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Naši “NEJ” v listopadu 2018

Sport 6.-9.
David KUŤÁK (9. A)

Sběr bylin
Patrik VÍT (3. B)

Sběr papíru
Tomáš FOLC (7. A)

Hádanky na Moodle:
Karel PÍŠA (5. A)
Martin TOMEK (8. A)
Barbora ŠVEHLOVÁ (6. A)
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Certifikát o vytvoření českého
rekordu
K vytvoření českého rekordu "Nejvíc vyvěšených vlajek České republiky"
přispěli svou troškou do mlýna také žáci ZŠ Úpice-Lány.

(Kal)
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Uklidíme svět, uklidíme Česko
Projekt Ukliďme svět, ukliďme Česko vydal k Mezinárodnímu dni
dobrovolníků (5. prosince 2018) tiskovou zprávu, ve které se ohlédl za
letošním rokem. Naše škola se ho zúčastila v rámci Igelitiády, akce
pořádané ku příležitosti Dne Země.

(Ný)

Olympiáda z českého jazyka
V pondělí 23. listopadu 2018 proběhlo školní kolo „Olympiády v českém
jazyce“. Zúčastnilo se ho celkem deset žáků z 9. A a jeden žák 8. A.
S nelehkými úkoly si poradili tentokráte nejlépe dva chlapci, a to David
Kuťák a Ondřej Petera. Oba byli nominováni do okresního kola, které je
plánováno na konec ledna 2019. Budeme ale muset čekat, zda se chlapci
objeví na seznamu pozvaných žáků.
Jméno a příjmení
1. David Kuťák
2. Ondřej Petera
3. Petra Doležalová
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4. Aneta Středová
5. Karolína Jansová
6. Hana Teichmanová
7. Petra Horká

8. Nikola Velcová
9. Dominika Horáková
10. Tomáš Goder
11. Veronika Neureiterová
(Vč)

Pět placek pro lánské běžce
Úkoly letošního školního kola Astronomické olympiády plnili čtyři
odvážlivci. Už jenom za jejich účast jim patří poděkování. Tři z nich
postoupili do kola krajského. Vítězi se stali v kategorii 6. a 7. tříd Jan Horák
(7. A) a v kategorii 8. a 9. tříd Dominika Horáková (9. A).

(Kal)

Rekordní Medové trhy
V sobotu 24. listopadu proběhl na lánské škole již čtvrtý ročník Medových
trhů. Lidé zde mohli nasát vánoční atmosféru a pořídit si výrobky místních
žáků a vyučujících, mezi kterými nechyběly adventní věnce, vánoční
hvězdy, keramika, perníčky a spousta dalšího. Jak už ale název trhů
napovídal, našla se zde i spousta produktů z medu, například medovina,
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s v í č k y, b o n b o ny,
mýdla a samozřejmě i
med hned v několika
příchutích.
Medové trhy ale
nebyly
jen
o
nakupování. Byla zde
spousta stanovišť, kde
si návštěvníci mohli
sami něco vyzkoušet.
Nabídka
byla
opravdu rozmanitá. Vyráběla se zde vonná sůl do koupele, ozdobná
zrcátka, foukaly a malovaly se skleněné vánoční ozdoby.
Celé trhy byly pojaty jako dobročinná akce. Návštěvníci přispívali na
školou adoptovaného chlapce Joela. Letošních 541 návštěvníků touto
cestou darovalo 5 407 Kč. Díky této sumě bude moci chlapec studovat další
rok.

