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Naši “NEJ” v lednu 2019
Sport 6.-9.
Michal ČAPEK (7. A)

Sběr bylin
Barbora HORÁKOVÁ (6. A)

Sběr papíru
Šimon ZELINKA (3. B)
Matěj SOUČEK (3. B)

= prosinec 2018 (oprava; omlouváme se)
= leden 2019

Hádanky na Moodle:
Natálie KOCIÁNOVÁ (6. A)
Ladislav ČERMÁK (7. A)
Marek LANGER (7. A)
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88 vyznamenaných
První pololetí školního roku 2018-2019 je nenávratně za námi. S jeho
koncem je spojeno tradiční hodnocení prospěchu. Jak dopadli žáci ZŠ
Úpice-Lány? Z 236 se jich 88 (37,3 %) radovalo z vyznamenání. Přesně
polovina z nich (44) našla na vysvědčení dokonce samé jedničky (43 žáků
I. stupně a jeden jediný z II. stupně: Ondřej Petera z 8. A). Průměrný
prospěch školy je 1,63.
(Kal)

Lánská škola podporuje talenty
ZŠ Úpice-Lány se dlouhodobě zaměřuje i na podporu nadaných žáků. Ve
spolupráci s nadačním fondem Cesta talentu jim pomáhá splnit si sen a
rozvinout svůj sportovní, vědecký nebo umělecký talent. Tým nadačního
fondu vedený Ing. Evou Grund společně s pedagogem a rodiči pomůže a
zároveň učí děti, že není možné jen brát, ale že je správné i dávat nazpět.
Každý účastník tak za pomoc fondu Cesta talentu něco celé naší
společnosti vrací. Děti si mohou samy vybrat, jakým způsobem tak učiní.
Mezi podpořené talenty z naší školy patřili Lukáš Nývlt (intenzivní
kurz angličtiny) a Veronika Neureiterová (kurz moderátorství).
Žákem, kterého podpořila
nadace v letošním školním roce, je
Ondřej Souček, žák 6. třídy ZŠ
Úpice-Lány, člen atletického oddílu
TJ Maratonstav Úpice a především
sportovec tělem i duší. Kolo, skály,
běžky, snowboard, capoeira, ale
hlavně běh. A to ne ledajaký. Ondra
je čerstvý mistr České republiky
v překážkovém běhu a pravidelně
stojí „na bedně“ na závodech typu
Gladiator či Spartan Race, a to se každého závodu účastní i 600 dětí! Na
oplátku by Ondra rád pro žáky prvního stupně připravil hodinu tělesné
výchovy formou atletického tréninku, a aby zaujal i starší spolužáky, má
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v kapse pořádný trumf – ukázku capoeiry, které se věnuje také.
Paní Ing. Eva Grund si zaslouží náš obdiv za pomoc nadaným žákům
a Ondřejovi přejeme mnoho úspěchů v nadcházející běžecké sezóně.
(Vč)

Sportuj ve škole
Školní družina při ZŠ Úpice-Lány se zapojila do projektu, který vyhlásilo
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Jeho název – Sportuj ve škole napovídá mnohé. Záměrem je formou her a zábavných sportovních cvičení
rozvíjet u dětí všestranné pohybové dovednosti. Nezáleží na talentu ani
výkonnosti - nejdůležitější je chtít se pohybem se spolužáky bavit. Zapojit se
tak může úplně každé dítě, což se nám daří a máme z toho radost. Z
projektu čerpáme zajímavý metodický materiál a přislíben byl i finanční
příspěvek na pořízení nového sportovního náčiní.
Těšíme se, že naše aktivita, která motivuje k hýbání se, bude patřit
k těm smysluplným…
Ladislava Šatková

Lyžařský kurz páťáků se povedl
Ideální zimní počasí využili žáci 5. tříd ZŠ Úpice-Lány ihned po jarních
prázdninách k tomu, aby se seznámili se základy sjezdového lyžování.
Přihlásilo se celkem 24 zájemců. Na sjezdovku do Petříkovic jsme se vrátili
po roční pauze a je to již pátý kurz, který zde lánští lyžaři absolvují.
Na rozdíl od předchozích let to byly pro většinu žáků první lyžařské
krůčky. Lyžařů schopných sjet kopec
bylo jen několik, a proto většina
začínala na dětském vleku.
Až
teprve ve středu i tito začátečníci
zvládli ukočírovat svoje lyže natolik,
že mohli na hlavní sjezdovku a velký
vlek.
Výuku jsme začínali v devět
hodin. Lyžovali jsme od 9:00 do
!4

