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Naši “NEJ” v říjnu 2018
Sport 6.-9.
Michal ČAPEK (7. A)

Sběr bylin
Kateřina HORÁKOVÁ (5. A)

Sběr papíru
Šimon ZELINKA (3. B)

Hádanky na Moodle:
Natálie KOCIÁNOVÁ (6. A)
Martin ŠÍMA (9. A)
Nikola VELCOVÁ (9. A)

Výstava STO
(o nejoriginálnější předmět s názvem se slabikou „sto“)
Celkem se sešlo 59 exponátů.
název předmětu:

1.
2.
3.

Barbora ŠVEHLOVÁ (6. A)
Eliška LYSICKÁ (3. A)
Ondřej a Karel PÍŠOVI (2. A, 5. A)
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Stolek cestovatele
Stopa, kustovnice
Škoda 120

počet hlasů:

39
35
16

STO let republiky
Před třiceti lety jsme ve škole uspořádali u příležitosti 70. výročí
samostatnosti Československa soutěžní výstavu. Exponáty tvořily předměty,
které měly ve svém názvu písmeno Ř. Chtěli jsme tak oslavit vznik
republiky, která se jako jediná na světě mohla chlubit skutečností, že ve
svém jazyku používala tuto pro cizince nevyslovitelnou hlásku. Vítězem se
měl stát ten, kdo přinese nejoriginálnější věc obsahující písmeno „ř“.
Vyhrála žákyně, jejíž babička poslední den, kdy se předměty nosily,
zakroutila krkem jedné z chovaných slepic a své vnučce do igelitového
sáčku zabalila pařát. Ten získal bezkonkurenčně nejvíce bodů, žačka,
shodou okolností dnes naše paní učitelka, pak cenu pro vítěze.
Po třiceti letech jsme se tuto výstavu rozhodli uspořádat znovu. K 100.
výročí, k jubileu ještě zaoblenějšímu než v roce 1988. A právě ta kulatá
číslovka hrála hlavní roli v soutěži letošní. O titul nejpůvodnější,
nejsvéráznější, nejzvláštnější vystavený předmět usiloval ten, který má ve
svém názvu slabiku „sto“.
Sešlo se 59 exponátů. Těstoviny, listové těsto, sousto, stopy lidské i
zvířecí, listovnice černooká,
kustovnice, několik pistolí,
stonek, stolička – na sezení i
psí zub, st aré st okor uny,
modely stodol, stohu, stožárů,
stonek, stonožka atd. atd.
Vystavené předměty hodnotily
více než dvě stovky
návštěvníků. Nejvíce hlasů
získal STOlek ceSTOvatele.
Zároveň jsme se zapojili u
příležitosti narozenin naší
republiky do projektu
vyvěšování vlajek , který
uspořádala Agentura Dobrý
den z Pelhřimova. Vyrobili jsme
jich a vyvěsili celkem 177.
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Poslední den před státním svátkem přišli žáci a zaměstnanci
v červeném, modrém, resp. bílém oblečení. Spontánně pak vytvořili na
hřišti za školou živou vlajku a trikoloru (mrkněte na youtube). Chtěli jsme v
předsvátečních dnech - tak jako většina kolegyň a kolegů z celé ČR připomenout zásluhu T. G. Masaryka a osobností kolem něj o vznik
samostatného státu. Přáli jsme si podpořit češství, patriotismus, hrdost na
svou zemi. Toužili jsme se i zasmát. Snad se to povedlo.
Petr Kalousek

Dny zeměpisu
Cestovatelská přednáška, soutěže a bazar sešitových atlasů. To byly Dny
zeměpisu 2018 na Základní škole Úpice-Lány.
Do Srí Lanky zavedl svým poutavým vyprávěním, praktickými
informacemi a nádhernými snímky nejprve žáky sedmých a osmých tříd, a
v podvečer i širokou veřejnost, Mgr. Jakub Huček. Skvělá prezentace,
zážitky opepřené příjemným humorem, náměty, co udělat a čeho se
vyvarovat, když bychom podnikli cestu na Cejlon také… - to byly hlavní
atributy přednášky, kterou pan učitel připravil na základě čerstvé
zkušenosti ze svého srpnového putování po známém jihoasijském ostrově.
Žáci školy měli během „Dnů“ hned tři příležitosti porovnat zeměpisné
„síly“. Šestého ročníku soutěže dvojic ve skládání puzzle mapy České
republiky se zúčastnily dvacet čtyři páry. Zvítězilo duo žákyň z 9. třídy
Markéta Dašková – Petra Zelinková. Rekord Lucie Boudyšové a Anety
Žďárské (2:19,2) z roku
2016 odolal.
Největší znalosti vlajek
a hlavních měst evropských
zemí prokázali Karolína
Jansová (9. A), Mar tin
To m e k ( 8 . A ) a M a t ě j
Holman (9. A). Této soutěže
jednotlivců se zúčastnilo 28
žáků druhého stupně.
Součástí Dnů geografie jsou
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pravidelně také školní kola Zeměpisné olympiády. Mezi šesťáky si nejlépe
vedla Natálie Kociánová, soutěž sedmáků opanoval Jan Horák. Kategorii
žáků 8. až 9. tříd jednoznačně vyhrála Karolína Jansová. Kompletní
výsledky i fotoreportáž ze všech zápolení najdete na www.zsul.cz.
Petr Kalousek

