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Naši “NEJ” v únoru 2019
Sport 6.-9.
Jindřich KUŤÁK (6. A)

Sběr bylin
Jakub VÁGNER (2. A)

Sběr papíru
Kateřina HORÁKOVÁ (5. A)

Hádanky na Moodle:
Natálie JANOVSKÁ (5. A)
Veronika RUSOVÁ (5. B)
Josef ZIMA (8. A)
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Zábavná chemie
To, že chemie je zábavná, hravá, poutavá a zajímavá, nám dokázaly
studentky Jiráskova gymnázia v Náchodě pod vedením paní učitelky
Veroniky Balcarové. Gymnazistky k nám přijely ve čtvrtek 7. března 2019.
Druhou vyučovací hodinu se kouzlilo pro žáky 1. a 2. třídy. Z učebny
chemie se ozývaly výkřiky nadšení, úžasu a potlesk, který patřil
kouzelnicím. Čtvrtá vyučovací hodina patřila žákům 9. třídy. Ti jsou už
v oboru chemie zkušení,
proto společně hledali
souvislosti a příčiny
v chemických reakcích. A
že se jim to hodilo.
Studentky s nimi
zopakovaly redoxní
reakce, z kterých deváťáci
druhý den psali test.
Hodinu plnou experimentů
zakončily studentky
přáním, ať se jim zítřejší
test povede. Určitě budou
jen samé jedničky. Na
tabuli jim zanechaly
pomůc ku. Tak snad to
vyjde. Děkujeme paní
učitelce Balcarové a jejím
studentkám za poučnou
hodinu.
(Jč)

Úpická desítka
První březnovou neděli se okolí bývalého úpického autobusového nádraží
zaplnilo milovníky vytrvalostního běhu. Konal se již 13. ročník Úpické
desítky. Byl doplněn závody dětí. Lánští běžci tak využili možnosti zisku
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bodů do soutěže „O nejlepšího sportovce školy”. Svou kategorii vyhrála
Barbora Horáková (6. A). Druzí skončili Karel Havlíček (1. A), Ondřej
Souček (7. A), Petra Zelinková a Petra Horká (obě 9. A). Bronz získali Jiří
Peterka (5. B) a Dominika Horáková (9. A).
Vyhlašování vítězů by lo spojeno s
oficiálním zakončením Zimní běžecké ligy
(ZBL). Lánští běžci (reprezentující zároveň
svůj mateřský sportovní oddíl) stáli na
stupních vítězů i při vyhlašování ZBL.
Nejlépe si vedl Ondřej Souček (2. místo).
Bronz získali Karel Havlíček a Jiří Peterka.
Těsně pod stupni vítězů skončila
Magdaléna Fialová (4. místo) a Eliška
Lysická (5. místo). Gratulujeme a přejeme
hodně osobních rekordů v letní sezóně.
(Pk Tv+sport)

Zlato ve šplhu
Poprvé v historii celoroční soutěže Grand Prix se lánským šplhačům 1.-5.
tříd podařilo získat putovní pohár. Okrskové kolo v této disciplíně se konalo
v úterý 26. února 2019 v naší tělocvičně. Zlato bralo družstvo lánských
závodníků. Stříbrní skončili reprezentanti ZŠ Bratří Čapků. Bronz si odváží
ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší a těsně pod stupínky vítězů zůstala ZŠ Malé
Svatoňovice. Kromě celkového vítězství získali naši žáci i deset
individuálních medailí. Nejlépe si vedla žákyně první třídy Anděla
Karbulková. Skončila první. Diplom za druhé místo mají Vojtěch Winkler
(2. A), Pavel Horák a Jiří Peterka (oba 5. B). Nejvíce medailí jsme získali
za 3. místo: Patrik Martinec (3. B), Radek Langer (3. B), Štěpán Smékal
(5. A), Barbora Kubečková (2. A), Sabrina Roudná (3. A), Magdaléna
Fialová (5. B). Po této soutěži vedeme Grand Prix. Děkujeme všem lánským
závodníkům za úspěšnou reprezentaci.
(Pk Tv+sport)
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Bramborová medaile ve šplhu
Okrskové kolo ve šplhu pro žáky 6.-9. tříd proběhlo ve středu 27. února
2019 na ZŠ a ZUŠ ve Rtyni v Podkrkonoší. Lánští reprezentanti 2. stupně už
nebyli tak úspěšní jako jejich mladší kamarádi. Obsadili jsme až 4. místo. V
předchozích letech jsme stanuli vždy na stupních vítězů. Nejlepší výkony
předvedli žáci narození v letech 2003 až 2005. Důkazem je 6
individuálních medailí.
1. místo brali Tomáš Goder
(9. A) a Martina Kuťáková
(9. A). Stříbrné byli Lukáš
Ljubečko (8. A), Markéta
D a š ková ( 9 . A ) , A n e t a
Středová (9. A) a Marek
Pytela (7. A). Po šplhu jsme v
Grand Prix 2. stupně na
3. místě.
(Pk Tv+sport)

