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Naši “NEJ” v březnu 2019
Sport 6.-9.
Ondřej SOUČEK (7. A)

Sběr bylin
Berenika Viktorie FIALOVÁ (8. A)

Sběr papíru
Filip STEIDLER (2. A)

Hádanky na Moodle:
Adéla DVOŘÁČKOVÁ (5. B)
Dominika STRACHOTOVÁ (5. B)
Martin TOMEK (8. A)
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Finanční gramotnost v praxi
V březnu navštívil školu mladý podnikatel Jan Veselý, který přijal pozvání
paní učitelky Jiříčkové a připravil si pro deváťáky zajímavou přednášku na
téma „Prachy aneb jak se v dnešní době dá pracovat s penězi nebo pro
ně“. Plánovaná dvouhodinovka se protáhla na tři vyučovací hodiny. Žáci se
velice rychle zapojili do diskuse, doplňovali lektora, reagovali na jeho
dotazy. Padaly i odborné pojmy z oblasti byznysu a překvapivě pro
některé deváťáky nebyly cizí. Všichni se měli zamyslet nad tím, zda by
v budoucnu chtěli pracovat jako zaměstnanci či se stát podnikateli.
Přínosem určitě bylo, že během následujících čtyř let studia na středních
školách můžou některé rady naši žáci využít i prakticky. Přednáška byla
zakončena citátem: „Nikdy si nikým nenech ukrást svůj sen!“
A tím bychom se měli řídit asi všichni.
A zde je komentář nadšeného lektora:
"První vlaštovka, která na mě udělala obrovský dojem! Měl jsem možnost
po téměř 10 letech podnikání promluvit pro 9. třídu na základní škole v
Úpici o své praxi, načerpanýc h
vědomostech a zkušenostech.
Obrovsky mě překvapilo, jak je dnešní
mládež otevřená myšlence podnikání a
jiným možnostem. Věřím, že s trochou
pomoci nás čeká skvělá generace,
která dokáže velké věci a změní svět!
Díky za Vás!"
(Ji)

Den učitelů
Dne 28. března se slavil Den učitelů. Již druhým rokem se oslav na naší
škole ujal dětský parlament. Jeho členové připravili pro učitele občerstvení,
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poděkovali za práci a čas, který učitelé dětem věnují. Na posilnění nervů
dostal každý zaměstnanec školy čokoládu.
Kromě toho si mohli učitelé odpočinout i během výuky, protože probíhal
„Vyměněný den”. Žáci si prohodili místa s učiteli a zkoušeli předat
informace, které předem nastudovali, svým spolužákům. Někde se jim to
dařilo lépe, jinde hůře. A někteří učitelé si občas zahráli na zlobivého
žáka, který záměrně narušuje hodinu.
V prvním patře školy byly na paravanu
obálky se jmény pedagogických i
nepedagogických zaměstnanců. Pokud
žáci chtěli, mohli napsat vzkaz a vložit
ho do obálky.
Děkujeme parlamentu za zorganizování
této akce.
(Ji)

Úspěch Ondřeje Petery
Dne 3. dubna se lánská škola zapsala díky
Ondřeji Peterovi z 8. A do povědomí všech
fyzikářů v trutnovském okrese. Ondra
zvítězil ve své kategorii v okresním kole
fyzikální olympiády s velkou převahou nad
ostatními soupeři, a to musíme
připomenout, že tato olympiáda patří mezi
nejtěžší. Proto si Ondra zaslouží velikou
poc hvalu a poděkování za skvělou
reprezentaci školy. Ondro, jen tak dál!
Uvidíme, zda také v matematic ké
olympiádě se dařilo našim žákům stejně.
Tam společně s Ondrou reprezentovali lánskou školu Jan Horák a Marek
Langer (7. A). Výsledky se dozvíme za měsíc.
(Ji)
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Poznávali jsme dopravní značky
Začátkem dubna proběhla na prvním stupni naší školy dopravní
soutěž v poznávání značek. S vyšším ročníkem se zvyšovala i
náročnost úkolů. Všechny zadané značky určili bezchybně
tito žáci:
1. A (10 značek):

Jan Folc, Karel Havlíček, Daniel Hlavatý, Amálie
Jiráková, Ondřej Kocián, Tereza Kocumová, Matěj
Mokrý, Matěj Prokop, Ondřej Sikora, Daniela
Strachotová, Barbora Šímová

2. A (20 značek):

Lukáš Hebký, Alexandr Karbulka, Filip Steidler,
Jakub Vágner

3. A (20 značek):

Natálie Bidlová, Eliška Lysická, Matyáš Semerák,
Tibor Uhlíř, Leona Uhlířová, Petr Zítka