(Hč)

Devátá třída v parlamentu
Stalo se již tradicí, že žáci deváté třídy v předvánočním čase absolvují
exkurzi do Prahy. Cílem nejsou vánoční nákupy, ale návštěva historických
památek a zasedání Poslanecké sněmovny České republiky. Letošní
deváťáci se do Prahy vydali v úterý 4. prosince. V 9:50 dvacet sedm
deváťáků vystupuje na Hlavním nádraží v hlavním městě. Každý z nich drží
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v ruce pracovní sešit a psací potřeby. Po celý den je provází pan ředitel
Petr Kalousek, který je poutavým vyprávěním seznamuje s pražskými
památkami. Důležité informace zaznamenávají do sešitu. Navštívili jsme
výstavu „Vánoce a zima za sociku“ v Tančícím domě, Václavské náměstí,
Národní třídu, památník obětem komunismu, Pražský hrad, Nerudovu třídu,
Kampu, Karlův most, Staroměstské náměstí. Stihli jsme namalovat
panoramatickou mapu Prahy, vystoupat na Petřín, protože lanovka byla
mimo provoz a samozřejmě navštívit zmiňovaný parlament. Nakonec došlo
i na vánoční nákupy. V 18:10 všech dvacet sedm lánských deváťáků už sedí
ve vlaku směr Hradec Králové. V nohách máme 11 kilometrů, spoustu
krásných vzpomínek, v mobilních telefonech plno fotografií.
Děkujeme panu řediteli za krásnou a netypickou exkurzi.

Deváťáci a jejich třídní učitelka.

Pěkné šaty mám, že?
Největší zážitek z exkurze. To bylo úkolem žáků 9. třídy ZŠ Úpice-Lány po
jejím absolvování. Zde jsou jejich odpovědi: procházka po Karlově mostě
ve večerních hodinách; jízda vlakem; jak při jednání Poslanecké sněmovny,
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které jsme sledovali z galérie, jedna paní poslankyně ukazovala druhé paní
poslankyni nově zakoupené šaty; Tančící dům; když jsme se při samostatné
práci s mapou s naší skupinkou ztratili a ptali se, kde je Národní třída, a
paní nám řekla, že už jsme na ní; bizarní čtvrthodina v Poslanecké
sněmovně; noční Praha; výšlap na Petřín, protože opravovali lanovku;
otočná hlava Franze Kafky, ke které jsme omylem v naší skupince
zabloudili; Lennonova zeď; Poslanecká sněmovna – jak nikdo neposlouchal
řečníka a všichni se živě bavili mezi sebou.
Tak snad byly výchovně vzdělávací cíle exkurze naplněny…
(Kal)

Advent v Ratibořicích
Adventní čas vybízí k návštěvě trhů a připomenutí si vánočních zvyků a
tradic. Prvňáčci společně s druháky proto navštívili adventně a vánočně
vyzdobený zámek v Ratibořicích. Společně s kněžnou, komorníkem i
služebnou si prošli bohatě vyzdobené komnaty.
Ve mlýně zhlédli divadlo členů souboru Barunka a pak už se těšili na
malý adventní trh v budově vodního mandlu. Tam utratili všechny své
peníze za vánoční dárky pro své blízké. Na závěr děti nahlédly do
štědrovečerně nazdobené babiččiny světničky na Starém bělidle. Cestou
zpět si žáci zazpívali s kytarou vánoční písničky a vánočně naladěni se
vrátili do školy. Bylo to moc pěkné dopoledne.

(Dč, Vá)
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Kurz bruslení
„Sportem ku zdraví.“…Tímto heslem se řídí žáci 1. a 2. tříd, a proto začali
hned v říjnu jezdit na kurz bruslení. Během pěti lekcí zvládli základy,
šikovnější se zdokonalili v jízdě na bruslích a na závěr si všichni absolvovali
bruslařský závod.

(Dč, Vá)
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Zvířátková olympiáda
Pod čtvrtým zvířátkem z naší olympiády (ŽABÁK SKOKAN) a první
disciplínou olympijského víceboje se skrývá skok z místa, který jsme stihli
splnit před vánočními prázdninami. V lednu budeme
pokračovat v plnění dalších disciplín olympijského
víceboje a trénovat šplh.

