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Naši “NEJ” v dubnu 2018
Sport 6.-9.
Marek LANGER (6. A)
Sběr bylin
Dominika STRACHOTOVÁ (4. A)
Sběr papíru
Tomáš FOLC (6. A)

Hádanky na Moodle
Karolína JANSOVÁ (8. A)
Martin TOMEK (7. A)
Matěj PÍŠA (9. B)

Soutěž na www.zsul.cz
správná odpověď:

Medovníček

Romana SUCHÁNKOVÁ
Marek LANGER
Jan FOLC
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Sběr umělohmotných víček u příležitosti

DNE ZEMĚ 2018
1. Adéla Melicharová
2. Pavel Jarý
3. Vojtěch Winkler
4. Eliška Dolejšková
5. David Mokrý
6. Matěj Píša
7. Jakub Krčmář
8. Patrik Dufek
9. Lukáš Ljubečko
10. Barbora Vránová

7. A
9. B
1. A
1. A
4. B
9. B
3. A
5. A
7. A
3. A

64 439 ks
59 284
43 895
15 477
15 005
11 558
11 432
10 269
9 412
8 639

Těchto 10 žáků obdrželo cenu.
Celkem odevzdalo víčka 60 žáků ZŠ Úpice-Lány.
Tradičně se zapojila i Speciální základní škola A. Bartoše v Úpici, která
nasbírala 33 802 víček.
Celkem bylo nasbíráno 420 493 uzávěrů.
Umělohmotná víčka sbíráme od roku 2006. Dosud jsme
nasbírali 3 209 801 víček.
Pro statistiky:
DEN ZEMĚ 2006
Celkem odevzdáno: 80 289 víček
Nejlepší jednotlivec: Lukáš Ostradický (8. A) 11
328
Sběru víček se zúčastnilo 88 žáků.

DEN ZEMĚ 2009
Celkem odevzdáno: 293 769 víček
Nejlepší jednotlivec: Vojtěch Jarý (4. A) 23 744
Sběru víček se zúčastnilo 97 žáků.

ÚPICKÁ PYRAMIDA 2006
Celkem odevzdáno: 97 616 víček
Nejlepší jednotlivec: Michal Cejzlar (3. A) 9 040
Sběru víček se zúčastnilo 80 žáků.

DEN ZEMĚ 2010
Celkem odevzdáno: 243 824 víček
Nejlepší jednotlivec: Vojtěch Jarý (5. A) 29 886
Sběru víček se zúčastnilo 92 žáků.

DEN ZEMĚ 2007
Celkem odevzdáno: 101 766 víček
Nejlepší jednotlivec: Vojtěch Jarý (2. A) 23 901
Sběru víček se zúčastnilo 78 žáků

DEN ZEMĚ 2011
Celkem odevzdáno: 277 455 víček
Nejlepší jednotlivec: Vojtěch Jarý (6. A) 27 785
Sběru víček se zúčastnilo 86 žáků.

DEN ZEMĚ 2008
Celkem odevzdáno: 260 539 víček
Nejlepší jednotlivec: Vojtěch Jarý (3. A) 22 333
Sběru víček se zúčastnilo 101 žáků.

DEN ZEMĚ 2012
Celkem odevzdáno: 282 399 víček
Nejlepší jednotlivec: Lenka Mannová (4. A) 33 360
Sběru víček se zúčastnilo 61 žáků.
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DEN ZEMĚ 2016
Celkem odevzdáno: 242 089 víček
Nejlepší jednotlivec: Pavel Jarý (7. B) 27 909
Sběru víček se zúčastnilo 53 žáků.

DEN ZEMĚ 2013
Celkem odevzdáno: 326 789 víček
Nejlepší jednotlivec: Vojtěch Jarý (8. A) 34 935
Sběru víček se zúčastnilo 75 žáků.

DEN ZEMĚ 2017
Celkem odevzdáno: 135 384 víček
Nejlepší jednotlivec: Pavel Jarý (8. B) 23 613
Sběru víček se zúčastnilo 51 žáků.

DEN ZEMĚ 2014
Celkem odevzdáno: 212 165 víček
Nejlepší jednotlivec: Vojtěch Jarý (9. A) 34 436
Sběru víček se zúčastnilo 45 žáků.

DEN ZEMĚ 2018
Celkem odevzdáno: 420 493 víček
Nejlepší jednotlivec: Adéla Melicharová (7. A)
64 439
Sběru víček se zúčastnilo 60 žáků.

DEN ZEMĚ 2015
Celkem odevzdáno: 235 224 víček
Nejlepší jednotlivec: Pavel Jarý (6. B) 27 008
Sběru víček se zúčastnilo 57 žáků.