Láska mezi zvířaty
To bylo téma letošního školního kola přírodopisné soutěže, která proběhla
v pátek 8. března 2019. Soutěžící si museli poradit se záludnými otázkami,
které se týkaly rozmnožování, námluv a péče o mláďata zvířecí říše. V
kategorii 6.-7. tříd si nejlépe vedl Marek Langer (7. A), který nasbíral 73
bodů. Na 2.-3. místě skončili Dorota Vojtěchová (6. A) a Jan Horák
(7. A). Mezi žáky 8.-9. tříd zvítězila Natálie Jiránková (9. A). Jenom o dva
body méně získaly Karolína Jansová a Dominika Horáková (obě 9. A),
patří jim tedy 2. až 3. místo. Teoretické části předcházela část praktická poznávání živočichů. Konala se v úterý 6. března 2019. Nejvíce živočichů
opět poznal žák ze 7. A, tentokrát Michal Čapek. Karolíně Jansové (9. A),
účastnici loňského okresního kola, patří 2. místo. Marek Langer (7. A) byl
třetí. Děkuji všem za vzornou přípravu a předvedené znalosti.
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POZNÁVÁNÍ ŽIVOČICHŮ
POŘADÍ

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

TŘÍDA POČET BODŮ

1.

Michal Čapek

7. A

34

2.

Karolína Jansová

9. A

30

3.

Marek Langer

7. A

25,5

4.

Jan Horák

7. A

24,5

5.

Tereza Janečková

7. A

21

6.

Barbora Švehlová

6. A

15

6.-7. TŘÍDA
TEORETICKÁ ČÁST
Láska a rozmnožování zvířat
POŘADÍ

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

1.

Marek Langer

7. A

73

2.

Jan Horák

7. A

69

Dorota Vojtěchová

6. A

69

4.

Iva Rychterová

7. A

68

5.

Adam Horák

7. A

67

Michal Čapek

7. A

67

Vendula Menšíková

7. A

60

Jakub Poddaný

7. A

60

Ladislav Čermák

7. A

54

Tereza Janečková

7. A

54

11.

Antonie Píchová

7. A

53

12.

Barbora Švehlová

6. A

42

7.

9.
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TŘÍDA POČET BODŮ

8. - 9. TŘÍDA
TEORETICKÁ ČÁST
Láska a rozmnožování zvířat
POŘADÍ

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

TŘÍDA POČET BODŮ

1.

Natálie Jiránková

9. A

68

2.

Karolína Jansová

9. A

66

Dominika Horáková

9. A

66

4.

Petra Horká

9. A

59

5.

Petra Zelinková

9. A

47
(Jč)

Lánská laťka
Na Úpickou laťku jsou lánští reprezentanti nominováni na základě školního
kola Lánské laťky. Letošní výsledky:
Kategorie mladší dívky:
1. Natálie Kociánová (6. A)
2. Dorota Vojtěchová (6. A)

105 cm
100 cm

Kategorie mladší chlapci:
1. Ondřej Netolický (7. A)
2. Martin Spielberger (7. A)
3. Ondřej Souček (7. A)

142 cm
139 cm
130 cm

Kategorie starší dívky:
1. Petra Doležalová (9. A)
2. Markéta Dašková (9. A)
3. Petra Zelinková (9. A)

138 cm
138 cm
135 cm

Kategorie starší chlapci:
1. Marek Pytela (7. A)
2. Jiří Bureš (9. A)
3. David Matějka (9. A)

153 cm
150 cm
145 cm
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(Pk Tv+sport)