4. A (20 značek):

Sindy Ďuranová, Tomáš Hofman

5. A (20 značek):

Dominika Strachotová

Výherci obdrželi diplom a sladkost. Všem blahopřejeme!
(Me)

Den Země a Igelitiáda
Ve středu 10. dubna 2019 proběhla
nejen na naší škole Igelitiáda, akce
konaná ku příležitosti oslav Dne
Země. Letos se uskutečnil její jubilejní
20. ročník. A byl velmi vydařený.
Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, jen
nám po ránu trošku přituhlo… Tento
fakt však nezabránil přibližně čtyřem
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stům žáků a jejich učitelům vydat se do terénu a
udělat něco prospěšného pro naši MATIČKU
ZEMI.
Zapojeno bylo celkem 8 subjektů z Úpice a
jejího blízkého okolí (ZŠ Úpice-Lány, Městské
gymnázium a SOŠ Úpice, Speciální ZŠ Úpice,
Základní a Mateřská škola Havlovice, MŠ
Suchovršice, MŠ Libňatov a dále ZŠ Bratří
Čapků a Junáci Havlovice, na které jejich úseky
teprve čekají – z organizačních důvodů museli
termín odložit na později).
Akce byla jako každoročně zaměřená na úklid břehů řeky Úpy od
Suchovršic po Havlovice. Dále se odpad sbíral na přilehlých komunikacích
a zvelebovalo se okolí škol a školek.
Součástí Igelitiády je každoročně i výukový program pro první stupeň
naší školy - tentokrát na téma domácí zvířata a jejich chov - lektorovaný
panem Janem Balcarem. Žáci mohli na vlastní oči spatřit holuby, králíky či
slepice. Z úst zkušeného chovatele drobného zvířectva se mohli dozvědět
spoustu užitečných rad a informací o správném chovu a zacházení s těmito
domácími zvířaty. Tohoto „výukáče“ se nezúčastnili naši čtvrťáci, kteří se
svou paní učitelkou odjeli druhý den na akci Safari po safari do Dvora
Králové nad Labem. Tam si pro ně připravili dva různě náročné okruhy
s úkoly a otázkami týkajícími se evropské přírody. Po absolvování celé trasy
na ně čekalo opékání špekáčků a samozřejmě také procházka po ZOO.
Druhostupňoví žáci měli z úklidu jistě spoustu hlubokých zážitků.
Někdy jen nevěřícně kroutili hlavami nad tím, co všechno lze nalézt nejen
na březích řeky Úpy (skleněný
konferenční stolek , rádio,
megapneumatika), ale i v blízkosti
místní komunikace vedoucí nad
Jutou. Naši spoluobčané mají asi
stále v živé paměti, že se zde
dříve nacházely velké černé
skládky, a tak tamní kopec stále
zásobují svým nepořádkem. A
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přitom zdejší obce poskytují tolik možností, jak s odpadem řádně naložit!
Touto cestou bych ráda poděkovala všem obcím za to, že nám
pomáhají odpad odvézt a řádně zlikvidovat. Dále bych poděkovala MAS
Království Jestřebí hory za podporu a propagaci našeho projektu. A
v neposlední řadě patří velké díky projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko,
který nás podporuje nejen mediálně, ale i materiálně – v balíčku nám
posílá pracovní rukavice pro děti.
Skvěle jste zamakali, všichni! Moc vám za to děkuji!
Petra Nývltová, koordinátorka akce

Vrah byl pod číslem 3
Mladí detektivové se v sobotu 13. dubna
2019 setkali na SZŠ, VOZŠ a OA
v Trutnově, aby vyluštili tajemnou vraždu.
Vrah nejprve zanechal stopy v chemické
laboratoři v suterénu, kde popíjel colu.
Detektivové zjišťují, jaké škodlivé a
zdravé látky cola obsahuje. Dojdou
k názoru, že cola je pro jeho zdraví
škodlivá. Má v sobě mnoho cukru, odpoutává pozornost a vytváří závislost.
Náš pachatel pokračuje do přízemí, kde ho zaujme akvárium s korály a
mořskými rybkami. Vyšetřovatelé jsou mu neustále v patách, ale on je stále
o krok napřed. Nakonec ho
dostihnou v druhém patře, kde se
nac hází nejvíce jeho otisků.
Detektivové je snímají, porovnávají
se svojí databází a studují pod
mikroskopem. Ze sedmi vzorků,
které mají k dispozici, nakonec
usoudí, že vrah se skrýval pod
číslem tři, a obviní ho z násilného
činu. V roli detektivů byli mladí
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přírodovědci, kteří se sešli na dalším
přírodovědném se tkání. Každý
z účastníků si odnesl otisky svých
prstů, obrázek mořské akvarijní rybky
a spoustu nových vědomostí. Další
sobotní akce se uskuteční v září.
Děkujeme organizátorům z trutnovské
zdravotnické školy za příjemně
strávené sobotní dopoledne.
(Hč, Jč)