1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. BARBORA ŠÍMOVÁ

1. KAREL HAVLÍČEK

2. Nikol Riedlová

2. Matěj Mokrý

3. Anděla Karbulková

3. Vojtěch Witka

2. TŘÍDA
1. VALÉRIE MIKOVÁ

1. FILIP STEIDLER

2. Eliška Dolejšková

2. Matěj Kulhánek

3. Barbora Kubečková

3. Alexandr Karbulka

3. TŘÍDA
1. LUCIE HORÁKOVÁ

1. ŠTĚPÁN ŠITINA

2. Patricie Kociánová

2. Radek Langer

3. Natálie Tomková

3. Šimon Zelinka

4. TŘÍDA
1. PAVLÍNA HORÁKOVÁ

1. KRYŠTOF KOBOS

2. Julie Janovská

2. Jiří Švihálek

3. Barbora Bártová

3. Jakub Krčmář

5. TŘÍDA
1. VU THI JEN NHI

1. FILIP RAABE

2. Adéla Dvořáčková

2. Jiří Peterka

3. Andrea Kubišová

3. Štěpán Smékal

(Jč)
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Husarský kousek mladších fotbalistů
Po sedmi letech se putovní pohár v halové kopané pro žáky 1.-5. tříd vrátil
opět na lánskou školu. Ve čtvrtek 6. prosince 2018 v Malých Svatoňovicích
proběhlo další okrskové kolo v celoroční soutěži Grand Prix 1. stupně. Dvě
vítězství a jedna remíza stačily k zisku 1. místa. Lánský tým podržel
výborný výkon brankáře Matěje Kulhánka z 2. A. V útoku a v obraně hráli:
Ondra Píša (2. A), Kryštof
Kobos (4. A), Štěpán Astr,
Karel Píša, Filip Raabe a
Štěpán Smékal (všichni 5.
A). Naštěstí jsou naši lánští
fotbalisté hodní kluci a čerti
je neodnesli, jinak bychom
byli bez zlata. Kluci,
gratulujeme a děkujeme za
úspěšnou reprezentaci školy.
(Jč)

Průběžné výsledky Grand Prix
školní rok 2018 - 2019
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1. Stupeň

Mistrovství světa ve florbale Praha 2018
Domácí florbalový šampionát pokořil
všechny významné divácké rekordy a
zanec hal významnou st opu ve
florbalové historii. Mezi 181 518
návštěvníky byli i žáci naší školy.
Český florbal umožnil žákům
mateřských, základních i středních
škol účast na dopoledních
dvojzápasech. Pan učitel Martin
Kejzlar zareagoval hned na první
informační email, a tak jsme měli vstupenky nejen zdarma, ale zároveň na
nejlepší místa v pražské aréně. Hned za střídačkami hráčů a za televizním
štábem.
Na vlastní oči jsme v úterý 4. 12. 2018 zhlédli zápasy ThajskoAustrálie a Slovensko-Singapur. Společně s námi fandilo všem čtyřem
týmům téměř 7 000 fanoušků. Atmosféra byla opravdu skvělá a zejména
hráči Slovenska se museli cítit jako na domácí půdě.
Pro děti byl připravený i bohatý doprovodný program a soutěže.
Hned několik Láňáků v nich uspělo.
Přestože děti musely vstávat časně ráno a zvládnout náročnou cestu
vlakem (České dráhy totiž nedokázaly zareagovat na tuto akci, a tak jsme
velkou část cesty i přes včasně zakoupené jízdenky museli ve vlaku stát),
byly nadšené. I nám, pedagogům, se celá akce velmi líbila. Snad jsme tedy
i my přispěli k nádherné atmosféře, která v úterý v hale panovala.

(Hč, Kj, Vč)
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Třetí vítězství lánských
basketbalistů za sebou
Ve čtvr tek 13. prosince proběhlo v
tělocvičně na ZŠ Bratří Čapků v Úpici
okrskové kolo v basketbalu. Dopoledne své
z á p a s y s e h r á l y s t a r š í d í v k y. N a š e
basketbalistky nestačily na své soupeře a v
konečném pořadí jim patří 4. místo.
Odpoledne na palubovku nastoupili starší
chlapci. Lánští baskeťáci obhajovali třetí
vítězství za sebou a povedlo se! Družstvo
ve složení David Kuťák, David Matějka,
Martin Šíma, Jiří Bureš (všichni 9. A), Josef
Zima, Jakub Zezula, Daniel Mach (všichni
8. A) a Ondřej Netolický (7. A) opět získali putovní pohár. Děkujeme všem
baketbalistům za vzornou a úspěšnou reprezentaci školy.
(PK Tv+sport)