Čtyři placky z Úpické laťky
Dvacátý devátý ročník Úpické laťky je již minulostí. Letošní ročník se konal v
sobotu 16. března 2019. Tentokrát pod taktovkou naší školy. Lánské barvy
hájilo 13 výškařů. První medaili (bronzovou) pro nás vyskákal v kategorii
mladších žáků Ondřej Souček (7. A), když překonal laťku ve výšce 130
cm. Mezi mladšími žáky skončil na 5. místě Adam Horák (7. A) a na 6.
místě Jiří Peterka (5. B). Další medaile na nás čekala v kategorii starších
žáků. Jiří Bureš (9. A) skočil 153 cm a za svůj výkon si zasloužil
stříbro. Neoblíbenou bramborovou medaili bral Marek Pytela (7. A).
Nejvíce obsazenou byla kategorie starších dívek, čítala 19 startujících.
Lánské výškařky se mezi specialistkami neztratily a hned dvě byly v první
desítce. Nejlépe si vedla Markéta Dašková (9. A), která obsadila 6. místo
(140 cm). Osmá byla Petra Doležalová z 9. A (140 cm). Dvanáctá Petra
Zelinková z 9. A skočila 135 cm. Nejhodnotnější výkony předvedli první
dva dorostenci: Jakub Bělík a Jakub Mareček, kteří zdolali laťku ve výšce
193 cm a 190 cm. Mezi osmi dorostenci byli čtyři startující za ZŠ ÚpiceLány. Na bronzový stupínek vystoupil Filip Pančík (172 cm). Daniel Čermák
s výkonem 155 cm zůstal těsně pod stupni vítězů. Oba, přesto že již nejsou
žáky naší školy, se rozhodli hájit lánské barvy. Žáci 9. třídy David Matějka
a Martin Šíma vybojovali shodně 6. místo za 145 cm. Mezi ženami si
bronzovou medaili odnesla Monika Kejzlarová za výkon 140 cm.
Děkujeme všem
lánským závodníkům
za výborné výkony a
vzornou reprezentaci.
Velké poděkování také
patří pomocníkům z 9.
třídy, kteří se zasloužili
o bezproblémový
průběh soutěže.
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(Pk Tv+sport)

Informace výchovné poradkyně
Živá knihovna povolání
Zatímco současní deváťáci mají přihlášky na střední školy již odevzdané a
netrpělivě vyhlížejí blížící se termín přijímacích zkoušek, žáky 8. A proces
rozhodování teprve čeká. Proto se v pondělí 4. března 2019 konal
v trutnovském Uffu 2. ročník akce s názvem Živá knihovna povolání. Naše
škola samozřejmě nemohla chybět.
Letošní ročník byl zaměřený především na technické obory, které se
potýkají s největším nedostatkem pracovníků. Technické profese
představovaly firmy ABB, ČEZ, Kasper Kovo a Siemens. Jejich stanoviště
zaujala především chlapce, děvčatům se zase líbila prezentace Oblastní
nemocnice Trutnov.
Na jednotlivýc h
stanovištích se skupiny škol
střídaly po 15 minutách.
Po krátké úvodní informaci
n á s l e d ova l y p ra k t i c ké
ukázky jednotlivých
činností. Nejaktivnější žáci
získali i drobnou odměnu.
Z reakcí žáků
usuzujeme, že se akce,
kterou pořádal Svaz
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průmyslu a dopravy ČR, vydařila. Fotografie si můžete prohlédnout na
webových stránkách školy.

(Vč, Hč)

Konkurence karnevalu v Riu
23. února 2019 se konal v
úpickém Městském sále 21.
d ě t s k ý ka r n eva l , k t e r ý
každoročně v tomto čase
pořádá naše základní škola.
Z loňského roku jsme
převzali to, co se osvědčilo.
Tím je prodávání lístků
v předprodeji. Máme tak
přehled o tom, kolik dětí
včetně doprovodu se chystá sobotní odpoledne strávit zpíváním,
tancováním a zapojením se do různých her. Zkrátka a dobře dováděním na
parketu.
O to, aby vše fungovalo bez problémů, se starají nejen zástupci dětského
parlamentu, ale i žáci vyšších ročníků. Ti připravují losy, pomáhají
s přepravou materiálu a přikládají ruce k dílu všude tam, kde je třeba.
Učitelé se potom ujímají samotné realizace.
Karneval by nikdy nešel uspořádat bez sponzorů. A těm je třeba
poděkovat v první řadě. Mezi sponzory patří úpičtí obchodníci i
podnikatelé. V posledních letech se k nim přidávají i přespolní. Ti všichni
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přispívají dvěma způsoby. Materiálně, nebo finančně. Díky nim si
každoročně odnášejí všichni, kdo si zakoupí lístky štěstí, nějakou cenu. A
aby nepřišli zkrátka ani rodiče, losují se na závěr karnevalu ceny i pro ně.
Seznam přispěvatelů najdete na našich webových stránkách
(www.zsul.cz). A my si přejeme, aby nám všichni zůstali svou přízní
nakloněni i v příštích letech.