10:30. Po půlhodinovém odpočinku a svačině v místní restauraci
následovala druhá část našeho denního programu, kdy jsme opět trénovali
lyžařskou techniku. Výuku jsme končili v 12:45. Poté se již všichni těšili na
zasloužený oběd ve školní jídelně.
Třetí den už byla znát únava z každodenního pobytu na čerstvém
vzduchu, přesto kurz dokončili téměř všichni. Líbilo se nám, že většina žáků
získala krásnou zdravou barvu a mnozí překonali strach z velké sjezdovky,
který je provázel první dny, a naopak se na lyžování začali těšit.
I paní učitelky a pan učitel, kteří jako tradičně zajišťovali lyžařskou
výuku, byli s přístupem a chováním páťáků nadmíru spokojeni.
Poslední dva dny nás trápila hustá mlha, která by se dala krájet. Mlhy
jsme se nezalekli a v pátek uspořádali tradiční lyžařské závody ve slalomu,
aby si žáci vyzkoušeli i jízdu mezi brankami. Výkony chlapců a dívek
v letošním roce byly velmi vyrovnané.
Nejrychlejší nakonec byl Jiří Peterka,
druhá Adéla Dvořáčková a třetí
Magdaléna Fialová. Nejlepší lyžaři
jsou tedy z 5. B. Vyhodnocení a
vyúčtování celého kurzu proběhlo
následující týden ve škole.
(Jč, Vč, Vá, Hč)

Olympiáda z českého jazyka
- okresní kolo
V pondělí 28. ledna 2019 se na ZŠ R. Frimla v Trutnově konalo okresní kolo
Olympiády v českém jazyce. Po roční pauze se ho letos zúčastnili i žáci
naší školy. Odvahu poprat se s nelehkým zadáním našli David Kuťák
(9. A) a Ondřej Petera (8. A). Chlapci si vedli velmi dobře. David skončil
na 14. a Ondřej na 19. místě (z celkového počtu 33 zúčastněných). Ondra
bude mít navíc šanci vylepšit své umístění ještě v příštím školním roce.
Oběma chlapcům patří poděkování za vzornou reprezentaci školy.
(Vč)
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Bubliny nadělají krásu, dokud neprasknou
Na výtvarnou výchovu „JINAK“ jsou
u ž ž á c i Z Š Ú p i c e - L á ny z v y k l í .
Tentokrát osmáci využili třeskutého
mrazu a zkusili si focení zmrazených
b u b l i n . Te c h n i ka s e z d á l a b ý t
jednoduchá. Z ochlazeného bublifuku
vyfouknout bublinu, poč kat, až
zmrzne, a pak ji honem vyfotit
mobilním telefonem, dokud nepraskne. Ale… Praxe byla jiná. Bubliny
praskaly, trvalo spoustu času, než začaly mrznout, a nedržely na každém
podkladu. Děti byly trpělivé a nakonec se jim nějaké fotografie přece jen
podařilo udělat. Pak už je jen
upravovaly do zvláštních barev a
kontrastů. Deváťáci si zase zkusili fotit
odrazy v křišťálové kouli a potom své
fotky ozvláštnili. Nevíte jak? Podívejte
se do fotogalerie na našem webu či
na facebooku.
(Ro)

9. ročník česko-slovenského projektu
V jednom z předchozích čísel jsme vás informovali o projektu „Záložka do
škol“. Naše škola se ho zúčastnila a po jarních prázdninách dorazilo
poděkování, které si můžete přečíst v původním znění (ve slovenštině).
Vazene skolske koordinatorky a vazeni skolski koordinatori,
dovolte mi, aby som sa s Vami podelila o radostnu spravu, ktoru som sa
pred par minutami dozvedela. Dna 7. februara 2019 som nominovala nas
spolocny 9. rocnik cesko-slovenskeho projektu Zalozka do knihy spaja skoly
do sutaze SAKACIK 2018 - "Cena Slovenskej Asociacie Kniznic za Aktivnu
CInnost Kniznice". A dnes som dostala spravu, ze sme sa stali vyhercom
uvedenej sutaze. Takze vsetkym nam - Vam uprimne gratulujem za skvelu
pracu.
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Cenu odovzda predseda Slovenskej asociacie kniznic na
celoslovenskom otvaracom ceremoriali podujatia Tyzden slovenskych
kniznic v Levoci. Slovenska pedagogicka kniznica ziska 700 € na akviziciu
kniznicnych fondov.
Z hlbky svojho srdca Vam este raz dakujem za Vasu skvelu pracu a
najma za podporu citania. A tesim sa na dalsiu spolupracu.
S uctou a prianim vsetkeho dobreho.
Vasa vdacna Rozalia Cenigova
ustredna metodicka pre skolske kniznice

