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Naši “NEJ” v červnu 2018
Sport 6.-9.
Lucie SACHEROVÁ (9. A)
Sběr bylin
Matěj PÍŠA (9. B)
Sběr papíru
Natálie KRŮTOVÁ (2. A)

Hádanky na Moodle
Karolína JANSOVÁ (8. A)
Matěj PÍŠA (9. B)
Jakub DIBELKA (7. A)

Soutěž na www.zsul.cz
správná odpověď: XVI.
Marek LANGER
Jakub DIBELKA
Anonymní účastník
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Oko bere
Je známá a oblíbená hazardní hra. Souhrnný
počet bodů nesmí překročit číslo 21. A tak
doufáme, že rodiče právě jednadvaceti nových
prvňáků s odstupem času vyhodnotí, že zapsat
své dítě na ZŠ Úpice-Lány žádný hazard nebyl.
Slavnostní akt přivítání nových žáků
zahájila lánská hymna. Všichni byli představeni
spolužákům z 2. až 9. tříd, obdrželi lánský
kornout štěstí, lánský odznak, kšiltovku s logem
školy a pamětní list s datem 3. září 2018. Své místo v rámci slavnostního
dopoledne mělo i poděkování kolegyním z mateřských škol, které naše
nové klienty skvěle připravují. O své školní zkušenosti se podělili třeťáci
Natálie Bidlová a Petr Payma. Spolu s dalšími spolužáky také zatancovali.
Na závěr vznikl první společný snímek, kde jednadvacítka čerstvých
školáků vypouští do světa balonky pro štěstí…

(Ks)

Zlatý certifikát
Již šestým rokem se lánská škola účastní Olympijského víceboje, který
organizuje Český olympijský výbor. Během školního roku žáci plní osm
disciplín, které prověří jejich zdatnost, obratnost, sílu, vytrvalost a ohebnost.
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Ti, co splní všech osm disciplín, si s klasickým vysvědčením odnesou i
vysvědčení olympijské. Na tomto diplomu naleznou porovnání aktuálních
výkonů s těmi loňskými, dále doporučení, které sporty jsou pro ně vhodné,
svůj sportovní vzor a odkaz na nejbližší sportovní oddíl. V loňském školním
roce tento diplom získalo 95 % Láňáků, čímž naše škola dosáhla na metu
nejvyšší. Stali jsme se tak poprvé držiteli zlatého certifikátu!

(Jč)

Medové trhy
Na základě velmi příznivých ohlasů
z předchozích tří let uspořádá
Základní škola Úpice-Lány tuto
předvánoční akci i letos. Můžete se
opět těšit na výrobky z medu medovinu, med, svíčky, perníčky,
medové bonbony, mýdla atd.
Příznivce tvoření jistě potěší spousta
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dílniček, kde si budete moci vyfouknout a namalovat skleněnou vánoční
ozdobu, vyrobit adventní věnec, vytvořit přání pro své nejbližší a mnoho
dalšího. Bližší informace se dozvíte včas z připravovaného letáčku. Přijďte
strávit příjemný den. Budeme se na vás těšit v sobotu 24. listopadu od
9:00 do 15:00 hodin.
(Šv)

Dětský parlament v akci
Ve čtvrtek 6. září se poprvé v letošním školním roce sešel dětský parlament.
Jsme rádi, že se ke stávajícím členům přidali i noví. Každá třída má
v parlamentu svého zástupce. Nejpočetnější skupinou zůstávají deváťáci,
kteří mají bohaté zkušenosti s pořádáním akcí. Pokud byste se k nim chtěli
přidat, budeme rádi. Schůzky se konají ve čtvrtek ráno od 7:15 v učebně
fyziky.