(Tch)

Zdravá 5
Po roční pauze k nám do školy opět zavítala Zdravá 5, unikátní
celorepublikový vzdělávací program pro základní a mateřské školy
zaměřený na zdravý životní styl, a to především v oblasti zdravého
stravování. S novou lektorkou dorazily i nové recepty. Pro žáky 4. třídy
byla připravena beseda o vhodných a nevhodných potravinách a nápojích.
Starší dívky se po obdržení receptů a důležitých pokynů pustily ihned
do práce. Každá skupina připravovala jeden pokrm. Během přípravy stihly
dívky prostřít. Potom zasedly společně ke
stolu. Všechny ochutnaly polévku, pizzu a
dezert. O tom, že chutnalo, svědčí
prázdné talíře. A to mají děvčata pěkně
mlsný jazýček. Překvapivě se s největším
úspěchem
setkala polévka, kterou, jak
dívky samy přiznaly, běžně nekonzumují.
Výborná (a údajně lepší než v pizzérii Pod
Městem) byla také pizza.
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T h a js k á

polévka

z

č erve n é

č o č ky

s kokosovým mlékem
Suroviny: 1 malá cibule
2 větší mrkve
1 lžíce olivového oleje
1 lžička mletého koriandru
1 lžička mletého kmínu
200 g červené čočky
1 l zeleninového vývaru
½ lžičky soli
200 ml kokosového mléka (krému)
petrželka kudrnačka na ozdobu
Postup: Cibuli nakrájíme nadrobno, mrkev nastrouháme nahrubo. Na lžíci
oleje osmahneme cibuli doměkka a přidáme koření. Potom smažíme asi půl
minuty za stálého míchání. Přidáme mrkev a čočku a znovu krátce
orestujeme. Zalijeme vývarem, přidáme sůl a vaříme pod pokličkou
přibližně 20 minut. Nakonec přidáme kokosové mléko a ozdobíme
petrželkou. Pokud máme raději ostřejší chuť, můžeme přidat i chilli a pepř.

Pečená jablka s dipem
Suroviny:

4 velká moučná jablka
250 g polotučného tvarohu
3 lžíce medu
lžička mleté skořice
rozinky, ořechy, mandle
lžíce másla

Postup: Omytá jablka podélně rozkrojíme od stopky k „bubáku“ a opatrně
vykrojíme jadřince. Na vrch každého jablka ukrojíme oříšek másla a lehce
posypeme skořicí. Plech vysteleme pečicím papírem a pečeme v předehřáté
troubě asi 15 minut při teplotě 180 °C. Hotová jablka vyjmeme z trouby a
dáme na talířky lehce vychladnout.
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V míse vymícháme tvaroh s medem a rozinkami. Jablka ozdobíme dipem a
zasypeme nadrobno nakrájenými ořechy.

Domácí pizza
Suroviny:

200 g pomazánkového másla
200 g polohrubé mouky
rajčatová pasta
šunka
sýr
zelenina podle chuti
provensálské koření

Postup: Těsto připravíme smícháním kelímku pomazánkového másla a
stejného množství mouky a lehce osolíme. Plech vyložíme pečicím papírem
a na něj rozválejte těsto. Potřeme rajčatovou pastou a posypeme
provensálským kořením. Navrch ozdobíme kousky šunky a nadrobno
nakrájené zeleniny. Lehce dosolíme. Troubu předehřejeme, plech vložíme
do trouby a pečeme na 180 °C asi 30 minut. Po 20 minutách stáhneme na
teplotu 160 °C. Hotovou vytáhneme a necháme lehce vychladnout,
rajčatové pyré je po vytažení z trouby vařící.
Poznámka: My jsme neměli pečicí papír, a tak jsme plech vymazali
máslem. Podle lektorky byla pizza ještě lepší - vláčnější.

