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Naši “NEJ” v září 2018
Sport 6.-9.
Tereza STAŇKOVÁ (9. A)
Petra ZELINKOVÁ (9. A)

Sběr bylin
Radek LANGER (3. B)
Marek LANGER (7. A)

Sběr papíru
Barbora HORÁKOVÁ (6. A)

Prázdninová soutěž fotografů 2018:
Téma: Zvířata kolem nás
(10 nejlepších snímků)
název snímku:

počet hlasů:

1.

Barbora ŠVEHLOVÁ (6. A)

Kachňátko

35

2.

Tomáš VAŠÍČEK (9. A)

Vyhlížející daněk

34

3.

Martina KUŤÁKOVÁ (9. A)

Motýl na slunečnici 29

4.-5.
4.-5.
6.-7.
6.-7.
8.
9.-10.
9.-10.

Nela ŽĎÁRSKÁ (6. A)
Ondřej SOUČEK (7. A)
Dorota VOJTĚCHOVÁ (6. A)
Ondřej SOUČEK (7. A)
Marek LANGER (7. A)
Petra LENCOVÁ (abs.)
Karolína JANSOVÁ (9. A)

Kamarádi mazlíčci
Motýl
Korinka
Želvy
A jede se na výlet
Iriska
Náš pes
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28
28
27
27
25
24
24

ukázka vítězných snímků

1. místo

2. místo

3. místo

Sportovní setkání v Havlovicích
Na začátku školního roku se již tradičně uskutečnilo přátelské setkání škol
z regionu Jestřebí hory. V pondělí 10. září se do Havlovic sjelo šest škol
z Úpice a okolí, aby se utkaly v malé kopané a studentském trojboji. Proti
žákům naší školy nastoupila družstva: ZŠ Bratří Čapků, ZŠ a ZUŠ Rtyně
v Podkrkonoší, MG a SOŠ Úpice, ZŠ Pilníkov a Speciální základní školy
Úpice.
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V trojboji, který se skládal
z minigolfu, beach přehazované a
s t r e e t u n a š e š ko l a n e n a š l a
přemožitele a již potřetí za sebou
získala pr vní místo. V malé
kopané se podařilo chlapcům
překonat smůlu, která nás
p r o v á z e l a m i n u l é r o č n í k y.
Postoupili z posledního místa na
čtvrté. Je zvykem, že vítězové
celého klání slaví svůj úspěch koupelí v řece Úpě. To neminulo ani naše
žáky. Vzhledem k tomu, že nám počasí přálo, nikomu toto příjemné
ochlazení nevadilo.
Celou akci zorganizoval pan Jaroslav Kocián, který zastupuje Svaz
malé kopané, pan Jan Balcar z MAS Jestřebí hory a paní Petra Nývltová se
studentským parlamentem z MG a SOŠ Úpice. Naše škola se na organizaci
podílela také, na starost měla turnaj ve streetballu.
Děkujeme všem reprezentantům školy a přejeme jim, ať jsou v dalších
soutěžích stejně tak úspěšní jako v Havlovicích. Akci zdokumentovala
Televize-JS. Reportáž můžete zhlédnout na jejích či našich webových
stránkách, na youtube.com nebo školním facebooku.
Na vítězství v trojboji se podíleli: David Kuťák, Jiří Bureš, Daniel
Mach, Eliška Hübnerová, Ondřej
Souček, Marek Pytela, Ondřej
Pe t e r a , N a t á l i e Ko c i á n ová ,
Sabina Kábr tová, Anežka
Kultová.
Fotbaloví reprezentanti:
Martin Šíma, David Kuťák, Josef
Zima, Lukáš Ljubečko, Martin
Spielberger, Patrik Vítek, Kristián
Žiga, Adam Horák , Ondřej
Netolický.
(Ji)
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O zdraví pro zdraví
Základní škola Úpice-Lány je již
několik let zapojena do Sítě
škol podporující zdraví. V rámci
tohoto projektu každý rok
pořádá Den zdraví zaměřený
na správný životní styl. Ve
čtvrtek 27. září proběhl již 14.
ročník.
Den byl zahájen Lánskou štafetou, po níž se všechny třídy rozešly na
připravená stanoviště. Pro každou věkovou kategorii byly připraveny
odborné přednášky na téma prevence kouření, zdravé stravování, pitný
režim, sexuální výchova, dospívání,
drogová závislost a správné chování
k našim čtyřnohým kamarádům.
Prvnímu stupni se celé dopoledne
věnovali trenéři z SK Sparta Úpice,
kteří si připravili ukázkový trénink.
Na druhý stupeň zavítali studenti ze
Střední školy gastronomie a služeb
v Nové Pace. V rámci ukázky
barmanského umění namíc hali
žákům i učitelům výborné nápoje. Někteří žáci měli možnost připravit si
nápoj sami. S prvňáky až třeťáky pracovali studenti z Městského gymnázia
a střední odborné školy v Úpici. Všichni lektoři i pomocníci odvedli skvělou
práci a my jim za naše žáky děkujeme.
Již několik let se škola věnuje
charitě. A tak se letošní rok
rozhodla potěšit obyvatelé Senior
domu Beránek. Děti z druhého
stupně vyrobily pod vedením paní
u č i t e l k y Š ve h l ové a Ro u d n é
andělíčky s přáníčky a jejich mladší
spolužáci je předali babičkám a
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dědečkům. Zároveň jim pod vedením paní učitelky Dědkové a Šatkové
zatancovali a zazpívali.
(Ji)