Seznam členů dětského parlamentu:
6. A
Švehlová Barbora
7. A
Langer Marek, Koudelová Adéla, Janečková Tereza, Šlechtová Pavlína,
Menšíková Vendula, Horák Matyáš, Horáčková Eliška, Čermák Ladislav
8. A
Bárta Dan, Zákravská Aneta
9. A
Doležalová Petra, Dašková Markéta, Košnarová Andrea, Horáková
Dominika, Zelinková Petra, Neureiterová Veronika, Staňková Tereza,
Velcová Nikola, Kuťáková Martina, Goder Tomáš, Jansová Karolína,
Jiránková Natálie, Horká Petra
A co pro vás dětský parlament připravil? Podívejte se na plán akcí, který je
k dispozici na následujících stránkách časopisu a nástěnce mezi prvním a
druhým patrem ve škole.
!5

Na členy parlamentu se můžete obracet i s dotazy a problémy, které ve
škole řešíte. Oni je předají učitelům nebo vedení školy.
Prvními akcemi, na které vás parlamenťáci zvou, jsou NOVOŠKOLNÍ
DISKOTÉKA a DEN ŠÍLENÝCH ÚČESŮ. Obě proběhnou v říjnu. Bližší
informace se dovíte z plakátů nebo od členů parlamentu.

NOVOŠKOLNÍ DISKOTÉKA
vstupné: 20 Kč

v pátek 12. 10. 2018
od 16:00 do 20:00
pořadatel: dětský parlament
ZŠ Úpice-Lány

tělocvična ZŠ Úpice-Lány
(Ji)

Plán akcí dětského parlamentu
na rok 2018/2019
Září

- Den zdraví

Říjen

- Novoškolní diskotéka
- Den šílených účesů
- Oslavy vzniku Československa
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Listopad - Strašidelná stezka
- Medové trhy
Prosinec - Bleší trh
- Cukrářský výrobek - soutěž
- Lány mají talent + diskotéka
Únor

- Barevný týden
- Srdíčkový den
- Karneval

Březen

- Černý Petr
- Den učitelů
- Vyměněný den

Duben

- Čarodějnický rej
- Velikonoční kraslice - soutěž

Květen

- Detektivní víkendovka

Červen

- Setkání s vedením školy
- Výlet dětského parlamentu

- Celoroční pomoc na veškerých školních akcích.
- Návštěva ZŠ Lázně Bělohrad – středisko DP.
- Změna programu vyhrazena.
(Ji)

Deváťáci opět přepisovali rekordy
Stalo se již tradicí, že v předposlední den školního roku se na lánské škole
koná Den rekordů. Letošní ročník byl výhradně v režii deváťáků. Nejprve
Daniel Čermák a Jaroslav Kábrt překonali rekord Lánského kolečka, ale do
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tabulek bude zapsán čas Jaroslava Kábrta (31,6 s). Při okrskovém kole
atletického čtyřboje pokořil svůj vlastní rekord v běhu na 1000 metrů
Matyáš Vintr. V Den rekordů se ještě zlepšíl a doběhl do cíle v čase
2:47,4 min. Lucie Sacherová se na třetí pokus přenesla při skoku vysokém
přes laťku ve výšce 161 cm, čímž zlepšíla svůj “osobák”. O pět minut
později ještě přidala rekord v běhu na 250 metrů (37,2 s). Gratulujeme
rekordmanům a přejeme hodně sportovních úspěchů na střední škole.
(Jč)

Grand Prix 2017-2018
výsledky celkového Grand Prix za 1. stupeň
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výsledky celkového Grand Prix za 2. stupeň
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Statistika celoročních soutěží
Hádanky na MOODLE 2017-2018
Pořadí

jméno a příjmení

třída

počet bodů

1.

Matěj Píša

9. B

195,7

2.

Marek Langer

6. A

189,4

3.

Jakub Dibelka

7. A

188,5

třída

hmotnost (kg)

Sběr papíru
Pořadí

jméno a příjmení

1.

Šimon Zelinka

2. B

1487

2.

Matěj Souček

2. B

1140

3.

Kateřina Horáková

4. A

1100

třída

celkem (v Kč)

Sběr bylin
Pořadí

jméno a příjmení

1.

Matěj Píša

9. B

1127,3

2.

Barbora Horáková

5. A

630,5

3.

Natálie Prokopová

2. A

487,6

Sportovec roku - kategorie dívky 1.-5. třída

Pořadí

jméno a příjmení

třída

počet bodů

1.

Kateřina Horáková

4. A

82

2.

Barbora Horáková

5. A

82

3.

Dorota Vojtěchová

5. A

70
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Sportovec roku - kategorie chlapci 1.-5. třída

Pořadí

jméno a příjmení

třída

počet bodů

1.

Jiří Petera

4. B

102

2.

Karel Slavík

5. A

86

3.

Tomáš Zelinka

4. B

76

Sportovec roku - kategorie dívky 6.-9. třída

Pořadí

jméno a příjmení

třída

počet bodů

1.