(Kal)

Úspěšné tažení lánských atletů
v Poháru rozhlasu
Pohár rozhlasu, oblíbený atletický závod základních škol pro žáky
6.-9. tříd, v letošním roce slaví významné jubileum. Je mu 50 let. Ve čtvrtek
3. května 2018 ve Sportovním areálu Květoslava Matysky proběhlo
okrskové kolo této soutěže. Láňáci obhajovali čtyři celková vítězství. Tři
poháry nám zůstaly. Ve svých kategoriích suverénně zvítězili mladší
chlapci, starší chlapci a starší dívky. Rozloučit jsme se museli pouze s
pohárem pro mladší dívky, které nakonec skončily na posledním, pátém
místě. Lánští atleti kralovali i mezi jednotlivci. Výsledkem bylo 15 prvních
míst, 8 druhých a 4 třetí místa. Padaly osobní rekordy a také dva
školní. Matyáš Vintr (9. B) zvítězil v běhu na 1 500 metrů stylem start-cíl,
soupeře předběhl o kolečko a v cíli byl v čase 4:30,7 minut. Zlepšil tak
školní rekord o 10 sekund. O druhý rekord se postarala Lucie Sacherová
(9. A) ve skoku do
výšky. Překonala laťku ve
v ý š c e 16 0 c m . V í t ě z n á
družstva postoupila do
okresního kola. Všem lánským
atletům děkujeme za vzornou
reprezentaci a gratulujeme k
vynikajícím výkonům.

!4

1. místo:
štafeta starších žáků (Kábrt, Pirný, Štiller, D. Čermák), štafeta starších dívek
(Janečková, Borůvková, Šiková, Sacherová), štafeta mladších žáků (Adam
Horák, Spielberger, Ljubečko, L. Čermák), Matyáš Vintr (9. B, 1 500 m),
Lucie Sacherová (9. A, skok vysoký, běh na 60 m), Petra Zelinková (8. A,
běh na 800 m), Nela Borůvková (9. B, skok daleký), Ondřej Souček (6. A,
běh na 1 000 m), Martin Spielberger (6. A, skok vysoký, běh na 1 000 m),
Jaroslav Kábrt (9. B, běh na 60 m, skok daleký), Filip Štiller (9. A, skok
vysoký), Daniel Čermák (9. B, běh na 60 m).
2. místo:
štafeta starších dívek (Neureiterová, Zelinková, Sedláčková, Doležalová),
Petra Janečková (9. A, běh na 60 m), Petra Doležalová (8. A, skok
vysoký), Ondřej Souček (6. A, skok vysoký), Jakub Zezula (7. A, skok
daleký), Adam Horák (6. A, hod míčkem), Lukáš Ljubečko (7. A, běh na 60
m), Daniel Čermák (9. B, skok vysoký).
3. místo:
Petra Janečková (9. A, běh na 800 m), Marie Prouzová (9. A, vrh koulí),
Adam Horák (6. A, běh na 60 m), Filip Štiller (9. A, vrh koulí).

(PK Tv+sport)
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Dvě placky z okresu a postup do
kraje v Poháru rozhlasu
Tři lánská družstva se ve středu
16. května 2018 zúčastnila okresního
kola Poháru rozhlasu ve Dvoře Králové
nad Labem, do kterého postoupilo v
každé kategorii 8 nejlepších družstev z
okresu Trutnov. Naši atleti opět zářili.
Mladší chlapci si vybojovali zlaté
medaile, pohár a postup do krajského
kola. Starší dívky obsadily třetí příčku a na krk si pověsily bronzové
medaile. Na starší chlapce zbylo neoblíbené 4. místo. Krajské kolo se koná
ve středu 23. května 2018 v Novém Městě nad Metují.
Děkujeme všem lánským reprezentantům za vynikající výkony,
gratulujeme k úspěchu a přejeme hodně štěstí v kraji.

(Pk Tv+sport)

Lánští zdravotníci kralovali
v soutěži mladých zdravotníků
Výborných výsledků jsme dosáhli v okresním kole soutěže mladých
zdravotníků. Proběhla v pátek 11. května 2018 v Trutnově. Vítězná hlídka
dívek ze Zdravotnického víceboje, Diviška Šiková – kapitánka, Marie
Prouzová, Petra Janečková, Zuzka Horáková a Martina Kuťáková, byla
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zlatá i na okrese. Družstvo Matěje Píši –
Pavel Jarý, Tomáš Goder, Karolína
Jansová, Dominika Horáková - skončilo
na výborném druhém místě. Překvapením
pro nás bylo umístění mladších dívek.
Svou kategorii totiž vyhrály. Zlaté
medaile získaly Kateř ina Jansová
(kapitánka, 4. B), Barbora Švehlová
(5. A), Natálie Janovská, Dominika Strachotová a Denisa Krůtová (všechny
4. A). Třetí naše hlídka ve starší kategorii (Petra Zelinková - kapitánka,
Šárka Semeráková, Dominika Raková, Antonie Píchová, Tereza Janečková)
a druhá hlídka v mladší kategorii (Tomáš Zelinka - kapitán, Nela
Čermáková, Jana Horáková, Julie Janovská, Barbora Vránová) obsadily
shodně 5. místo. Obě vítězná družstva si kromě putovního poháru, medailí,
diplomu zajistila postup do krajského kola,
které proběhne 30. května 2018 v Ústí nad
Orlicí. Gratulujeme všem zdravotnickým
lánským včeličkám k úspěchu a děkujeme za
vzornou reprezentaci. Všichni účastníci si
odnesli pěkné ceny. Velké poděkování proto
patří organizátorkám z ČČK, Monice
Špičkové a Veronice Mílové, za perfektní
přípravu a organizaci soutěže.
(Jč)