Mladší florbalisté postoupili
Družstvo mladších chlapců podruhé za sebou vyhrálo okrskové kolo ve
florbale, které se konalo ve čtvrtek 1. listopadu 2018 v Malých
Svatoňovicích. Chlapci tak obhájili loňské vítězství, domů přijeli s pohárem
a postupem do okresu. V pondělí 5. listopadu David Frýba, Filip Frýba,
Lukáš Borský, Patrik Vítek, Martin Spielberger, Adam Horák, Jan Horák,
Kuba Poddaný, Marek Langer, Ondřej Souček a Ondřej Netolický pod
vedením pana učitele Martina Kejzlara odjeli do Dvora Králové na okresní
kolo. Zde obsadili 7. místo. Děkujeme všem lánským florbalistům za
reprezentaci školy.
Vendula Janečková

Pět placek pro lánské běžce
V sobotu 10. listopadu 2018 se konal již 45. ročník Běhu Dlouhými záhony
se startem a cílem ve Sportovním areálu Květoslava Matysky. Po několik let
se ho pravidelně účastní i naši běžci. V letošním roce v rekordním počtu 25
závodníků. Kvalitní obsazení všech kategorií, náročný terén a vhodné
podmínky pro běh vyburcovaly všechny účastníky k podání maximálního
výkonu. Někteří z nás jsme si
sáhli až na dno svých sil, ale v
cíli jsme byli spokojeni, že jsme
něco udělali pro svoji fyzičku,
zvládli to a mohli reprezentovat
lánské bar vy. Na nejvyšší
stupínek vystoupili a přeborníky
v přespolním běhu se stali
Ondřej Píša (2. A) a Petra
Zelinková (9. A). Stříbrné
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medaile získali Jiří Peterka (5. B) a Martin Spielberger (7. A). Třetí byl
Tibor Uhlíř (3. A). Do první pětky se ještě vešli Karel Havlíček (1. A),
Ondřej Souček (7. A) a Dorota Vojtěchová (6. A). Těší nás, že si velmi
dobře vedli i naši bývalí deváťáci. Své kategorie vyhráli Matyáš Vintr a
Petra Janečková, bronzový byl Matěj Píša. Gratulujeme všem medailistům a
děkujeme všem lánským běžcům za vzornou reprezentaci školy.
Vendula Janečková

Mladí zdravotníci dominovali
Ve středu 21. listopadu 2018
proběhl na trutnovské
„zdrávce” další ročník
soutěže v předlékařské první
pomoci. Letošního ročníku se
zúčastnilo rekordních 33
družstev. V kategorii 3.-5. tříd
s o u t ě ž i l o 14 t ý m ů ( 8 z
trutnovského okresu a 6 z
náchodského). Velmi kvalitně
byla obsazena kategorie
6.-9. ročníků. Mezi 19 hlídkami bylo 6 týmů z Trutnovska, 12 z Náchodska
a 1 z Hradecka. Starší zdravotníci si museli poradit se záchranou tonoucího
a s kamarádem, který byl v šoku. Zasahovali také v dílně, kde došlo
k výbuchu nebezpečných hořlavin. Ti mladší ošetřovali zraněné s otřesem
mozku, zlomeninou předloktí, krvácením z nosu
a s vymknutým kotníkem. Hlídka ve složení
Karolína Jansová, Petra Zelinková a Dominika
Horáková obsadila výborné 5. místo (1. místo v
okrese Trutnov). Druhé družstvo ve složení
Martina Kuťáková, Šárka Semeráková a Tomáš
Goder bylo jedenácté. Výraznějšího úspěchu
dosáhli mladší zdravotníci. Oba týmy skončily na
stupních vítězů. Nejvíce bodů získala a podruhé
za sebou vyhrála hlídka žáků 5. A ve složení
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Natálie Janovská, Dominika Strachotová a Jakub Chobotský. Bronz patří
Adéle Dvořáčkové, Magdaléně Fialové (obě 5. B) a Denise Krůtové (5.
A). Děkuji všem zdravotníkům za vzornou reprezentaci školy a svědomitou
přípravu na tuto soutěž. Důležité je, že se nebojíte poskytnout první pomoc
a jste schopni zachránit lidský život, za což vám patří uznání.
Vendula Janečková