Zlato druháků a třeťáků z vybíjené
Po sedmi letech jsme se stali
vítězi okrskového kola ve
vybíjené pro žáky 2. až
3. tříd. Turnaj proběhl ve
čtvrtek 21. března 2019 v
tělocvičně ZŠ Bratří
Č a p k ů . Ve d v a n á c t i l e t é
historii 9x vyhrálo družstvo
ZŠ Bratří Čapků. Jednou
zvítězili žáci z Malýc h
Svatoňovic. Poslední naše
vítězství mají na svém kontě loňští deváťáci. Letošní ročník byl velmi
vyrovnaný. Většina zápasů končila rozdílem jednoho vybitého hráče. Na
straně Láňáků stálo štěstí. Pohár na jeden školní rok putuje tedy na
Lány. Druzí skončili vybíjenkáři ZŠ Bratří Čapků, třetí byla ZŠ Malé
Svatoňovice a bramborovou medaili si odvezli reprezentanti ZŠ a ZUŠ ve
Rtyni v Podkrkonoší. O náš úspěch se zasloužili: Šimon Zelinka (kapitán),
Natálie Tomková, Eliška Stará (všichni 3. B), Petr Zítka, Natálie Krůtová,
Natálie Prokopová, Štěpán Šitina, Lucie Horáková, Leona Uhlířová, Tibor
Uhlíř, Ludvík Folc (všichni 3. A) a Ondřej Píša (2. A).
Gratulujeme a děkujeme všem za vzornou reprezentaci.
(Jč)
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vybíjená
Na konci března pokračovala
okrsková kola ve vybíjené
dalších kategorií. Všechny
zápasy proběhly v tělocvičně
ZŠ a ZUŠ ve Rtyni v
Podkrkonoší. V pondělí 25.
března 2019 na r tyňskou
palubovku nastoupily týmy
žáků 6. tříd. Na soupisce
lánských šesťáků bylo pouze
osm chlapců, což se projevilo
na jejich hře. V konečném
pořadí jim patřilo poslední 5. místo. Dívky ze 6. třídy nás druhým místem
příjemně překvapily. Ve středu 27. března 2019 se odehrála poslední utkání
pro kategorii 4.-5. tříd. Šlo o postup do okresního kola. V ranním bloku
bojovaly dívky. S přehledem vyhrály stejně jako vloni domácí
vybíjenkářky. Lánská děvčata obsadila 3. místo. Rtyňské vítězky do
okresního kola doprovodí lánští chlapci. Naše družstvo kromě postupu do
okresního kola získalo i putovní pohár. Zlaté družstvo hrálo v tomto složení:
Štěpán Smékal, Štěpán Astr, Filip Raabe, Matěj Mach, Karel Píša (všichni
5. A), Jiří Peterka, Tomáš Zelinka, Pavel Horák (všichni 5. B), Kryštof Kobos
a David Ferenc (oba 4. A). Děkujeme všem lánským hráčům za vzornou
reprezentaci a chlapcům z 4.-5. tříd přejeme hodně vybitých soupeřů v
okresním kole.
(Jč)

Stříbrní vybíjenkáři
Okresní kolo ve vybíjené se uskutečnilo v pátek 12. dubna 2019 na ZŠ
R. Frimla v Trutnově. Hned prvním soupeřem našich hráčů bylo domácí
družstvo. Bohužel Láňáci tento zápas prohráli a byl to jejich jediný
prohraný zápas. Stál je však 1. místo a postup do kraje. Všechny ostatní
zápasy jsme vyhráli. V konečném pořadí nám tedy patří vynikající druhá
!9

příčka. Vítězná sestava: David Ferenc a Kryštof Kobos (oba 4. A), Štěpán
Smékal (kapitán), Štěpán Astr, Matěj Mach, Karel Píša (všichni 5. A), Jiří
Peterka, Tomáš Zelinka, Robert Szczech a Pavel Horák (všichni 5.
B). Děkujeme za vzornou reprezentaci a gratulujeme!
(Jč)