(Vč)
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Rozhovor s bývalým žákem ZŠ Úpice-Lány
Matěj Píša od září 2019 studuje na VOŠ, SZŠ a OA Trutnov, obor
zdravotnické lyceum. Matěje si pamatujeme jako velice aktivního žáka naší
školy. Podílel se na činnosti dětského
parlamentu, vystupoval na vánoční talentmánii,
reprezentoval školu ve sportu, vědomostních i
zdravotnických soutěží. Aktivně se zapojoval
do sběru papíru a léčivých bylin. Máme
samozřejmě radost i z jeho velmi dobrých
studijních výsledků, neboť Matěj patří i ve své
nové třídě mezi nejlepší žáky.
Po Petře Janečkové je dalším žákem,
kterému jsme položili několik otázek.
Jak se ti líbí na nové škole?
Na nové škole se mi velice líbí, rozhodně nelituji svého rozhodnutí.
V čem je největší rozdíl v porovnání se základní školou?
Do nové školy musím dojíždět. Je potřeba se na výuku pravidelněji
připravovat.
Co tě nejvíce v nové škole překvapilo?
Rozvrh. Mimo pátek každý den učíme osm vyučovacích hodin.
Kolik času denně ti zabere příprava na výuku?
To je různé. Závisí to na tom, co máme další den za předměty, zda máme
nahlášenu písemnou práci apod. Zhruba tak třicet minut, někdy třeba i
hodinu a půl.
ZŠ Úpice-Lány jsi reprezentoval v nejrůznějších soutěžích. Zbývá ti nějaký
volný čas na oblíbené aktivity?
Ano, zbývá. I nadále navštěvuji kroužky, které jsem měl na ZŠ (kromě
houslí), dokonce jsem si jeden přidal. Vždycky se dá najít čas na to, co
člověka baví.
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Co bys doporučil žákům, které středoškolská studia teprve čekají?
Těm, kteří nejsou zvyklí se pravidelně připravovat, radím, že je potřeba
naučit se učit.
Který předmět ti dělá největší potíže a který máš naopak nejraději?
Největší problémy mi dělá angličtina. Nejraději mám biologii.
Jsi v kontaktu se svými bývalými spolužáky?
Ano, některé potkávám v autobuse, jiné na kroužcích a další přímo ve
škole. S některými jsme ve spojení také přes sociální sítě.

Jak to vidím já …
V měsíci březnu odevzdávali žáci práce na téma samota. Wikipedie
definuje samotu jako „objektivní stav jedince, který nemá dostatek kontaktů
s jinými lidmi a uniká tak ze svého sociálního prostředí. Jedinec se může
uchylovat do samoty z různých důvodů: dobrovolně (načerpat síly,
přemýšlet bez vyrušování) pod tlakem vnějších sil, přesto však vlastním
rozhodnutím (v důsledku obav)“.
Jak pohlížejí na samotu žáci naší školy se dočtete níže.
Samota
Nemám rád, když je někde hodně lidí, takže já mám samotu hodně rád.
V zimě jezdíme na hory a chodíme na skialpy. Na lyžích chodíme lesem,
kde nejsou lidi, vidíme stopy zvířat i samotná zvířata, a to je bezvadný
zážitek.
Omrzlé stromy jsou opravdu nádherné. A když vidíme bílou Sněžku
osvícenou sluníčkem, to je teprve krása. A všude
je krásné ticho.
Ale i já někdy potřebuji společnost. Rád se vídám
s kamarády na trénincích, ve škole a je to moc
fajn.
Myslím, že staří lidé naopak potřebují více
společnosti, aby nebyli sami a nebylo jim smutno.
!15