Jen tým může zvítězit
Díky spolupráci mezi naším klubem FBC Orel Rtyně a ZŠ Úpice-Lány vznikl
pro školní rok 2018-2019 florbalový kroužek přímo na lánské škole. Každou
středu od 16 do 17 hodin mají možnost děti z 1. stupně zatrénovat si.
Pravidelně se jich tam schází 20 a na kapacitu lánské tělocvičny je to více
než dobrý počet. Florbalový trénink začíná vždy pohybovými hrami.
Například: hra na babu, vybíjená, fotbal, basketbal, štafety s různými
úkoly, „opičí“ dráha atd. Potom následují ryze florbalová cvičení – driblink,
slalom mezi kužely, nahrávky, slalom se zakončením na branku.
Poslední půlhodina je věnována nácviku florbalové hry.
Doufejme, že dětem nadšení ze hry vydrží. A že z nich budou dobří
sportovci. „Jen tým může zvítězit!“

Karel Havlíček, šéftrenér mládeže FBC Orel Rtyně
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Zvířátková olympiáda

Fešák tučňák
Na počátku listopadu jsme zakončili bruslařský kurz.
V poslední páté lekci jsme soutěžili v bruslařských
dovednostech o „FEŠÁKA TUČŇÁKA“. Na páťáky čekalo
školní kolo v běhu na 500 metrů.
1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. BARBORA ŠÍMOVÁ

1. KAREL HAVLÍČEK

2. Natálie Hrbková

2. Jan Folc

3. Nikol Riedlová

3. Matěj Prokop

2. TŘÍDA
1. ESTER WITKOVÁ

1. ONDŘEJ PÍŠA

2. Eliška Dolejšková

2. Vojtěch Winkler

3. Barbora Kubečková

3. Alexander Karbulka

3. TŘÍDA
1. LEONA UHLÍŘOVÁ

1. TIBOR UHLÍŘ

2. Natálie Tomková

2. Šimon Zelinka

3. Patricie Kociánová

3. Patrik Vít

4. TŘÍDA
1. PAVLÍNA HORÁKOVÁ

1. JAKUB KRČMÁŘ

2. Barbora Bártová

2. Kryštof Kobos

3. Sindy Ďuranová

3. Josef Novák
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5. TŘÍDA
1. KATEŘINA HORÁKOVÁ

1. JIŘÍ PETERKA

2. Andrea Kubišová

2. Štěpán Smékal

3. Magdaléna Fialová

3. Filip Raabe

Opice akrobatka
Páťáci se v listopadu seznámili se základy florbalu,
v dalších měsících budeme pokračovat v nácviku této
hry. Školní kolo absolvovali v Legerově testu. Prvňáci až
čtvrťáci prověřili svoji obratnost a soutěžili o „OPICI
AKROBATKU“.
1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. DANIELA STRACHOTOVÁ

1. KAREL HAVLÍČEK

2. Nikol Riedlová

2. Matyáš Kulang

3. Anděla Karbulková

3. Jan Folc

2. TŘÍDA
1. VALÉRIE MIKOVÁ

1. FILIP STEIDLER

2. Anna Vargová

2. Vojtěch Winkler

3. Barbora Kubečková

3. Ondřej Píša

3. TŘÍDA
1. NELA ČAPKOVÁ

1. ŠTĚPÁN ŠITINA

2. Lucie Horáková

2. Radek Langer

3. Patricie Kociánová

3. Šimon Zelinka
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4. TŘÍDA
1. PAVLÍNA HORÁKOVÁ