Další medaile pro žáky 1.-5. tříd
Sportovci 1.-5. tříd v letošním
roce předvádějí skvělé
výkony. Na základě těchto
výkonů jsme se rozhodli po
čtyřech letech opět zúčastnit
„Štafetového běhu”, který je
určen žákům 1. stupně.
Okresní kolo se konalo ve
středu 17. dubna 2019 v
Trutnově. Závodí se ve dvou
kategoriích, žáci 1.-3. tříd a
žáci 4.-5. tříd. Družstvo tvoří čtyři dívky a čtyři chlapci. Každý z nich
absolvuje 200 metrů. Nejprve se na start postavila štafeta nejmenších
žáků. Výborný výsledek zaznamenali páťáci. Soupeři jim jenom dýchali na
záda a první v cíli byli běžci v lánských dresech. Poslední závod byl ve
smíšené štafetě (4 nejmenší atleti a 4 starší). V celkovém pořadí nám patří
bronzová příčka mezi devíti zúčastněnými školami. Lánské barvy
reprezentovali: Patricie Kociánová, Eliška Lysická, Leona Uhlířová, Tibor
Uhlíř, Štěpán Šitina (všichni 3. A), Natálie Tomková a Rudolf Kroka (oba 3.
B), Vojtěch Winkler (2. A), Štěpán Smékal, Štěpán Astr, Kateřina Horáková
(všichni 5. A), Kateřina Jansová, Vu Thi Yen Nhi, Andrea Kubišová, Jiří
Peterka a Pavel Horák (všichni 5. B).
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci!
(Pk Tv+sport)
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Mezivýsledky GP pro 1. stupeň

Mezivýsledky GP pro 2. stupeň
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Jak to vidím já …
Neobyčejný den – téma pro měsíc duben
Slovník českých synonym uvádí celkem 8 slov se stejným nebo podobným
významem jako neobyčejný. Zkuste je vymyslet sami. Správné řešení
hledejte na konci.
Neobyčejný den
Každý si pod tímto pojmem představí úplně něco jiného. Někomu se v
takový den stala podivná či strašidelná událost, jinému nějaká velmi hezká,
která ho zároveň potěšila.
Mně se však vybaví den, o kterém si většinou nechávám zdát. Takový,
který si nemohu dopřát každý den. Myslím tím den, kdy se v podstatě
odtrhnu od společnosti a vypnu veškerou elektroniku, vypadnu někam, kde
mám klid od lidí a čtu si nebo dělám činnosti, které mě dělají šťastnou.
Nemusím myslet na to, co jsem neudělala a co se musím
ještě učit. Srovnám si všechny svoje myšlenky a
veškeré priority.
Už teď se těším na takové dny a snad jich
bude brzy více. Nejspíše se jich dočkám až v létě,
kdy bude hezké teplé počasí a na vše bude dostatek
klidu.
(Nela Čápová, 8. A)
Neobyčejný den
Každý z nás si neobyčejný den představujeme trochu jinak. Pro některé je
to den, kdy navštíví svoji babičku s dědečkem a na víkend u nich mohou
přespat, pro jiné je to zase den strávený v obchodních centrech
nakupováním nového oblečení a nových věcí či třeba den, kdy odlétáme na
dovolenou.
Já si pod pojmem neobyčejný den představuji něco výjimečného,
něco, co jen tak každý den nezažijeme a co máme rádi, něco co nás
naplňuje a dokáže nám zvednout náladu.
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Pro mě je neobyčejným dnem oslava mých narozenin. Tento den
zažívám jen jednou do roka a vždy se už od probuzení velmi napjatě
těším, až ke mně přijdou mí přátelé, dáme si výborný dort a vše oslavíme.
Dalším dnem, který bych mohl považovat za neobyčejný, je den, kdy
letíme na dovolenou. I když je tento den velmi náročný a stresující, vždy se
velmi těším. Celou noc nemohu spát, a pokud se mi
to už podaří, opakovaně se budím, nemohu se
dočkat odletu z letiště a příjezdu k moři.
Každý si neobyčejný den můžeme představit
úplně jinak, ale určitě se všichni shodneme na tom,
že když takový den přijde, nechceme, aby skončil…
(Ondřej Petera, 8. A)
Neobyčejný den
Můj neobyčejný den začíná jako každý jiný. Vstanu, převleču se z pyžama
do civilu, udělám si snídani, najím se a tak dále... Když najednou mi zabrní
mobil, podívám se, co se děje. Jenom oznámení z YouTube, že někdo vydal
nové video. O chvilku později mi volá mamka. Nic důležitého, jen souhrn
věcí, které mám udělat. A i když vím, co dělat, raději mi to připomene.
Kolem 13. hodiny, kdy už to vypadá, že mám klid, si uvědomím, že
nemám skoro nic hotového do školy. A ani nemám dárek pro kamarádku,
se kterou se mám sejít za patnáct minut.
Řeknu si: „Dobře, to snad zvládnu, když cesta do města rychlým
krokem trvá přibližně čtyři minuty, tak mi pořád zbývá dost času na to ji
zavolat, že místo srazu je jinde. A dárek stihnu koupit také. '' Moc dobře
vím, jak dlouho mi trvá si připravit věci do školy, ale když to vezmu rychle,
tak bych to po příchodu domů měla stihnout. Ve chvíli, kdy jsem ve městě s
koupeným dárkem v dárkové tašce, volám kamarádce, která mi řekne: „Co
blázníš, vždyť se máme sejít až příští týden.“ Tak se vracím domů a sleduju
svůj oblíbený seriál. Ale s pocitem, že jsem na něco zapomněla. Potom se
ve dveřích objeví mamka s nákupem a ptá sem mě, proč jsem jí nepřišla
naproti. Nese přeci tři plné tašky!
Takže i když jsem se hodně snažila a udělala i několik věcí
s předstihem, mamka ty tašky nakonec musela donést domů sama. Určitě
na ni příště nezapomenu!
(Lucie Nápravníková, 8. A)
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Neobyčejný den
Neobyčejný den je den, kdy se stane něco neobvyklého nebo nečekaného.
Neobyčejný může být den, kdy se vydáme na nějaký výlet, na který se
všichni celý rok těšíme. Může to být den, kdy slavíme svátek nebo
narozeniny, které máme jednou za rok.
Pro mě byl neobyčejný den nedávno, když jsem
dostal od rodičů nové kolo. Ve škole je
neobyčejný den, když je nějaká akce a neučíme
se. A neobyčejný byl i den s názvem Den Země.
Sbírali jsme odpadky a pomáhali tak našemu
městu.
(Marek Langer, 7. A)
Synonyma:

mimořádný, vynikající, ojedinělý, neobvyklý, výjimečný,
nezvyklý, fenomenální, nevšední.

Neobyčejný den v podání žáků
deváté třídy
Žáci devátých tříd prožili hned dva neobyčejné dny za sebou, a to v pátek
12. dubna a v pondělí 15. dubna 2019. Čekaly je totiž přijímací zkoušky na
střední školy. Jak tyto dva náročné dny viděli oni, si můžete přečíst
v několika ukázkách.
Pro každého znamená neobyčejný den něco jiného. Pro mě to byl den, kdy
jsem konala přijímací zkoušky. Zkouška je to velmi důležitá, vždyť na ní
závisí naše budoucnost. Snad každý byl ve stresu, ve stresu jsem byla i já.
Přijímací zkoušku jsem konala v pátek v Liberci na střední škole, kam se
hlásí velké množství dětí. Nejprve proběhla matematika. Té jsem se bála
více než češtiny. Dopadlo to docela dobře. Pak přišla na řadu čeština,
která je mi bližší než matematika. I proto jsem měla z češtiny nakonec velmi
dobrý pocit. Druhý termín přijímacích zkoušek jsem prožívala na střední
škole v Náchodě. Vše proběhlo úplně stejně jako v pátek. Musím přiznat,
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že ale pondělní testy byly o poznání těžší než ty páteční. Teď už budu jen
netrpělivě čekat na výsledky přijímací zkoušky.
(Aneta Středová, 9. A)
Neobyčejný den jsem očekával dlouho. Nemůžu říci, že bych byl nějak
zvlášť nervózní. Upřímně si myslím, že nervózní byla spíše moje matka,
která vlastně celé toto období prožívala více než já. Možná nervozita se ve
mně probudila až v den přijímacích zkoušek, kdy jsem nemohl najít svou
učebnu, ale po pár minutách procházení školy jsem ji úspěšně nalezl.
Potkal jsem tu spoustu přátel, se kterými jsem se již léta neviděl. Rychle jsem
s nimi nalezl společnou řeč. Na většině žáků byla patrná nervozita, která
opadla, když učitelka po dlouhém předčítání pokynů vydala rozkaz a my
mohli začít náš boj ve zdolávání lehkých i těžkých otázek. Teď už mi zbývá
jen čekat a doufat, že čas, který jsem věnoval přípravám, byl dostatečný, a
na danou školu, kterou si vyberu, se dostanu. Přijímací zkoušky nebyly jen
zkouškou mých vědomostí, ale i zkouškou, kterých bude v životě ještě
spousta. Jsem rád, že jsem ji zvládl.
(David Kuťák, 9. A)
Přiznám se, že na přijímací zkoušky jsem se nepřipravovala zdaleka tak
vzorně jako moji spolužáci. Řídila jsem se radou, že pokud jsme se učili
průběžně, musíme zkoušky zvládnout. Zbrklé učení na poslední chvíli by
nám jenom pomotalo hlavu. Před pátkem se už nervozita začala
projevovat. Podobně na tom byly i moje kamarádky, a tak jsme se
navzájem utěšovaly, že to zvládneme. V pátek ráno jsem vstala o něco
dříve než jindy, protože moje škola je až v Pardubicích a my jsme se chtěli
vyhnout kolonám v Hradci Králové. Vezl mě bratr, rodiče šli normálně do
práce, ale celou dobu mi drželi palce. Cestou mi bratr radil, abych
nemyslela na zkoušky, a pouštěl mi hudbu v rádiu. Když jsem přišla do