Soutěž školních časopisů
Celorepubliková soutěž školních časopisů je postupová soutěž. Je otevřená
pro všechny, kteří vydávají časopisy nebo noviny v tištěné nebo
elektronické podobě pro své spolužáky, kamarády. Ať už v podobě
školních periodik nebo klubových či oddílových. Pro účast v celorepublikové
části soutěže je potřeba úspěšně
projít krajským kolem, které je
organizováno pro každý kraj zvlášť.
V r o c e 2 018 p r o b ě h l
již dvanáctý ročník soutěže. Do
krajského kola Královéhradeckého
kraje se přihlásilo na tři desítky
školních časopisů. Máme velkou
radost, že v kategorii 1. a 2. stupeň
zvítězil školní časopis ÚL. Nejedná se
o první úspěch v této soutěži. Jsme
zvědavi, jak si náš časopis povede ve
srovnání s časopisy v celé České
republice. O výsledcích vás budeme
samozřejmě informovat.
(Pk Č)

Informace výchovné poradkyně
Návštěva Trutnova
V pátek 12. října se žáci 9. třídy vydali společně do Trutnova.
Většina dívek navštívila nejprve Oblastní nemocnici Trutnov, konkrétně
lůžkovou část oddělení rehabilitace. Lůžková část zajišťuje péči o pacienty
s poruchami pohybového aparátu. Žáky přivítala staniční sestra Lucie
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Weintragerová a provedla je celým oddělením. Žáci si prohlédli vyšetřovny,
místnosti, kde je prováděna rehabilitace, jídelnu, běžně i nadstandardně
vybavené pokoje, měli možnost pohovořit s nepohyblivou pacientkou. Svoji
práci jim přiblížila také ergoterapeutka. Někteří našli odvahu a vyzkoušeli
si jízdu na invalidním vozíku nebo chůzi po bradlovém chodníku.
Skupina chlapců si prohlédla firmu ZPA Smart Energy a.s. Jedná se o
největšího českého výrobce elektroměrů, hromadného dálkového ovládání
a moderních měřicích systémů. Žáci prošli jedním z montážních provozů a
seznámili se s jednotlivými kroky při montáži elektroměrů.
Před návštěvou Prezentace středních škol a firem dostali žáci na
několik minut rozchod. Poté se přidali ke stovkám návštěvníků významné
akce, kterou již počtvrté pořádala v Uffu Krajská hospodářská komora
Královéhradeckého kraje. Společenské centrum doslova praskalo ve švech.
Představovali se zde jak zástupci Trutnova a okolí, tak i ze vzdálenějších
koutů, například z Hradce Králové, Hořic, Poděbrad a dokonce z Prahy.
Celkem 78 škol a firem. Spokojený musel být tedy každý.
Prezentace středních škol a firem měla pomoci žákům devátých tříd
při výběru vhodného povolání. Z reakcí těch našich vyplývá, že se tak
v mnoha případech stalo.
(Vč, Mik)