1. KRYŠTOF KOBOS

2. Barbora Vránová

2. Jiří Švihálek

3. Eliška Teichmanová

3. Jiří Marel

5. TŘÍDA
1. KATEŘINA HORÁKOVÁ

1. JIŘÍ PETERKA

2. Aneta Machová

2. Štěpán Smékal

3. Karolína Křížková

3. Tomáš Zelinka
Vendula Janečková

Záložka do knihy spojuje školy
K Mezinárodnímu měsíci školních knihoven společně vyhlásily Knihovna
Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica již 9. ročník
česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy. ZŠ Úpice-Lány
se zapojila poprvé, ale jistě ne naposledy.
Téma letošního ročníku
Pohádky, ba jky, pověsti a
příběhy neznají hranice je pro
nás velmi blízké. Vždyť přímo
v Úpici žili několik let Karel a
Josef Čapkovi a vazby na zdejší
region mají i Božena Němcová,
Karel Jaromír Erben a Alois
Jirásek. A právě proto se na
záložkách objevily převážně
postavičky z pohádek a pověstí
zmiňovaných velikánů české
l i t e r a t u r y. D ě t i m a l o v a l y
opravdu s velkým nadšením, ale
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ještě s větším zaujetím si vybíraly záložky, které dorazily ze ZŠ s MŠ v
Podolínci na středním Slovensku. Pokud byla záložka podepsaná, na
pohlednici lánské školy napsaly novému kamarádovi krátký vzkaz a často
přidaly i malý obrázek. Tyto pohlednice odešly společně s propagačními
materiály naší školy na Slovensko. Hned v několika případech se žákům
podařilo navázat kontakt s novými slovenskými kamarády prostřednictvím
sociálních sítí a nadále spolu komunikují.
I záložky našly své uplatnění a žáci je používají v učebnicích.
Iva Roudná, Iveta Votočková

Dopis ze slovenské školy:
Dobrý deň, v priebehu predchádzajúceho týždňa, kedy mali žiaci na
Slovensku prázdniny, prišli záložky od Vašich žiakov k nám. Chcem sa za
seba a svoje kolegyne, ktoré sa podieľali na priebehu projektu, poďakovať
za úspešnú spoluprácu a za žiakov za pekné záložky a spomienkové
darčeky. Žiaci boli a ešte sú nadšení, predpokladám, že mnohí sa
skontaktujú s Vašimi žiakmi. Súhlasím s Vami, že projekt splnil svoj cieľ a
záložky do knihy skutočne spájajú školy a prinášajú obohatenie pre
všetkých zainteresovaných. Ešte raz veľká vďaka.
Naši žiaci pozdravujú Vašich žiakov a tešia sa na komunikáciu s nimi.
S pozdravom Zuzana Timková

U Upíra nechutnalo
V pátek 9. listopadu lánští parlamenťáci zorganizovali „Strašidelnou
stezku”. Akce začala po setmění a
mezi 17:30 a 18:30 se na startu
přihlásilo 100 dětí v doprovodu
rodičů. Ti všichni si chtěli vyzkoušet
odvahu a projít setmělým lesem,
kde na ně číhala strašidla. Cestou
museli plnit netradiční úkoly. Dost
děsivě působil zombie s řetězy,
který měl kolem sebe rozházené
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vnitřnosti. Večerní menu v restauraci U Upíra také všem dětem nechutnalo.
Naopak někteří rodiče obarvené špagety aneb naše červy ochutnali velice
rádi. V cíli byli všichni malí odvážlivci odměněni sladkostí a jejich doprovod
medovinou. Doufáme, že večerní procházka v doprovodu strašidel byla pro
všechny návštěvníky příjemná a
za rok přijdou opět.
Parlamenťákům (i jednomu
kolemjdoucímu, který se ke
strašení nezištně připojil) patří
velké poděkování za jejich
kreativitu. Všechny úkoly i
masky si vymysleli sami. Jsme
rádi, že na Lánech máme takto
šikovné děti.
Iveta Jiříčková

Pečení perníčků pro Medové trhy
V pondělí 19. listopadu pekla děvčata při volitelném předmětu vaření
perníky pro Medové trhy. Celkem připravila 297 malých perníčků ve
tvaru zvonku, podkovy, stromečku, rybičky apod. To však nestačilo. A tak
hned v úterý nastoupili do kuchyňky dobrovolníci, kteří po vyučování
pomáhali s pečením dalších perníků. K Tereze Janečkové a Vendule
Menšíkové se přidali i Michal Čapek, Marek Langer a Jan Horák. Ti dostali
na starost odměřování jednotlivých ingrediencí do těsta, dívky pak suroviny
zpracovaly. Ve 13:45 došlo ke střídání. Do kuchyňky dorazily Barbora
Sobolíková, Dominika Raková, Lucie Viková a Berenika Fialová. Mytí
nádobí, nejméně oblíbené činnosti v kuchyni, se tentokráte chopila školní
psycholožka Lenka Mikesková. Výsledkem
snažení je dalších 130 velkých perníků
určených pro návštěvníky Medových trhů.
Děkuji všem, kteří přiložili ruku k dílu.
Iveta Votočková
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Vánoce v ÚLu
LOSOVÁNÍ ČEPIČEK
Od 3. prosince se budou vždy o první přestávce v 8:50
losovat čepičky s překvapením.