Zvířátková olympiáda
Vzhledem k tomu, že nejbližšími okrskovými závody je
soutěž ve šplhu, soutěžili jsme v únoru o „DATLA
ŠPLHAVCE“. Žáci
1.-3. třídy šplhali do výše tří metrů,
čtvrťáci a páťáci do 4,5 metrů. Ti nejlepší obdrželi medaili,
sladkou odměnu a reprezentovali nás v okrskovém kole ve
šplhu. Bližší informace o výsledcích přineseme v dalším
čísle.

1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. ANDĚLA KARBULKOVÁ

1. MATYÁŠ KULANG

2. Nikol Riedlová

2. Jan Folc

3. Jolana Absolonová

3. Vojtěch Witka

2. TŘÍDA
1. VALÉRIE MIKOVÁ

1. FILIP STEIDLER

2. Barbora Kubečková

2. Alexandr Karbulka

3. Eliška Košnarová

3. Vojtěch Winkler
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3. TŘÍDA
1. LUCIE HORÁKOVÁ

1. RUDOLF KROKA

2. Leona Uhlířová

2. Šimon Zelinka

3. Natálie Tomková

3. Štěpán Šitina

4. TŘÍDA
1. BARBORA BÁRTOVÁ

1. JIŘÍ ŠVIHÁLEK

2. Gabriela Absolonová

2. Kryštof Kobos

3. Pavlína Horáková

3. Vojtěch Škoda

5. TŘÍDA
1.-2. VU THI JEN NHI

1. JIŘÍ PETERKA

MAGDALÉNA FIALOVÁ
2. Pavel Horák
3. Kateřina Horáková

3. Štěpán Smékal
(Jč)

Pitva, helium a koráli
Pitva srdce, helium a koráli - to
bylo náplní dalšího
přírodovědného setkání na
zdravotnické škole, kterého se
zúčastnilo v sobotu 16. února
2019 sedm žákyň deváté třídy a
jedna třídy šesté. Nejprve jsme
zavítali do chemické laboratoře,
kde na nás čekali zajímavé
pokusy s heliem, druhým plynem
periodické tabulky. Porovnávali jsme vlastnosti helia a vodíku. Někteří
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odvážlivci si díky heliu nechali změnit hlas (Domča Horáková), jiní se stali
asistenty při pokusech (Šárka Semeráková). Druhé stanoviště bylo
zaměřeno na korály, které mají ve škole ve vlastním akváriu. Tradičně se
děti těšily na pitvu. Po loňských deváťácích i ti letošní si zkusili pitvu
prasečího srdce. Nejprve si
zopakovali anat omii a
funkci srdce a potom již
s nadšením navlékli
rukavice, do rukou vzali
skalpel, řezali a dostávali
se do nitra srdce prasete
domácího. Bylo to super,
zajímavé, poučné!
Děkujeme pořadatelům z
VOŠ, SZŠ a OA Trutnov.
(Jč, Hč)

