlích, brambor

vepřová pečeně na houbách, dušená rýže
cikánská hovězí pečeně, houskový knedlík

rizoto z vepřového masa sypané sýrem, červená řepa

hovězí maso na česneku, bramborový knedlík, špenát

7

1a, 3, 7

rýžová kaše sypaná skořicí
lasaně s vepřovým masem a zeleninou
hermelínové rizoto

16/ 01/ 2018
17/ 01/ 2018
18/ 01/ 2018
19/ 01/ 2018

karlovarský guláš, halušky

hamburská kýta na smetaně, houskový knedlík

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

1a, 7

1a, 3

29/ 01/ 2018
30/ 01/ 2018
31/ 01/ 2018

boloňské špagety se sýrem

20. 12. 2017 - 21. 12. 2017

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

ovesná kaše s medovými jablky
segedínský guláš, houskový knedlík
špekové knedlíky s uzeným masem, zelí kysané

kuřecí maso se sýrem, brambor
taštičky s tvarohem

domácí buchty s mákem a tvarohem
francouzské brambory zapečené

483,- Kč
525,- Kč
546,- Kč
1144,- Kč

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1d, 7

1a, 3, 7

7

3, 7

1a, 3, 7

7

1a, 7

7

1a, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a

1a, 3, 7

1a, 7

1a,

1a, 7

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, 3, 7

1a, 7

3, 7

cena
obědů

25/ 01/ 2018
26/ 01/ 2018

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

1a, 3, 4, 7

kuřecí řízek smažený, bramborová kaše
klobása vinná, brambor

23/ 01/ 2018
24/ 01/ 2018

rybí karbanátky, bramborová kaše

1a, 7

1a, 3, 7

22/ 01/ 2018

soté z kuřecího masa, penne

vepřová kotleta na smetaně, rýže

1a, 7

1a

1a, 4, 7

1a, 3, 7, 9

rybí filé smažené, bramborová kaše

makové záviny

15/ 01/ 2018

hrachová kaše, uzená kýta
smažený sýr, brambor

1a, 3, 7

vaječná šopská omeleta s balkánským sýrem, brambor
halušky s lučinou

koule v rajské omáččce, houskový knedlík
rýžový nákyp s meruňkami a švestkami
vepřový vrabec, bramborový knedlík, zelí kysané

1a, 3, 4, 7

10/ 01/ 2018
11/ 01/ 2018
12/ 01/ 2018

dukátové buchtičky se šodó
vepřové maso po italsku, těstoviny

plněný bramborový knedlík uzeninou, zelí kysané
krupicová kaše sypaná kakaem

kuřecí masový závitek, brambor
kuskus s kuřecím masem a zeleninou

Státní svátek

VOLBA 2

01. 01. 2018 - 31. 01. 2018

krabí tyčky se zeleninou, brambor

1a, 3, 7

1a,

4, 7, 8

01/ 01/ 2018

DATUM
Státní svátek

VOLBA 1
Vánoční prázdniny

alergeny

JÍDELNÍ LÍSTEK