Lucie Sacherová

9. A

306

2.

Petra Zelinková

8. A

216

3.

Nela Borůvková

9. B

204

Sportovec roku - kategorie chlapci 6.-9. třída

Pořadí

jméno a příjmení

třída

počet bodů

1.

Matyáš Vintr

9. B

262

2.

Ondřej Souček

6. A

242

3.

Martin Spielberger

6. A

222

Sportovec roku - bez ohledu na kategorii

Pořadí

jméno a příjmení

třída

počet bodů

1.

Lucie Sacherová

9. A

306

2.

Matyáš Vintr

9. B

262

3.

Ondřej Souček

6. A

222
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Počty vyznamenaných žáků ZŠ Úpice-Lány
II. pololetí

vyznamenaní

samé jedničky

ostatní

1. A

13

8

5

2. A

13

10

3

2. B

10

7

3

3. A

15

6

9

4. A

7

1

6

4. B

8

0

8

5. A

6

0

6

6. A

8

1

7

7. A

5

1

4

8. A

5

0

5

9. A

2

1

1

9. B

4

0

4

94
39,3%

35
14,3%

2017-2018

Informace výchovné poradkyně
Námětem mnoha hovorů žáků 9. tříd jsou přijímací zkoušky a výběr
vhodné střední školy. Aby rozhodování měli současní deváťáci jednodušší,
je pro ně připraveno mnoho aktivit, které s kariérovým poradenstvím
souvisí.
V úterý 9. října 2018 proběhne schůzka rodičů vycházejících žáků.
Rodiče budou seznámeni s novinkami, které se týkají výběru škol, podávání
přihlášek a průběhu přijímacího řízení. Schůzka začíná v 16.00 hodin
v učebně chemie. Přítomny budou Iveta Votočková, výchovná poradkyně a
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vyučující češtiny, Iveta Jiříčková, vyučující matematiky, Vendula Janečková,
třídní učitelka 9. A, a Lenka Mikesková, školní psycholožka.
V pátek 12. října 2018 navštíví v rámci vyučování 9. A Burzu
středních škol v Trutnově. Zároveň proběhne exkurze ve firmě ZPA Trutnov.
V jednání je také návštěva Oblastní nemocnice Trutnov. Podrobnější
informace obdrží žáci při hodinách volby povolání.
Dne 6. listopadu 2018 bude na téma volba povolání besedovat se
žáky 9. třídy Bc. Zuzana Peterová z IPS ÚP Trutnov.
Na začátku měsíce října obdrží žáci Atlasy školství 2019/20. I tato
publikace jim usnadní orientaci mezi středními školami Královéhradeckého
kraje.
(Vč)

Jak to vidím já
I v letošním školním roce budou žáci 6.-9. tříd přispívat svými texty do
školního časopisu v rámci projektu Jak to vidím já. Témata na celý rok již
znají.
Nemůžeme začít jinak než zamyšlením nad letošním extrémně horkým
létem. Celkem zažila naše republika 48 tropických dnů, a tak si ruce mnuli
především prodejci bazénové chemie, ventilátorů a klimatizací, zmrzliny a
chlazených nápojů. Koupaliště praskala ve švech. Třeba na trutnovském
koupališti padl rekord. V jeden den přišlo 2470 návštěvníků.
A jak se s horkým létem poprali žáci naší školy? Čtěte dále.