První pomoc v mateřských školách
V posledním dubnovém týdnu jsme ukončili výuku první pomoci na
téma “Na hřišti a v parku” v mateřských školách. Tentokrát jsme zavítali do
školek v Suchovršicích a Libňatově. Děti se opět naučily důležitá telefonní
čísla, jak zavolat první pomoc, seznámily se s obsahem lékárničky, jak
ošetřit zranění, se kterými se setkají právě na hřišti, obvazovaly a na závěr
si vyplnily pracovní list. Všechny děti byly moc šikovné a od nás si zaslouží
velkou pochvalu. Chtěla bych poděkovat žákům deváté třídy, Marušce
Prouzové, Divišce Šikové, Zuzce Horákové, Petře Janečkové, Matěji Píšovi
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a Pavlu Jarému, bez kterých by tato výuka nemohla proběhnout. Doufám,
že své zkušenosti zúročí i v nastávajícím studiu na střední škole. Nesmím
zapomenout ani na dva nejmenší pomocníky z druhé třídy, Natálku
Bidlovou a Péťu Paymu, kteří perfektně sehráli dané scénky.

(Jč)

Když se daří, tak se daří …
Na lánské škole se roztrhl pytel s postupy do krajských kol. Již čtyřem
lánským družstvům se v první polovině května podařilo postoupit z
okresního kola do vyšší soutěže. Po mladších a starších zdravotnících, po
mladších žácích v Poháru rozhlasu budou reprezentovat v kraji lánské
barvy i mladší cyklisté. Ve čtvrtek 17. května 2018 družstvo ve složení
Ondřej Souček, Adam Horák, Vendula Menšíková (všichni 6. A) a Anežka
Kultová (5. A) vyhrálo okresní kolo v dopravní soutěži mladých cyklistů.
Deváťáci - Matěj Píša, Pavel Jarý (oba 9. B), Marie Prouzová a Petra
Janečková (obě 9. A) - obsadili 3.
místo v trutnovském okrese. Bodovali
jsme nejen v týmové soutěži, ale i mezi
jednotlivci. Marie Prouzová byla
bronzová a Matěj Píša skončil na
stříbrné příčce.
C h vá l í m e n a š e c y k l i s t y z a
předvedené výkony v deštivém počasí
a přejeme hodně štěstí v dalším kole.
(Jč)
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Přijímací řízení na SŠ 2017/2018
Dne 12. a 16. dubna 2018 konali žáci 9. tříd přijímací zkoušky na
střední školy. Tradičně lepších výsledků dosáhli v češtině, s matematikou se
již tak dobře vypořádat nedokázali. Zatímco hned 6 žáků získalo z češtiny
více jak 40 bodů (jedna žákyně dokonce 48), pouze 1 žák dosáhl
z matematiky více než 30 bodů.
I přesto můžeme konstatovat, že na studijní obory s maturitou byli
přijati všichni žáci kromě 1 chlapce a to hned v 1. kole přijímacího řízení.
Navíc na školu, kterou měli zapsanou na 1. místě (upřednostňovanou).
Na nematuritní obory byli přijati také všichni žáci.
Dva žáci z 5. třídy budou od září 2019 studovat na osmiletém oboru
MG a SOŠ v Úpici.
(Vč)