Lánská štafeta
Již se stalo tradicí, že Den zdraví
zahajujeme Lánskou štafetou. Ani letos
tomu nebylo jinak. První se na start
postavili žáci 4. a 5. tříd. Vítězem se
stali zástupci 5. B, druhá doběhla 5. A
a třetí 4. A. V kategorii 6. a 7. tříd
zvítězili ti starší, tedy sedmáci.
Deváťáci si nenechali vzít vítězství ve
svém posledním závodě a před 8. A
byli v cíli téměř o půl kolečka.
(Pk Tv+sport)
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Malá kopaná
Letošní ročník celoroční soutěže Grand Prix začal turnajem v malé kopané.
Soutěž proběhla 19. září 2018 ve Všesportovním areálu v Havlovicích.
Lánští fotbalisté si nedokázali
poradit se svými soupeři.
Mladší chlapci skončili na
posledním 5. místě a starší
chlapci na 4. místě.
V Grand Prix v novém
školním roce nastává několik
změn. Některé soutěže byly
pospojovány do jedné. Vše
najdete v aktuální tabulce.
(Pk Tv+sport)

Průběžné pořadí v GRAND PRIX

(Jč)
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Zvířátková olympiáda
V září jsme zahájili již 9. ročník zvířátkové olympiády.
Soutěžili jsme o geparda rychlonožku, každý žák zvládl
tradiční lánské kolečko. Ti nejlepší byli nejen odměněni, ale
zároveň reprezentovali školu ve štafetovém běhu
- Zátopkově pětce.
1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. NIKOL RIEDLOVÁ

1. KAREL HAVLÍČEK

2. Natálie Hrbková

2. Matěj Prokop

3. Tereza Kocumová

3. Jan Folc

2. TŘÍDA
1. VALÉRIE MIKOVÁ

1. ONDŘEJ PÍŠA

2. Denisa Semeráková

2. Filip Steidler

3. Eliška Košnarová

3. Alexandr Karbulka

3. TŘÍDA
1. PATRICIE KOCIÁNOVÁ

1. ŠTĚPÁN ŠITINA

2. Leona Uhlířová

2. Tibor Uhlíř

3. Eliška Lysická

3. Rudolf Kroka

4. TŘÍDA
1. JULIE JANOVSKÁ

1. KRYŠTOF KOBOS

2. Pavlína Horáková

2. Jiří Marel

3. Gabriela Absolonová

3. Jakub Krčmář

5. TŘÍDA
1. ANNA ABSOLONOVÁ

1. ŠTĚPÁN SMÉKAL

2. Kateřina Horáková

2. Jiří Peterka

3. Magdaléna Fialová

3. Karel Píša

(Jč)
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Další úspěch v oblasti
literární tvorby
Jsme rádi, když se naši bývalí žáci vracejí zpět k nám do školy. Ještě raději
jsme, když přijdou s nějakou dobrou zprávou. To je případ Jaroslava
Kábrta, dnes již studenta 1. ročníku SPŠ Trutnov. Pro soutěž pořádanou
Hasičským záchranným sborem ČR napsal ještě jako žák ZŠ ÚL příběh
s názvem „Bylo, nebylo u hasičů“. Příběh byl natolik zajímavý, že zaujal
porotu a byl vybrán do knihy Hasičské pohádky 2. Kniha bude obsahovat
celkem 20 nejlepších pohádek od dětských autorů a doplněna ilustracemi
Ladislava Cabicara. Jarda obdrží 3 výtisky knihy a my věříme, že se nám
s nimi přijde pochlubit. Bohužel kniha nebude prodejná, veřejnost ji může
získat pouze účastí v projektech a soutěžích HZS ČR. Jardovi samozřejmě
gratulujeme.
(Pk Č)