Jak jsem přežil letošní horké léto
Horko jsem zvládla dobře, vůbec mi nevadilo. Můj návod je jednoduchý.
Oblékněte si plavky, naplňte vodní pistoli a sežeňte protivníka do vodní
bitvy. A když vás vodní radovánky omrzí, nabízím
příjemnou procházku po zahradě.
(Dorota Vojtěchová, 6. A)
Přibližně v polovině prázdnin jsme se vydali s rodiči na Moravu do Velkých
Bílovic. Jezdili jsme se koupat na koupaliště a pořádali různé výlety. Potom
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jsem jela na tábor. Užívali jsme si hlavně koupání v řece, která byla
příjemně studená. Po zbytek prázdnin jsem se koupala doma v bazénu.
Horkému počasí jsem se tedy bránila především pobytem ve vodě.
(Sabina Kábrtová, 6. A)
Letošní horké léto jsem trávila doma u bazénu
nebo ve stínu a pila jsem také hodně studených
nápojů. Dovolenou jsem prožila s rodiči
v Jeseníkách převážně u přehrady. Příjemné
byly také projížďky na kole a na koních na
Moravě.
(Anežka Kultová, 6. A)
Protože bylo velké teplo už na začátku prázdnin, přemýšleli jsme společně
s rodiči nad tím, kam bychom se mohli jezdit koupat. Nakonec jsme se
rozhodli pro rybník Brodský u Červeného Kostelce. Ihned po příjezdu jsme
se do něj zamilovali a téměř celé léto jsme se jezdili koupat právě tam.
(Aneta Zákravská, 8. A)
V období největšího vedra jsem byla u babičky, která bydlí v Železnici.
Společně s ní tam bydlí i teta se strýcem a jejich tři děti. Celý týden jsme
navštěvovali okolní bazény, a tak jsem se i já hodně opálila, přestože jindy
mám pleť bílou. Ale moje radost byla pouze dočasná, protože opálená
kůže se mi brzy sloupla a já byla zase bílá jako albín.
Velká vedra mi v některých dnech nedělala dobře, a tak jsem raději
zůstávala doma. Někdy se mi zdálo, že doma je ale ještě tepleji než venku.
A na to jsem měla osvědčenou taktiku. Lehla jsem si v kuchyni na zem
na chladivou dlažbu.
Jsem ráda, že nesnesitelná vedra už skončila.
(Eliška Munzarová, 8. A)
Za nejlepší osvěžení ve vedrech považuji koupání v příjemně studené vodě.
V tomto ohledu byl pro mě začátek léta nepředstavitelný. Rodiče byli každý
den v práci a mně nezbývalo nic jiného než hodně pít a čekat na den, kdy
odjedeme na dovolenou do Řecka.
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Konečně jsme vyrazili na letiště. Náš let měl sice zpoždění, ale o to
více jsem se těšil na osvěžující moře a bazén.
Nic však netrvá věčně, a tak o týden později jsme se zase vrátili do
Čech. Jelikož doma nemáme bazén a na koupališti jsem nemohl být každý
den, musel jsem si vystačit se zmrzlinou a osvěžujícími nápoji z lednice.
Začalo září, vedra trochu opadla a začala škola. Teď si tak trochu
říkám, že bych si rád prázdniny zopakoval.
(Ondřej Petera, 8. A)
Letošní horko bylo opravdu velké, a proto jsem musel najít
způsob, jak se s tím vypořádat. Začal jsem oblečením. Strojil
jsem se tak, abych měl na sobě co nejméně věcí. Oblékal
jsem si nejčastěji kraťasy a tílko. Přizpůsobil jsem vysokým
teplotám také pitný režim. Pil jsem tak hodně, že mě rodiče
museli hlídat, abych to s tím pitím nepřeháněl.
Když jsme si hráli u domu, vždycky byla připravená
vanička s vodou pro osvěžení. Na návštěvě u kamarádů jsme se zase
koupali v jejich bazénu. A když jsme podnikli nějaký výlet, měli jsme u sebe
dostatek pití. Příjemné bylo osvěžení v řece nebo malém potůčku.
Přestože bylo o prázdninách opravdu velké teplo, prázdniny jsem si moc
užil.
(Dan Bárta, 8. A)
Toto léto bylo pro mě zatím nejteplejší a také jsem si ho nejvíce užila. Letos
bylo opravdu velké horko, a proto jsem byla neustále ve vodě. Ať už u
moře, na koupališti, na písníku nebo na zahradě v bazénu. Neustále jsem
někde cestovala, a tak nebyl čas na nudu. U sestřenky, bratrance, venku,
na táboře…
Ale ze všeho nejvíce se mi líbila dovolená v Egyptě. Nejlepší a
nejzáživnější dovolená, na které jsem kdy byla.
Toto léto bylo opravdu skvělé a myslím, že jsem jsi ho maximálně užila.
Moc mě mrzí, že už skončilo.
(Petra Doležalová, 9. A)
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Už na začátku léta jsem byla natěšená na to, co všechno mě čeká. Měla
jsem jen strach, aby se něco nepokazilo. Na začátku prázdnin jsem chodila
k babičce koupat se do bazénu a pak to vypuklo. Nejprve jsem jela na
týden na chatu s mojí nejlepší kamarádkou a s našimi rodinami do jižních
Čech. Bylo tam moc nádherně, chodili jsme se hlavně
koupat. Loď nás zavezla ze Zvíkova na Orlík a také na
zámek Hluboká. Zámek vypadal jako z pohádky. Došlo i na
koupaliště v Táboře. Po týdnu stráveném v Praze jsme se
vydali do rakouských Alp. Věnovali jsme se hlavně turistice.
Na konci prázdnin následovala ještě dovolená u moře na
řecké Krétě. Moře bylo nádherně čisté, místní obyvatelé
velmi milí, klidně bych tam zůstala ještě déle…
(Hana Teichmanová, 9. A)

