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Naši “NEJ” v květnu 2018
Sport 6.-9.
Lucie SACHEROVÁ (9. A)
Sběr bylin
Natálie PROKOPOVÁ (2. A)
Sběr papíru
Václav MUNZAR (3. A)
Josef ZIMA (7. A)

Hádanky na Moodle
Dominika HORÁKOVÁ (8. A)
Marek LANGER (6. A)
Jakub DIBELKA (7. A)

Soutěž na www.zsul.cz
správná odpověď: ochrana osobních
údajů
Marek LANGER
Petr KALOUSEK jr.
Tomáš POSPÍŠIL
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Spanilá jízda zdravotníků
pokračuje…
Zdravotníci svoji letošní účast v soutěžích první pomoci zakončili
vynikajícím 2. místem. Stříbrné medaile získali v regionálním kole soutěže
mladých zdravotníků, které bylo společné pro Královéhradecký a
Pardubický kraj a proběhlo ve středu 30. května 2018 v Ústí nad Orlicí. O
úspěch se zasloužilo družstvo, které „bravurně koučovala“ kapitánka
Diviška Šiková (9. A) a jeho členkami byly Zuzka Horáková (9. B),
Maruška Prouzová a Petra Janečková (obě 9. A), Martina Kuťáková
(8. A). První zkušenosti na velké soutěži sbíraly i nejmladší zdravotnice,
vítězky okresního kola, které nakonec obsadily 6. místo. Družstvo soutěžilo
ve složení Kateřina Jansová (kapitánka, 4. B), Barbora Švehlová (5. A),
Natálie Janovská, Denisa Krůtová a Dominika Strachotová (všechny 4. A).
Bezchybně dívky celou soutěží vedli Matěj Píša a Pavel Jarý (oba 9. B).
Děkuji všem zdravotníkům za celoroční velmi úspěšnou a vzornou
reprezentaci školy. Velké poděkování také patří žákům 9. třídy za jejich
práci ve zdravotnickém kroužku a za reprezentaci lánské školy na
soutěžích v první pomoci. Během své docházky na základní škole zanechali
velký kus práce. Získali řadu ocenění, medailí na okresní i krajské úrovni,
podíleli se na přípravě mladých zdravotníků, chystali besedy, účastnili se
jako figuranti na zdravotnických soutěžích a bez jejich pomoci by
neproběhl ani minikurz první pomoci pro mateřské školy, mají také podíl na
úspěchu družstva mladších dívek. Doufám, že si tedy vychovali nové
nástupkyně a dívky
n a vá ž í n a j e j i c h
úspěchy. Poděkování
patří Divišce Šikové,
Marušce Prouzové,
Pe t ře J a n e č kové ,
Z u z c e H o rá kové ,
Matěji Píšovi a
Pavlovi Jarému.
(Jč)
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Sportovní setkání škol
Vyhráli jsme!!! Po dlouhých šesti letech. Vítězstvím v běžecké štafetě
(10x "lánské kolečko") naše reprezentace korunovala úspěšné tažení
dvanáctým Sportovním setkáním škol. O nádhernou atmosféru čtyřdenní
akce se postarali všichni účastníci, o vítězství Lán pak tito reprezentanti:
Nela Borůvková, Veronika Neureiterová, Lucie Sacherová, Petra Zelinková,
Daniel Čermák, Martin Henych, Jaroslav Kábrt, David Kuťák, Matěj Píša,
Martin Spielberger, Filip Štiller a Matyáš Vintr. Děkujeme! Konečné pořadí:
1. ZŠ Úpice-Lány 29 bodů, 2. ZŠ Kostelec nad Černými lesy 25 bodů, 3.
ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice 19 bodů.

(Kal)

Další ročník Grand Prix 1. stupně
ukončen
Posledním závodem v letošním školním roce v celoroční soutěži Grand
Prix pro 1. stupeň bylo Atletické finále. Závody proběhly ve Sportovním
areálu Květoslava Matysky v úterý 29. května 2018 pod lánskou taktovkou.
Z našich družstev si nejlépe vedli naši nejmladší. Stříbrní byli chlapci a
dívky z 1.-3. tříd. Naopak dívky i chlapci z 4.-5. tříd shodně obsadili čtvrtá
místa. Mezi jednotlivci jsme získali osm medailí. Zlaté medaile si odnesli
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Petr Absolon (2. A) v běhu na 50 metrů a v hodu míčkem, Julie Janovská
(3. A) ve skoku dalekém, Pavlína Horáková (3. A) v běhu na 50 metrů a
Kateřina Horáková (4. A) v běhu na 600 metrů. Druzí byli Jiří Peterka (4.
B) v běhu na 650 metrů, Barbora Horáková (5. A) v běhu na 600 metrů a
Julie Janovská (3. A) v běhu na 300 metrů. V konečném pořadí Grand Prix
nám patří třetí příčka. Celkovým
vítězem se stali reprezentanti ZŠ Bratří
Čapků o jediný bod před ZŠ a ZUŠ
Rtyně v Podkrkonoší a bramborová
medaile zůstala na žáky ze ZŠ Malé
Svatoňovice.
Děkujeme nejmenším lánským
sportovcům za reprezentaci školy.
(Pk Tv+sport)