Průběžné výsledky Grand Prix
školní rok 2018 - 2019
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2. stupeň

Informace výchovné poradkyně
Exkurze žáků 9. třídy
Již po několik let využívá naše škola možnosti, kterou nabízí SPŠ Trutnov,
konkrétné se jedná se o návštěvu Střediska praktického vyučování
v Mladých Bukách. Organizátor exkurze poskytuje dopravu tam a zpět
zdarma.
SPV jsme navštívili ve středu 14. 11. 2018 v rámci odpoledního
vyučování. Rozděleni do dvou skupin si žáci prohlédli učebny, dílny i
zázemí střediska, ve kterém probíhá praxe žáků maturitních i nematuritních
oborů.
Vzhledem k tomu, že každý rok odchází na SPŠ Trutnov velké
množství našich deváťáků, považujeme tuto exkurzi za velmi vhodnou.
(Jč, Vč)

Návštěva

firmy

Saar

Gummi

Červený Kostelec
V pátek 7. 12. 2018 se žáci 9. třídy vydali opačným směrem. Využili jsme
nabídky exkurze do firmy Saar Gummi Červený Kostelec. Se svými 1 000
zaměstnanci patří mezi největší zaměstnavatele na Náchodsku. Protože
také zde chybí pracovníci na obsluhu linek, má firma zájem vychovávat si
zaměstnance sama. I proto existuje v Červeném Kostelci na střední škole
obor gumař-plastikář. I proto nabídla firma školám možnost zhruba
dvouhodinové exkurze a opět zajistila dopravu zdarma.
Prohlídku jsme zahájili v zasedací místnosti úvodní prezentací našeho
průvodce. Již u vstupu ale někteří ucítili typický zápach gumy, který nás
pak provázel po celou dobu. V samotném provozu se k zápachu ještě
přidal poměrně velký hluk a vysoká teplota. Navíc ženy, které zde pracují,
vykonávají fyzicky náročnou práci. A to vše ve 12 hodinových směnách.
Více se nám líbilo v laboratoři, ve které se provádějí testy kvality
výrobků.
Při odchodu všichni účastníci exkurze obdrželi malou pozornost.
(Mik, Vč)
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Rozhovor
Každý rok nastupují do 5. třídy noví žáci z Havlovic. Několika z nich
položila jejich nová třídní učitelka Bohdana Janovská tři otázky. Odpovědi
jsme ponechali bez úpravy.
1) Co se pro vás změnilo s přestupem na naši školu?
Adéla Dvořáčková:
„Ztratili jsme spoustu kamarádů, se kterými jsme chodili do stejné třídy 4
roky.
Bylo tam takové rodinné prostředí.“
Štěpán Smékal:
„Tady je spousta ruchu a střídají se tady učitelé.“
2) Kdo, případně co vás zaujalo v naší škole?
Štěpán Astr:
„Máme zde dobrá jídla.“
Adam Kopřiva:
„Dobré řízky, ale malé.“
Štěpán Smékal:
„Hezké sportoviště a super pana učitele Kejzlara na tělocvik.“
Magadaléna Fialová:
„Vyspělejší zdravoťák.“
Adéla Dvořáčková:
„Mám ráda paní učitelku Janečkovou na zdravoťák. “
3) Našli jste si už nové kamarády?
Všichni:
„Jo.“
Andrea Kubišová:
„Některé jsem poznala už na znakovém táboře, třeba Tomáše, Kačku a
Terku.“
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Projektové dny
Během podzimu paní učitelky třetích tříd připravily pro své žáky projektové
dny.
První projekt se nazýval „Úpice a její okolí“. Součástí projektu byla i
vlastivědná procházka po Úpici organizovaná ve spolupráci s pracovnicemi
muzea. Žáci navštívili dům bratří Čapků, muzeum, Dřevěnku a další místa
spojená s historií našeho města.
Druhý projekt byl zaměřen na orientaci v krajině, určování světových
stran a tvoření přírodních mandal.
(Dě, Fo)