Byli jsme na školení mladých
zdravotníků
Lánští zdravotníci už zahájili
svoji činnost v novém školním
roce. Po odchodu úspěšných
deváťáků jsme se báli o to, kdo
je nahradí. Ale naše obavy jsou
pryč. Letos na Lánech pracuje
šest hlídek na 1. stupni a tři
hlídky na 2. stupni. První akcí
bylo školení mladých
zdravotníků, které organizoval
trutnovský Červený kříž. Bylo zaměřeno na komunikaci se zraněnými,
taktiku, důvěru a spolupráci mezi členy družstva, roli kapitána. Na devíti
stanovištích zdravotníky čekalo ošetření masivního krvácení, epileptického
záchvatu, odřeniny, bezvědomí po otravě alkoholem a žíravinou,
hypoglykémie. Nechyběl transport zraněného, určování léčivek, zásah při
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střetu auta s chodcem, taktické
stanoviště (napadení skupiny
dětí neznámými útočníky).
Děkujeme paní Monice
Špičkové a Veronice Mílové za
super školení. Odnesli jsme si
p l n o n ov ýc h p o z n a t k ů a
dojmů.
(Jč)

Přírodovědné setkání na zdrávce
Na Lánech žáci nezahálí ani o
víkendu. V sobotu 6. října 2018 jsme
se zúčastnili v tomto roce již třetího
přírodovědného setkání na VOŠ, SZŠ
a OA v Trutnově. Setkání je součástí
akcí na podporu přírodovědných
projektů. Postupně jsme prošli tři
stanoviště. Na pr vním jsme se
dozvěděli za jíma vosti o včele
medonosné. V chemické laboratoři na nás čekaly pokusy s dusíkem, nechali
jsme si zmrazit ruce, ochutnali piškot zmražený dusíkem a čistili chodbu.
Třetí stanoviště bylo zaměřeno na mikrobiologii. Domů jsme si kromě dojmů
a nových znalostí odváželi i
Petriho misky s otisky prstů v živé
kultuře. Dozvíme se, jaké plísně či
bakterie běžně na prstech máme.
Děkujeme organizátorům z VOŠ,
SZŠ a OA za příjemně strávené a
poučné sobotní dopoledne.
(Jč, Hč)
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Bronz z okresního atletického
čtyřboje
Ve čtvrtek 20. září se kvarteto dívek 9.
t ř í dy z účast n i l o o k re sn í h o ko l a v
atle tic kém čtyřboji. Konalo se na
ZŠ Komenského v Trutnově. Družstvo
soutěžilo ve složení Markéta Dašková,
Petra Doležalová, Tereza Staňková a
Petra Zelinková. Láňačky v konečném
pořadí obsadily vynikající 3. místo. Do
první desítky se v soutěži jednotlivců vešly
hned dvě naše atletky. Petra Zelinková
byla pátá a Petra Doležalová sedmá.
Petra Zelinková vyhrála běh na 800
metrů, když zaostala jednu sekundu za školním rekordem. Děkujeme
dívkám za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme k bronzovým
medailím.
(Pk Tv+sport)

Zlato a stříbro ze štafet
pro lánské barvy
Za chladného počasí se konala
v úterý 2. října Zátopkova
desítka. Letos se jednalo již o 15.
ročník. Na star t závodu se
postavilo tradičně pět štafet škol
úpického okrsku. Po osmé v řadě
za sebou získali vítězství žáci
l á n s ké š ko l y. D o s á h l i č a s u
27:36,6. K loňskému rekordu
chyběla minuta. Druzí v cíli byli
reprezentanti ZŠ a ZUŠ ve Rtyni v Podkrkonoší. Boj o 3. místo o dvě vteřiny
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vyhrála ZŠ Bratří Čapků nad ZŠ Malé Svatoňovice. Pátí skončili studenti
úpického gymnázia.
O den později proběhla ve Rtyni v Podkrkonoší Zátopkova pětka,
závod žáků 1.-5. tříd. Dvacet pět lánských běžců jelo s odhodláním
odpoutat se od 3. místa z předchozích let a na dráze vydat ze sebe
všechny síly. V lánském dresu měl dokonce premiéru i jeden prvňák a jeden
druhák. Závod byl napínavý od startu až do cíle. Štafety na prvních třech
místech dělily vteřiny. Láňáci skončili v cíli na druhém místě. Děkujeme všem
lánským reprezentantům za kolektivní a bojovný výkon.