BLEŠÍ TRH
Ve středu 19. prosince 2018 se školní jídelna
promění na první tři přestávky v tržiště, kde si
žáci mohou za symbolické ceny vyměnit své zboží.
Běžně se prodávají hračky, knížky, šperky a další
drobnosti. Všichni prodávající si mohou připravit své
místečko ráno od 7:40 do 7:55. K vystavenému
zboží je třeba přiložit i cenovky.
Bližší informace obdrží zájemci od pořádajících členů dětského
parlamentu.
SOUTĚŽ „O NEJLEPŠÍ CUKRÁŘSKÝ VÝROBEK“

Cukrářský výrobek do tradiční soutěže se bude
vybírat ve čtvrtek 20. 12. 2018 od 7:30 do
7:55 hodin ve vestibulu školy. Chcete-li se
pochlubit svým cukrářským uměním (cukroví,
vánočky, dorty, pamlsky, perníčky…), tak
neváhejte a přineste výrobek do školy. Vše bude
vystaveno ve sborovně školy. Proběhne tajné hlasování. Vítěz bude
odměněn následující den při Talentmánii.
VÁNOČNÍ SHOW aneb TALENTMÁNIE
V pátek 21. 12. 2018 se uskuteční další ročník
LÁNSKÉ TALENTMÁNIE.
Chcete-li pobavit své spolužáky a předvést své
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umění (jednotlivci i skupiny) – zpěv, tanec, sport…, přihlaste se paní
učitelce Jiříčkové nebo členům dětského parlamentu. Generální zkouška
proběhne ve čtvrtek 20. 12. od 14:00 v tělocvičně.
VÁNOČNÍ DISKOTÉKA
Diskotéka proběhne v pátek 21. 12. 2018 od
16:00 do 20:00 v tělocvičně školy. Děti si mohou
přivést kamarády.
Aktuální informace žáci obdrží na zvláštních
lístečcích.
Iveta Jiříčková