Peklo
Ve středu 5. 12. nás navštívil
Mikuláš se svými pomocníky –
anděly a čerty. Některé děti byly
poc hváleny, před někt erými
Mikuláš zvedl varovný prst a čerti
měli pré. Přesto všichni obdrželi
mikulášskou nadílku.
Třeťákům tato návštěva
nestačila a chtěli poznat samotné
PEKLO. Proto se druhý den vydali do obce ČERTOVINA. Tam se pekelnou
bránou dostali k samotným čertům a čerticím. Uvítal je čertí sluha, vrátný
čert Vytřas. Ten má za úkol děti v pekle pobavit, ale zároveň je naučit
dobrým mravům, které musí konat po návratu z pekla na povrchu
zemském. Jinak by se o ně čerti
náramně za jímali. V pekle dě ti
navštívily čertí školu, kuchyni, krčmu a
poté i samotného pána pekel –
Lucifera. Nakonec si prošly 7 komůrek
smrtelných hříchů. Z pekla odjeli všichni
spokojeně domů.
(Dě, Fo)
!16

Vánoční vystoupení pro seniory
Stalo se již tradicí, že se žáci naší
školy snaží zpříjemnit předvánoční
čas dědečkům a babičkám v domově
důchodců. Letos tomu nebylo jinak.
Své vystoupení děti předvedly
seniorům v Domově důchodců Tmavý
Důl, v Senior domě Beránek a
v Domě s pečovatelskou službou
v Úpici. Po vystoupení děti předaly
dědečkům a babičkám malé dárečky. Odměnou jim byly jejich rozzářené
oči, úsměv na rtech, ale i slzičky štěstí.
Rozloučili jsme se s příslibem, že se na jaře opět uvidíme.
(Dě)

