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Naši “NEJ” v březnu 2018
Sport 6.-9.
Lucie SACHEROVÁ (9. A)
Sběr bylin
Ludvík FOLC (2. A)
Sběr papíru
Petr PAYMA (2. A)

Hádanky na Moodle
Matěj PÍŠA (9. B)
Jakub DIBELKA (7. A)
Dominika HORÁKOVÁ (8. A)

Soutěž na www.zsul.cz
správná odpověď:
na počest dne narození „učitele
národů“ Jana Amose Komenského
Kamila MACKOVÁ
Romana SUCHÁNKOVÁ
Martin TOMEK
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Cena pro autorky komiksů:
tým ve složení: Sabina KÁBRTOVÁ, Natálie KOCIÁNOVÁ, Barbora
BAUDYŠOVÁ, Anežka KULTOVÁ.
tým ve složení: Barbora ŠVEHLOVÁ, Anežka MAREŠOVÁ, Dorota
VOJTĚCHOVÁ, Barbora HORÁKOVÁ.

Matematické a fyzikální soutěže
Matematický klokan
V pondělí 19. března se všichni žáci z druhých až devátých tříd
potýkali s příklady Matematického klokana. Pro základní školu jsou
vypsány čtyři kategorie. „Cvrčka“ počítají druháci a třeťáci, „Klokánka“
čtvrťáci a páťáci, „Benjamína“ šesťáci a sedmáci a poslední kategorie
„Kadet“ je pro osmáky a deváťáky. Tato soutěž je mezinárodní a je
postavena tak, že se křížkují správné odpovědi. Někdo poctivě počítá, jiný
pouze odhaduje. Víme, že vítězové kategorií se opravdu snažili a své body
získali díky svým vědomostem a znalostem.
Děkujeme a gratulujeme.
Nejlepší řešitelé kategorie Cvrček
Pořadí

Příjmení a jméno

Třída

Počet bodů

1.

Ďuranová Sindy

3. A

74

2.

Uhlíř Tibor

2. A

62

3.

Škoda Vojtěch

3. A

59

Nejlepší řešitelé kategorie Klokánek
Pořadí

Příjmení a jméno

Třída

Počet bodů

1.

Vojtěchová Dorota

5. A

99

2.

Kociánová Natálie

5. A

91

3.

Marešová Zuzana

4. A

82
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Nejlepší řešitelé kategorie Benjamín
Pořadí

Příjmení a jméno

Třída

Počet bodů

1.

Petera Ondřej

7. A

74

2.

Mannová Martina

7. A

70

3.

Horák Jan

6. A

67

Nejlepší řešitelé kategorie Kadet
Pořadí

Příjmení a jméno

Třída

Počet bodů

1.

Sláma Jan

9. A

65

2.

Pytela Filip

9. B

53

3.

Jiránková Natálie

8. A

51

Matematická olympiáda
Do konce března probíhalo školní kolo matematické olympiády. Žáci si
počítali příklady doma. Pokud vypočítali aspoň čtyři ze šesti, postoupili do
okresního kola. Letos se to podařilo Janu Horákovi a Marku Langerovi ze
6. A a Ondřeji Peterovi a Jakubu Dibelkovi ze 7. A. Výsledky okresního
kola zatím neznáme, ale přesto chlapcům děkujeme za reprezentaci školy.
Fyzikální olympiáda
O fyzikální olympiádu projevil zájem Matěj Píša z 9. B. S příklady ze
školního kola se popral velice dobře, a tak postoupil do kola okresního,
které se konalo ve Dvoře Králové nad Labem. Zde se mu už tak dobře
nevedlo, ale i tak mu velice děkujeme ze reprezentaci školy. Fyzikální
olympiáda patří mezi nejtěžší. Stejně jako u matematiky musí mít žák
teoretické znalosti, ale hlavně musí řešení vymyslet. A to není vůbec
jednoduché.
(Ji)
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Matěj Píša úspěšný v Eurorebusu
V soutěži tříd se nám tentokráte do krajského kola vědomostní
soutěže Eurorebus postoupit nepodařilo. Lánské barvy tak reprezentoval
„pouze“ Matěj Píša v soutěži jednotlivců.
A vedl si náramně. Vezmeme-li v úvahu,
že se do oblastní soutěže kvalifikovali
nejlepší osmáci a deváťáci hned ze dvou
krajů (Královéhradeckého i
Pardubického), pak lze 9. místo Matěje
Píši považovat za veleúspěch.
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.
(Kal)