Přijímací zkoušky „nanečisto“
Na rozdíl od matematiky je učivo češtiny v 8. třídě dokončeno a
poslední ročník ZŠ je věnován převážně opakovaní. Proto Pk Č již potřetí
za sebou nabídla současným osmákům možnost napsání přijímacích testů
„nanečisto“.
Této možnosti využilo letos celkem 20 žáků 8. A a dokonce 2 žáci ze
7. třídy. Všichni se sešli 17. dubna 2018 v učebně chemie a s úderem 13.
hodiny se pustili do vypracování testů, které byly zadány zhruba o měsíc
dříve v rámci jednotných přijímacích zkoušek. Naprostá většina z nich se za
výsledný počet bodů nemusí rozhodně stydět. Nejlépe dopadli Jakub Čížik
a David Kuťák (shodně získali 36 bodů, a to Jakub odevzdával 15 minut
před časovým limitem). Ondřeji Peterovi ze 7. A by jeho 30 bodů mohlo
závidět i 13 deváťáků. Ti totiž získali v rámci přijímacích zkoušek méně
bodů než on. A to měl Ondra pouze jeden pokus, zatímco oni hned dva.
Počítá se totiž vždy ten lepší výsledek.
Věříme, že pro všechny zúčastněné byla toto dobrá zkušenost a
využijí ji už za rok při přijímacích zkouškách „naostro“.
(Pk Č)
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Hoří, nehoří
Po Úpici se zpráva, že na naší škole hoří, roznesla rychlostí blesku.
Důkazem jsou toho mnohé telefonáty či esemesky. Naštěstí šlo jen o
prověrku připravenosti hasičských sborů i naši.
Simulován byl požár školní kuchyně. V 11:11
hodin byla zavolána pomoc a vyhlášen poplach.
V ramci cvičení byla provedena evakuace osob a
žáků, byla použita požární technika při
zachraňování osob, a to jak při vyvádění osob z
objektu školy, tak i při zasahovaní ve výškách.
Cvičení se účastnily jednotky dobrovolných hasičů
z Úpice, Batňovic, Havlovic, Malých Svatoňovic a
Trutnova. A byla u toho i Televize JS.

(Kal)

Zvířátková olympiáda
ZAJÍC PŘESPOLÁK
Zima je za námi, sluníčko nás láká ke sportování
venku. Do konce školního roku nás čekají ještě dvě
disciplíny ze Zvířátkové olympiády. V dubnu jsme splnili
první zvířátko z nich, ZAJÍCE PŘESPOLÁKA.
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1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. VALÉRIE MIKOVÁ

1. SANTIAGO DANYI

2. Eliška Košnarová

2. Filip Steidler

3. Anna Vargová

3. Vojtěch Winkler

2. TŘÍDA
1. ELIŠKA LYSICKÁ

1. TIBOR UHLÍŘ

2. Leona Uhlířová

2. Rudolf Kroka

3. Lucie Horáková

3. Ludvík Folc

3. TŘÍDA
1. PAVLÍNA HORÁKOVÁ

1. KRYŠTOF KOBOS

2. Julie Janovská

2. Josef Novák

3. Eliška Teichmanová

3. David Ferenc

4. TŘÍDA
1. KATEŘINA HORÁKOVÁ

1. JIŘÍ PETERKA

2. Karolína Křížková

2. Filip Raabe

3. Denisa Krůtová

3. Tomáš Zelinka

5. TŘÍDA
1. LUKÁŠ BORSKÝ

1. BARBORA HORÁKOVÁ

2. Alexandr Laktos

2. Dorota Vojtěchová

3. Patrik Vítek

3. Anežka Kultová

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

DÍVKY

CHLAPCI

1. VALÉRIE MIKOVÁ

1. SANTIAGO DANYI

2. Barbora Kubečková

2. Filip Steidler

3. Eliška Košnarová

3. Jakub Vágner

2. TŘÍDA
1. LUCIE HORÁKOVÁ

1. PETR ABSOLON

2. Leona Uhlířová

2.Štěpán Šitina

3. Natálie Tomková

3. Tibor Uhlíř

3. TŘÍDA
1. PAVLÍNA HORÁKOVÁ

1. KRYŠTOF KOBOS

2. Gabriela Absolonová

2. Jiří Švihálek

3. Julie Janovská

3. Jakub Krčmář

4. TŘÍDA
1. ANNA ABSOLONOVÁ

1. JIŘÍ PETERKA

2. Nela Čermáková

2. Filip Raabe

3. Vu Thi Jen Nhi

3. Matěj Mach

5. TŘÍDA
1. LUKÁŠ BORSKÝ

1. TEREZA ABSOLONOVÁ

2. Karel Slavík

2. Barbora Horáková

3. Alexandr Lakatos

3. Anežka Kultová, Dorota Vojtěchová
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VŠESTRANNÝ DELFÍN
Žáci 1.- 2. tříd ukončili na počátku května kurz plavání.
Poprvé kurz probíhal v plaveckém bazénu v Náchodě. V
zá věrečné lekci absol vovali zá vod v pla vec kýc h
dovednostech, tzv. „VŠESTRANNÉHO DELFÍNA“.
1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. ELIŠKA KOŠNAROVÁ