Rozhovor s Veronikou Neureiterovou
Veronika Neuiereiterová je po Lukáši Nývltovi (dnes student MG a SOŠ v
Úpici) dalším žákem naší školy, kterému pomohl projekt s názvem Cesta
talentu. Posláním je pomoci tomu, kdo chce změnit svůj život, je ochoten
pro to něco udělat a změnit tím svět k
lepšímu. V čele nadačního fondu stojí
Ing. Eva Grund. Lukášovi nadace
uhradila týdenní jazykový kurz
angličtiny, Veronika díky finanční
pomoci strávila příjemný týden
m e d i á l n í h o v ýc v i k u p o ř á d a n ý
agenturou Ambrózia.
Veroniko, co se skrývá pod názvem Ambrózia?
Je to umělecká agentura, která po dobu celého roku dává dětem do 18 let
možnost naučit se něco, co doposud neznaly. Agentura umožňuje dětem
podívat se i do zahraničí. Každý turnus je rozdělen do 4 skupin, ve kterých
děti spolupracují po celý týden či více dní pobytu. Jedná se o filmový
ateliér, mediální, muzikálovou a hereckou třídu. Ambroziáda se koná
většinou o prázdninách (jarních, letních, podzimních) ve větších městech.
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Kdo vybral právě tebe?
Každá škola má možnost zapojit se do tohoto projektu. Měla jsem to štěstí,
že vedení školy vybralo mě. A byla jsem opravdu strašně ráda.
Musela jsi splnit nějaké požadavky?
Napsala jsem motivační dopis a na základě tohoto dopisu jsem byla
vybrána. Více o mně se můžete dočíst na www.cestatalentu.cz/projekty.
Z čeho se skládal denní program?
Já jsem se zúčastnila hned prvního turnusu, který se konal od 13. do 20.
července v Praze. Protože jsem byla v desetičlenné mediální třídě, bylo
naším úkolem zdokumentovat průběh každého dne. Potom jsme museli vše
zpracovat a sestříhat do tzv. minuty (sestřih z každého dne, který
pravidelně vycházel na kanále YouTube). Dále jsme psali kroniku a
přidávali příspěvky na Facebook a Instagram.
Jak hodnotíš svůj pobyt?
Určitě to byla skvělá zkušenost a chtěla bych si příště vyzkoušet kurz s
jiným zaměřením.
S Veronikou si povídaly: Petra Zelinková a Markéta Dašková (9. A)

Tajný žolíkový výlet
Na konci minulého školního roku se vypravilo 26 žáků z 6. až 9. tříd na
tajný výlet. Tentokrát zůstali v tuzemsku a vyrazili do Brna a okolí. První
zastávka byla ve VIDA parku, kde si
vyzkoušeli mnoho zajímavých pokusů,
potom si užili dvě a půl hodiny skvělé
zábavy v aquaparku a celý den
zakončili příjemnou proc házkou
centrem města. Tam je odvezla místní
šalina. Vystoupali i na hrad Špilberk a
kochali se výhledem na večerní Brno.
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Zázemí pro přenocování jim v ZŠ Vejrostova poskytl ředitel této školy.
Druhý den se žáci svezli parníkem po Brněnské přehradě a vystoupali
na hrad Veveří. Odtud zamířili zpět domů.
A kdo se tajného výletu zúčastnil? Byli to ti, kteří nasbírali za celý
školní rok 18 a více žolíků. Tedy neporušovali pravidla "Lánského
desatera", nepoužívali žolíky na vymazání známek, byli mimořádně aktivní
či vzorně reprezentovali školu a především byli slušní.
I letos můžete sbírat žolíky a těšit se na zaslouženou odměnu. Je jen
ve vašich rukách, kolik žolíků získáte a jak s nimi naložíte. My už se teď
těšíme na partu super lidiček z druhého stupně, se kterými opět vyrazíme
na nějaké zajímavé místo ☺ .
(Ji)