Úspěchy v literárních soutěžích
Velmi dobré výsledky zaznamenali žáci v literárních soutěžích.
Nejprve Ondřej Astr získal krásné 2. místo v soutěži Literární Úpice bratří
Čapků. Porotcům se líbila jeho "Velká policejní pohádka" (viz níže).
Odměnu převezme Ondra na slavnostním předávání cen v Městském sálu
v Úpici dne 24. 5. 2018.
Také pohled do výsledkové listiny literární soutěže Požární ochrana
očima dětí nám udělal opravdu velkou radost. V kategoriích L2 a L3 získali
totiž všechna místa na stupních vítězů žáci naší školy! První místo patří
Antonii Píchové a Lukáši Nývltovi, druhé Adamu Horákovi a Romaně
Suchánkové. Na třetím místě skončily Petra Janečková a Eliška Horáčková.
Slavnostní předání cen proběhne 18. května 2018 v Trutnově-Poříčí. Práce
žáků 6. třídy již ve školním časopise vyšly, a tak si tentokráte můžete přečíst
práci Petry Janečkové.
Všem oceněným gratulujeme a zároveň děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.
(Pk Č)
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Velká policejní pohádka
Kdysi žil v jednom městě v Krkonoších starý četník Karel, který sloužil
v malé pohraniční stanici.
Jednoho dne přišel ze zemského velitelství četnictva telegram, že mu
pošlou nového mladého četníka na zkoušku. Karel si pomyslel, že to bude
nějaký mladík, kterého bude muset naučit všechno, co by měl každý
správný četník umět.
Druhý den přijel nový četník Béďa na stanici a představil se Karlovi.
Než se stačil Béďa rozkoukat, dostal svůj první případ. Volala vyděšená
maminka, že se jí ztratily obě děti, když byly v lese na jahodách.
A tak se Béďa s Karlem vydali do terénu. Propátrali celý les, ale děti
nenašli. Narazili na chaloupku, která byla zvláštní, neboť byla z kynutého
těsta. Zatímco Béďa koukal jako jelen, vydal se Karel na průzkum. Podíval
se oknem do chaloupky a tam uviděl divnou ženštinu, která cosi míchala v
kotlíku. Oba četníci chtěli zaklepat, ale protože i dveře byly z kynutého
těsta, moc jim to nešlo.
Museli tedy přistoupit k tomu, že se dovnitř prokoušou, a začali
hryzat. A hryzali a hryzali. Po pořádně dlouhé době se prokousali dovnitř
a zeptali se ženštiny, co to tam dělá a jestli neviděla dvě děti. Ženština
začala pouštět páru a nechtěla odpovídat. Po dalším naléhání odpověděla,
že žádné děti nikdy neviděla.
Ale Béďa si všiml, že z jedné nakynuté stěny vykukuje cosi divného, a
začal v tom místě opatrně těsto prohmatávat, až nahmatal lidskou ruku.
Společně s Béďou začali tedy opatrně dloubat do těsta bajonetem.
Nakonec se jim podařilo z těsta vytáhnout obě dvě děti.
Béďa ihned tasil z brašny želízka, nasadil je ženštině na ruce a
všichni se potom vydali na četnickou stanici. Ženštinu ihned posadili do
vězení a děti odvedli k rodičům. Ti měli
samozřejmě z jejich návratu velkou radost.
Karel a Béďa se spřátelili a společně
vyřešili každý případ, který se jim dostal do
ruky.
Ondřej Astr, 9. B
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Hořící stodola
Na dřevěném trámu slabě plápolala svíčka. Její světélko hravě
poskakovalo, jindy se vyděšeně choulilo, ale teď zaplálo silnějším světlem,
které nešlo zkrotit. Nikdo si toho ale nevšímal a nechával svíčku raději
hořet dál.
Na seně ve spacácích seděla tři děvčata. Svíčka na dřevěné podlaze
vytvářela jejich pokroucené stíny, které vypadaly jako chtivé prsty démona.
Jedna z nich, malá blondýnka, se tomu smála a předváděla pro pobavení
svých kamarádek stínové divadlo za tlumeného svitu svíčky.
Brunetka s černovláskou zvědavě natahovaly krky blíž a hádaly se o
to, co její stíny znamenají. Každá z nich si myslela něco jiného, ale Nikola
se pokaždé zachichotala, jelikož její stínové hry neuhádl zatím nikdo.
„Nikolo, nechávám se poddat,“ zvedla ruce na protest ta první z nich
s hnědými krátkými vlasy.
„Ne, nevzdávej to, Julie,“ povzbudila ji černovláska s přimhouřenýma
očima. „Budu hádat naposledy. Je to zajíc, že ano?“
Nikola vybuchla smíchy. „Ne, i ty se totiž pleteš, Sáro. K zajíci to má
opravdu daleko. To nebylo jedno z jeho špičatých uší, ale ocas krávy.
Nedivím se, že ti biologie tolik nejde.“
Sára uraženě našpulila pusu a založila si ruce na hrudi. Nikola se na
ni zašklebila. Julie jejich handrkování nevnímala, místo toho raději vytáhla
ze svého batohu něco studeného na pití. Venku totiž i v noci panovalo
spalující vedro a ony se rozhodly, že přespí u Sáry v jejich stodole. Před
týdnem jim skončila škola.
„Možná bychom tu svíčku neměly nechávat hořet,“ ošila se Sára a
tělo se jí otřáslo při představě, že by její milované místo zachvátily běsnící
plameny. Nikola zbledla, ale obavy své kamarádky rychle zahnala.
„Ale prosím tě, ty strašpytle. Co by se nám asi tak mohlo stát?“ mávla
nad ní rukou.
„Sára má možná pravdu. Raději bychom měly zapnout baterku. Ale
když… Svíčka mi připadá, jako bychom tady ležely za starých časů, když
ještě nebyla elektřina. Jako praví dobrodruhové,“ rozplývala se Julie.
„To já bych bez elektřiny nevydržela ani chvilku,“ pročesávala si
Nikola své dlouhé vlasy. „Tak by nebyla žádná zábava. Ale ráda si někdy
zavzpomínám na něco starého. Naše dětství bylo o tolik jednodušší.“
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„Počkej, až zestárneš, naskáčou ti jaterní skvrny a budeš mít vrásky,“
šťouchla ji Sára. Nikola vykulila oči hrůzou.
„To se nikdy nestane!“ dušovala se. „Já zůstanu navždy mladá!“
Nikola zvedla z misky kuličku vína, po které sklouzávaly lesklé kapky
vody, jež se zatřpytily jako démanty. Zamířila a hodila. Nikdo z nich si ani
neuvědomil, co se vlastně děje. Kulička hroznu našla svůj cíl a svíčka se
zhroutila směrem k čerstvě usušenému senu, které ihned vzplálo. Sára
vyděšeně zaječela na Nikolu.
„Co jsi to udělala? Vždyť tady uhoříme!“ obvinila ji. „Kvůli tobě!“
„Já jsem nechtěla, nevěděla jsem, že to opravdu trefím. Jen jsem
chtěla něco zkusit. Omlouvám se,“ rozvzlykala se Nikola, protože za jejich
zády už všechno stravovaly plameny. Ani jedna z nich si ale nevšimla, že
Julie vyklopýtala ven a běží do protějšího domu Sářiných rodičů, aby
zavolali pomoc.
„Musíme odtud pryč,“ rozhodla se Sára.
Nikola však nebyla schopná pohybu. Oči se jí rozšířily hrůzou, až její
černá panenka připomínala jen pouhou vzdalující se tečku. Propadala se
pod nimi podlaha a všechno lehlo popelem stejně jako Nikolino nitro.
Ohně se smrtelně bála a teď ji zastihl nepřipravenou. Svůj strach ale nikdy
nedávala najevo, takže i Sáru to zaskočilo. Zatahala svou kamarádku za
rukáv a přiložila jí přes pusu mokrý hadr, protože Nikola se rozkašlala.
Sára si opatrně dala jednu její ruku přes rameno a opatrně ji
přehodila. Žebřík už spadl. Takže jim zbývalo jen jedno. Musely skočit do
měkkého sena. Sára však na nic nečekala a rozeběhla se. Letěly, padaly a
křičely, dokud pod sebou neucítily seno.
Kůže jim zčervenala, protože jim na ruce dopadly červené jiskry a
odněkud vyšlehly plameny. Do očí se jim natlačily slzy, ale zaťaly zuby a
pachtily se dál. Mokrý kapesník jim pomáhal při dýchání, aby se neotrávily
kouřem. Sára z velké dálky zaslechla sirény, ale už skoro nic nevnímala,
protože se jí oči zavíraly.
Nakonec stanuly na čerstvém vzduchu a ona se sípavě nadechla.
Nikola si strhla mokrý kapesník a lačně vdechovala kyslík do plic. Julie jim
zatím zchladila popáleniny a opatrně je zavázala, zatímco se jich Sářin
otec ptal, jestli se jim něco nestalo. Matka vyhlížela hasiče.
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Většinu se naštěstí podařilo zachránit, i když polovina stodoly lehla
popelem. Ony se však dostaly bezpečně ven. Na těle ale měly popáleniny
prvního stupně.
Petra Janečková, 9. A