1. MATĚJ KULHÁNEK

2. Barbora Kubečková

2. Vojtěch Winkler

3. Ester Witková

3. Filip Steidler

2. TŘÍDA
1. NATÁLIE TOMKOVÁ

1. ŠIMON ZELINKA

2. Laura Vojtěchová

2. Radek Langer

3. Eliška Stará

3. Patrik Vít
(Jč)

Úspěchy v matematických soutěžích
V dubnu proběhlo okresní kolo Matematické olympiády. Naší školu
reprezentovali Jan Horák a Marek Langer ze 6. A, Ondřej Petera a Jakub
Dibelka ze 7. A. A nevedli si vůbec špatně. Oba šesťáci a Ondřej Petera
úlohy zvládli dobře a zařadili se mezi úspěšné řešitele. Všem čtyřem
děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
28. května proběhne v Trutnově okresní kolo
Pythagoriády. Úspěšnými řešiteli školního kola se
stali Dorota Vojtěchová z 5. A a Ondřej Petera ze
7. A. Postupují tedy do kola okresního. Budeme jim
držet pěsti, aby se jim dařilo co nejlépe.
(Ji)
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Den prevence pro 2. stupeň
V úterý 15. května se na naší
škole opět sešly složky Integrovaného
záchranného systému (IZS) a další
hosté, aby žákům poradili a názorně
ukázali, jak se chovat v krizových
situacích, se kterými se můžou setkat
v běžném životě. Jednu takovou situaci
zažili předchozí den, kdy naše škola
posloužila jako „cvičiště“ pro hasičské sbory z Trutnova, Úpice i okolí. Na
škole byl vyhlášen poplach, protože začalo hořet v kuchyni. Školu všichni
opustili v rekordním čase a pak už jen přihlíželi, jak hasiči zachraňují ze
zakouřené budovy „uvězněné“ děti.
Následující den začal pro žáky druhého stupně zajímavou ukázkou
Vězeňské služby Odolov. Zásahová jednotka předvedla, jak se postupuje
při zásahu proti vzbouřeným vězňům a převoz vězně. Pouta si vyzkoušeli i
někteří deváťáci včetně pana učitele Kejzlara. Potom se jednotlivé třídy
rozešly na stanoviště. Zde už na ně čekaly členky Červeného kříže a
zraněné osoby. Úkolem žáků bylo ošetřit popáleninu, řeznou ránu, zkusit si
masáž srdce a ošetřit zraněného po zásahu el. proudem. Na druhém
stanovišti byli poučeni o tom, jak se chovat v zakouřené místnosti, jak se
z takové místnosti dostat, jak správně zvolit a použít hasící přístroj.
S mluvčím Policie ČR diskutovali o drogách a alkoholu. Shlédli i několik
scének z běžných situací. Čtvrté stanoviště připravila SYSTEMA Trutnov.
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Zaměřuje se na sebeobranu. Zde byly
děti svědky napadení a měly správně
z a re a g ova t . N e j e n ž e d o s t a l y
teoretické rady, ale některé postupy si
vyzkoušely na vlastní kůži. Kolečko
po stanovištích bylo ukončeno opět u
Vězeňské služby Odolov. Děti si
mohly prohlédnout výbavu,
transportní vůz a seznámily se s režimem uvězněného člověka.

Paní

psycholožka se žáky loučila slovy: “Přeji vám, abych se s vámi nikdy
nesešla na svém pracovišti.” Věříme, že všechny preventivní aktivity, které
naše škola připravuje, pomohou žákům při správném rozhodování a
nikdy se nedostanou do takové sitiace, která by vedla ke ztrátě svobody.
Chceme poděkovat všem hostům, pomocníkům z Městského gymnázia
a střední odborné školy v Úpici a Bezpečnostně právní akademie v Malých
Svatoňovicích.

(Ji)

Vesmírná víkendovka
V sobotu 12. května v 9:00 hodin se sešlo před školou 31 žáků
z prvních až čtvrtých tříd. Všichni dorazili na víkendovku zaměřenou na
poznávání vesmíru a výcvik budoucích kosmonautů. Akci vedlo 22
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parlamenťáků, kteří si děti rozdělili do
skupinek a sami se pasovali do rolí velitelů.
Program měli per fektně připravený.
Nejprve si každá skupina vymyslela jméno
a pomalovala svůj skafandr (bílé tričko).
Dalším úkolem bylo seznámit se
s planetami naší soustavy a namalovat je.
Výcvik pokračoval fyzickými testy v tělocvičně a po obědě venku na
stanovištích. Tam se všichni naučili robotickou, měsíční a náměsíční chůzi.
Také hledali potravu, kterou se kosmonauti živí (želatinové bonbony).
V podvečer dorazila do našeho výcvikového střediska šifrovaná zpráva,
kterou museli účastníci vyluštit a najít poklad.
Večer po opékání se vydali na hvězdárnu. Doplnili si informace o
planetách a podívali se do dalekohledu na Venuši-Večernici. Při cestě domů
došlo na prověření odvahy. Každý musel projít setmělým hřbitovem.
V neděli dopoledne výcvik pokračoval. Došlo k přezkoušení
budoucích kosmonautů a kosmonautek. Ti postupně seznámili všechny
přítomné s jednotlivými planetami, uklidili vesmírný nepořádek, obdrželi
pamětní list a ve 12:00 se rozešli domů.
Víkendovku si všichni perfektně užili. Musíme pochválit velitelé za
perfektní přípravu, chlapce z devátých tříd za super jídlo, které uvařili, a
děti za vzorné chování.
My dvě mimozemšťanky Ivetka a Bohdanka z Banánové planety jsme
byly s průběhem víkendovky velice spokojené.
(Ji)