třídy, sedla jsem si na volné místo a čekala, co bude dál. Po chvíli přišla
milá paní učitelka, vysvětlila nám vše potřebné a my jsme mohli začít
pracovat. Uběhlo to strašně rychle. Matematika i čeština. Po skončení
přijímacích zkoušek jsem byla lehce nervózní, ale i šťastná, že už mám
všechno za sebou.
(Karolína Jansová, 9. A)
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Požární ochrana očima dětí 2019
Této tradiční literární a výtvarné soutěže se v letošním roce účastnilo celkem
13 základních škol okresu Trutnov. Mezi oceněnými žáky, kteří převezmou
odměny za účast v rámci slavnostního vyhodnocení soutěže dne 17. května
2019 v prostorách Hasičského záchranného sboru Trutnov, je i čtveřice
žáků ZŠ Úpice-Lány.
V literární části soutěže obsadila v kategorii L2 Anežka Kultová (6. A)
3. místo a v kategorii L3 vyhrála Kateřina Vyskočilová (9. A). Ve stejné
kategorii získal ještě Ondřej Petera (8. A) 3. místo.
Dařilo se také Natálii Kociánové (6. A). Její výtvarné dílo zvítězilo
v kategorii výtvarných prací.

Natálie Kociánová (6. A)

Dorota Vojtěchová (6. A)

Ladislav Čermák (7. A)
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Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci školy. Jsme zvědavi, zda
jejich práce zaujmou i porotu v krajském kole.
(Vč)

Volitelný předmět vaření
Kdo našel odvahu a zkusil některý ze 3 receptů, které byly otištěny
v minulém čísle časopisu, může vyzkoušet koláč od babičky Venduly
Menšíkové. Děvčata si na hodinu měla tentokráte vybrat recepty svých
maminek a babiček a tento koláč vás rozhodně nezklame.
Jablečný drobenkový koláč
1 ½ dl hladké mouky
½ dl ovesných vloček
3 lžíce moučkového cukru
100 g másla nebo margarínu
3-4 jablka
2 lžíce hnědého cukru
1 lžička mleté skořice
Postup:
1. Předehřejte troubu na 225 °C a nejprve si připravte drobenku: rychle
promíchejte mouku, ovesné vločky, cukr, máslo či margarín.
2. Oloupejte jablka, vykrojte z nich jádřince a zbytek jablek nakrájejte na
větší kusy či na plátky.
3. Vymažte nádobu na pečení a vyložte ji jablky.
4. Jablka posypte hnědým cukrem a skořicí. Úplně nahoru nasypte
drobenku.
5. Jablečný drobenkový koláč pečte v troubě na prostředním roštu po dobu
20-25 minut, dokud jablka nezměknou a drobenka nezezlátne. Koláč
podávejte ještě teplý.
(Vč)
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Divadelní představení Psí princezna
Dne 28. března 2019 se na naší
škole pro předškoláky a jejich rodiče
konalo
divadelní představení Psí
princezna. Pohádku si připravili žáci
2. a 3. tříd volitelného předmětu
tvořivá dramatika. Než spatřili
divadelní vystoupení první diváci,
žáčci 1. až 3. tříd, bylo třeba
důkladné přípravy.
Nejdříve se
herci učili číst scénář, po té pohybovat po jevišti,
používat gesta a mimiku. Na chvíli se stali tvůrci kulis. Nejnáročnější bylo
naučení role zpaměti.
Odměnou pro herce byly úsměvy na tvářích a potlesk diváků.
(Jn)