Pravidla pro získání žolíků:
1. Žák 6. až 9. třídy, který se v daném měsíci neprohřešil proti Řádu školy
včetně Lánského desatera, obdrží od třídního učitele dva žolíky. Rozdávat
se budou na třídnických hodinách, které jsou v uvedených třídách povinné,
nejdéle však k 1. dni v měsíci.
2. Žolík má dvě funkce:
❖ 20 žáků s největším počtem získaných, a po ukončení soutěže
odevzdaných žolíků, odjede na konci školního roku na tajný
výlet na atraktivní místo na území ČR, příp. v „nejbližším“ zahraničí.
Jeden den volna v červnu si mohou vybrat další žáci, kteří k datu
uzávěrky nastřádají a odevzdají minimálně 15 žolíků.
Pokud žák obdrží během školního roku ředitelskou důtku, ztrácí možnost
výletu se zúčastnit. (Toto rozhodnutí není konečné. Lze ho zvrátit, pokud
splní podmínku v bodě 3.) Toto rozhodnutí je nezvratné, pokud žák obdrží
v pololetí snížený stupeň z chování nebo bude rodičům zaslán kárný
dopis.

❖ Žolíka mohou žáci následující měsíc použít na škrtnutí špatné známky,
kterou dostanou. Musí mít však žolíka v daný okamžik u sebe a ihned
ho odevzdat konkrétnímu vyučujícímu. Každý učitel určí žákům
pravidla pro svůj předmět, žák tak zjistí, na které známky
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se žolík nevztahuje a jak často ho může použít. Platí
pravidlo, že v daném měsíci se v daném předmětu může
smazat pouze jedna známka.
!POZOR: „Žolík je nepřenosný do dalších měsíců!“ (Příklad: žolík,
kterého žák obdržel za své chování v září, lze použít jen v říjnu –
vždy pouze následující měsíc.)
3. Během roku lze získat i tzv. „ŘEDITELSKÉHO ŽOLÍKA“.
Ten bude udělen zároveň s ředitelskou pochvalou a je přenosný i do
dalších měsíců. Nedá se však použít na předmět, kde byla již známka
smazaná žolíkem „obyčejným“. ŘEDITELSKÝ ŽOLÍK zároveň umožní
žákovi vrátit se do soutěže o tajný výlet.
Jeden ŘŽ „vynuluje“ v této soutěži jednu ŘD, ale nezapočítává
se do celkového počtu žolíků. V případě stejného počtu
odevzdaných žolíků má přednost žák, který nedostal ředitelskou
důtku.
4. Soutěž probíhá od září do května. Žák musí mít pro získání žolíka
v daném měsíci splněnou 50% účast na vyučovacích hodinách.
5. SOUTĚŽ TŘÍD
Třída, která v daném pololetí dosáhne nejvyššího průměru počtu žolíků na
jednoho žáka, bude chodit celý týden přednostně na oběd. Další
podmínkou je, že každý žák třídy musí v daném pololetí získat žolíky
(aspoň v jednom měsíci).

Logopedie (nejen) pro rodiče aneb jak
co nejefektivněji trénovat doma
V letošním prvním čísle našeho časopisu si po prázdninách protrénujeme
grafomotoriku. Nejprve najděte správnou cestu, obrázek si hezky
vybarvěte a nakonec můžete zkusit různé varianty cvičení. Například
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nadechnout se nosem, zadržet dech a spočítat si, kolikrát jste bludiště po
správné cestě zdolali na jeden nádech. Tak s chutí do toho.