Jak to vidím já
DÍVÁM SE Z OKNA NAŠÍ ŠKOLY
Z naší školy mám krásný výhled na krajinu kolem nás. Vidím jehličnaté
a listnaté stromy, zabarvené do světle zelené barvy, která krásně vyniká za
slunečného dne. Na podzim se stromy zabarví různými barvami: hnědou,
!16

červenou, žlutou a oranžovou. Na zimu potom obléknou bílý sněhový
kabátek.
Když obloha pláče a venku prší, je zajímavé pozorovat, jak kapičky
deště stékají po oknech. Vypadají jako skleněné slzy.
Také vidím domy, které se z velké dálky jeví jako opravdu malinkaté.
(Adéla Melicharová, 7. A)
Dívám se z druhého patra naší školy na školní hřiště se sportovním
areálem a vidím krásně kvetoucí rostliny hrající různými barvami. Zelenou
barvou září i tráva, která je momentálně celá pokryta ranní rosou. I stromy
po dlouhé zimě začínají ožívat.
Děti sportují na sportovišti za školou: házejí kriketovým míčkem,
skáčou do dálky, běhají lánské kolečko, zdokonalují své výkony. Zajímalo
by mě, zda se jim tyto aktivity líbí, nebo zda by raději seděly ve škole
v lavici. Já bych si to s těmi sportujícími dětmi docela rád vyměnil.
(Ondřej Petera, 7. A)
Dívám se z okna naší školy v druhém patře. Jelikož se okno nachází
na chodbě, vidím z bou dvou stran zdi budovy.
Pokud se podívám přímo před sebe, vidím hřiště, na kterém zrovna
někteří mí mladší spolužáci zdolávají lánské kolečko. Vlevo se nachází
menší hřiště s „klecí“. Zde hrají děti kopanou, vybíjenou nebo basketbal.
Vpravo ohraničuje areál několik vysokých stromů.
Když se vykloním z okna, vidím malou trampolínu, altánek učebnu
v přírodě, a také několik prolézaček. Celý relaxační areál je obklopen
živým plotem, který před několika lety vysázeli žáci naší školy.
(Eliška Munzarová, 7. A)
Dívám se z okna naší třídy 7. A. Pohled z tohoto okna se mi velmi líbí.
Ohromí mě nejprve čtyři vzrostlé břízy, které se asi před měsícem začaly
nádherně zabarvovat do zelena. Vedle nich vykukují o něco menší smrky.
Občas v nich zahlédnu drobného ptáčka nebo veverku.
Když se podívám dál, vidím kopce pokryté smíšenými lesy. Pokud
zaměřím pohled na stranu druhou, uvidím malé domy s ještě menšími
zahrádkami.
(Jakub Zezula, 7. A)
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Dívám se z okna naší školy a co vidím? Vidím sportovní areál, hřiště a
také část budovy školy. Vidím lavičky, kopečky a zeleně zabarvené lesy.
Vidím rozkvetlé jabloně a vdáli hluboký les. Vidím nádherné domy
s balkóny a zahradami. Vidím krásnou přírodu kolem dokola a taky cítím
čerstvý jarní vzduch.
(Josef Zima, 7. A)