Loňské vítězství obhájeno
Loňské vítězství v celoroční okrskové soutěži Grand Prix II. stupně
jsme obhájili. Do posledního závodu, který proběhl v pátek 22. června
2018 ve Sportovním areálu Květoslava Matysky, nebylo o vítězi jasno.
Rozdíly mezi prvními třemi byly minimální. Rozhodnout měl tedy páteční
Atletický čtyřboj. Lánské týmy nastupovaly v nejsilnějším složení. Pro
deváťáky to byla poslední příležitost reprezentovat lánskou školu. Starší
družstva byla složena výhradně z žáků 9. třídy. Starší dívky (Lucie
Sacherová, Nela Borůvková, Hana Sedláčková, Petra Janečková a Diviška
Šiková) a starší chlapci (Jaroslav Kábrt, Daniel Čermák, Matyáš Vintr, Filip
Štiller a Jakub Pirný) s přehledem zvítězili. Prvenství získaly i mladší dívky,
které byly posilněny o žákyně 8. třídy. Zlato braly Petra Doležalová, Petra
Zelinková, Veronika Neureiterová, Nikola Weissová a Adéla Koudelová.
Mladší chlapci (Martin Spielberger, Ondřej Souček, Adam Horák, Lukáš
Ljubečko a Ondřej Petera) skončili na výborném druhém místě. Mezi
jednotlivci bodovali tito Láňáci: zlatí byli Jaroslav Kábrt a Lucie Sacherová,
stříbro patří Martinu Spielbergerovi, Petře Doležalové, Danielu Čermákovi
a Nele Borůvkové, bronzové medaile získali Petra Zelinková a Matyáš
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Vintr. Petra Zelinková v běhu na 600 metrů a Matyáš Vintr v běhu na 1000
metrů zlepšili své školní rekordy.
Děkujeme všem žákům, kteří v letošním roce školu reprezentovali na
sportovních soutěžích a podíleli se na celkovém vítězství. Jejich vystupování
bylo vždy bezproblémové, soutěžili fair play a nosili lánský dres s
nadšením.

(Pk Tv+sport)

Krajské kolo dopravní soutěže
Ve dnech 29.-30. května
2018 proběhlo v Rychnově nad
Kněžnou krajské kolo dopravní
soutěže mladých cyklistů. Okres
Trutnov reprezentovali žáci naší
školy. Družstvo ve složení Anežka
Ku l t ová ( 5 . A ) , Ve n d u l a
Menšíková, Ondřej Souček a
Adam Horák (všic hni 6. A)
skončili těsně pod stupni vítězů,
na 4. místě. Gratulujeme.
(Jč, Jn)
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Bramboroví kluci
V době sportovního setkání škol na lánské škole se zároveň konalo i
krajské kolo v Poháru rozhlasu, kam se z prvního místa v okrese
kvalifikovali mladší chlapci. Kraj proběhl ve středu 23. května 2018
v Novém Městě nad Metují. Osm kluků se pralo o každou vteřinu, centimetr
a metr. Po sečtení všech šesti disciplín jim v konečném pořadí patřilo čtvrté
místo. Reprezentovali nás Ondra Souček, Adam Horák, Ondra Netolický,
Láďa Čermák, Martin Spielberger (všichni 6. A), Lukáš Ljubečko, Kuba
Zezula a Martin Tomek (všichni 7. A). Děkujeme za příkladnou
reprezentaci.
(Pk Tv+sport)

Poznávání přírodnin
V červnu proběhlo na naší škole školní kolo v Poznávání živočichů a
přírodopisná soutěž, tentokrát na téma „Život v lese“. Dobré znalosti
předvedli Jan Horák a Marek Langer (oba 6. A), Diviška Šiková (9. A),
Karolína Jansová a Tomáš Goder (oba 8. A). Po delší době jsme se také
zúčastnili okresního kola v poznávání přírodnin. Lánské barvy hájili Tomáš
Goder a Karolína Jansová. Do okresního kola jsme jeli pouze získávat
zkušenosti. Nakonec obsadili 16. místo, resp. 22. místo. Děkuji oběma za
přípravu na soutěž.
(Jč)