(Šv)

Tábor se znakovým jazykem
Rok na táboře
I letos jsme se o letních prázdninách vydali na náš tábor se znakovkou.
Vyzkoušeli jsme nové místo ve Studené Vodě u Božanova v malebném
prostředí Broumovských skal a jako každý rok jsme si to parádně užili.
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Letošní ročník se nesl v
duc hu celotáborové hr y
„Skokem kalendářním
rokem“.
Za deset dní jsme
prošli celým rokem od ledna
až po prosinec. Oslavili jsme
Va l e n t ý n a , v y r o b i l i s i
čarodějnice, proběhla zimní
olympiáda, oslavili jsme
Helouween a mnoho
dalšího. Největším překvapením pro všechny byly naše Vánoce, které měly
své velké kouzlo i v létě. Během tábora jsme hráli spoustu her, sbírali body
pro jednotlivá družstva, tvořili jsme, znakovali, užívali sluníčka i vody v
bazénu, zpívali s kytarou u táboráku, pozorovali hvězdnou oblohu a
užívali si čas s lidmi, které máme rádi. Překonali jsme všechny výzvy: stezku
odvahy, noční hlídky, ale třeba i pěší túru na Korunu. Letos se s námi kromě
dětí z naší školy a ze Rtyně vydaly i děti ze ZŠ Bratří Čapků, Trutnova,
Prahy a Brna. Vznikaly nové první lásky, nová přátelství. Byli jsme dobrý
tým.
Na závěr nás čekalo ještě jedno překvapení, a to výlet do farmy
Wenet, kde jsme nakrmili a pomazlili zvířátka. Bylo moc fajn od dětí slyšet,
že si tábor užily a že bychom ho měli uspořádat delší. Máme tedy nad čím
přemýšlet a na příští rok se už teď moc těšíme.
Závěrem ještě jednou velké poděkování všem vedoucím, kuchařkám,
hasičům ze Rtyně a všem sponzorům, bez kterých by to nešlo. Jsou to:
Město Rtyně v Podkrkonoší, BP Lumen s. r. o., Zdravá lahev, Siko koupelny
a. s., Sollertia s. r. o. (Miroslav Podlipný), Albi a. s., Krpa Paper a. s., Saar
Gummi Czech, s. r. o, Melichar CZ, Wikov Industry a. s. a dalším, kteří
nechtějí být jmenováni. Děkuji také všem, kteří pro děti donesli spoustu
krásných odměn. V neposlední řadě patří velké poděkování panu řediteli
Kalouskovi, který naše aktivity podporuje, a také Vám rodičům za to, že
jste nám své děti svěřili.
(Šv)
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Anketa - kdo chce odebírat ÚL
Vážení rodiče, tímto rokem vstupujeme již do devatenácté „sezóny“
vydávání měsíčníku s názvem ÚL, který přináší svým čtenářům rozhovory,
ankety, soutěže, kvízy, křížovky, omalovánky a nejnovější informace o
akcích, projektech a kurzech pořádaných v Základní škole Úpice-Lány. ÚL
předáváme žákům zdarma. Pro někoho je to médium oblíbené, pro jiného
pouze několik stran, které skončí roztrhané v koši. Mnozí mají ve škole
sourozence, a tak si myslíme, že v rodině stačí mít jeden výtisk. Abychom
ho netiskli zbytečně v množství odpovídajícím plnému počtu žáků, prosíme
Vás o vyplnění dotazníku a jeho odevzdání třídní učitelce/třídnímu učiteli
nejpozději do 12. října 2018.
Mgr. Jakub Huček
odpovědný redaktor

Mgr. Petr Kalousek
ředitel ZŠ Úpice-Lány

…………………………….….……zde odstřihněte……..……………………………………
Jméno a příjmení žáka:

Třída:

Školní časopis ÚL ve školním roce 2018-2019
CHCEME x NECHCEME odebírat. (nehodící se škrtněte)
Podpis zákonného zástupce:
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Připravujeme
02.10.2018

12:30 - 15:00

6.-9. tř.: Zátopkova desítka

03.10.2018

10:30 - 14:30

1.-5.tř.: Zátopkova pětka

04.10.2018

10:00 - 10:30

1.-9. tř.: Vyhodnocení Dne zdraví,
fotografické soutěže, sběračů a sportovce
měsíce