Informace výchovné poradkyně
Přijímací zkoušky už pomalu klepou na dveře. Nejprve je však potřeba
odeslat přihlášky na střední školy. Poslední den, kdy tak mohou žáci učinit,
je 1. březen 2019.
A jaké školy si tedy v letošním školním roce odcházející žáci vybrali?
Z 28 deváťáků volilo pro první kolo přijímacích zkoušek 25 maturitní
obory, pouze 3 obory nematuritní. V kole druhém již někteří mysleli na
„zadní vrátka“, a tak přihlášek na obory s maturitní zkouškou odešlo 19,
na obory bez maturity 9.
Naši školu opustí také 3 žáci 8. třídy. Jeden z nich nedodal podklady
pro vyplnění přihlášky, zbývající dva se hlásí na tříleté učební obory.
Dvě dívky z 5. B by rády od září 2019 studovaly na osmiletém
gymnáziu.
Uvidíme tedy, jak nakonec přijímací řízení dopadne. O výsledcích vás
budeme informovat.
(Vč)
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Jak to vidím já
Dalším tématem tohoto školního projektu byla požární ochrana.
Nejzdařilejší práce budou zaslány porotě OSH v Trutnově. Pravidelně bývá
v této soutěži oceněno hned několik naších žáků, v letech minulých jejich
práce postoupily do kola krajského i republikového. Jsme zvědaví, jak se
bude dařit letos.
Hasičská pohádka
V jednom městě byla stará hasičárna, ve které každý den parta dobrých a
spřátelených hasičů veteránů jezdila na výjezdy. Byli velcí kamarádi a
vždy, když dohasili požár a věděli, že už nikam nepojedou, tak si spolu
zašli do hospůdky na pivko. Hasiči byli vybaveni hasičským postrojem a
jezdili v krásných starých, ale oblíbených hasičských autech.
Jednoho dne se dozvěděli, že mají dostat nová auta na výjezdy. A
jak to už bývá u hasičů veteránů, kteří nerozumí novým technologiím
v hasičských autech, nechtěli svá stará auta vyměnit. Proto přemluvili
velitele, aby si mohli ponechat v garáži alespoň jedno staré auto. O to se
staral nejstarší hasič, který ho omýval, seřizoval, promazával šrouby a
řemeny, i když s ním již nikdo nejezdil. Při této práci si několikrát říkal, že
se mu zdá, že si auto vrnělo. Ale nechtěl ze sebe dělat blázna, a tak to
nikomu neřekl.
Staré hasičské auto se po nějaké
době veteránovi za jeho péči
odvděčilo. Když u nedaleké vesnice
hořel les a přilehlý dům jednoho
z kolegů, hasičům se rozbil elektronický
systém startování v nových autech,
proto vyjel nejstarší veterán hasit požár.
Po osmi hodinách intenzivního hašení byl oheň zlikvidován a začalo
hledání kolegy a jeho rodiny. Našli se v troskách ve starém sklepě. Hasiči
byli šťastní, že vše dobře dopadlo, a chválili kolegu, protože se staral o již
vyřazené auto. Když oslavovali v hospůdce a u auta zůstal jen starý
veterán, stalo se něco neuvěřitelného. Auto bliklo jedním předním světlem
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na hasiče a potichu zatroubilo. Tak starý veterán věděl, že i stará hasičská
auta mají duši.
(Adam Horák, 7. A)
Automobilová srážka
Všude ještě noc, pouliční lampy zářily na silnici, ale někde byla tma jako
v pytli, protože u cesty nejsou vždy lampy, které by nasvítily silnici. Řidiči si
v těchto místech rádi zapínají dálková světla, díky kterým vidí lépe na cestu
i její okolí. V některých případech se jim to ale může vymstít.
Bylo velmi brzy ráno, asi tak okolo páté hodiny. Všude ticho, tedy
skoro ticho, protože v těchto ranních hodinách jezdí auta, která vezou lidi
do práce. Já ještě v posteli se zavřenýma očima odpočívám a chystám se
na to, že taky budu vstávat. Jezdí auta a svítí mi přímo do pokoje. Jsou
slyšet jejich motory i to, jak se vozidla zase postupně vzdalují. Najednou se
ozvala ohlušující rána. Moje maminka a já jsme zbystřily, rychle běžely
k oknu, ale nic nebylo vidět. Po nějaké době jsme uslyšely sirény policejních
aut, hasičů a záchranářů. Policisté řídili dopravu, záchranáři pomáhali
hasičům dostat zraněné osoby ven z vozidel, ale jedno auto najednou
vzplálo. Plameny šlehaly alespoň dva metry vysoko a hasičům dalo dost
práce oheň zvládnout. Chvíli to trvalo, ale nakonec se podařilo auto uhasit
a hlavně dostat osoby z auta ven. Byly velmi těžce zraněné a ihned si je
převzali lékaři. Záchranáři odvezli zraněné do nemocnice a hasiči
odstraňovali trosky aut ze silnice.
Po dvou hodinách namáhavé práce se vše povedlo, odtahová služba
odvezla rozbitá auta a kolona stojících aut se dala do pohybu. Podle
policistů bylo příčinou srážky neztlumení dálkových světel jednoho z aut.
Díky hasičům, policistům a
zác hranářům vše naštěstí
dopadlo dobře. I zranění byli
po několika dnech propuštěni
z nemocnice domů.
(Iva Rychterová, 7. A)
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Jak na statku hořelo
Bylo krásné a teplé červencové odpoledne. Na statku u Procházků skládali
suché seno a přihrnovali ho k fukaru. Seno létalo na seník a všichni byli
rádi, že jim jde práce pěkně od ruky.
Najednou se začalo ze seníku kouřit. Za chvilku byl seník
v plamenech. Procházkovi rychle zavolali hasiče a sami začali okamžitě
stodolu hasit. Běhali s kbelíky vody, ale nebylo to vůbec znát. Plameny
šlehaly čím dál výš a již se k nim nedalo pro ohromný žár
ani přiblížit. Během chvilky se rozezněly sirény a za chvíli
bylo slyšet houkačky přijíždějících hasičů. Sjížděli se ze
všech stran. Vyskákali z aut, rozvinuli hadice a chrlili
proudy vody na oheň, který se rychle šířil. Naštěstí měli
sousedi plný bazén a auta nemusela jezdit pro vodu
daleko. Přítomní lidé začali vynášet věci z domu, který stál
vedle stodoly. Oheň totiž již začal olizovat i jeho střechu.
Hasiči kropili stodolu a zároveň chladili dům. Trvalo asi dvě hodiny, než se
povedlo oheň zkrotit. Stodola lehla bohužel popelem. Byl to smutný pohled
na doutnající spáleniště. Jedna hasičská jednotka zůstala na místě celou
noc a hlídala obydlí. Nebýt našich hasičů, neměli by Procházkovi ani kde
bydlet.
Hasiči nelikvidují jen ohně, pomáhají při haváriích, povodních a
dalších pohromách. Také zjišťují příčiny požárů. Tady byl příčinou kámen,
který v plechové rouře jiskřil, až se seno vznítilo.
(Anežka Kultová, 6. A)