Zápis do první třídy
Víte, kdo je SKŘÍTEK MEDOVNÍČEK?
Nevíte? Tak já vám to řeknu. Je to pohádková
postavička, o které její autor pan Jan Lebeda napsal
spoustu krásných pohádek. My, kteří chodíme na
Lány, ho dobře známe. A teď ho už znají i děti, které
přišly na naši školu 5. dubna k zápisu do 1. třídy.
A právě jeden takový skřítek společně
s ostatními kamarády z louky provázel děti po
stanovištích, kde plnily úkoly.
A že jim to šlo letos dobře! Jak by ne, když si vše vyzkoušely v kurzu
Předškoláčka.
Děti prošly rozkvetlou jarní loukou, zacvičily a zatancovaly si
v tělocvičně. Ty, které našly odvahu, si zazpívaly u opravdového klavíru. A
maminky a tatínkové? Ti vypili kávu a pochutnali si na výborném koláči.
To, jestli děti pozve SKŘÍTEK MEDOVNÍČEK na slavnostní vítání
prvňáčků, se jejich rodiče dozvěděli na webových stránkách školy.
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K výzdobě školy přispěli i žáci 4. A svými obrázky Skřítka Medovníčka.

(Vá)

Den Země a Igelitiáda
Ve středu 11. dubna 2018 se na naší škole konal Den Země. I
v letošním roce jsme ho oslavili „pracovní“ akcí, kterou všichni dobře
známe pod názvem Igelitiáda. Příští rok tomu bude již dvacet let, co vyšli
první sběrači ke břehům řeky
Úpy, aby odklidili nepořádek,
který se nachytal na větvích
stromů, keřů a na stéblech
trávy.
Podařilo se nám zapojit
do celostátního projektu
Ukliďme svět, Ukliďme Česko!
Díky němu bylo o naší akci
nejenom slyšet, ale dostali jsme
t aké vyba vení ke sbírání
v podobě pytlů a ochranných rukavic. Spolupráci si velmi chválíme a
napřesrok se pokusíme zapojit znovu.
Do Igelitiády se zúčastňují i další školy a školky v našem okolí. Tímto
velmi děkuji za aktivní účast Městskému gymnáziu a Střední odborné škole
!10