Jak to vidím já
Blíží se Vánoce, a tak téma pro prosincové číslo časopisu bylo jasné.
Nezapomenutelný dárek. Žáci však nepsali pouze o dárcích
vánočních, psali o dárcích k narozeninám, za vysvědčení nebo o dárcích,
které dostali od někoho blízkého jen tak pro radost. Spousta žáků považuje
stále za nejlepší dárek mobilní telefon nebo počítač. Jsme rádi, že někteří
mají radost ze sportovního vybavení, vstupenek na koncert nebo výstavu.
Mnohé děti také touží po nějakém domácím mazlíčkovi.
Pokud ještě nemáte všechny dárky nakoupeny, čtěte dále, třeba získáte
inspiraci.
Můj nezapomenutelný dárek
Asi nejlepším dárkem, který jsem dostal na Vánoce, byla fenka psa.
Pojmenovali jsme ji Heather. Říkali jsme ji Hety nebo Hetynka.
Jednalo se o německého boxera zlaté bar vy. Pocházela
z chovatelské stanice Z Třešňáku. Barva její srsti předpovídala její povahu.
Byla velmi milá a přítulná. Ráda si s námi hrála a při hraní byla velmi
opatrná, nikdy nás nekousla ani nepoškrábala.
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Vyrůstala společně s námi od roku 2010. To jsme ještě bydleli u
prarodičů na Podrači. Stěhovala se s námi i na Kvíčalu, kde měla místo
výběhu velkou zahradu. V roce 2016 jsme o ni bohužel přišli, ale vždy na
ni budu vzpomínat.
Ondřej Rus, 7. A
Chtěl bych napsat o jednom dárku, který jsem dostal k narozeninám.
Odmalička jsem zbožňoval vše, co se týkalo lodě (parníku) TITANIC,
včetně filmu, který jsem měl na CD disku a stále si ho přehrával.
Měl jsem také puzzle Titanicu, dostal jsem i lego. Papírový model
parníku zdobí můj pokojíček dodnes.
Jedním z dárků k 10. narozeninám byly lístky na výstavu Titanic do
Prahy. Z toho jsem doslova šílel radostí a už se těšil na den, kdy vyrazíme
do Prahy.
Během cesty jsem se každých deset minut ptal: ,,Už tam budeme?"
Konečně jsme dorazili na místo určení. Lidí tam tedy bylo opravdu hodně,
ale mně to nevadilo, protože jsem se velice těšil. Nevadila mi ani fronta, ve
které jsme museli dvě hodiny čekat na vstup dovnitř.
Na výstavě mě čekal jen samý údiv a úžas. K vidění tam byly
například různé dochované části lodě. Přesnými kopiemi byly kopie pokojů
pasažérů tohoto nejznámějšího parníku. Na obrovské zdi visel také seznam
všech cestujících, kteří na lodi tenkrát pluli. Dochovala se i spousta
fotografií a dalších různých zajímavostí.
Mohl bych o této výstavě psát ještě hodně
dlouho. Byl jsem z ní opravdu moc nadšený a
mohu říci, že vstupenky na ni byly pro mě
zatím tím největším dárkem, který jsem
v životě dostal.
Matyáš Horák, 7. A
Co je to nejlepší dárek pro člověka? Jak moc to záleží na samotném
člověku? Jak člověka vůči jeho rozhodnutí o něčem nejlepším ovlivní okolí?
Mým nejlepším dárkem byl a bude pořád pouze jeden. Díky tomuto
dárku jsem udělal mnoho věcí, zažil mnoho zážitků a uvědomil si mnoho
věcí. Tím dárkem je fotoaparát, který jsem si sám nadělil. Už odmala mě
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díky vzpomínkám a návykům v brzkém dětství táhlo srdce k fotografii. Spíš
než samotný fotoaparát byly dárkem ty zážitky, které jsem díky němu
prožil, zkušenosti, které jsem nabyl, a probděné noci, když jsem s vervou
dodělával fotografie, abych je mohl odevzdat. Fotografie mě velmi
razantně ovlivnila, volný čas jsem trávil pouze s ní, po večerech jsem se
doučoval novým věcem a neměl jsem v hlavě nic jiného. Samotný
fotoaparát přitom byl až tou poslední věcí, co jsem k tomu potřeboval,
nový fotoaparát ve mně jen evokoval potřebu začít již brát fotografování
vážně a netroškařit s časem.
S fotografováním se spojuje však další dárek, který bych si opravdu
přál. Ten dárek a přání se nedá jedním slovem ani specifikovat. Přál bych si,
aby lidé začali být soudní a vděční. Přál bych si, aby lidé byli vděční, i
když nedostanou vše tak, jak si představují. Přeji si, aby lidé přestali být
pomstychtiví a přestali dávat za vinu právě mně, že jsem neudělal něco
podle jejich představ. Opravdu bych si přál, aby si lidí začali
vážit snahy jim pomoct namísto počítání fotografií, které
dostanou. Přál bych si, pokud se člověku něco nelíbí
a není spokojen, aby stížnosti řešil se mnou a ne
s lidmi, kteří s tím nemají nic společného. Přál bych
si, aby lidé neměli potřebu se mstít.
Toto by byl můj nejlepší dárek. Doufám, že se
mi mé „skromné“ přání vyplní.
Tomáš Vašíček, 9. A
Dárky mám rád. Ale když přemýšlím, který z nich je nezapomenutelný, je
to dost těžké. Určitě mi udělalo velkou radost horské kolo nebo snowboard.
Hezké dárky dostávám také za výhru na závodech. Například pistole
značky Nerf, sportovní auto Nissan GTR (samozřejmě na dálkové
ovládání) nebo sportovní vybavení.
Mým nezapomenutelným dárkem byla možnost strávit víkend na
Světovém poháru horských kol v Novém Městě na Moravě. Tento víkend mi
připomíná tričko s podpisem několikanásobného mistra světa v Cross
country a olympijského vítěze Nina Schustera. Z tohoto dárku jsem měl
opravdu velkou radost.
Ondřej Souček, 7. A
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Odmalinka se mi líbila zvířátka. K Vánocům jsem si proto přála psa. Ale
rodiče mi ho nepovolili, proto jsem si vybrala menší zvířátko, o kterém chci
psát.
Po štědrovečerní večeři jsme se šli podívat, co nám Ježíšek nadělil
pod stromeček. Zaujala mě veliká krabice, ve které pořád něco chrastilo.
Ihned jsem se po ní vrhla a rozbalila ji. Bylo tam krásné černo hnědě bílé
morčátko. Malinkaté jako lentilka, proto jsme mu také tak začali říkat.
V mém pokojíčku má klec s domečkem. Každé
ráno ho nakrmím a pohraji si s ním.
Jsem ráda, že ho mám. A po roce mi k mé
Lentilce přibyl i pes Nestór, za kterého jsem také
moc ráda.
Nela Žďárská, 6. A