Rozhovor s žáky 1. třídy
V pátek 22. února 2019 zavítala mezi
prvňáčky do školní družiny Veronika
Neureiterová, žákyně 9. třídy a zároveň
naše školní redaktorka. Povídala si s nimi o
tom, jak se jim ve škole líbí, co je baví,
zda si našli nové kamarády… Nejprve se
jim do mluvení moc nechtělo, ale stačila
chvilka a pusy jim jely o sto šest.
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1. Jaké bylo
Natálka:
Vojta:
Matěj:
Kája:
Andělka:

vysvědčení?
Samé jedničky.
Samé jedničky.
Samé jedničky.
Samé jedničky.
Samé jedničky.

2. Který předmět tě nejvíce baví?
Vojta:
Matěj:
Kája:
Andělka:

Tělocvik, hlavně šplh.
Nejraději mám češtinu a hudebku.
Nejradši mám tělocvik.
Nejvíce mě baví kreslení.

3. Jakou odměnu jsi dostal/a za vysvědčení?
Natálka:
Slizy.
Vojta:
Dostal jsem tank.
Matěj:
Za odměnu mě babička vzala do zábavního parku.
Kája:
Dostal jsem peníze od rodičů a dědy.
4. Co už umíš, co ses naučil/a?
Natálka:
Vojta:
Matěj:
Kája:
Andělka:

Naučila jsem se písmenka A, D, S, T.
Umím počítat, písmenka a trochu číst.
Naučil jsem se psát, počítat a písmenka.
Naučil jsem se psát, počítat a číst.
Učili jsme se písmenka, počítat, šplhat a držet rovnováhu.

5. Jak se ti líbí paní třídní učitelka?
Natálka:
Mám ji moc ráda, ale někdy je přísná.
Vojta:
Dává mně pětky, ale jinak ji mám rád.
(poznámka tř. uč.: pětka byla zatím jen jedna)
Matěj:
Paní učitelka je hodná, ale občas je to těžké.
Kája:
Mám ji moc rád. Je to nejlepší učitelka! A taky mám rád
paní družinářku Šatkovou.
Andělka:
Je hodná, ale někdy přísná.
!13