(Pk Tv+sport)

Evropský den jazyků
Další Evropský den jazyků proběhl
na ZŠ Úpice-Lány v úterý 9. října
2018. I tentokráte měly předmětové
komise jazyků připravený program
pro 5.-9. třídy. Na poslední chvíli
však přišla do školy zpráva, že
divadlo v angličtině nebude, protože
divadelní soubor se rozpadl. Učitelé
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museli tedy zorganizovat alternativní program.
Obě 5. třídy zhlédly již druhý program s rodilým mluvčím, tentokráte
s názvem „Amerika s Neilem“. Opět nechybělo zpívání a tancování. Stejně
jako vloni se i letos jeho vystoupení velmi líbilo, a to nejen žákům pátých,
ale i vyšších ročníků.
Třídy 6.-9. byly rozděleny vždy na dvě skupiny. V těchto skupinách
plnili žáci úkoly na jednotlivých stanovištích. V češtině procvičovali pravopis
formou doplňovacího cvičení, hledali slova, ve kterých se objevilo STO,
překládali z ruštiny do češtiny. Nemohlo chybět ani ověřování slovíček a
gramatiky z angličtiny. Znalosti o anglických reáliích byly zjišťovány
formou kresby a popisu. Paní učitelka Jiříčková si vzala na starost polštinu,
konkrétně přiřazování slovíček a skládání vět. Došla i na polské zvyky,
tradice, typická jídla. Vše formou zábavného testu. Formou kvízu byl
sestaven test o Evropě a test o zbytku světa. Žáci si lámali hlavu nad
malbou české vlajky. Rozhodně se
nenudili.
Po splnění všech úkolů se celý
2. stupeň sešel v tělocvičně.
Vítězem se stalo družstvo 9. A1.
Jeho členové si pochutnali na
dobrém zákusku.
(Vč)