Zajímavá města
Praha – město tisíce věží
Naše hlavní město zná
snad každý. Praha leží ve
středu Čech a je hlavním
městem České republiky.
Praha za st ovky le t
získala mnoho přezdívek.
Praha – matka měst, Praha
zlatá, stověžatá Praha či
Praha – srdce Evropy. Leží
totiž přesně ve středu Evropy a je stejně vzdálena od Jaderského,
Severního a Baltského moře. Nejznámější přezdívku si vysloužila, protože
počet věží v našem hlavním městě se odhaduje na tisíc.
V jejím stylu se snoubí starý středověk s moderní grácií. Praha umí být
velkolepá, tajemná, otevřená a nádherná. Během 1100 let, kdy psala svoji
historii, zažila rozkvět, úpadek, ale utrpěla i těžké rány, které ji srazily na
kolena.
Mezi nejstarší místa patří Vyšehrad. Jeho založení se datuje do 10.
století. Podle pověstí právě zde měla svou věštbu o velkém městě vyřknout
kněžna Libuše. Dnes na něm stojí hřbitov, na kterém jsou pohřbeny slavné
osobnosti našich národních dějin.
Karlův most je druhým nejstarším kamenným mostem v naší republice.
Stavbu začal v roce 1357 Karel IV. Podle pověstí na jeho stavbu
potřebovali stavitelé vajíčka, které přidávali do malty a které jim posílali
obyvatelé okolních obcí.
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Most lemuje celkem 30 soch. Až do roku 1841 byl v Praze jediným
mostem přes řeku Vltavu.
Roku 1344 položil Karel IV. základní kámen na stavbu katedrály sv.
Víta. Dnes se tato katedrála využívá pro náboženské účely, ale dříve
sloužila i jako mauzoleum králů, pokladnice korunovačních klenotů nebo
galerie soch a portrétů.
Pražský orloj, jednu z chloub Prahy, sestrojil mistr Hanuš. Orloj
neukazuje jen čas, ale i polohu souhvězdí. Jeho součástí je také procesí
dvanácti apoštolů. I k němu se váže jedna z pověstí. Aby už mistr Hanuš
nemohl sestavit nic podobného, radní ho oslepili. Hanuš se však pomstil a
orloj poškodil. Ten byl do chodu uveden až o sto let později.
Petřínská rozhledna ční 64
metrů vysoko nad Prahou.
Rozhledna je inspirována
Eiffelovou věží v Paříži. Na
Petřín jezdí lanovka.
Do Prahy rozhodně zavítejte.
Můžete ji navštívit ve všech
ročních obdobích a navíc ji
máte blízko jako na dlani.
Petra Janečková, 9. A

Logopedie (nejen) pro rodiče aneb jak
co nejefektivněji trénovat doma
I v dnešním čísle si ukážeme něco k procvičování mluvidel.
Písmenkový výtah
Jedno písmenko vyjede nahoru (zvedneme ruce) a my se při tom
nadechneme nosem. Potom jede písmenko dolů společně s naším
vyslovováním (např. ÁÁÁ …), dokud nám stačí dech. Opakujeme vícekrát
za sebou, můžeme měnit písmenka nebo přidat druhé. V případě dvou
musíme vyslovovat hezky plynule (např. ÁÁÁÓÓÓÁÁÁÓÓÓ). Opět na
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jeden nádech. Až nám to půjde, můžeme vyvézt všechna písmenka a pak
je na jeden nádech vyslovovat: ÁÉÍÓÚÁÉÍÓÚ...
Na procvičování motoriky je vhodné při dvou písmenkách dělat od
shora dolů osmičkový pohyb.

Procvičovací ruleta
Učení hrou je osvědčená metoda, tak to můžete zkusit i při
procvičování oromotoriky. Vyrobte si ruletu a ta už vám ukáže co právě
dělat.

(Šv)

Znakový jazyk
V minulém čísle jsme si ukázali, jak si můžeme objednat něco
dobrého. Dnes v tom budeme pokračovat. Na přání přidáváme do minulé
kávy ještě mléko s cukrem :-).
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Mléko
Obě ruce znakují v oblasti před tělem, střídavým
pohybem nahoru a dolů. Stejně jako bychom dojili
krávu.

Cukr
Pasivní ruka je v pozici před tělem
zaťatá v pěst. Aktivní ruka se
nejpr ve ukazováč kem dotkne
brady
a potom se vztyčeným
ukazováčkem a palcem “zaklepe”
na ruku pasivní.

Zaplatit
Pasivní ruka směřuje dlaní vzhůru. Aktivní ruka má tvar,
jako kdybychom v ruce drželi dirigentskou hůlku. Aktivní
ruka “přejede” ukazováčkem po pasivní od těla směrem
ven.
(Šv)

Tábor se znakovým jazykem
POZOR, POSUNUTÍ TERMÍNU!
Majitel tábořiště se nám ozval s tím, že
náš příjezd i odjezd na tábor musí být o jeden
den posunut. Tábor tedy bude od 11. do 21.
srpna! Bohužel toto z naší strany nemůžeme
nijak ovlivnit. Všem, kteří s námi jedete, jsem
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tuto informaci rozeslala přes e-mail nebo prostřednictvím sms. Dejte mi
prosím vědět vy, kterým změna způsobila nějaké obtíže, abychom vše
vyřešili individuálně.
(Šv)

Veřejná prezentace AP

Srdečně Vás zveme na veřejnou prezentaci

ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ
VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY ÚPICE-LÁNY

ÚTERÝ 19. ČERVNA 2018 od 17 hodin
Loutkové divadlo Úpice
Informatorium školy lánské
Chcete dostávat pozvánky na naše
akce a měsíční souhrn aktualit z ÚLu přímo
do svého e-mailu? Napište nám
na zsul@zsul.cz a my vám pošleme
registrační formulář pro odběr
elektronického Informatoria školy lánské.
Můžete se v něm vždy těšit i na "ÚLovek
měsíce" či rozcestník odkazů na různá školní
videa, fotografie a další zajímavý obsah.
Podívejte se, jak vypadalo květnové číslo,
na www.bit.ly/Informatorium.
(Kal)
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Připravujeme
01.06.2018