v Úpici (studenti této školy sbírají odpadky ze břehů řeky Úpy napříč celými
Suchovršicemi), Speciální škole v Úpici (ta zajišťuje úklid řeky v centru
města), Základní škole Bratří Čapků (její žáci se starají o Máchovu stezku a
místní komunikace směřující na Svobodné), Základní škole a Mateřské škole
v Havlovicích (žáci této školy uklízejí havlovické komunikace a děti ze
školky se každoročně starají o studánku v Habřině) a mateřským školám z
Libňatova a Suchovršic (ty sbírají nepořádek ve svém nejbližším okolí).
Nelze zapomenout na velké díky pro havlovické Junáky, kteří nám
každoročně pomáhají s úsekem od havlovického mostu U Mandle až po
splav u pily.
Stejně tak se sluší poděkovat i vedením měst a obcí, která nám
pomáhají s likvidací nasbíraného odpadu a dále také Technickým službám
města Úpice, jelikož bez jejich
p o m o c i byc h o m t y h r o m a d y
odpadu nikdy vlastními silami
nedostali do sběrného dvora.
A jak probíhal Den Země na
Lánech? Žáci od první do čtvrté
třídy měli možnost zúčastnit se
výukového programu Agility.
Seznámili se s péčí o psího
mazlíčka. Podívali se na dnes velmi
moderní sportovní aktivitu, kterou jim předvedli nádherní pejsci. Po
zhlédnutí tohoto programu se žáci pod vedením svých třídních učitelek
vydali do nejbližšího okolí školy (například do lesoparku Dlouhé záhony),
kde stejně jako jejich starší spolužáci sbírali poházené odpadky. Děti
z páté třídy se postaraly o zvelebení okrasných záhonů před školou a také
o úpravu herního a sportovního areálu za školou.
Druhostupňoví žáci se vydali ke břehům řeky Úpy, aby z jejích spárů
vytahali všemožný nepořádek. Dle rozhovorů s některými účastníky stojí za
připomenutí nalezené trubky z lešení, lednička, dvouplotýnkový vařič,
plastové židle, pneumatiky a podobné zajímavůstky. Ne vše bylo vytaženo
přímo ze břehů, spousta se toho našla ve stráni nad Jutou. Je vidět, že
někteří spoluobčané asi ještě nezapomněli na to, že tam dříve byly černé
skládky a “střepáky”, a stále je láká tam něco vyvážet. Optimistickou
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tečkou na závěr je ale fakt, že
okolo řeky už odpadu není tolik
jako dříve.
Velmi si vážím toho, že jsme
letos mezi námi mohli přivítat
jednu dobrovolnou sběračku z řad
veřejnosti (moc díky, Lucko!!!). A
samozřejmě velké díky patří všem
pomocníkům, kteří se do naší akce
zapojili. Jste báječní!
Petra Nývltová

Den učitelů v režii žáků
Ve středu 28. března 2018 připravil dětský parlament oslavu Dne
učitelů. Zapojil se tak do projektu „Hrdá škola“, pod jejíž hlavičkou se na
různých školách v republice pořádají akce, které přinášejí zpestření školní
docházky. Parlamenťáci připravili obálky se jmény učitelů. Ty nalepili na
dveře tříd a kabinetů. Do nich mohli žáci vkládat vzkazy a poděkování.
Všichni učitelé byli o velké přestávce pozváni na malé občerstvení do
sborovny. Žáci si uvědomují, že ve škole se o ně starají i nepedagogičtí
pracovníci. Proto všem na posilnění nervů předali čokoládu s poděkováním.
Po celé dopoledne probíhal vyměněný den, kdy do školních lavic zasedli
vyučující a k tabuli se postavili žáci. A vůbec to pro ně nebylo snadné. Pro
pobavení se vyplňovala anketa „Poznáš hlášky učitelů?“. Vše je
zdokumentováno v reportáži Televize-JS.
(Ji)

Šplh 2. stupně
Ve čtvrtek 19. dubna 2018 proběhlo ve Rtyni v Podkrkonoší odložené
okrskové kolo ve šplhu žáků 6.-9. tříd. Obhajoba loňského zlata se nám
sice nepovedla, ale druhé místo je vynikající. Putovní pohár zůstává ve
Rtyni v Podkrkonoší, druhá příčka patří lánským reprezentantům, bronz si
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odvezla ZŠ Bratří Čapků, neoblíbená bramborová medaile zbyla na žáky z
Malých Svatoňovic a pátí skončili sportovci z Městského gymnázia a SOŠ v
Úpici. Prosadili jsme se i mezi jednotlivci. Diplom za 1. místo získali
Markéta Dašková, Tomáš Goder (oba 8. A), Lucie Sacherová (9. A) a
Matěj Píša (9. B). Druzí byli Ondřej Souček (6. A), Filip Štiller (9. A) a
Nela Borůvková (9. B). Bronzoví skončili Soňa Nedomová (9. A) a Marek
Pytela (6. A). Po šplhu nám patří v celoroční soutěži Grand Prix 3. místo.
Nyní nás čekají oblíbené atletické soutěže: Pohár rozhlasu a Atletický
čtyřboj. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy všem
účastníkům okrskového kola.
(Pk Tv+sport)

Zdravotnický víceboj 2018
Po roční pauze se putovní pohár ze Zdravotnického víceboje vrátil k
nám na Lány. Další ročník Zdravotnického víceboje proběhl ve středu 18.
dubna 2018. Po několika letech zdravotníkům konečně přálo i počasí. Žáci
9. třídy se s touto soutěží rozloučili mistrovsky. Hlídka ve složení Diviška
Šiková, Marie Prouzová, Petra Janečková (všechny 9. A), Zuzka Horáková
(9. B) doplněná Martinou Kuťákovou (8. A) vyhrála a získala medaile a
putovní pohár. Převahu lánských zdravotníků ještě 3. místem potvrdilo
družstvo, jehož členy byli Matěj Píša
(kapitán), Pavel Jarý (oba 9. B), Tomáš
Goder, Dominika Horáková a Karolína
Jansová (všichni 8. A). Třetí hlídka v této
kategorii obsadila 8. místo. V mladší
kategorii nám patří 7. a 10. místo.
Gratulujeme!
(Jč)