6. Co ti nejvíce chutná ve školní jídelně?
Natálka:
Mám ráda smažený sýr a na svačinky zapečený chleba.
Vojta:
Nejvíce mám rád krupicovou kaši.
Matěj:
Chutnají mi buchtičky se šodó.
Kája:
Nejradši mám svíčkovou a hamburger.
Andělka:
Kuchařky vaří skvěle a nejraději mám špagety a svíčkovou.
Chodím i na svačinky a nejradši mám rohlík.
7. Našel/a jsi si nové kamarády?
Natálka:
Ano, Andělku, Vojtu a nejlepší kamarádka je Amálka.
Vojta:
Můj nejlepší kamarád je Matyáš, Matěj a Radka.
Matěj:
Kamarádím se s Jirkou Marelem, s Terezkou a Andělkou.
Kája:
Ano, Andělku a Matěje Mokrého.
Andělka:
Můj nejlepší kamarád je Kája, ale jinak se bavíme všichni.
8. Je to lepší
Natálka:
Vojta:
Matěj:
Kája:
Andělka:

ve škole než ve školce?
Školu mám raději, nemusím spát po obědě.
Chtěl bych zpět do školky, protože tam byla větší legrace.
Jsem raději ve škole, ve školce byla nuda.
Ve škole mě to baví, protože je tu více aktivity.
Ve škole jsem raději, protože se ráda učím.

Trutnovské basketbalistky
na lánské škole
Lánské děti poznávají základy
basketbalu již od první třídy při
tělesné výchově, ale hlavně v
rámci volitelných předmětů míčové
a pohybové hry. Využili jsme tedy
nabídky
trutnovského
pr voligového basketbalového
oddílu na ukázkovou hodinu
basketbalu.
!14

V pátek 22. února 2019 dorazil na lánskou základní školu trenér
Martin Čermák společně s prvoligovými hráčkami basketbalového oddílu
Lokomotivy Trutnov Kateřinou Kozumplíkovou a Brittany Nichole Carter.
Během dopoledne se v tělocvičně postupně vystřídaly všechny třídy 1.
stupně. Prvoligové hráčky a trenéři měli pro každý ročník připravenou
hodinu podle schopností a dovedností žáků. Hodiny byly plné her, cvičení a
herních situací.
Děti se celých 45 minut nezastavily, byl na nich vidět zápal, bojovnost
a touha se naučit něco nového. Trenér, hráčky, žáci a učitelé odcházeli
nadšeni a spokojeni. Doufáme, že to nebyla jejich poslední návštěva, a
těšíme se na další spolupráci.

(Jč)

Logopedie (nejen) pro rodiče aneb jak
co nejefektivněji trénovat doma
Všichni to známe velmi dobře, někdy se prostě trénovat nechce. A jak jinak
toho docílit než hrou. My jsme si s dětmi na logopedii udělali mluvící
kuličkodráhu/autodráhu. Udělejte si ji doma také. Stačí jen nakreslit na
papíry cestičky se startem a cílem, přidat několik mostů s písmenky, které
dělají potíže, slepit k sobě a můžeme začít. My jsme nejdříve po cestičkách
foukali kuličku a potom je projeli autíčkem. Pokaždé, když projedeme pod
mostem, například s hláskou “R”, můžeme třeba vymyslet slovo s „R” na
začátku/uprostřed/na konci, a pokud to řekneme správně, pokračujeme
dál po dráze. Osvědčilo se nám po projetí mostu použít ještě hrací kostku,
!15

abychom věděli, kolikrát máme úkol nebo slovo opakovat. Děti to bavilo,
určitě si vyzkoušejte také. Variant je mnoho.

(Šv)

Znakový jazyk
V prvním čísle roku 2019 jste našli znaky zvířátek. Určitě jste si s nimi
poradili levou zadní. Proto přidáváme další zvířátka, tentokrát s
obrázkovými znaky. Tak pěkné učení nových znaků ;-).
Králík
Ruce napodobují sklopené
králičí uši.
Zajíc se znakuje obráceně prsty směřují dopředu.
Důvodem je, že zajíc musí
dávat pozor před dravci a
musí mít uši v pozoru, zatímco
k rá l í k j e v k rá l í ká r n ě v
bezpečí, tak může mít uši
dozadu.
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Prase
Ru c e z n á z o r ň u j í p ra s e č í
rypák, který ryje.

Koza
Prsty představují rohy, od
brady dolů pak kozí bradu.

Beran
Ruce se otáčejí dopředu
podle tvaru beraních rohů.