Jak to vidím já
Říjnové téma bylo (soudě podle prací našich žáků) velmi jednoduché. Jak
by také ne! Vždyť dnešní doba nakupování opravdu přeje. Zboží je všude
nadbytek, výběr velký, fronty už jsou dávnou minulostí. A navíc se objevil
nový fenomén – internetové nákupy. Stačí pouhé kliknutí a zboží je
zakoupené, aniž bychom vytáhli paty z domu.
Člověk by řekl, že nákupy byly, jsou a budou doménou zejména žen,
dívek. Ale jak se ukázalo, i mezi Láňáky se najde spousta chlapců, kteří
rádi nakupují, a to hlavně obuv, oblečení a elektrotechniku.
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Já a nákupy
Musím se přiznat, že nakupování mám rád. Už jako malý jsem se těšil, až
rodiče pojedou na velký nákup. Důvody byly dva. Tím prvním byl nákupní
košík ve tvaru autíčka. Zatímco rodiče vybírali potraviny v supermarketech,
já řídil, tankoval a troubil. Hrozně mě to bavilo.
Druhým důvodem byly hračky. Vždy po nákupech jsem
se chtěl zastavit v hračkářství a na rodiče dělal psí oči,
aby mi koupili něco, co nutně potřebuji.
Tohle všechno mě již samozřejmě přešlo, ale
nákupy mám rád stále, jen se již nedívám po hračkách,
ale po pěkném oblečení.
(O. Petera, 8. A)
Já a nákupy
Nakupování mám, i když je to spíše dívčí záležitost, velmi rád. Záleží
ovšem na tom, co, s kým a kde nakupuji. Například při každotýdenních
nákupech jídla v Penny nebo Lidlu si myslím, že už to nevydržím. To
neustálé vracení se pro věci, na které jsme předtím zapomněli, a přemýšlení
o tom, na co dobrého budu mít příští týden chuť, mě opravdu nebaví.
Ale naopak rád nakupuji elektroniku nebo oblečení. V obchodech
s oblečením jsem schopný s někým, koho to také baví, strávit hodiny
prohlížením a vybíráním si zboží, které mi zrovna padne do oka.
Ze všeho nejraději nakupuji boty na léto či zimu. Nemusí být ani
značkové, prostě stačí, když jsou hezké a líbí se mi.
Tak ještě mít „bezednou“ peněženku a bylo by to ideální. Hned by
nakupování bylo ještě zábavnější.
(D. Kuťák, 9. A)
Já a nákupy
Já nákupy nemám moc rád. Nebaví mě, když musím chodit po městě a jen
koukat, kde co mají. Ze všeho nejvíc nesnáším povinné nakupování
oblečení a obuvi, protože si musím všechno několikrát zkoušet. Nakupovat
mě baví jen tehdy, když jdeme do prodejny s tím, že si můžu vybrat nějaký
dárek, například k narozeninám, k svátku, za vysvědčení. Občas pomáhám
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rodičům při nákupu potravin třeba nabrat pečivo. Většinou mi rodiče dovolí
vybrat si i něco pro sebe. To potom mám z nakupování alespoň trochu
radost.
(bez podpisu)
Já a nákupy
Asi jako každý jiný člověk, už jsem také byla na nákupech jídla či oblečení.
Abych řekla pravdu, nákupy nikdy nebyla moje obliba. Ano, každý by si
řekl, že ženy milují nákupy. Jak ale vidím, vždy to pravda není. Neříkám,
že mě nákupy nebaví, ale zdlouhavé chození po značkových obchodech,
hledání správné velikosti a nakonec odchod s prázdnou, protože jsme
nenašli to, co hledáme, také není úplně ta nejlepší zábava. Když jsme už u
nákupů oblečení, nejradši si asi zkouším boty a mikiny.
Pokud se týče nákupů jídla, tak ty mi tolik nevadí,
protože si ráda kupuji to, na co mám chuť. Rodiče mě
musí držet ale zkrátka, protože občas zapomenu i na
důležité věci, které se mi v době nákupů zas tak důležité
nezdají.
(A. Melicharová, 8. A)
Já a nákupy
Já a nakupování jsme velcí kamarádi, pokud mi to tedy finance dovolí. Pro
každého znamená nakupování něco jiného, někoho nakupování baví a jiné
zase ne. Já osobně ráda nakupuji, převážně obuv a knihy.
U mě to probíhá tak, že si na internetu najdu kousky oblečení, které mě
zaujaly. Následuje ten zdlouhavý proces hledání obchodů, které toto zboží
nabízejí. Když je najdu, začíná hon na zboží, po
kterém toužím. Hned potom, co svůj kousek ulovím a
hrdě si ho v tašce odnesu, zamířím do svého druhého
oblíbeného obchodu s knihami, kde se s radostí
rozhlížím a nasávám vůni nových knih. Rozhlížím se
v očekávání nové knihy svého oblíbeného autora a
hledám inspiraci na dárek pro maminku.
Jako třešničku na dortu si jdu sednout na dobré jídlo.
Poté šťastná jako blecha vyrážím domů s fajn pocitem
vydařených nákupů.
(Nela Čápová, 8. A)
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Já a nákupy
Většina lidí si řekne, že nakupování je pro holky a obchody s oblečením
jsou pro ně rájem. Já to tak nemám, nakupování mě nebaví, je to pro mě
ztráta času. Nesnáším nakupování, a to platí pro nákupy oblečení, bot i
jídla.
Nevím, čím to je, ale nebaví mě se motat kolem cizích lidí a přitom si
vybírat oblečení. Mám z toho zkrátka špatný pocit. Teda vůbec nevím, po
kom jsem toto zdědila, protože mamka nákupy úplně miluje. Taťku příliš
nelákají. U něho se to dá pochopit, protože je chlap. Tím ale nechci říct, že
když si chlap nakupování užívá a rád nakupuje, je to špatně.
(E. Munzarová, 8. A)
A na závěr minitestík, jak poznat, že se jedná o závislost.
Pokud se alespoň čtyřikrát objeví ano, vykazuješ symptomy závislosti.
7 ZNAKŮ ZÁVISLOSTI NA NAKUPOVÁNÍ
1. V jednom kuse byste chtěli něco kupovat.
2. Nakupujete, abyste si zlepšili náladu.
3. Kvůli nakupování často nestíháte plnit úkoly (důležitá schůzka, práce
atp.).
4. Rádi byste nakupovali méně, ale nejde to.
5. Nakupujete často nepotřebné věci.
6. Když vám něco překazí nákupy, cítíte se opravdu špatně.
7. Nakupujete opravdu hodně a často si nákupy vyčítáte.