Vybíjená
Na konci března proběhla okrsková kola ve vybíjené žáků 1. stupně.
V pondělí 26. března sehrála svoje zápasy smíšená družstva 2.-3. tříd.
Láňáci obsadili 3. místo. V úterý 27. března proběhl ve Rtyni v Podkrkonoší
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okrsek pro žáky 4.-5. tříd. Shodné umístění jako druháci a třeťáci
zaznamenali i chlapci 4.-5. tříd. Dívky
ze 4.-5. tříd skončily na 4. místě.
V dubnu potom na ně navázali svým
turnajem vybíjenkáři ze 6. tříd. Hráli
také ve Rtyni v Podkrkonoší. Lánští
chlapci vybojovali 2. místo a dívky 3.
místo. Děkujeme za reprezentaci
školy.
(Pk Tv+sport)

Já a přijímací zkoušky
Nebudu lhát, ale na přijímací zkoušky jsem se začala učit až měsíc
před jejich termínem. A to mluvím jen o matematice, protože o češtině jsem
věděla, že ji zvládnu levou zadní.
Dva dny před 1. termínem jsem celé odpoledne strávila učením.
Především z matematiky jsem měla stále obavy. A pak nastal den D. Jelikož
jsme jeli až do Lanškrouna, vstávala jsem již před šestou hodinou. Byla
jsem celkem v klidu, v autě jsme si povídali. Až teprve 10 minut před
koncem cesty se dostavila nervozita a já začala mít v břiše motýly.
Převládaly obavy, že to nezvládnu, hlavně matematiku.
Nastala chvíle, kdy nám učitel rozdal záznamový arch a seznámil nás
s průběhem přijímací zkoušky. Potom jsme již začali psát. Příklady, které mi
doma připadaly lehké a doma se zdály býti hračkou, se najednou jevily
jako velmi složité. Konečně uběhlo 70 minut a já mohla vyjít na chodbu za
rodiči. Viděla jsem všude kolem sebe budoucí spolužáky, kteří řešili traktor
s tubou červené barvy v kole…
Ale já už jsem se velmi těšila na češtinu. A ta mě nezklamala.
Stejným způsobem proběhly i přijímací zkoušky v Hradci Králové.
Musím ale přiznat, že tentokráte jsem byla podstatně klidnější.
Nyní jsme zvědavá, jaké budou moje výsledky po zveřejnění. Stále
mám obavy, i když ze třídy jsem po vykonání poslední zkoušky vycházela s
pocitem naděje.
Hana Sedláčková, 9. B
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Já sám jsem přijímací zkoušky nekonal. Když vidím, v jakém stresu
byli mí spolužáci, jsem za to rád.
Všichni se shodli na tom, že čeština byla zase výrazně jednodušší než
matematika. Slyšel jsem vyprávět příběh o traktoru a koloběžce. Tyto
příklady byly prý téměř neřešitelné.
Přes obavy, které někteří spolužáci mají, věřím, že se všichni na
vybranou školu nakonec dostanou.
Filip Pytela, 9. B
Tento rok byl krušný. Některé věci byly super, ale vše přebily přijímací
zkoušky. Hlavně příklady s traktorem a koloběžkou se mi obzvláště
“zamlouvaly”. Čeština ok, ale matematika hrůza!
Martin Henych, 9. B
Čím více se přijímací zkoušky blížily, tím více jsem byla nervóznější.
Dokonce jsem se v noci několikrát vzbudila a chtěla se jít učit.
Ráno 12. dubna nervozita vrcholila. Na trutnovském gymnáziu, škole,
na kterou se hlásím, to docela dobře znám. Jezdíme tam na zdravotnické
soutěže a stejnou školu studuje i moje starší sestra. Hned jsem tedy věděla,
do které učebny mám jít.
Chvíli jsem jen tak seděla a pozorovala ostatní, kteří byli stejně
nervózní jako já. S některými svými potencionálními spolužáky jsem si
začala i povídat. Zjistila jsem, že všichni byli také nervózní. Bylo to vidět i
slyšet.
Potom do třídy vstoupila paní učitelka, která zadala test z matematiky.
Čekání bylo nekonečné. Konečně zazněla slova: “Otevřete zadání a
začněte pracovat.”
Několik prvních úloh bylo velmi jednoduchých, ale na traktor s
červenou barvou a úhlopříčky čtverců jsem neměla chuť, čas a ani
mozkové buňky. Sedmdesát minut uběhlo jako voda a já odevzdávala test s
vědomím, že matematiku v dalším termínu budu muset napsat podstatně
lépe.
Hrozně moc jsem se těšila na češtinu. V té jsem si byla opravdu jistá.
Skončila jsem dokonce v předstihu, a tak jsem pozorovala ptáka, který si
stavěl hnízdo v koruně stromů a neustále poletoval okolo.
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Po odevzdání testu z češtiny jsem vykročila sebevědomě a s pocitem
dobře odvedené práce do krásného slunečného odpoledne. Věděla jsem,
že z dalšího kola přijímacích zkoušek si již nemusím dělat hlavu.
Marie Prouzová, 9. B