Kurz Předškoláček
V měsících listopad až březen se v
M Š k o n a l o 10 l e k c í
kurzu
Předškoláček . Tento kur z pod
vedením Mgr. Lenky Mikeskové
navštěvovaly děti, které se chtěly
připravit k zápisu do 1. třídy. Kurzy
probíhaly jednou za 14 dní, po dobu
1 hodiny. Předškoláčci získávali
znalosti a dovednosti v oblasti
matematických představ, smyslového
vnímání, komunikace, koncentrace pozornosti a grafomotoriky. Dne 27.
března 2019 proběhly takové malé maturity. Děti musely projít 5 stanovišť
a splnit úkoly. Nelehké úkoly zvládly a tak dostaly vysvědčení s obrovskou
jedničkou. Nesměla chybět malá oslava se slavnostním přípitkem.
(Jn)
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Logopedie (nejen) pro rodiče aneb jak
co nejefektivněji trénovat doma
V dnešním čísle přidávám jedno prima pohádkové cvičení pro jazyk. Tak ho
vyzkoušejte.

1)

Byl jednou jeden jazýček. A ten bydlel v pusince. Ráno se probudil a
protáhl se (vypláznout co nejdál).

2)

Podíval se nahoru, jestli svítí sluníčko (jazyk vypláznout co nejvýš ke
špičce nosu).

3)

Potom se podíval dolů, jestli není venku bláto (vypláznout co nejníže
k bradě).
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4)

Bylo hezky, a tak šel na procházku (jazykem plynule kmitat z koutku
do koutku).

5)

Na louce potkal koníčka a svezl se na něm (klapáním jazyka
napodobovat zvuk koňských kopyt).

6)

Když uviděl houpačku, pohoupal se (bez hýbání pusou - můžeme si
zafixovat bradu - pohybovat jazykem vodorovně ven a zpátky do
pusy).

7)

Dostal z toho žízeň, tak se napil mlíčka jako kočička (napodobovat
kočičí způsob pití - nehýbat pusou ani hlavou - můžeme opět zafixovat
třeba přidržením).

8)

Pak si důkladně umyl pusinku, nejdřív nahoře a potom dole (při
otevřených ústech pohybovat jazykem po horním rtu od jednoho
koutku k druhému a potom to stejné na spodním rtu).

9)

A protože už byl večer, protáhl se a šel spát do pusinky (vypláznout
jazyk vodorovně co nejdál a zasunout zpátky do pusy za zoubky).
(Šv)

Znakový jazyk
Znakovat mohou i miminka a oni vlastně znakují, jen ne vždy si toho
všímáme. Ve světě ale existuje i tzv. Baby sign - znakování pro ty nejmenší.
Znaky vychází ze znakového jazyka, ale často bývají zjednodušené. A to
hlavně proto, že malé ručičky ještě zdaleka neposlouchají tak dobře jako
ty naše a některé znaky by byly moc těžké. Narazila jsem na pěkné
obrázky, tak schválně zkuste uhádnout, o jaké znaky se jedná ;-).
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Správné odpovědi:
a) kniha

b) vlasy

c) žirafa

e) miminko/panenka

d) auto

f) letět letadlem/letadlo
(Šv)

Tábor se znakovkou
Přípravy na náš tábor jsou v plném proudu, volných míst pro přihlašování
ubývá, proto, pokud máte zájem, dejte nám o tom vědět ;-). Budeme
!21

cestovat časem. A to přece stojí za to :-). Veškeré informace, dokumenty ke
stažení, fotografie, videa a mnoho dalšího najdete na našich táborových
webovkách - www.taborznakovka.cz

(Šv)

Sudoku
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Připravujeme
02.05.2019