Kroužek keramiky
Keramika nás prostě baví a děti jsou zkrátka šikovné. Od září jsme stihli
vyrobit cedulku na dveře, stromeček nebo zvoneček, stojánek na mobilní
telefon, zvonkohru. Kdo měl vše hotovo a chtěl, tak i něco navíc. Umíme
keramiku zpracovat od začátku až do konce a věřte, že to není sranda.
Zvládneme si připravit svoje místo, zpracovat hlínu, vytvořit výrobek tak,
jak se má, a po vypálení ho
pěkně obrousit, naglazurovat
a poslat znovu do pece. A
hlavně jsme se naučili čekat a
dodržovat postup, protože
udělat výrobek z keramiky
tak, jak se má, to chvilku
práce i trpělovosti dá. V
novém roce se budu těšit na
další tvoření a věřím, že děti
také :-)
(Šv)
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Logopedie (nejen) pro rodiče aneb jak
co nejefektivněji trénovat doma
Vánoční oddychovka - vydejte se po stopách vánočních symbolů a dojdete
až do Betléma. Přitom můžete procvičovat dech, hlásku, slabiky, slova,
vyprávět atd. Tak s chutí do toho.

(Šv)

Znakový jazyk
I letos o Vánocích se můžete podívat na pohádky ve znakovém jazyce.
Dokonce hned na čtyři. Určitě to bude zážitek, i když pravda trošku
zvláštní, když ke znakování uslyšíte i hlasy dabérů. Zkuste si třeba alespoň
na chvilku vypnout zvuk. Věřím, že něčemu rozumět určitě budete. Nebo se
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něco nového naučíte ;-). V každém případě si pohádky určitě nenechte ujít.
A jaké pohádky že nás to čekají?
1. Vodníkova princezna
Úplně novou pohádku můžete vidět na ČT2 ve
středu 19. 12. v 16:25 a v pondělí 24. 12. v
13:40 hodin.
2. Vánoční království
Repríza pohádky o rozmazlené princezně, která chtěla mít Vánoce každý
měsíc. Na ČT2 v pátek 28. 12. ve 13:00 hodin.
3. Nepovedený čert
Další reprízou je pohádka o blonďatém
čertovi, kterého v pekle nikdo neměl rád, ale
nakonec našel štěstí na Zemi. Na ČT2 v
sobotu 29. 12. ve 13:45 hodin.

4. Nejkrásnější dar
A poslední je pohádka o kouzelníkovi a
čarodějnici, kteří chtějí získat odměnu od
královské rodiny za nejkrásnější dar, ale ten
nakonec daruje princezně Nele i bez kouzel
Janek. Tu můžete sledovat v neděli 30. 12. ve
13:35 hodin.
Hezké pokoukání a všem přeji krásné svátky. Do nového roku pevné zdraví
a spoustu splněných přání.
(Šv)
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Připravujeme
05.01.2019