Veřejná obhajoba absolventských prací
V úterý 19. června 2018 proběhly veřejné obhajoby absolventských
prací žáků 9. tříd naší školy. Každý ročník je něčím nový a výjimečný. Letos
poprvé jsme za místo konání zvolili prostory loutkového divadla v Úpici. Už
těsně před zahájením byla všechna sedala do posledního místa obsazena.
Pro letošní veřejnou prezentaci vybrali členové komisí devět nejzdařilejších
vystoupení. Vloni mezi prezentujícími převládali chlapci, letos tomu bylo
přesně naopak. Přítomní diváci zhlédli absolventské práce z oblasti sportu,
zeměpisu, historie a zemědělství. K důstojné atmosféře přispěla i dvě
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hudební vystoupení. O tom, že se jednotlivá vystoupení líbila, svědčí i
potlesk, kterým byli jednotliví vystupující odměněni.
Veřejné obhajoby byly důstojným rozloučením současných deváťáků
s lánskou školou.
(Vč)

informace výchovné poradkyně
V předchozím čísle jsem vás informovala o výsledcích našich žáků
v rámci výběrového řízení na střední školy. Nyní si můžete přečíst, na
kterých školách konkrétně budou v příštím roce letošní absolventi studovat.
PŘEHLED

ŠKOL:

1.

GYMNÁZIUM

2.

SPŠ

–

TRUTNOV

- gymnázium všeobecné

1

(Prouzová)

- maturitní obory

7

- učební obory

4

(Astr, Henych, Jarý, Kábrt, Kozina,
Vintr, Pirný)
(Beneš, Čermák, Pytela, Dušička)

3.

-

TRUTNOV

-

SOŠ A SOU VOLANOVSKÁ

- cukrář
- kuchař-číšník

4.

1
3

1

STŘENÍ

2

JIRÁSKOVO

GYMNÁZIUM

SŠ

-

ÚPICE

– NOVÁ PAKA

(Bártová, Osmíková)

NÁCHOD

1

(Janečková)

HOTELNICTVÍ A SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ

- kuchař-číšník

-

(Baudyšová, Slavík)
(Melichar, Sacherová, Nývlt)

ŠKOLA GASTRONOMIE A SLUŽEB

- čtyřleté gymnázium

8.

VELKÉ POŘÍČÍ

(Macková)

2
3

- cukrář

7.

-

MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

- osmileté gymnázium
- veřejnoprávní činnost

6.

(Rýdlová)
(Kubišová, Lencová, Suchánková)

SŠ PROPAGAČNÍ TVORBY A POLYGRAFIE

- grafický design
5.

TRUTNOV

2

– TEPLICE/METUJÍ

(Čepelková, Netolická)
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9.

SPŠ - HRONOV

- automechanik

10. SŠ

2

ODĚVNÍ A GRAFICKÉHO DESIGNU

- grafický design

11. SPŠ

1

CHEMICKÁ

-

VOŠ A SZŠ

-

A

STAVEBNÍ

–

(Poddaná)

1

(Nedomová)

2
1

(Borůvková, Šiková)
(Píša)

1

(Drábek)

2

(Richtera, Zaňka)

NÁCHOD

- stavebnictví

15. SŠ

VETERINÁRNÍ A ZAHRADNICKÁ

-

LANŠKROUN

- chov koní a jezdectví

1

(Sedláčková)

- veterinářství

1

(Horáková)

1

(Kašpar)

16. SZŠ

A SOŠ

-

PODĚBRADY

- agropodnikání

17.

LABEM

SOU VOCELOVA – HRADEC KRÁLOVÉ

- ekonomika a podnikání

14. SPŠ

NAD

TRUTNOV

- zdravotnický asistent
- zdravotnické lyceum

13. SOŠ

– LYSÁ

PARDUBICE

- aplikovaná chemie

12.

(Fronková, Štiller)

OBCHODNÍ AKADEMIE

- obchodní akademie

-

NÁCHOD

1

(Sláma)

(Vč)

Zvířátková olympiáda
GEPARD RYCHLONOŽKA
Konec školního roku se velmi rychle blíží. V červnu jsme dokončili
poslední zvířátko z naší olympiády, vyhlásili vítěze a někteří žáci si tak
zkompletovali svoji sbírku medailí. Zbývá nám už jenom
vyhlásit nejlepšího sportovce mezi dívkami a chlapci.
V září začínáme „GEPARDEM RYCHLONOŽKOU“.
!9

1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. VALÉRIE MIKOVÁ

1. ALEXANDR KARBULKA

2. Barbora Kubečková

2. Jakub Vágner

3. Eliška Dolejšková

3. Matěj Kulhánek

2. TŘÍDA
1. LUCIE HORÁKOVÁ

1. PETR ABSOLON

2. Leona Uhlířová

2. Rudolf Kroka

3. Natálie Tomková

3. Radek Langer

3. TŘÍDA
1. PAVLÍNA HORÁKOVÁ

1. KRYŠTOF KOBOS

2. Julie Janovská

2. Jakub Krčmář

3. Gabriela Absolonová

3. Jiří Švihálek

4. TŘÍDA
1. ANNA ABSOLONOVÁ

1. FILIP RAABE

2. Vu Thi Jen Nhi

2. Jiří Peterka

3. Kateřina Horáková

3. Pavel Horák

5. TŘÍDA
1. BARBORA HORÁKOVÁ

1. ALEXANDR LAKATOS

2. Anežka Kultová

2. Karel Slavík

3. Sabina Horáková

3. Lukáš Borský

(Jč)