Jak to vidím já
Téma pro měsíc listopad bylo velice jednoduché – můj životní rekord.
Rekord je označení pro nejlepší výsledek v nějaké oblasti a nebo
oboru lidské činnosti. Nejčastěji se o rekordech hovoří v souvislosti se
sportem. A to platí i pro práce našich žáků. Opravdu nejvíce se jich týkalo
právě sportu.
Ale ne všichni psali o rekordech sportovních. Našli se i tací, kteří za
svůj rekord považují konzumaci velkého počtu knedlíků, někdo dokázal
přečíst knihu během tří hodin, druhý 48 hodin vydržet bez spánku. Jedna
z dívek považuje za rekord 1 z písemné práce z matematiky, zdravotnice
se radují z vítězství v okresním kole a následném postupu do kola
krajského, další žák z výborného umístění v literární soutěži. Jiní na svůj
rekord naopak ještě čekají.
Protože jsme škola, která se pyšní mnoha úspěchy v oblasti sportu,
vybrali jsme texty, které mají se sportem nějakou souvislost. Neznamená to
však, že by ostatní práce byly méně zdařilé. Tentokráte to bylo opravdu
příjemné čtení.
Můj životní rekord
Přemýšlel jsem dlouho, co je vlastně mým rekordem. Nevím, jestli životním,
ale zatím je to výstup na Sněžku za jediný den.
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Výstupu jsem se zúčastnil vloni ještě s několika dalšími dětmi u nás na
škole. Zdolávali jsme lánské schodiště 220x nahoru a dolů. Právě tolik je
potřeba k výstupu na vrchol Sněžky.
Jsem astmatik, měl jsem trochu strach, abych vydržel s dechem, ale
myslím si, že má slabina mi spíše pomohla tento vrchol úspěšně pokořit.
Dosud si pamatuji okamžik, kdy jsem vycházel
posledních pár schodů a potom jsem padl
únavou na gauč.
Nakonec se minulý rok Sněžku za jeden
den podařilo zdolat pěti z nás. Letos jsem se
rozhodl výstupu na Sněžku zúčastnit znovu. A
opět se povedlo. Jsem na sebe za tento rekord
pyšný a doufám, že s to není můj rekord
poslední.
Ondřej Petera, 8. A
Jak jsem zvládla Běh Dlouhými záhony
Letos jsem se tohoto závodu zúčastnila už podruhé. Jako každý rok si vždy
sáhnu na dno svých sil. Pro mě, člověka atleticky nenadaného, byla trať
opět velmi náročná. Dýchání, ztuhlé svaly a celková námaha. Měla jsem
velký strach, zda závod zvládnu. Přepadaly mě obavy z toho, co bude
následovat. Navíc jsem byla nepříjemně zaskočená délkou trati. Ale řekla
jsem si, že to všechno i přes velkou bolest, která zahltila celé tělo, musím
zvládnout.
Po doběhnutí tohoto závodu jsem byla velmi vyčerpaná. Motala se mi
hlava, bolely mě uši a cítila jsem se hrozné unavená. Po chvíli se mi ale
udělalo lépe, vrátila se mi zpět ztracená energie.
Tak takto vznikal můj životní rekord.
nepodepsáno
Můj osobní rekord
Vždycky jsem toužila vyhrávat. Už od dětství jsem se snažila každého
alespoň v něčem překonat. Sbírala jsem své drobné rekordy a snažila jsem
se jich mít co nejvíce. Za rekord jsem považovala jakýkoliv malý úspěch.
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Nezáleželo mi na tom, jakého je druhu nebo kolik dalších lidí ho také za
rekord považuje. Bylo mi jedno, co si o něm kdo myslí.
Často jsme jezdili s tatínkem do plaveckého bazénu. V plavecké
dráze jsem se snažila o co nejlepší časy v plavání. Ale ze všeho nejvíce mě
lákal skokanský můstek. Při každé obrátce směrem k můstku jsem se
utvrzovala v tom, že to zkusím. Vylezla jsem na třímetrové prkno a se
strachem poprvé skočila dolů. Bylo to fajn. Ale nad třímetrovým prknem
bylo ještě prkno pětimetrové, které mě taky lákalo. Třikrát jsem vylezla
nahoru a zase se vrátila dolů. A potom přišla ta chvíle. Zkusila jsem to ještě
jednou. Na konci prkna jsem zavřela oči a myslela si: „Tak teď.“ A skočila
jsem.
Jsem na sebe pyšná, protože mám svůj další osobní rekord.
nepodepsáno
Můj životní rekord
Mým životním rekordem jsou 4 góly, které jsem
dal během jednoho florbalového zápasu. Trenér
mi dal příležitost zúčastnit se turnaje ve Švédsku.
Byla to moje první velká florbalová zkušenost.
David Frýba, 6. A
Můj životní rekord
Mým životním rekordem je 35 kilometrů ujetých na kole. Jel jsem s rodiči na
výlet do Ratibořic a zpátky. Byl to výlet na celý den.
Filip Frýba, 6. A
Můj životní rekord
Za svůj životní rekord považuji, že jsem se naučil
lyžovat. Ve 4. třídě jsme se školou jezdili na
sjezdovku do Petříkovic. Zde jsem se na lyže
postavil poprvé v životě. Zpočátku jsem se velmi
bál a také neustále padal. Každým dnem jsem se
však zlepšoval. Třetí den jsem dokonce sjel i velkou
sjezdovku. A v pátek jsem lyžoval bez pádů.
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Lyžování se mi moc líbí a velmi mě baví.
Jindřich Kuťák, 6. A
Můj životní rekord
Po roce usilovného cvičení jsem to dokázala. Ale co? No přeci roznožku –
můj životní rekord. Pro někoho možná samozřejmost, pro mě ale rekord.
Anežka Marešová, 6. A
Můj životní rekord
Odmalička rád sportuji. Chodím na různé sportovní kroužky a školu
reprezentuji na sportovních soutěžích.
Nejvíce mě baví hod kriketovým míčkem a sprint. Také mám rád
florbal a fotbal.
Při hodině tělesné výchovy jsem v loňském roce hodil kriketovým
míčkem do vzdálenosti 54,2 metrů. A to je můj osobní rekord.
Do konce deváté třídy si chci ještě vytvořit rekord v běhu na 60 m.
Adam Horák, 7. A