Ovce
Ruka opakovaně vyráží
kousek dopředu a přitom se
vytáčí v zápěstí. Prsty
pročesávají/stříhají ovčí vlnu.
Někde znakují obě ruce
najednou.
!17

Kuře
Složený znak: PIPI + MALÉ.
Nejprve znázorníme zobáček
(všeobecný znak pro ptáka) a
poté ukážeme velikost (kuře
by se nám vešlo do dlaní).

Kohout
Prst se pohybuje od čela
dozadu (“po pěšince”) a
kreslí hřebínek.
Někdy se znakuje rukou ve
tvaru “telefonu” = vztyčený
ukazováček a palec, kdy
hřebínek znázorňujeme
vlnovkou palcem u hlavy.
Slepice
Ukazovák naznačuje, jak
slepice kdáká nebo hledá
žížalu. Pohybuje se vlnitým
pohybem od brady směrem
dopředu před sebe.

(Šv)

Tábor se znakovým jazykem
Tábor se znakovým jazykem má nové webové stránky. K vidění jsou
fotografie a videa z minulých ročníků. Naleznete zde i přihlášku pro letošní
léto. Mrkněte na https://www.taborznakovka.cz/ .
!18

(Šv)

Sbírka na Tomáše Fulku
Lánská sbírka na Tomáška byla
ukončena. V týdnu od 11. do 15.
února 2019 nosili peníze děti, učitelé,
kuchařky, uklízečky i ostatní personál
školy. Další rodiče posílali peníze
Tomovi přímo na účet. A kolik že se
vybralo? Přesně 14 600 Kč. Peníze
budou využity na zakoupení herního
notebooku pro chlapce a na pokrytí
dalších léčebných výloh.
Děkujeme všem, kteří se do
sbírky zapojili.
(Ro)
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Joel
Chceme naučit naše žáky solidaritě. Proto naše škola sponzoruje vzdělání
chudého chlapce z Indie od roku 2005, kdy chodil do školky. Z částky
5 000 Kč na rok se mu hradí školní materiály, uniformy, školné, ubytování,
dojíždění do školy, pomoc rodině, vánoční dárek, ale i zdravotní péče pro
něj i jeho matku. Náš mládenec se jmenuje Joel Charles Rozario. Letos
zdárně ukončil devět let školní docházky a pokračuje středoškolským
vzděláváním v prvním ročníku. Každý rok nám posílá dva dopisy, ve
kterých děkuje za pomoc a popisuje své skvělé studijní výsledky.

(Ro)

Barevný týden v ÚLu
Barevný týden od 11. do 15. 2.
vyhlášený dětským parlamentem si
žáci z Lán užili. V pondělí přišli v
bílém, v úterý v modrém, ve středu v
čer no šedém, ve čtvr tek byl
Valentýn, a tedy růžovočervený den,
pátek se nesl ve znamení puntíků a
proužků.
!20

Oslava svatého Valentýna
Ve čtvrtek 14. 2. jsme oslavili svátek
Valentýna. Celý den se ve škole
p o u š t ě l y z a m i l ova n é p í s n i č k y,
psaly valentýnky a vzkazy nemocnému
Tomáškovi. Již tradičně se pouštěly
lampiony štěstí. Navíc jsme Tomovi
všichni vytvořili videopozdrav a vyfotili
se v růžovočervených barvách.
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(Ro)

ZŠ Úpice-Lány * ZŠ Bratří Čapků Úpice
* Městské gymnázium a SOŠ Úpice *

vás srdečně zvou na 29. ročník závodu
ve skoku vysokém

Sportovní hala ZŠ Bratří Čapků Úpice

* vstup volný * občerstvení zajištěno *
Sponzor:
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Připravujeme
04.03.2019