Legoland
Školní výlet pro obě čtvrté třídy a 7. A do Legolandu se opravdu
vydařil. Na cestu jsme vyrazili po ve čtvrtek 7. 6. brzy po půlnoci. Mysleli
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jsme si, že budou děti spát, protože
budou unavené, ale adrenalin z
nastávajícího dobrodružství udělal
své. Usnuly jen opravdu malé děti
nebo ty nejunavenější, ostatní pro
samé těšení nedokázaly zamhouřit
oka. V deset hodin ráno jsme se už
natěšeni fotili před vstupem do
Legolandu. Žáci sedmé třídy se
rozprchli hned po atrakcích. Čtvrťáci s učitelkami v doprovodu ještě
absolvovali videoinstruktáž o vyrábění lega a pak se společně vypravili do
továrny na výrobu kostiček. Poté už se mohly i menší děti rozprchnout v
hloučcích po Legolandu. Nebezpečí nehrozilo, všude byli pracovníci areálu
a Legoland sám byl obehnán zdmi kolem dokola. Ke kontrolnímu srazu se
všichni dostavili včas. Děti byly nadšené a hned pokračovaly “v krasojízdě”
dál. Mezi nejoblíbenější atrakce patřily 3D horská dráha ve virtuální
realitě, dračí dráha, horská dráha s lodí, velké akvárium Atlantis, laserová
dráha v egyptské sekci, střílečky v Lego Ninjagu a jiné. Každý si přišel na
své. Dospělí i děti. V 17 hodin se pro nás brány Legolandu zavřely. Po
večeři jsme se znaveni odebrali na cestu domů. Ta probíhala hladce. Za
necelých 8 hodin jsme dorazili do Úpice a tentokrát už spali téměř všichni.
Byl to báječný výlet a všichni jsme si ho pořádně užili.

(Ro)
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Byli jste jedineční
V pondělí 25. června 2018 v podvečer bylo v lánské tělocvičně
netradičním způsobem odepsáno 39 deváťáků. Jejich cesta na lánské škole
začala 1. září 2009. Na dně lánského kornoutu už jim zbývají poslední
bonbony. Většina žáků se zapsala nějakým do historie školy. Na některé
z nich se určitě nedá zapomenout. Byli velmi akční, nápadití, úspěšní,
originální… Není snad oblast, v které nesoutěžili.
Byli členy dětského parlamentu, bez kterého by se neobešla řada školních
akcí, připravovali a organizovali soutěže pro mladší kamarády. Z 9. A se
jedná o Natku Čepelkovou, Járu Dušičku, Petru Janečkovou, Pavla
Kašpara, Elišku Netolickou, Terku Osmíkovou, Kubu Pirného, Marušku
Prouzovou, Divišku Šikovou. Z 9. B to byli Danek Čermák, Martin Henych,
Pavel Jarý a Matěj Píša.
Vynikajících umístění v okresních i krajských kolech dosáhli
zdravotníci. Petra Janečková, Maruška Prouzová, Diviška Šiková, Zuzka
Horáková, Matěj Píša a Pavel Jarý nejen soutěžili, ale školili žáky 1.
stupně, vedli kroužek mladších zdravotníků, podíleli se na kurzu první
pomoci pro mateřské školky a dělali figuranty či rozhodčí na dalších
soutěžích. Těchto šest žáků se účastnilo i okresních kol dopravní soutěže.
Vědomostní soutěže byly také jejich parketou. Ať už to byla dějepisná
(Janečková, Šiková, Astr), zeměpisná (Jarý), fyzikální (Píša) či matematická
olympiáda (Jarý, Píša). Možná nadšení ze zdravotnických soutěží přivedlo
právě šestici zdravotníků k nápadu účastnit se týmové soutěže tříd v
Eurorebusu. Žádný ročník před nimi neměl tu odvahu pustit se do této
celoroční soutěže.
Již od 1. třídy byli poctivými sběrači všeho možného. Přední místa ve
sběru papíru, bylin, víček nebo tetrapaků patřila Pavlu Kašparovi, Filipu
Štillerovi, Martině Bártové, Pavlu Jarému, Matěji Píšovi, Hance Sedláčkové
a Kamile Mackové.
Prosadit se dokázali i v literárních soutěžích (Petra Janečková, Lukáš Nývlt,
Ondřej Astr, Romana Suchánková). Přes kola školní, okresní a krajská se
dokázali probojovat až do kola celostátního.