08:00 - 13:00

6.-9. tř.: Pohár rozhlasu

06.05.2019

08:00 - 11:00

1.-9. tř.: Fotografování tříd

09.05.2019

08:00 - 11:00

3.-4. tř.: Plavání

10.05.2019

07:30 - 13:00

3.-9. tř.: Soutěž mladých zdravotníků

10.05.2019

12:00

10.05.2019

08:00 - 10:00

9. A - přednáška "Energie - budoucnost
lidstva”

14.05.2019

08:00 - 14:00

6.-7. tř. (III. kategorie): Pohár rozhlasu

14.05.2019

08:00 - 12:30

Den prevence 1. stupeň

14.05.2019

10:00 - 11:40

9. A: Projekt K. Čapek

15.05.2019

10:00 - 12:00

1. tř.: Průzkum hudebnosti, ZUŠ AMB

16.05.2019

08:00 - 14:00

8.-9. tř. (IV. kategorie): Pohár rozhlasu

16.05.2019

08:00 - 12:30

Den prevence 2. stupeň

17.05.2019

08:00 - 14:00

6. A: Cyklistický výlet do Ratibořic

Uzávěrka odevzdávání AP

21.-24.05.2019

Sportovní setkání škol v Dolních
Bojanovicích

27.-30.05.2019

Obhajoby absolventských prací

28.05.2019

08:00 - 14:00

Okresní kolo Pythagoriády

28.05.2019

08:00 - 13:00

1.-5. tř.: Atletické finále

30.05.2019

08:15 - 10:00

1.-9. tř.: Filmové představení - dárek k MDD

30.05.2019

16:00 - 17:30

Informativní schůzka pro rodiče
budoucích prvňáčků

31.05.2019

08:00 - 14:00

7. A: Cyklistický výlet do Ratibořic
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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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02/ 05/ 2019
03/ 05/ 2019
06/ 05/ 2019
07/ 05/ 2019
08/ 05/ 2019
09/ 05/ 2019
10/ 05/ 2019
13/ 05/ 2019
14/ 05/ 2019

uzená kýta, bramborový knedlík, špenát
karbanátek smažený, rajská omáčka, dušená rýže

slepice na paprice, halušky

báječné tuňákové placičky s lučinou, bramborová kaše

vepřová játra na cibulce, dušená rýže
holandský řízek, brambor

rybí rizoto, červená řepa sypaná sýrem

lasaně

1a, 3, 7

1a, 3, 7

26.04. 2019 a 29. 04. 2019

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

vepřové maso na houbách, dušená rýže
hovězí maso a la španělský ptáček, dušená rýže

kuřecí řízečky, opečené brambory, tzatziky

cena
obědů

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

483,- Kč
525,- Kč
546,- Kč
1092,- Kč

krupicová kaše sypaná kakaem
plněné bramborové knedlíky uzeninou, zelí kysané
kuřecí prsa s javorovým sirupem, brambor, gril. zelenina

kari z červené čočky s jasmínovou rýží
pečená celerová kolečka se sýrem a bramborami

omeleta se špenátem, brambor
vepřová játra na roštu, hranolky

7

1a, 3

1a, 7

7

7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

3, 7

1a,4, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

3,7

1a, 3, 7

1d, 7

1a, 3, 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, 3

1a

1a, 3, 7

7

29/ 05/ 2019
30/ 05/ 2019
31/ 05/ 2019

27/ 05/ 2019
28/ 05/ 2019

hovězí s mrkví , kolínka
moravský vrabec, bramborový knedlík, zelí kysané

1a, 3

kuře na bylinkách, brambor

23/ 05/ 2019
24/ 05/ 2019

vepřová panenka na slanině, brambor, zelenina

3, 7

rybí porce v bylinkové strouhance, brambor
rýžový nákyp s meruňkami a švestkami

smetanové těstoviny s avokádem

20/ 05/ 2019

hrachová kaše, uzená kýta, okurka kysaná

zapečené těstoviny, červená řepa

brokolice se šunkou a sýrem, brambor
hovězí na česneku, bramborová roláda se špenátem
pizza se sýrem

15/ 05/ 2019
16/ 05/ 2019
17/ 05/ 2019

piškotová bublanina
hovězí líčka na kořenové zelenině, brambor

zeleninové lečo, brambor
pohanka na cibulce, krkovička pečená, červená řepa

kaše z ovesných vloček s cukrem a skořicí
těstovinový salát
státní svátek

nudle s mákem
uhlířské špagety s kečupem, sypané sýrem

státní svátek

VOLBA 2

1. 5. 2019 - 31. 5. 2019

koprová omáčka, vejce vařené, brambor
přírodní řízek, bramborová kaše

hovězí guláš, kolínka

vepřová pečeně po selsku, houskový knedlík, zelí kysané

státní svátek

01/ 05/ 2019

DATUM
státní svátek

VOLBA 1

21/ 05/ 2019
22/ 05/ 2019

1a, 3, 7

1a, 7

1a, 7

1a, 3, 7

1a

1a, 3, 7

4, 7

1a, 3, 7

1a

1a, 3, 4, 7

1a, 7

1, 3, 7

1a, 3, 7

alergeny

JÍDELNÍ LÍSTEK