05.10.2018

09:30 - 12:30

3.-4.tř.: Kurz bruslení

09.10.2018

08:00 - 12:00

Evropský den jazyků - 2. stupeň

09.10.2018

16:00 - 17:00

Schůzka rodičů vycházejících žáků

11.10.2018

08:00 - 11:00

1.-2.tř.: Kurz bruslení

12.10.2018

08:00 - 13:30

9. A: Burza středních škol

12.10.2018

16:00 - 20:00

Novoškolní diskotéka

15.10.2018

15:30 - 17:00

Školská rada ZŠ Úpice-Lány

18.10.2018

08:00 - 11:00

1.-2.tř.: Kurz bruslení

19.10.2018

09:30 - 12:30

3.-4.tř.: Kurz bruslení

25.10.2018

08:00 - 11:00

1.-2.tř.: Kurz bruslení

25.-26.10.2018

STO - výstava k 100. výročí vzniku
samostatného Československa

29.-30.10.2018

Podzimní prázdniny

01.11.2018

07:30 - 12:00

6.-7. tř.: Florbal - dívky

01.11.2018

07:30 - 12:00

6.-7. tř.: Florbal - chlapci

01.11.2018

11:30 - 16:00

8.-9. tř.: Florbal - dívky

01.11.2018

11:30 - 16:00

8.-9. tř.: Florbal - chlapci

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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04/ 10/ 2018
05/ 10/ 2018
08/ 10/ 2018
09/ 10/ 2018

sekaná pečeně, brambor, zelí
kachní prsa, bramborový knedlík, červené zelí

zapečené těstoviny, červená řepa

1a, 3, 7

1a, 3, 7

22/ 10/ 2018
23/ 10/ 2018
24/ 10/ 2018
25/ 10/ 2018
26/ 10/ 2018
29/ 10/ 2018
30/ 10/ 2018
31/ 10/ 2018

vepřové maso v mrkvi, brambor

vepřová játra na cibulce, dušená rýže
lasaně s mletým masem a zeleninou

vepřová panenka na houbách, dušená rýže

krabí tyčky na zelenině s bramborem

květák smažený, brambor, tatarská omáčka
kuřecí řízek, bramborová kaše
Podzimní prázdniny

1a

1a

26. 09. 2018 - 27. 09. 2018

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

Podzimní prázdniny
kuřecí steak s brokolicí a sýrem, opečené brambory

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

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

483,- Kč
525,- Kč
546,- Kč
1196,1196,- Kč
Kč

kuřecí roláda s rýží
vepř. kotlet se slaninou a česnekem, šťouchaný brambor
nudle s mákem

vepřová pečeně, pohanka na cibulce, červená řepa
lívance přelité žahourem a smetanou

moravský vrabec se špenátem, bramborový knedlík
jablková žemlovka

1a, 3, 7

1a

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 7

1a, 3, 7

1a, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 4, 7

1a, 7

1a, 3, 7

7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

3, 7

1a, 3, 7

7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 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

7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 6

4, 7

1a

1a, 7

cena
obědů

formanské halušky /halušky, sýr, klobása/

18/ 10/ 2018
19/ 10/ 2018

vepřová pečeně po selsku, chlupatý knedlík, zelí

1a, 3, 7

čína z kuřecího masa s rýží

smetanové těstoviny s avokádem
vepřová líčka na kořenové zelenině, brambor

16/ 10/ 2018
17/ 10/ 2018

karlovarský guláš s noky

1a, 3, 7

tuňákové placičky s bramborovou kaší
cikánská hovězí pečeně, houskový knedlík

krupicová kaše s kakaem

15/ 10/ 2018

svíčková na smetaně, houskový knedlík
rizoto z vepřového masa sypané sýrem

1a, 3, 7, 9

7

bramborové noky s kuřecím masem a 3 druhy sýra
vepřový špíz na plechu, brambor
burger z červené čočky s hranolkami

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

rybí filé smažené, bramborová kaše

kuřecí stehna na zelenině, rýže dušená

rýžový nákyp s meruňkami
skotské vejce /mleté maso, vejce vařené/, brambor

hermelínové rizoto /rýže, hermelín, hlíva ústřičná, smetana/
palačinky s avokádovaječnou náplní, brambor

karbanátek smažený, brambor
bramborové gnocchi se špenátem a smetanou

rýžová kaše s jahodami

VOLBA 2

01. 10. 2018 - 31. 10. 2018

1a, 3, 4, 7

7, 9

1a

1a, 7

02/ 10/ 2018
03/ 10/ 2018

1a, 3, 7

přírodní řízek, bramborová kaše

01/ 10/ 2018

plněný paprikový lusk s rýží

DATUM

losos na smetaně, těstoviny

VOLBA 1

1a, 4, 7

alergeny

JÍDELNÍ LÍSTEK