Jak to vidím já
Pohled do zrcadla
Každý, kdo se alespoň jednou v životě podíval do zrcadla, spatřil
v něm svůj odraz a viděl se vlastníma očima. V jednu chvíli na něj hleděla
dětská zaoblená tvář a v druhé minutě se jeho rysy zaostřily.
Ale je tu hned několik otázek? Pozorujeme sami sebe objektivně,
nebo nám zrcadlo poskytuje pouhý klam či přetvářku? Vidí nás tak i ostatní
lidé kolem nás? Nebo nás každý vnímá stejně, jako my vnímáme sami
sebe?
Jako malá jsem předpokládala, že zrcadla a odrazy si s námi
zahrávají a poskytují obraz, který dotyční chtějí vidět. Ostatní nás ale
vnímají jinak. V jejich pohledu se měníme na někoho jiného, který je nám
podobný, ale zároveň tolik jiný. Všichni na svět pohlíží jinak než my díky
svým zkušenostem, podle toho soudí i ostatní.
Když pohlédnu do zrcadla já, hledím na drobnou dívku ne příliš
velkého vzrůstu s mírně vlnitými a světle hnědými vlasy, zelenýma očima a
pihami okolo nosu.
Petra Janečková, 9. A
Když se podívám do zrcadla, vidím sama sebe. Někdy mám
zapletené vlasy do copu, jindy rozpuštěné. Většinou
se usmívám, ale mračit se umím taky pořádně.
Obzvláště brzy ráno. Někdo vstává rád a s úsměvem,
ale já jsem přesný opak. V 5:45 hodin mi zvoní budík
a já bych měla vstát. Jenže z vyhřáté postele se mi
nechce ani náhodou. Ležím až do šesti. Potom rychle
vstanu a pohlédnu na sebe do zrcadla. Dívá se na mě
rozespalá dívka s rozcuchanými vlasy a oteklýma
očima. Během oblékání se na sebe také občas
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podívám a všímám si některých nedokonalostí. Ne že bych byla se sebou
nespokojená, ale některé části svého těla bych klidně vyměnila. Nejsem tím
však tak posedlá, abych přestala jíst nebo začala cvičit.
Diviška Šiková, 9. A
Když přijdu ke svému zrcadlu a podívám se do něj, vidím dívku, která
již brzy odejde ze základní školy a opustí většinu svých kamarádů. Čeká ji
velký životní skok – odchod na školu střední.
Denisa Kubišová, 9. A
Jako každé ráno se dívám do zrcadla a říkám si: „Panebože, jak to
vypadám!“
Nejsem ta, která stráví před zrcadlem několik hodin. Ale jsem ta,
která se jen učeše a dál se už nestará. Chovám se jako normální holka,
která skoro nic neřeší, nemaluje se a je se sebou spokojená. Ostatní holky
řeší každý pupínek, patlají si na sebe tolik líčidel, krycích krémů, řasenek a
rtěnek…
Jsem ráda za to, jak vypadám a že nejsem jako ostatní holky. Já svoji
tvář neskrývám pod líčidly. Je lepší si cenit toho, jak vypadáme i bez líčidel.
Zkoušela jsem se nalíčit, ale dopadlo to katastroficky. Takže už to nedělám.
Tereza Janečková, 6. A
Život u nás doma
Život u nás doma je skvělý. Je plný různých očekávání a překvapení.
To vše se odehrává v prosté a malebné vesnici jménem Havlovice.
Žijeme na kopci, ze kterého je nádherný výhled na okolní krajinu a
údolí řeky Úpy. Řeka a louky jsou to, co vidíme každé ráno, když
vstaneme. To je to místo, kam se vždy můžeme vrátit, kde budeme mít
pořád svůj pokoj a v něm ty nejlepší a nejdůležitější vzpomínky. Dům, ve
kterém se vždy sejdeme jako rodina, i když je zima nebo léto. Je to prostě
dům, ve kterém jsme vyrostli a do kterého se vždy budeme rádi vracet.
Vendula Menšíková, 6. A
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Zajímavá města
Edinburgh – Atény severu
Dnes nás cestovatelský vítr opět zavede do Evropy, i když ne přímo
na pevninu. Skotsko se totiž nachází na britských ostrovech.
V Edinburghu, hlavním městě Skotska, se utvářela bohatá historie.
Jeho tajemné a křivolaké uličky jsou opředeny mýty a starými legendami,
z nichž se mnoho podobá příběhům Harryho Pottera. Vládnou v nich
kouzla.
Edinburg má necelých pět set tisíc obyvatel. Mnoho turistů sem jezdí
především kvůli jeho středověkému jádru, které na vás dýchne, jakmile
vstoupíte do města.
Na strmém vrcholku Castle Rock se rozkládá hrad. Je viditelný už
zdaleka. Jeho budovy pocházejí z rozmezí 12.-20. století. Za romantickou
vstupní branou následuje druhá a potom na vás čeká výhled na celé město
rozkládající se v údolí. Pověstné dělo „One O’Clock Gun“ každý den
kromě neděle vystřelí.
Crown Square – hlavní nádvoří – bylo v roce 1818 přejmenováno
podle korunovačních klenotů. Když v roce 1707 uzavřelo Skotsko s Anglií
smlouvu, která obě dvě země sjednotila, klenoty byly považovány za
zbytečné. Tiše zmizely v hradě a zůstaly zapomenuty. Znovu byly
vyzdviženy zásluhou spisovatele sira Waltera Scotta.
Podle pověstí jsou ve skále pod hradem vyhloubeny chodby, které
vedou až do sklepení městských domů. Starobylé slepé uličce dal jméno
William Brodie, ve dne spořádaný měšťan a v noci pijan a hazardní hráč.
Na své záliby však potřeboval mnohem více peněz, než měl. Dopustil se
odporných zločinů, ale na svou
popravu odcházel s úsměvem
na rtech. Právě tahle
rozpolcená osobnost
inspirovala R. L. Stevensona
k napsání světoznámé novely
Podivný případ doktora Jekylla
a pana Hyda.
Za zmínku stojí i nejslavnější
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část Královské míle, High Street. Stojí tu katedrála svatého Jiljí. V katedrále
naleznete bohaté hrobky, nádherné pomníky, ale i barevná vitrážová okna.
V dlažbě při západní straně chrámu naleznete proslulé „Srdce
Edinburghu“ – pamětní emblém z dlažebních kostek na místě, kde kdysi
stával Old Tolbooth (celnice, radnice, modlitebna, ale i vězení).
Místní pověra tvrdí, že kdo na srdce plivne, bude mít štěstí, a kdo se
na něj postaví, do Edinburghu se znovu vrátí.
Pokud jste fanoušci Harryho Pottera, jistě nezapomenete navštívit
příjemnou kavárnu Elephant House v Georgie IV Bridge 21, blízko
Královské míle. Právě zde se rodil slavný příběh Harryho a jeho kamarádů
v boji proti zlu. Všechno tohle hlásá malá pamětní deska na zdi, novinové
výstřižky a barevný obraz autorky Joanne Rowlingové ve výkladní skříni.
Edinburgh svým tajemným oparem okouzlí především zapálené
nadšence mýtů, tajemných legend a příběhů opředených starověkými
příběhy. Ale každý si tu přijde na své, protože město poskytuje i atrakce
pro milovníky historie a rodiny s dětmi.
Petra Janečková, 9. A