Já samotu neberu jako trest, ale jako čas, který mám sám pro sebe a
svoje myšlenky, a jsem za to moc rád.
Ondřej Souček, 7. A
Samota
Co je to vlastně samota? Je to děj, při kterém jsme sami nebo se tak cítíme.
A je už na každém z nás, jak to cítíme. Někdo, když je sám, bere to jako
relax, může odpočívat, poslouchat písničky, jaké se mu líbí. Zkrátka může
dělat, co se mu zachce. Na druhou stranu jsou lidé, kteří jsou sami
opravdu neradi. Nudí se, cítí se opuštění, nemají co dělat.
Já patřím mezi ty, co jsou neradi sami, protože jsem upovídaný. Rád
jsem ve společnosti. A tak raději jdu ven za kamarády nebo je pozvu k nám
domů. Někdy to však není možné, tak přemluvím svou sestru, ať zůstane se
mnou doma. To se potom smějeme celý večer a čas rychleji utíká. Bohužel
sestra bývá dlouho ve škole. A proto mi často nezbývá nic jiného než být
doma sám. A to já nemám rád. Naštěstí máme doma dva velké psy a
hodně zvířat. Ti mi dodávají pocit, že tak sám zase nejsem.
Ale stejně se cítím nejraději mezi lidmi, které mám rád.
Tomáš Goder, 9. A
Samota
Nikdo z nás nechce být sám. Aspoň si to myslím, protože nemohu vědět,
jak to vidí ostatní lidé. Všichni nemáme kamarády, kteří nás podrží
v nejtěžších chvílích nebo nás zvou na narozeninové oslavy.
Myslím si, že největší problém se samotou mají staří lidé, kteří neměli
děti nebo jejich děti o ně neprojevují zájem. Pokud nemají žádné koníčky
nebo nemají zájem o společné aktivity s jinými lidmi ve stejném věku, pak
bývají často opuštěni. Chybí jim radost ze života a strádají.
Je proto dobře, že se v poslední době objevují projekty, které se
zaměřují na tyto typy lidí. Mám na mysli třeba projekt „Ježíškova
vnoučata“. Cílem tohoto projektu je pomoc se splněním vánočních přání
starých lidí, a to od úplných maličkostí až po hodnotnější dary.
Samotu nemám rád, sám chci být jen tehdy, když se učím na písemky,
když si čtu nebo když modeluju a stavím z lega.
Ondřej Rus, 7. A
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Samota
Samota je chvíle, kdy se cítíme sami. Buď tento pocit vyhledáváme nebo se
k nám dostane a často si to ani neuvědomíme. Každý z nás pocit
osamocení nevnímá stejně, a proto s ním každý nakládá jinak.
Tento pocit zná každý člověk od dítěte až po seniora. Připadá mi ale,
že samota je hrozná pro lidi v každém věku. Třeba v dnešní době dokáže
být mládež hodně krutá. A tomu napomáhají hlavně sociální sítě. Naše
generace stojí na pomluvách a strachu, že nejsme dokonalí. Raději se
schováváme za falešné profily, vydáváme se za dokonalé, aby ostatní
neviděli naše chyby.
Měli bychom se zamyslet, jestli je důležité mít popularitu na profilu,
kde nejsme sami sebou, nebo mít jen pár přátel, se kterými se cítíte nejlépe.
Karolína Jansová, 9. A
Samota
Není samota jako samota. Je velký rozdíl například mezi samotou u
starších lidí, které nikdo z rodiny léta nenavštíví, a tou samotou, kterou
všichni jednou za čas potřebujeme.
Já sám mám rád, když mohu mít chvilku jen sám pro sebe, když
přijdu unavený ze školy a jsem sám v bytě a mám na všechno klid, nikdo
mě neruší a nic po mně nechce. Když si mohu večer v klidu sednout
k televizi a koukat na film a nikdo mě u toho nevyrušuje.
Bohužel poté je tu i ta druhá samota, kterou nikdo z nás nechce
zažít. Ta samota, kdy jste na všechno úplně sám, s nikým si nemůžete
popovídat, nikdo vás nepodrží a nepomůže vám, nikdo při vás nestojí. Ta
samota, kdy si připadáte nepotřebný, nechtěný a zbytečný.
Je velký rozdíl mezi tím, jakou samotu máme zrovna na mysli, ale
podle mě každý občas potřebujeme být sám a nějak si odpočinout,
bohužel u některých, hlavně u starších lidí, může být občas tato samota až
moc velká. A to není dobře.
Bylo by dobře, aby každý na světě měl alespoň jednoho člověka, na
kterého by se mohl obrátit v době, kdy mu je smutno.
Ondřej Petera, 8, A
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Logopedie (nejen) pro rodiče aneb jak
co nejefektivněji trénovat doma
I dnes vám představím novou hru. Je k procvičování jednotlivých hlásek.
Stačí vám k tomu třeba pexeso, předměty nebo si obrázky namalujte sami.
Na obrázku vidíte hru na procvičení C, S, Z ve slovech. Na obrázky zvířat
položíme figurku nebo kamínek a losujeme si jednotlivé obrázky. Když je
ve slově hledané písmenko, popojdeme příslušnou figurkou dopředu. Které
zvířátko se jako první schová v lese?