8. A: Živá knihovna povolání

06.03.2019

07:00 - 13:00

6.-9. tř.: Přírodopisná soutěž

06.-08.03.2019

08:00 - 13:00

Dny otevřených dveří

07.03.2019

08:55 - 09:40

1.-2. tř.: Zábavná chemie

07.03.2019

10:55 - 11:40

9. tř.: Zábavná chemie

08.03.2019

08:30 - 10:30

5.-8. tř.: Představení loutkoherce
Vítězslava Marčíka

11.03.2019

07:30 - 10:30

1.-2. tř.: Kurz plavání

13.03.2019

08:00 - 10:00

1.-9. tř.: Taneční akademie ZUŠ A. M.
Buxton Úpice

16.03.2019

08:00 - 16:00

ÚPICKÁ LAŤKA

18.03.2019

07:30 - 10:30

1.-2. tř.: Kurz plavání

21.03.2019

11:30 - 14:30

2.-3. tř.: Vybíjená

22.03.2019

08:00 - 10:00

2.-9. tř.: Matematický klokan

25.03.2019

07:30 - 10:30

1.-2. tř.: Kurz plavání

25.03.2019

07:30 - 12:30

6. tř.: Vybíjená - chlapci - okrsek

25.03.2019

09:00 - 11:00

Astronomická olympiáda - krajské kolo

25.03.2019

11:30 - 15:30

6. tř.: Vybíjená - dívky - okrsek

27.03.2019

07:30 - 12:30

4.-5. tř.: Vybíjená - dívky - okrsek

27.03.2019

11:30 - 15:30

4.-5. tř.: Vybíjená - chlapci - okrsek

28.03.2019

16:00 - 17:00

PSÍ PRINCEZNA (pohádka)

04.04.2019

13:30 - 17:30

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

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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25/ 03/ 2019
26/ 03/ 2019
27/ 03/ 2019
28/ 03/ 2019
29/ 03/ 2019

zapečené těstoviny s uzeninou
tyrolské brambory

26. 2. 2019 - 27. 2. 2019 /úterý- středa/

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

hovězí guláš, kolínka
vepřová panenka s gratinovanými bramborami

rybí porce se sýrem, bramborová kaše

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

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

hrách a kroupy (šoulet), uzená kýta
domácí buchty s mákem a tvarohem
špenátové gnocchi se smetanou

rýžová kaše sypaná kakaem a cukrem
chlupaté knedlíky s houbami

483,- Kč
525,- Kč
546,- Kč
1092,- Kč

pohanka na cibulce, vepřová pečeně, červená řepa
špekové knedlíky, zelí kysané

1a, 3, 7

1a, 3,7

1a, 3, 7

1a, 7

7

1a, 7

1a, 3, 7

1a, 3

1a, 3, 7

7

1a, 3, 7

7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7, 9

3, 7

1d, 7

1a, 3, 7

alergeny

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

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

polévka dle denní nabídky

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

1a, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 4, 7

1a

1a, 3, 7

1a, 3

cena
obědů

21/ 03/ 2019
22/ 03/ 2019

štěpánská hovězí pečeně, brambor
soté z kuřecího masa, penne

1a, 3, 4, 7

tuňák s nudlemi

19/ 03/ 2019
20/ 03/ 2019

kuřecí řízek smažený, brambor

1a, 3, 7

chilli con carne s rýží (hovězí maso, fazole)
smažené žampióny, brambor

dukátové buchtičky se šodó

18/ 03/ 2019

italské těstoviny se zeleninou a vepřovým masem

1a

7

koprová omáčka, vejce vařené, houskový knedlík
hovězí maso Stroganov, dušená rýže

halušky s cukrem a ořechy
hovězí maso vařené, brambor, fazolky na slanině

1a, 3, 7

11/ 03/ 2019
12/ 03/ 2019

hamburská kýta na smetaně, houskový knedlík
kuřecí prsty se sýrovou omáčkou a tortilou
bramborový knedlík, uzená kýta, špenát

kaše z ovesných vloček, sypaná kakaem a cukrem
sýrová omeleta, brambor

houbové knedlíky se smetanovým pórkem

VOLBA 2

palačinky s džemem
džuveč s rýží
přírodní řízek, bramborová kaše

kuře na zelenině, brambor

vepřová pečeně na houbách, dušená rýže

paella

uhlířské špagety se sýrem a kečupem
čočka nakyselo, vejce vařené

mrkvové placičky s dipem a bramborami
06/ 03/ 2019
07/ 03/ 2019
08/ 03/ 2019

04/ 03/ 2019
05/ 03/ 2019

rizoto z vepřového masa sypané sýrem, červená řepa

vepřová pečeně, chlupaté knedlíky, zelí kysané

01/ 03/ 2019

DATUM

vepřová panenka na slanině, bramborové špercle

VOLBA 1

01. 03. 2019 - 29. 03. 2019

13/ 03/ 2019
14/ 03/ 2019
15/ 03/ 2019

1a

4

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 7

1a,

7

1a

alergeny

JÍDELNÍ LÍSTEK