Logopedie (nejen) pro rodiče aneb jak
co nejefektivněji trénovat doma
Cvičení není nikdy dost, tak si ukážeme další hry, které nám pomůžou, a
ještě nás budou bavit.
1. Motorické čtení => Čtení rukou.
O = úder pěstí

I = úder nataženou dlaní (jako sekyrka)

OOOIIOIOIIIOOIIOOIOIIIIIOOOIOIIOOOOOIIOIIIOIOIIOI
Můžete si vymyslet svoje vlastní, střídat ruce, soutěžit, přidat dupnutí,
rozlišovat pravou a levou ruku atd.
2. Změna hlasu – vysoký jako kuřátko, hluboký jako medvěd, tichý jako
myška, hlasitý jako dinosaurus,…
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Povídáme si o čemkoliv, třeba vyprávíme, co jsme dnes zažili s kamarády.
Během vyprávění ukazujeme na obrázky a podle toho měníme hlas.

Dějové obrázky => Složit ve správném
pořadí a převyprávět o čem jsou. Můžete si je
najít na internetu, v knížkách a nebo třeba sami
nakreslit.

Znakový jazyk
Venku už nám počasí přeje a vy se vydáváte na různé výlety. Možná
se podívate i do jedné z kaváren s neslyšící obsluhou. Jednu najdete v
Praze, jmenuje se Tichá kavárna a věřte, že je tam opravdu ticho :-).
Druhá, Kavárna u Žambocha, je v Brně. A třetí v Plzni, Pierot café. Osobně
jsem navštívila první dvě a vřele doporučuji, bude to pro vás úplně jiný
zážitek a navíc třeba v té pražské dělají moc dobré palačinky :-).
Když už se vydáme na takové místo, je dobré umět si alespoň něco
objednat a to si ukážeme právě dnes. Ale nebojte,
neslyšící jsou většinou velmi vstřícní lidé a rádi vám
pomůžou ;-). Tak s chutí do toho.
Voda
Palec aktivní ruky se dotýká brady, ostatními prsty
třepeme nahoru a dolů.
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Čaj
Palec s ukazováčkem jsou u sebe, ostatní prsty směřují
vzhůru (stejně jako když znakujeme „dobře“). Ruka
udělá pohyb od brady směrem dopředu, současně
artikulujeme slovo „čaj“.

Káva
Tvar ruky stejný jako u předchozího znaku, jen ruka
udělá pohyb od brady směrem k tváři. Jako
kdybychom v ruce drželi malý šálek a napili se. Opět
současně artikulujeme slovo „káva“.

Čokoláda
Pasivní ruku držíme v pěst, aktivní ruka má vztyčený
ukazováček a prostředníček (písmeno V). Aktivní rukou
kroužíme po pasivní, jako kdybychom míchali čokoládu.

Palačinka
Obě ruce mají vztyčený ukazováček proti sobě a
kroužíme s nimi, jako bychom naznačovali, jak je
palačinka zatočená.

Dort/zákusek
Pasivní ruka představuje talířek = otevřená dlaň směřuje
nahoru. Aktivní ruka má tvar písmene „C“ (z palce a
ukazováčku) a nad pasivní rukou udělá kruh (tvar
kulatého dortu).
(Šv)
!21

Tábor se znakovým jazykem
Pro lepší přehlednost a také proto, že myslíme na naše lesy a
nechceme tisknout mraky zbytečných papírů, jsou pro vás vytvořeny
táborové webové stránky, které naleznete na adrese:
https://sites.google.com/view/taborznakovka
Případně stačí do vyhledávače zadat heslo „taborznakovka“ a odkaz
najdete. Na stránkách je vše – od fotografií z předchozích ročníků až po
všechny důležité informace a hlavně dokumenty, které budete potřebovat.
Ještě máme pár volných míst, tak pokud ještě váháte, je nejvyšší čas
rozhodnout se a jet s námi :-).
(Šv)