!12

V pěveckých soutěžích Lány zastupoval Jan Sláma. Na kulturních
akcích, jejichž spolupořadatelem škola byla, nejčastěji pomáhali Martina
Bártová, Diviška Šiková a Jindřiška Poddaná.
Největších úspěchů však dosáhli ve sportu. Rekordy na dlouhých
tratích Matyáše Vintra, ve skoku vysokém Lucky Sacherové a ve skoku
dalekém Jaroslava Kábrta několik let určitě nikdo nepřekoná. Lánský sport
se díky nim po několika letech opět podíval do krajských kol.
Nezapomenutelné sportovní okamžiky jsme zažívali s nimi v Poháru
rozhlasu a atletickém čtyřboji. Letošní vítězství ve sportovním setkání škol
byla třešinka na dortu. Nosit lánský dres byla pro ně čest, nikdy neodmítli
školu reprezentovat. Naopak tito sportovci se o nominaci prali: Lucie
Sacherová, Diviška Šiková, Filip Štiller, Jakub Pirný, Petra Janečková, Soňa
Nedomová, Lukáš Nývlt, Marie Prouzová, Nela Borůvková, Daniel
Čermák, Martin Henych, Zuzka Horáková, Jára Kábrt, Matěj Píša,
Jindřiška Poddaná, Filip Pytela, Hanka Sedláčková a Matyáš Vintr. Stejně
jako loňští deváťáci jako jediní zakusili vítězství v Grand Prix pro první i
druhý stupeň.
Mladší lánští žáčci to budou mít velmi těžké, aby navázali na jejich
úspěchy. Deváťáci, děkujeme vám za vše, co jste pro školu dělali a získali.
V dalším studiu a v životě vám přejeme, abyste byli stejně dobří jako
doposud.
Vaši lánští učitelé

Joel - adopce na dálku
Naše škola sponzoruje vzdělání chudého
dítěte z Indie od roku 2005, kdy byl ve školce. Za
5000 Kč na rok se mu hradí školní materiály,
uniformy, školné, ubytování, dojíždění, pomoc
rodině, vánoční dárek, ale i zdravotní péče pro něj i
jeho matku. Náš chlapeček se jmenuje Joel Charles
Rozario a nyní zdárně ukončil devět let školní
docházky a pokračuje ve studiu na střední škole.
Poslal nám vysvědčení (A je naše 1, B 2 atd.) a
dopis s fotografií, na které se můžete podívat níže:
!13

(Ro)

Jak to vidím já
Autory posledních příspěvků v tomto školním roce jsou žáci obou
devátých tříd. Přečtěte si, jak oni hodnotí svůj pobyt na naší škole.
!14