Můj životní rekord
Před rokem jsem v rámci tělesné výchovy začal dobrovolně běhat na
schodišti pomyslnou Sněžku. Tehdy se mi to zdálo velmi těžké. Zvládl jsem
to a postupoval na Mont Blanc a tam jsem svůj výstup zakončil. Měl jsem
radost hlavně z toho, že se mi zlepšila výrazně fyzička.
Letos jsem zahájil výstup o něco dříve, a tak se mi na Sněžku podařilo
vystoupit již 3. října. Dne 31. 10. jsem stanul
na Mont Blancu. I díky tomu jsem se stal
nejlepším sportovcem za měsíc říjen.
Zúčastnil jsem se i jednodenního
výstupu na Sněžku 9. 11. Dokončil jsem ho
jako první již v 15:15 hodin. Ani teď
nekončím a snažím se překonat Mount
Everest. Momentálně jsem v první třetině
výstupu.
Michal Čapek, 7. A
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Můj životní rekord - rozhovor s Ondřejem Součkem
Ondra Souček, žák 7. A, se ve svém volném čase věnuje extrémním
překážkovým běhům. V tomto také dosáhl na svůj životní rekord – 1. místo
na 3. OTEVŘENÉM MISTROVSTVÍ ČR PRO DĚTI. Závody proběhly 6. října
2018 v Kladně a na start se postavilo 500 dětí z celé ČR. Ondřej zvítězil
v kategorii chlapců ve věku 10-12 let.
Ondro, můžeš nám říci něco o tomto sportu?
Jedná se o běh, při kterém překonávají závodníci nejrůznější překážky
terénu.
Kdo tě k tomuto sportu přivedl?
Protože už jako malý jsem často a velmi rád lezl po stromech, hledala pro
mě mamka nějaký vhodný sport. A objevila právě překážkový běh. Proto
jsem se s t al členem TJ
Maratonstav Úpice a začal
trénovat. Později se ke mně
přidal i mladší bratr Šimon a
bratranec. Rodiče neběhají
s námi, ale vozí nás pravidelně
na tréninky a závody.
Jak vypadá takový trénink?
Prakticky celý rok trénujeme za každého počasí venku. Jen občas jdeme v
zimě do tělocvičny v Batňovicích. Tréninky jsou zaměřené na rychlost, ale i
vytrvalost.
Potřebuješ, Ondro, nějaké speciální oblečení, případně obuv?
Jsou potřeba boty na terénní běh a hlavně s neklouzavou podrážkou. A
také kalhoty nad kolena, aby nenatáhly vodu.
Stihneš ještě nějaký jiný sport?
Nevím, jestli je to sport, spíše se jedná o bojový tanec s názvem capoeira.
Tanci se věnuji v taneční škole Bonifác ve Rtyni v P. Capoeira nahrazuje
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posilování. Místo cvičení v posilovně chodím vlastně tancovat, a tak
přirozeně posiluji.
A jak probíhal samotný mistrovský závod?
Nejprve probíhalo několik rozběhů v jednotlivých kategoriích a vždy
postupovali tři nejlepší. I já jsem svůj poslední rozběh vyhrál a postoupil
do finále, které se běželo o 4 hodiny později.
Čekání to bylo opravdu dlouhé, nervozita ale zmizela a já běžel naplno.
Závod se mi podařilo s velkým náskokem vyhrát. Tím jsem si splnil zatím
největší sportovní sen a zároveň vytvořil životní rekord.

Logopedie (nejen) pro rodiče aneb jak
co nejefektivněji trénovat doma
Dnes si ukážeme další aktivitu, která děti baví a zároveň si u ní procvičují
správnou výslovnost problematické hlásky, motoriku, zrakové vnímání atd.
Stačí nakreslit si společně s dětmi obrázek. Například u problematické
hlásky R můžeme použít obrázek pračky, u hlásky S třeba mísu, u C to
může být kopec atd.
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Kartičky od pexesa, předměty nebo obrázky, které si sami
namalujete, postupně pokládáme na náš obrázek s problematickou
hláskou. Například: “Tričko dávám do pračky.” Soustředíme se na
správnou výslovnost alespoň u obrázku, na který pokládáme. Tedy pokud
dítěti ještě nejde například R, může to vypadat třeba takto: “Tličko dávám
do pDačky.”. Postupně se můžeme soustředit i na obrázky, které
přikládáme - s hláskou na začátku, na konci, uprostřed.
Děti tato aktivita baví a určitě vymyslíte i jiné využití. Tak s chutí do
toho :-).