19:00 - 21:00

Tříkrálový koncert - Havlovice

16.01.2019

08:00 - 13:00

Okresní kolo Dějepisné olympiády

21.01.2019

07:30 - 10:30

1.-2. tř.: Kurz plavání

23.01.2019

Uzávěrka hodnocení prospěchu a chování
za I. pololetí

28.01.2019

Okresní kolo Olympiády v češtině

30.01.2019

Okresní kolo Matematické olympiády

31.01.2019

10:00 - 10:45

Předávání výpisu z vysvědčení - I. stupeň

31.01.2019

10:55 - 11:40

Ocenění nejaktivnějších žáků v I. pololetí

31.01.2019

11:50 - 12:35

Předávání výpisu z vysvědčení - II. stupeň

01.02.2019

Pololetní prázdniny

04.-08.02.2019

Jarní prázdniny

11.02.2019

07:30 - 10:30

11.-15.02.2019
23.02.2019

1.-2. tř.: Kurz plavání
5. tř.: Lyžařský výcvik

14:30 - 17:30

21. Dětský karneval

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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nudle s mákem a ořechy

17/ 01/ 2019
18/ 01/ 2019
21/ 01/ 2019
22/ 01/ 2019
23/ 01/ 2019
24/ 01/ 2019
25/ 01/ 2019
28/ 01/ 2019
29/ 01/ 2019
30/ 01/ 2019
31/ 01/ 2019

cikánská hovězí pečeně, houskový knedlík

sekaná pečeně, bramborová kaše
vepřový vrabec, bramborový knedlík, špenát

uzená kýta, hrachová kaše

rýžové nudle se zeleninou a rybičkou

kuře na bylinkách, brambor
koprová omáčka, hovězí maso vařené, houskový knedlík

přírodní roštěná, dušená rýže

kuřecí prsa plněná, brambor

1a, 3, 7

1a, 3, 7

19. 12. 2018 - 20. 12. 2018

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

segedínský guláš, houskový knedlík
hovězí maso vařené, rajská omáčka, kolínka

přírodní řízek, bramborová kaše

19 ob. x 23,19 ob. x 25
19 ob. x 26,21 ob. x 52,JITKA ŠTĚPÁNOVÁ

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

špalíčky se smetanou a špenátem
brokolice zapečená se šunkou a sýrem, brambor
rybí porce se sýrem, bramborová kaše
437,- Kč
456,- Kč
494,- Kč
1092,- Kč

vepřová panenka, těstoviny
karbanátek smažený, rajská omáčka, dušená rýže

střapačky se zelím
zapečené těstoviny s uzeninou

1a, 3, 4, 7

3, 7

1a, 3, 7

1a, 7,,8

1a, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

7

3, 7

1a

1a, 3, 7

1a, 7

7

1a, 3, 4, 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

1a, 3, 7

1a, 3, 7

3, 7, 8

1a

1a, 3, 7

7

4, 7

1a, 7

1a

1a, 3, 7

cena
obědů

vepřová játra na grilovaném salátku, hranolky
jogurtové knedlíky se smetanou a žahourem
halušky s brynzou

15/ 01/ 2019
16/ 01/ 2019

rybí filé smažené, brambor

1a, 3, 4, 7

francouzské brambory zapečené
vepřová játra na cibulce, dušená rýže

rýžový nákyp s meruňkami a švestkami
kuřecí prso s pečenou mrkví a cizrnou, brambor

špagety s anglickou slaninou, hlívou ústřičnou a sýrem

14/ 01/ 2019

rizoto z vepřového masa sypané sýrem

7

1a, 3, 7

7

svíčková na smetaně, houskový knedlík

zeleninové placičky s rybkou, bramborová kaše
šťouchané brambory s mrkví, cuketou, brokolicí a sýrem
krupicová kaše sypaná kakaem
langoše se sýrem a kečupem

08/ 01/ 2019
09/ 01/ 2019
10/ 01/ 2019
11/ 01/ 2019

čočka nakyselo , vejce vařené

1a, 3, 7

1a, 3, 7, 9

dukátové buchtičky se šodó

07/ 01/ 2019

vepřová panenka na hříbkách, těstoviny

1a, 3, 7

VOLBA 2
kuřecí roláda plněná, brambor
vepřová pečeně na houbách, dušená rýže

DATUM
03/ 01/ 2019
04/ 01/ 2019

VOLBA 1

01. 01. 2019 - 31. 01. 2019

ředitelské volno
ředitelské volno

alergeny

JÍDELNÍ LÍSTEK