9 let v ÚLu
Připadá mi to jako včera, když jsem přišel první den do školy a sedl si
na židličku vedle Filipa Štillera. Mimochodem, sedím s ním dodnes. Rád
vzpomínám na třídní výlety, například na Bokouš a do Legolandu
v Německu. Je škoda, že už letos odcházím, protože to bylo nejlepších
devět let mého života.
Štěpán Zaňka, 9. A
5 let v ÚLu
V 5. třídě jsem přestoupila na Základní školu Úpice – Lány. Začátky
na jiné škole byly těžké, rozdělili nás do dvou tříd na A a B. Zpočátku jsem
si vůbec s nikým nerozuměla, a proto jsem se spolu bavili jen my
z Havlovic.
Po delší době jsem si zvykla na styl učení i na spolužáky, ale neminuly
nás občasné hádky. V dalších ročnících jsme si rozuměli čím dál tím více,
zažili jsme spoustu krásných příhod a máme hodně společných vzpomínek.
Nastal poslední rok na základní škole. To už jsme nerozlučný kolektiv,
nehádáme se, držíme dohromady. Na třídní výlet s námi jelo i “Áčko“.
Hodně jsme se skamarádili. Čeká nás již jen odpis a rozloučení v divadle.
Tímto bych vám, milí spolužáci, chtěla moc poděkovat za krásně
strávené poslední roky na základní škole a doufám, že budete mít na nové
škole také tak skvělou třídu.
Nela Borůvková, 9. B
9 let v Úlu
První moje vzpomínka z této školy pochází už z první třídy. Den před
zápisem jsme se stěhovali a já si zlomil ruku, takže celý první týden jsem
nemohl psát.
A teď se najednou ocitám v deváté třídě, za pár měsíců odejdu na
střední školu a tyto vzpomínky si vezmu s sebou.
Nejvíce budu vzpomínat na pátou třídu paní učitelky Prouzové.
Zrovna byla přestávka, a tak jsme si jako pokaždé s děvčaty házeli
s hopíkem. Najednou ale hopík zapadl za skříň a já, Soňa a Natka jsme se
ho snažili vytáhnout. Byla to velké legrace.
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Nejvíc mi ale z této školy budou chybět mí kamarádi. To, co jsme
všechno spolu zažili, ty svatby a ty průšvihy, to se nedá ani vyjmenovat.
S partou spolužáků jsme zažili hodně výletů. Nezapomenu na náš
cyklistický výlet do Babiččina údolí plný strastí a překážek. Taky jsem ve
škole našel svoji nejlepší kamarádku a další přátele, se kterými se budu
scházet i po základní škole.
Jsem rád za tyhle velké vzpomínky.
Jan Sláma, 9. A
9 let v Úlu
Devět let v Úlu uteklo jako voda. 1. září 2009 mě rodiče přivedli do
školy na Lánech poprvé. Tehdy to byla škola zastaralá, staré učebny,
vybavení… Prostě škola na spadnutí. Ale za těch mých devět let se toho
opravdu hodně změnilo.
Nejprve dostala škola novou střechu a okna. Také některé třídy byly
přestavěny a téměř celá škola vymalována. Největší radost máme všichni
z nového hřiště. Také se vyměnil učitelský sbor.
Těch devět let jsem si opravdu užil. Jezdili jsme se školou na různé
exkurze a výlety. Bylo toho hodně, na co budu vzpomínat. ZŠ Úpice-Lány
je dobrá škola a můžu ji všem doporučit.
Pavel Kašpar, 9. A
9 let v úlu
Je to strašně zvláštní pocit vědět, že se po devíti letech rozdělíme a
každý se vydáme úplně jiným směrem. Často jsme se neshodli, dělali si
navzájem naschvály, hádali se, ale vždy jsme to nějak vyřešili po dobrém.
Poslední dva roky si říkám, že se těším, až odejdu ze základní školy, ale
teď, když nad tím přemýšlím, bude mi škola chybět. Nejvíce nás vždy
sblížily třídní výlety nebo exkurze.
Před rokem se naše třída dělila na skupinky, teď však držíme všichni
pospolu. V průběhu devíti let jsem také zjistila, co komu jde a čemu se
věnuje. V páté třídě, když k nám přišly děti z Havlovic, bych nikdy neřekla,
že z nás budou nakonec takoví výborní kamarádi. Máme ve třídě opravdu
přátelské vztahy a já jsem za to moc ráda.
Kamila Macková, 9. B
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10 let v ÚLu
Můj vztah se školou je stejný jako u každého. Má své plusy a mínusy.
Za těch deset let, co jsem tu chodil, jsem zažil momenty, na které bych chtěl
navždy zapomenout, a také momenty, na které bych zapomenout nechtěl.
Vztah školy se mnou si můžete představit jako vztah mezi manžely, kteří se
po letech rozvádí a nechtějí se potom už nikdy vidět.
Vojtěch Drábek, 9. B
A nakonec hodnocení žáka, který byl po dobu několika let
vzděláván individuálně doma.
4 roky v úlu
Nejsem si jist, co říct. Ze školy, když jsem do ní začal chodit, si
pamatuji jen to, jak jsem řekl, že jim odtud uteču. V té době jsem ještě
nevěděl, že to bude pravda. Školu jsem neměl rád, byl jsem pro ostatní
výstřední a příliš kamarádů jsem tady neměl. Jednou jsem byl i za školou.
Ale to jen proto, že jsem se bál, že se mi budou všichni smát.
Teď, když jsem se do školy po letech vrátil, cítím ještě větší
nepřátelství v jejich očích. Dívají se na mě jako na blázna, nikdo nechápe,
že je chci jen rozesmát. A i když se mi to povede, tak ten smích není
radostný, ale škodolibý. Přátelé ze staré školy mi jsou přáteli víc než všichni
v této škole. Nejde o učitele, ale o spolužáky. Těším se až odtud odejdu.
Jan Kozina, 9. B