Jana Švehlová

Znakový jazyk
Dnes si ukážeme pár znaků z počasí. Venku nám chvilku sněží, chvilku zase
svítí sluníčko nebo fouká, tak ať to umíte i vyznakovat ;-).
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Jana Švehlová
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omalovánka
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Připravujeme
02.12.2018

16:00 - 18:00

Pod Vánočním stromem - nám. TGM

04.12.2018

05:25 - 19:00

MS ve florbale - Praha

04.12.2018

06:30 - 21:30

9. A: Exkurze Praha

05.12.2018

08:00 - 09:30

1.-5. tř.: Mikuláš

06.12.2018

08:00 - 12:00

1.-5. tř.: Halová kopaná

06.12.2018

07:30 - 11:30

1.-2. tř.: Advent v Ratibořicích

07.12.2018

10:00 - 13:30

9. A: Exkurze Saar Gummi Č. Kostelec

07.12.2018

10:00 - 11:30

6.-8. tř.: Adventní koncert ZUŠ

07.12.2018

10:00 - 11:30

1.-5. tř.: Vystoupení havlovických dětí

11.12.2018

10:00 - 11:30

5. B: Knihovna - tradice Vánoc v jiných
zemích

11.12.2018

14:00 - 15:00

6.-9. tř.: Astronomická olympiáda

12.12.2018

09:30 - 11:00

1.-5. tř.: Sněhurka, ZUŠ A. M. Buxton

13.12.2018

08:30 - 12:00

8.-9. tř.: Basketbal - dívky

13.12.2018

12:30 - 16:00

8.-9. tř.: Basketbal - chlapci

13.12.2018

16:30 - 18:30

Kurz pro veřejnost - filcování z ovčí vlny

19.12.2018

08:00 - 11:00

Bleší trh

20.12.2018

08:00 - 11:30

Cukrářský výrobek

21.12.2018

08:00 - 09:00

Třídní vánoční besídky

21.12.2018

09:00 - 12:00

Lány mají talent aneb Vánoční show

21.12.2018

16:00 - 20:00

Vánoční diskotéka

22.12.2018-06.01.2019

Vánoční prázdníny + ředitelské volno

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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halušky s ořechy

12/ 12/ 2018
13/ 12/ 2018
14/ 12/ 2018
17/ 12/ 2018
18/ 12/ 2018
19/ 12/ 2018
20/ 12/ 2018
21/ 12/ 2018

zapečené těstoviny s uzeninou, červená řepa

svíčková na smetaně, houskový knedlík

rizoto z vepřového masa sypané sýrem

hovězí maso vařené, rajská omáčka, kolínka

segedínský guláš, houskový knedlík

sekaná pečeně, bramborová kaše
klobása slabá vinná, brambor

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

29. 11. 2018 - 30. 11. 2018

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

vepřová játra po indicku, dušená rýže
vepřový vrabec, bramborový knedlík, zelí kysané

15 ob. x 23,15 ob. x 25,15 ob. x 26,15 ob. x 52,JITKA ŠTĚPÁNOVÁ

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

pečená kořenová zelenina s modrým sýrem
domácí buchty s mákem a tvarohem

rybí porce se sýrem, brambor
omeleta s houbami, brambor

kuřecí prsa na zelenině s kuskusem
kuřecí stehna pečená, brambor

345,- Kč
375,- Kč
390,- Kč
780,- Kč

langoše se sýrem a kečupem
rychlá smažená rýže se zeleninou a modrým sýrem

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 4, 7

1a, 3, 7

1a

1a, 7

1a, 7

7

7, 3

7

1a, 3, 7

1a, 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

7

1a,

7

1a, 3, 7

1a

1a, 3, 7, 9

4, 7

7

cena
obědů

barevné těstoviny s pórkem a sýrem
krupicová kaše sypaná kakaem
vepřová líčka na kořenové zelenině, brambor

10/ 12/ 2018
11/ 12/ 2018

azu po tatarsku, špagety sypané sýrem
1a, vepřová pečeně po selsku, chlupaté knedlíky, zelí kysané

1a, 3, 7

tuňák s rýží

06/ 12/ 2018
07/ 12/ 2018

koprová omáčka, houskový knedlík, vejce vařené

1a, 3, 7

opékané rýžové nudle s čínským zelím
hrachová kaše, uzená kýta, okurka kysaná

04/ 12/ 2018
05/ 12/ 2018

1a, 3, 4, 7

1a, 3, 7

krokety smažené, plněné uzeným masem, špenát

VOLBA 2

smažené rybí filé, bramborová kaše

DATUM
03/ 12/ 2018

VOLBA 1

01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

karlovarský guláš, halušky

alergeny

JÍDELNÍ LÍSTEK