09:00 - 11:30

04.-07.06.2018
06.06.2018

08:00 - 11:30

Filmové představení k MDD
Školní výlet 9. A + 9.B
6. tř.: Literární projekt B. Němcová - Česká
Skalice

07.-08.06.2018

Legoland 4. AB + 7. A

07.06.2018

5. tř.: Školní výlet - Polsko

07.06.2018

Školní výlet 6. A - Teplice n. Metují

11.-13.06.2018

Školní výlet 8. A

13.06.2018

15:30 - 17:30

Školská rada ZŠ Úpice-Lány

14.06.2018

17:00 - 18:00

Táborová schůzka pro rodiče

15.06.2018

Výlet dětského parlamentu

18.06.2018

08:00 - 10:00

Beseda Energie - budoucnost lidstva 9. AB

19.06.2018

17:00 - 19:00

Veřejná prezentace absolventských prací

20.-21.06.2018

Výlet za žolíky

22.06.2018

09:00 - 13:00

6.-9. tř.: Atletický čtyřboj (okrsek)

25.06.2018

17:00 - 19:00

Odpis vycházejících žáků

26.06.2018

08:00 - 12:30

Lánský víceboj I

27.06.2018

08:00 - 12:30

Lánský víceboj II

27.06.2018

08:00 - 11:30

1. - 4. tř.: Sportovní areál Havlovice

28.06.2018

16:00 - 18:00

Slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd

29.06.2018

09:00 - 09:45

Předání odměn vyznamenaným žákům

29.06.2018

10:00 - 11:00

Předání vysvědčení ve třídách

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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14/ 06/ 2018
15/ 06/ 2018
18/ 06/ 2018
19/ 06/ 2018
20/ 06/ 2018
21/ 06/ 2018
22/ 06/ 2018
25/ 06/ 2018
26/ 06/ 2018
27/ 06/ 2018
28/ 06/ 2018
29/ 06/ 2018

tuňák s rýží a rajčaty

vepřová pečeně po selsku, chlupaté knedlíky, zelí kysané
hovězí guláš, kolínka

vepřová panenka na houbách, brambor
hovězí maso na rajčatech, houskový knedlík

rizoto z vepřového masa sypané sýrem

rybí porce se sýrem, bramborová kaše

přírodní roštěná, dušená rýže sypaná pórkem

lasaně se zeleninou
penne s kari omáčkou a kuřecím masem

vepřový vrabec, bramborový knedlík, zelí kysané

játra vepřová na cibulce, dušená rýže

1a

1a

7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

30. 05. 2018 - 31. 05. 2018

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

svíčková na smetaně, houskový knedlík
párek slabý s hořčicí a kečupem., pečivo

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

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

rybí karbanátek, brambor
vepřová panenka na švestkách, hranolky
kuřecí řízek, brambor

rýžové nudle se sušenými rajčaty a sýrem
francouzská palačinka s bramborem

burger, hranolky
rýžový nákyp s meruňkami a švestkami
vepřová játra na roštu, brambor

domácí buchty s mákem a tvarohem
langoše se sýrem a kečupem

pečená kuřecí stehna na zelenině, dušená rýže
čočka na cibulce, vejce vařené

omeleta se špenátem, brambor
kynuté ovocné knedlíky

483,- Kč
525,- Kč
546,- Kč
1092,- Kč

1a, 3, 7

1a

1a, 3, 4, 7

1a, 3, 7

7

7

3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

3, 7

7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a

1a, 3, 7

1a, 7

1a, 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

1a, 3, 7, 9

1a

1a, 3, 7

1a

1a, 3, 7

7

4

cena
obědů

12/ 06/ 2018
13/ 06/ 2018

karbanátek smažený, brambor
kuřecí prsa zapečená se sýrem, brambor

1a, 3, 7

džuveč s rýží

šoulet / hrách a kroupy/, uzená kýta

11/ 06/ 2018

rajská omáčka, hovězí maso vařené, kolínka

1a, 3, 7

7

krupicová kaše sypaná kakaem
kuskus se zeleninou sypaný sýrem
bramborové krokety se špenátem

06/ 06/ 2018
07/ 06/ 2018
08/ 06/ 2018

ryba v ovesných vločkách, bramborová kaše

1d, 4, 7

kuřecí závitek, rýže
tyrolské brambory sypané petrželkou

04/ 06/ 2018
05/ 06/ 2018

boloňské špagety sypané sýrem

1a, 3, 7

palačinky s džemem

01/ 06/ 2018

zapečené těstoviny s uzeným masem

VOLBA 2

1a. 3, 7

DATUM

VOLBA 1

01.06.2018 - 29.06.2018

alergeny

JÍDELNÍ LÍSTEK