Zajímavá města
Amsterdam – Benátky severu
Označení Benátky severu se používá pro více měst. Například se
takto přezdívá Petrohradu, Kodani, Hamburgu či Stockholmu.
Amsterdam je hlavní město malé země s názvem Nizozemí. Mluví se
zde německy, francouzsky a nizozemsky (označení pro holandštinu).
V zemi vládne král Vilém Alexandr.
Víte, co se odehrálo v Amsterdamu během druhé světové války? Celé
Nizozemí postupně zabrali Němci jako své území. Před nacisty sem utíkalo
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mnoho Židů, aby se skr y li před
narůstajícím nebezpečím války. Své
dětství zde prožila se svou sestrou a
rodiči i Anne Franková, mladá Židovka.
Když Němci obsadili Amsterdam,
rozhodli se Frankovi, že se skryjí v
zadním traktu domu společně s další
židovskou rodinou. Přežili takto téměř
dva roky. Vchod do jejich útočiště znalo jen pár přátel, kteří jim nosili
zásoby potravin a další potřebné věci. Gestapu však někdo obě rodiny
udal, proto došlo k jejich zatčení a posléze k odsunu do koncentračního
tábora Bergen-Belsen. Zde Anne umírá na tyfus.
Návštěva muzea Anne Frankové v domě, kde se ukrývala, ve vás
zanechá silné zážitky. Poznáte, jak se tenkrát žilo a co si mladá dívka
všechno musela vytrpět. Muzeum je otevřeno celoročně a vstupenky je
možno zakoupit on-line.
Pokud jste žena a milujete módu a módní doplňky, čeká na vás
zajímavá podívaná v muzeu kabelek a peněženek. Nachází se zde více jak
5000 exemplářů kabelek, peněženek, psaníček, tašek a zkrátka všech věcí,
které každá správná žena potřebuje. Často se jedná o kabelky světových
návrhářů.
Další zajímavostí je, že Amsterdam se pyšní nejmenším domem
v Evropě. Měří pouhé dva metry na šířku a pět metrů na délku. Na zhruba
deseti metrech čtverečních se dnes nachází čajovna.
Pánové si pro změnu mohou zaskočit na prohlídku pivovaru Heineken.
Během dvouhodinové prohlídky budou seznámeni s postupem výroby piva.
Nechybí ani ochutnávka a vše završí odvoz lodí do Heineken Shuttle
Board, obchodu této značky. Případní zájemci si mohou zakoupit jednotlivé
produkty.
Společně se rodina zabaví při návštěvě centra vědy Nemo. Pro děti a
dospělé jsou připraveny různé hry pro porozumění. Děti se vyřádí
v chemických laboratořích, shlédnou naučné filmy a videa, nebo si vyzkouší
obrovský bublifuk. Na střeše centra vyrostla restaurace, ze které je
nádherný výhled na město.
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Za květinami můžete vyrazit
do muzea tulipánů, kterými je
především Holandsko vyhlášené.
Milovníkům umění bych doporučila
návštěvu muzea van Gogha.
Petra Janečková, 9. A

Logopedie (nejen) pro rodiče aneb jak
co nejefektivněji trénovat doma
Celý rok jsme pilně trénovali, proto na prázdniny už jen oddechovka vyprávění O třech prásátkách. Procvičíte si nejen výslovnost, ale i slovní
zásobu, fantazii, motoriku při vybarvování nebo znázorňování, můžete
trénovat dech v roli vlka a tak dále a tak dále. A pokud si v něčem
nebudete jistí, mrkněte do našich předchozích čísel ;-).

(Šv)
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Znakový jazyk
Máme tu poslední díl našeho znakování v letošním školním roce.
Všichni už se těší na prázdniny, a tak si naše děti vybraly znaky, které s
nimi souvisí.
Zmrzlina
Znakujeme aktivní rukou, jako kdybychom drželi
kornoutek a lízali zrmzlinu.

Plavat
Obě ruce znázorňují plavání.

Bazén
Nejprve zaznakujeme “vodu” (tu už jsme se
naučili v předchozích dílech) a poté ukážeme
tvar bazénu - pokud je hranatý, znakují ho
ukazováčky obou rukou od těla směrem před
sebe. V případě kulatého nebo oválného bazénu
znakuje tvar pouze jedna ruka, jako kdybychom
bazén kreslili zvrchu.

Horko
Aktivní rukou se vztyčeným ukazováčkem a
prostředníčkem uděláme pohyb od brady směrem
dolů a artikulujeme “horký”.
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Slunce
Ukazováčkem znázorníme kruh kolem hlavy a
můžeme artikulovat slovo “slunce”.

Grilování
O b ě r u c e m a j í v z t y č e n ý u ka z ová č e k a
prostředníček (tvar písmene V). Pohybujeme s
nimi směrem za naší aktivní rukou (např. praváci
vpravo), jako bychom otáčeli maso nebo třeba
špízy na grilu.
Prázdniny/volno
Obě ruce se dotýkají palci na hrudi, ostatními
prsty pohybujeme nahoru a dolů (třepeme).

Nejen dětem z kroužku, ale i vám všem ostatním přeji krásně prožité
prázdniny a v září se budu zase těšit (na táborníky samozřejmě dříve ;-)).
(Šv)

Tábor se znakovým jazykem
Naposledy připomínám sledování našich táborových webovek, kde
naleznete všechny aktuální informace. Adresa zde:
https://sites.google.com/view/taborznakovka
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Křížovka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. Co dostávají žáci na konci roku jako uzavření klasifikace?
2. Jak se nazývá první letní měsíc (poslední měsíc školy).
3. Největší řecký ostrov.
4. Aby žáci uvolnili atmosféru před koncem roku a vše jim rychleji
uteklo, jezdí se svými učiteli na školní …… (1. pád, č.mn.).
5. Za čím často jezdíme o prázdninách na dovolené? (1. pád, č.j.).
6. Když žáci dostanou vysvědčení, je konec června, začínají ……
7. Druhý a zároveň posední prázdninový měsíc se nazývá: ……
8. Oblíbená činnost o prázdninách.