(Šv)
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Znakový jazyk
Světový den sluchu se koná každý rok 3. 3., protože číslovka tři připomíná
tvar ucha.
A jak je pro nás vlastně sluch důležitý?
Sluch patří k jednomu ze smyslů člověka. Pro získávání informací o
okolním světě používáme hlavně dva smysly - zrak a sluch. Zatímco zrakem
získáváme informace o prostoru, kde se nacházíme, co nám stojí v cestě
atd., sluch je nezastupitelný v tvorbě a udržování společenských vztahů.
Potřebujeme ho k poslouchání ostatních lidí kolem nás.
Více jak polovinu informací z okolního světa přijímáme
nepoškozeným sluchem. Sluch nelze vypnout. Funguje ve tmě, za rohem, ve
vyšším patře, zezadu, prostě trvale a všude. Nevypíná dokonce ani ve
spánku a funguje tak jako náš osobní alarm, kdyby se něco dělo.
Helen Kellerová, která se kvůli nemoci v dětství stala hluchoslepou
napsala: “V úplné tmě a tichu, které mě oddělují od světa, mi ze všeho
nejvíc chybí přátelský zvuk lidského hlasu. Slepota odděluje člověka od
věcí - hluchota od lidí.
Chraňme si tedy svůj sluch a buďme všichni rádi, že slyšíme a
znakový jazyk je pro nás možností jak se domluvit s lidmi, kteří žijí ve světě
ticha.
A aby těch světových dnů nebylo málo, tak jsme si se starší skupinkou
dětí z kroužku znakového jazyka připomněli ve čtvrtek 21. 3. Ponožkový
den pro podporu lidí s Downovým syndromem.
Proč se to vlastně dělá? Když dáte dvě ponožky
patami k sobě, připomínají chromozom X. A
právě jeho porucha způsobuje Downův syndrom.
Ponožky se tedy staly symbolem Světového dne
Downova syndromu, kdy mohou lidé vyjádřit
symbolickou podporu tím, že si obléknou na
každou nožku jinou ponožku. Takhle jsme se
oblékli my :-)
(Šv)
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Kroužek keramiky
Tvoření nám prostě jde :-). Vyráběli jsme květináčky, misky, kaktusy a něco
maminkám. Podívejte se, jak máme šikovné děti.

(Šv)

Sportovec města Úpice
V úterý 5. 3. 2019 proběhlo slavnostní vyhlášení ankety Sportovec Úpice
2018. Mezi oceněnými byli dva žáci a jeden pan učitel ZŠ Úpice-Lány.
Titulem "Nejlepší sportovec města" v kategorii mládež se mohou pyšnit Jiří
Peterka z 5. B (TJ Sparta Úpice, oddíl sport pro všechny) a Ondřej Souček
ze 7. A (TJ Maratonstav Úpice, oddíl atletiky). V kategorii dospělých
prestižní trofej (z rukou mistra světa Red Bull Air Race Martina Šonky)
převzal pan učitel Mgr. Martin Kejzlar (SK Sparta Úpice, oddíl fotbalu).
Gratulujeme. Na úspěšné organizaci slavnostního večera se nemalou
měrou podílela také šestice děvčat z 9. A. Děkujeme.
(Kal)
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Hlavolamy

Jaký je součet čísel, která jsou zároveň
ve čtverci i trojúhelníku a nejsou v
kruhu?

Kolik naleznete na obrazci čtverců?
Zadání je jasné. Nepočítá se obrázek
jako takový (tedy plocha podkladu), jen
obrazec tvořený čarami.

Ve které části chybí jeden obrazec?
A jaký?

první úloha: číslo pět, druhá úloha: čtyřicet
čtverců, třetí úloha: V levém dolním obrázku
chybí kruh.

Řešení:
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Připravujeme
01.04.2019

07:30 - 10:30

1.-2. tř.: Kurz plavání

03.04.2019

08:00 - 12:30

Okresní kolo Fyzikální olympiády

03.04.2019

08:00 - 11:00

3.-4. tř.: Kurz plavání

03.-04.04.2019
04.04.2019

1.-5. tř.: Dopravní soutěž - poznávačka
13:30 - 17:30

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Zdravotnické soustředění (víkendovka
pro děti ze zdravotnického kr.)