Křížovka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2. dubna je státní …………. .
Na Velikonoce pečeme ……….. (jedná se o zvíře).
Svátek, kdy kluci chodí vyšlehat dívky, se nazývá Velikonoční …….. .
Namalovaná vejce se nazývají …….. .
Svazek proutků ozdobený pentlemi se nazývá ………. .
Osmý den ve Svatém týdnu se nazývá Boží … velikonoční.
První chodí koledovat ženy či muži.
Házením smrtky do vody se vítá …. .
Často se též zapaluje ….. .
Pátý den svatého týdne se nazývá Zelený ……. .
Ondřej Petera, Tomáš Kameník, 7. A
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Připravujeme
03.05.2018

08:00 - 15:00

6.-9. tř.: Pohár rozhlasu (okrsek)

04.05.2018

07:00 - 10:30

1.-2. tř.: Kurz plavání

04.05.2018

08:00 - 13:00

9.A, 9. B: Literární projekt K. Čapek

10.05.2018

08:00 - 10:00

9. A: Literární projekt K. Čapek

10.05.2018

10:00 - 12:00

9. B: Literární projekt K. Čapek

11.05.2018

Odevzdání tištěné verze AP - nejzazší termín

11.05.2018

07:30 - 13:30

Soutěž mladých zdravotníků - okresní kolo

15.05.2018

08:00 - 13:00

Den prevence 2. stupeň

15.05.2018

15:30 - 17:30

Sběr tetrapakových obalů

17.05.2018

10:00 - 11:40

8. A: Literární projekt A. Jirásek - beseda v
knihovně

17.05.2018

14:30 - 15:30

Sběr tetrapakových obalů

22.05.2018

08:00 - 13:00

7. A: Literární projekt: K. J. Erben

22.05.2018

08:00 - 13:00

Den prevence 1. stupeň

22.-25.05.2018

Sportovní setkání škol

28.05.2018

08:00 - 12:30

FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD

28.05.2018

13:30 - 16:30

Obhajoby absolventských prací

29.05.2018

08:00 - 14:00

1.-5. tř.: Atletické finále (okrsek)

29.05.2018

13:30 - 16:30

Obhajoby absolventských prací

29.05.2018

16:00 - 17:30

Informativní schůzka pro rodiče budoucích
prvňáčků a zároveň 4. rodičovská skupina

30.05.2018

13:30 - 16:30

Obhajoby absolventských prací

31.05.2018

13:30 - 16:30

Obhajoby absolventských prací
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14/ 05/ 2018
15/ 05/ 2018

sekaná pečeně, bramborová kaše
rizoto z vepřového masa sypané sýrem

segedínský guláš, houskový knedlík

1a, 3, 7

1a, 3, 7

27. 04. 2018 - 30. 04. 2018

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

cena
obědů

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

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

460,- Kč
500,- Kč
520,- Kč
1092,- Kč

1a, 3, 7

1a, 3, 4, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3

1a

7

6

1a, 3, 7

1a, 3, 7

7

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

1a, 7

vepřová játra na cibulce, dušená rýže
hovězí maso na česneku, bramborový knedlík, špenát

29/ 05/ 2018
30/ 05/ 2018
31/ 05/ 2018

vepřové maso v mrkvi, brambor

1a, 3, 7

vepřová pečeně po selsku, houskový knedlík, zelí
rybí karbanátek, brambor
brokolicové krokety se sýrem, brambor

buchtičky se šodó

28/ 05/ 2018

těstoviny s brokolicí a kuřecím masem

1a, 3, 7

1a, 3

smažený sýr, hranolky
lasaně s vepřovým masem a zeleninou
karbanátek s bramborem

23/ 05/ 2018
24/ 05/ 2018
25/ 05/ 2018

domácí buchty s mákem a tvarohem
langoše se sýrem a kečupem

azu po tatarsku, špagety sypané sýrem
plněný paprikový lusk, dušená rýže

21/ 05/ 2018
22/ 05/ 2018

bramborový knedlík plněný uzeninou, zelí
bramborka, zelí kysané
rýžový nákyp s meruňkami a švestkami

1a, 3, 7

ryba na mandlích, brambor

zapečené těstoviny

losos na smetaně s těstovinami
hamburská kýta na smetaně, houskový knedlík

hovězí guláš, kolínka

krůtí maso z orientu s rýží
hermelínové rizoto

makové záviny
kuřecí mini řízečky, brambor

přírodní řízek, bramborová kaše

4, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7, 9

1a, 3, 4, 7

1a

7

7

16/ 05/ 2018
17/ 05/ 2018
18/ 05/ 2018

10/ 05/ 2018
11/ 05/ 2018

koprová omáčka, vejce vařené, houskový knedlík

1a, 3, 7

vepř. pečeně s bramborem a karamelizovanou karotkou

08/ 05/ 2018
09/ 05/ 2018

Státní svátek

1a, 3, 7

Státní svátek
kuřecí pilaf

kuřecí závitek, rýže

07/ 05/ 2018

ředitelské volno

1a, 3, 4, 7

7

krupicová kaše
uzená kýta, hrachová kaše
rýžové nudle se sušenými rajčaty a sýrem

02/ 05/ 2018
03/ 05/ 2018
04/ 05/ 2018

ryba v bylinkové strouhance, bramborová kaše
kuře pečené, brambor

1a, 3, 7

Státní svátek

VOLBA 2

01/ 05/ 2018

DATUM
Státní svátek

VOLBA 1

01.05.2018 - 31.05.2018

vepřová pečeně, chlupaté knedlíky, zelí kysané

alergeny

JÍDELNÍ LÍSTEK