Tajenka: ______________
Ondřej Petera, Tomáš Kameník, 7. A
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Fotogalerie

Připravujeme
02.-04.07.2018

07:00 - 15:00

11.-21.08.2018

Příměstský tábor školní družiny
Letní tábor se znakovým jazykem

28.08.2018

09:00 - 10:30

Opravné zkoušky - 1. den

29.08.2018

09:00 - 10:30

Opravné zkoušky - 1. den

03.09.2018

08:00 - 11:00

2.-9. tř.: Zahájení školního roku 2018-2019

03.09.2018

09:00 - 10:00

1. tř.: Vítání prvňáčků

07.09.2018

08:00 - 09:45

3.-9. tř.: Planeta Země 3000 - Myanmar

27.09.2018

08:00 - 13:00

Den zdraví

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 !23

Odpovědný redaktor: Mgr. Jakub Huček
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palačinky s meruňkovým džemem
vepřová panenka na švestkách, hranolky
cuketové placičky s ořechy a jogurtovým dipem

06/ 09/ 2018
07/ 09/ 2018
10/ 09/ 2018

azu po tatarsku, špagety sypané sýrem

hrachová kaše, uzená kýta
segedínský guláš, houskový knedlík

vepřová kotleta na houbách, dušená rýže

1a, 3, 7

1a. 3, 7

25/ 09/ 2018
26/ 09/ 2018
27/ 09/ 2018
28/ 09/ 2018

vepřová panenka na houbách, brambor
lasaně s mletým masem a zeleninou

rizoto z vepřového masa sypané sýrem

vepřová pečeně po selsku, houskový knedlík, zelí

ryba pečená s dýňovými semínky, brambor
Státní svátek

1a, 3, 7

7

30.08.2018 - 31.08.2018

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

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

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

zapečená kořenová zelenina s modrým sýrem
Státní svátek

francouzská palačinka, brambor
smažený květák, brambor

7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a,

7

7

7

1a

1a, 3, 7

1a, 7

1a, 7

1a

1a, 3, 7

1a

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

alergeny

8a - mandle, 8c - vlašské ořechy 9 - celer, 10 - hořčice, 11 - sezamová sem., 12 - oxid siřičitý a siřičitany, 13 - vlčí bob / lupina /, 14 - měkkýši, => a výrobky z nich

Alergeny : 1 - obiloviny lepek, 1a - obiloviny pšenice, 1d - obiloviny - oves, 2 - korýši, 3 - vejce, 4 - ryby, 5 - arašídy, 6 - sójové boby, 7 - mléko, 8 - ořechy, mandle, pistácie,

polévka dle denní nabídky

telefon: 499 781 429; 733 662 895; e-mail: jidelna @zsul.cz

1a, 3, 4, 7

1a

1a, 3, 7

7

šoulet / hrách a kroupy/, uzená kýta
rýžové nudle se sušenými rajčaty a sýrem

437,- Kč
475,- Kč
494,- Kč
988,988,- Kč
Kč

24/ 09/ 2018

hamburská kýta na smetaně, houskový knedlík

1a., 3, 7, 9

cena
obědů

domácí buchty s mákem a tvarohem

19/ 09/ 2018
20/ 09/ 2018
21/ 09/ 2018

rybí filé , brambor

1a, 3, 4, 7

přírodní roštěná, dušená rýže sypaná pórkem

dýňové kari s cizrnou, dušená rýže
pečená kuřecí stehna na zelenině, dušená rýže
bramborové knedlíky plněné uzeninou, zelí kysané

17/ 09/ 2018
18/ 09/ 2018

vepřová kýta po italsku, těstoviny

1a, 3, 7

7

1a, 3, 7

barevné těstoviny s pórkem a sýrem
bramborové krokety se špenátem

13/ 09/ 2018
14/ 09/ 2018

holadský řízek, brambor
kuřecí prsa zapečená se sýrem, brambor

1a, 3, 7

střapačky se zelím
krupicová kaše sypaná kakaem

11/ 09/ 2018
12/ 09/ 2018

smažený sýr, brambor

rajská omáčka, hovězí maso vařené, kolínka

1a, 3, 7

1a

piškotová bublanina s ovocem
kuřecí plátek na zelenině, těstovinová rýže

04/ 09/ 2018
05/ 09/ 2018

1a, 3, 4, 7

1a, 3, 7

špagety carbonara / slanina, smetana, sýr/

VOLBA 2

rybí porce se sýrem, brambor

DATUM
03/ 09/ 2018

VOLBA 1

01.09.2018 - 30.09.2018

vepřový vrabec, bramborový knedlík, zelí kysané

alergeny

JÍDELNÍ LÍSTEK