Rozhovor s Kateřinou Vašíčkovou
Od září 2018 pracují na naší škole dvě nové asistentky pedagoga. Jednou
z nich je Kateřina Vašíčková, naše bývalá žákyně. Proto jsme se rozhodli
udělat s ní rozhovor do říjnového čísla časopisu.
V jakém roce jste absolvovala na naší škole?
Školu jsem dokončila v roce 2012.
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Jak vzpomínáte na roky strávené
na ZŠ ÚL?
Na ZŠ ÚL vzpomíná v dobrém. Nejvíce na
povedené akce dětského parlamentu a
skvělé učitele.
Co se nejvíce změnilo od doby, kdy
jste na lánskou školu chodila vy?
Nejvíce se změnili učitelé. Při návratu na
ZŠ ÚL jsem se setkala s více novými učiteli
a asistentkami pedagoga, které za mě na škole ještě nebyly. Také vznikly
nové akce dětského parlamentu.
Kterou střední školu jste vystudovala? Studujete i školu
vysokou?
Vystudovala jsem Střední odbornou školu sociální a zdravotnickou Evangelickou akademii v Náchodě, obor sociální vychovatelství. Ano, dále
studuji dálkově na Univerzitě v Hradci Králové, obor sociální pedagogika
se zaměřením na výchovnou práci v etopedických zařízeních.
Co se vám líbí na práci s dětmi?
Nejvíce se mi na práci s dětmi líbí jejich nadšení a radost (hlavně u těch
menších).
Víme, že ráda fotografujete. Máte ještě nějaké další koníčky?
Ráda chodím na výlety do přírody - nejraději na hory nebo do skal, čtu,
chodím po slackline, trávím čas s přáteli.
Které fotografie na našich webových stránkách jste pořídila
vy?
Fotografovala jsem vítání prvňáčků a Zátopkovu desítku.
Co fotografujete nejraději?
Nejraději fotografuji krajiny a lidi.
Rozhovor připravily Petra Doležalová a Eliška Hübnerová.
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Znakový jazyk
Určitě byste neměli přehlédnout novou aplikaci, ve které se můžete hravě
učit znakový jazyk. Jmenuje se Medvěd - Znakujte s Tamtamem a určitě stojí
za to si ji stáhnout. Mobilní aplikace pomáhá dětem se sluchovým
postižením naučit se základní sadu znaků pro každodenní komunikaci. Je
sice určena hlavně pro sluchově postižené děti do 8 let, ale může ji využít
každý kdo se chce znakovému jazyku naučit. Aplikace je rozdělena do
dvou částí. V první medvídek Čumáček hledá různé předměty ze tří oblastí domácnosti, dopravy a školy. Ve druhé části se o medvídka můžete starat,
převlékat ho, čistit mu zoubky atd. Určitě se na aplikaci podívejte, bude se
vám líbit. ;-)

(Šv)

Logopedie (nejen) pro rodiče aneb jak
co nejefektivněji trénovat doma
V dnešním čísle si ukážeme jednu oblíbenou hru Plácni mouchu :-). Budete
potřebovat "mouchy", plácačku, herní kostku, procvičovaná slovíčka z
logopedie... Dítě hodí kostkou, podle toho, kolik hodí, tolik by mělo
zopakovat správně slovíček. Poté mamka, taťka, babička, děda, atd. řekne
barvu mušky, kterou dítě musí plácnout.
A co vše se tím procvičuje? Samozřejmě slovíčka, dále zrakové
vnímání, barvy, motorika. A co je na této hře ještě supr? Lze hrát i bez
!19

toho, aniž byste potřebovali opakovat logopedii, lze si ji zahrát jen tak. Tak
s chutí do toho ;-).

(Šv)

Sudoku
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Antistresová podzimní omalovánka
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Sri Lanka 2018
Základní škola Úpice-Lány zve širokou veřejnost na promítání fotografií a
poutavé vyprávění pana učitele Mgr. Jakuba Hučka. Zážitky ze své letošní
cesty do Srí Lanky bude osobně sdílet v učebně fyziky Základní školy
Úpice-Lány

Medové trhy
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Připravujeme
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