05.-06.04.2019
09.04.2019

08:00 - 12:30

Okresní kolo Matematické olympiády

10.04.2019

08:00 - 13:30

Igelitiáda, Den Země

16.04.2019

16:00 - 18:30

Konzultační odpoledne pro rodiče

17.04.2019

07:30 - 13:30

1.-5. tř.: Štafetový pohár

17.04.2019

10:00 - 11:30

1., 2. tř.: Akademie MŠ

18.-22.04.2019
23.04.2019

Velikonoční prázdniny
08:00 - 09:40

23.-26.04.2019

8. A: Projekt Alois Jirásek - beseda v
knihovně
Sběr umělohmotných víček

24.04.2019

12:30 - 16:00

Zdravotnický víceboj - okrskové kolo

24.04.2019

16:00 - 17:00

„Abyste byli v obraze” přednáška pro
rodiče

25.04.2019

08:00 - 12:35

5.-9. tř.: Dopravní den

30.04.2019

10:00 - 12:00

Rej čarodějnic pro 1. stupeň

Vydává Základní škola Úpice-Lány ve spolupráci s Dětským parlamentem
Adresa redakce: Palackého 793, 542 32 Úpice, tel.: 499 881 124, 775 032 541
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Odpovědný redaktor: Mgr. Jakub Huček
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27. 3. 2019-28. 03. 2019 /st-čt/

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

JITKA ŠTĚPÁNOVÁ

19 ob. x 23,19 ob. x 25,19 ob. x 26,20 ob. x 52,-

1a, 7

7

4, 7

1a

1a, 7

1a, 3

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

7

1a

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

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

rýžová kaše se skořicí
burger, hranolky

29/ 04/ 2019
30/ 04/ 2019

těstoviny s masovými kuličkami v rajčatové omáčče
svíčková na smetaně, houskový knedlík

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

1a, 3, 7, 9

1a

1a, 3, 7

krupicová kaše sypaná kakaem
kachní prsa , bramborový knedlík, červené zelí
rybí filé zapečené se sýrem a rajčaty, brambor

24/ 04/ 2019
25/ 04/ 2019
26/ 04/ 2019

sýr smažený, brambor
lasaně z vepřového masa se zeleninou

francouzské brambory zapečené

3, 7

1a, 3, 7

vepřové maso v mrkvi, brambor

1a, 7

437,- Kč
475,- Kč
494,- Kč
1040,- Kč

státní svátek
opékané nudle s čínským zelím

22/ 04/ 2019
23/ 04/ 2019

státní svátek

Velikonoční prázdniny
státní svátek

špagety carbonara/ špagety, angl. slanina, smetana, sýr
kapustový karbanátek, brambor
státní svátek

17/ 04/ 2019
18/ 04/ 2019
19/ 04/ 2019

vepřový vrabec, bramborový knedlík, zelí

1a

střapačky se zelím
palačinky s džemem

15/ 04/ 2019
16/ 04/ 2019

vepřová pečeně na houbách, dušená rýže

tuňák s rýží a sušenými rajčaty

vepřová pečeně na houbách, dušená rýže
vepřové maso po italsku, těstoviny

cikánská hovězí pečeně, houskový knedlík

rybí karbanátek, brambor
bramborka
langoše se sýrem a kečupem
sekaná pečeně, brambor, zelí kysané

dukátové buchtičky se šodó
halušky se smaženým vejcem

08/ 04/ 2019
09/ 04/ 2019

čína z kuřecího masa, dušená rýže
10/ 04/ 2019
11/ 04/ 2019
12/ 04/ 2019

zapečená krkovička, brambor
hovězí maso vařené, rajská omáčka, kolínka
kuřecí řízek smažený, brambor

03/ 04/ 2019
04/ 04/ 2019
05/ 04/ 2019

kuřecí prsa na zelenině, brambor
vepř. panenka v perníkové omáčce, karlovarský knedlík

rybí filé smažené, bramborová kaše

boloňské špagety sypané sýrem

jablková žemlovka
fazolový kotlík , chléb

VOLBA 2

01/ 04/ 2019
02/ 04/ 2019

DATUM

vepřová játra na cibulce, dušená rýže

VOLBA 1

1. 4. 2019-30. 4. 2019

1a

4

1a, 3, 7

1a

1a, 3, 7

1a, 3, 4, 7

1, 3, 7

7

1a, 3, 7

1a, 3, 4, 7

1a

alergeny

JÍDELNÍ LÍSTEK