06.11.2018

08:00 - 10:00

5. B: Knihovna

06.11.2018

10:30 - 12:30

5. A: Knihovna

08.11.2018

08:00 - 11:00

1.-2. tř.: Bruslení

09.11.2018

18:00 - 20:00

Strašidelná stezka

10.11.2018

08:30 - 12:30

Běh Dlouhými záhony

14.11.2018

12:30 - 15:00

9. tř.: Exkurze SPŠ Trutnov

16.11.2018

08:00 - 11:00

1., 3.-5. tř.: Pořad TŠ Bonifác

16.11.2018

10:00 - 12:30

6.-9. tř.: Pořad TŠ Bonifác

16.11.2018 17:00 - 19.11.2018 10:00

9. tř.: Elektronická volba tématu AP

19.-21.11.2018

Dny zeměpisu

19.11.2018

14:30 - 16:30

Mapa Česka, Vlajky a hlavní města
evropských zemí - soutěže

20.11.2018

14:00 - 15:00

6.-9. tř.: Zeměpisná olympiáda

20.11.2018

16:30 - 18:30

Srí Lanka - zeměpisná přednáška

21.11.2018

07:40 - 09:55

Bazar map, sešitových atlasů a učebnic zeměpisu

24.11.2018

09:00 - 15:00

MEDOVÉ TRHY

02.12.2018

15:00 - 18:00

Pod Vánočním stromem

04.12.2018

06:30 - 21:30

9. A: Exkurze Praha

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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langoše se sýrem a kečupem
bramborový guláš, chléb
dýňové kari s cizrnou, dušená rýže
bramborové gnocchi se špenátem a smetanou
kynuté knedlíky s povidlím

06/ 11/ 2018
07/ 11/ 2018
08/ 11/ 2018
09/ 11/ 2018
12/ 11/ 2018
13/ 11/ 2018
14/ 11/ 2018
15/ 11/ 2018
16/ 11/ 2018
19/ 11/ 2018
20/ 11/ 2018

rybí karbanátek, brambor

hovězí guláš, kolínka
kuře pečené, brambor

plněný paprikový lusk, dušená rýže
vepřová panenka na jablkách, šťouchané brambory

vepřová kýta po italsku, těstoviny

kuřecí řízek smažený, brambor
svíčková na smetaně, houskový knedlík

25.10. 2018 - 26.10.2018

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

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

nudle s mákem a ořechy
kuřecí stehna na zelenině, dušená rýže

7

1a, 3, 7, 8

1a, 3, 7

7

7

1a, 7

1a, 3, 7

1a, 3

1a, 3, 7

1a, 3

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 7

1a,

1a, 3, 7

1a, 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

cena
obědů

29/ 11/ 2018
30/ 11/ 2018

vepřový vrabec, bramborový knedlík, zelí kysané

506,- Kč
550,- Kč
572,- Kč
1144,- Kč

27/ 11/ 2018
28/ 11/ 2018

boloňské špagety sypané sýrem

rybí porce se sýrem, bramborová kaše

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

rýžová kaše se skořicí

26/ 11/ 2018

azu po tatarsku, špagety sypané sýrem
vepřová pečeně po selsku, houskový knedlík, zelí

cizrnovo-zeleninové placičky, jogurtový dresink
těstoviny á la pizza, / vejce, sýr, smetana, rajčata/

italské těstoviny s fazolemi, cherry rajčaty a šunkou
omeleta se špenátem, brambor
kuskus s žampióny, cuketou a zakysanou smetanou

chlupaté knedlíky s houbami
jablková žemlovka

karbanátek smažený, brambor
pizza se šunkou a sýrem

21/ 11/ 2018
22/ 11/ 2018
23/ 11/ 2018

tuňák s rýží

vepřový špíz na plech, brambor

lasaně s mletým masem a zeleninou

vepřové maso v mrkvi, brambor
přírodní roštěná, dušená rýže
špagety carbonara/ slanina, smetana, sýr/
bramborka, zeleninový salát

barevné těstoviny s pórkem a sýrem

05/ 11/ 2018

hrachová kaše, uzená kýta, okurka kysaná

segedínský guláš, houskový knedlík

dukátové buchtičky se šodó
vepřová játra na roštu, brambor, obloha

VOLBA 2

01/ 11/ 2018
02/ 11/ 2018

DATUM

01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

znojemská hovězí pečeně, dušená rýže
rizoto z vepřového masa sypané sýrem

VOLBA 1

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

1a, 3, 7, 9

1a, 3, 7

1a,

1a, 3,4, 7

1a, 3, 7

1a, 3

1a, 7

4

1a, 7

7

1a, 3, 7

1a, 7

7

1a, 3, 7

1a

1a, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 4, 7

7

1a

alergeny

JÍDELNÍ LÍSTEK

