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Naši “NEJ” v dubnu 2019
Sport 6.-9.
Marek LANGER (7. A)

Sběr bylin
Berenika Viktorie FIALOVÁ (8. A)

Sběr papíru
Ludvík FOLC (3. A)

Hádanky na Moodle:
Matyáš HORÁK (7. A)
Natálie JANOVSKÁ (5. A)
Ladislav ČERMÁK (7. A)
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Dopravní výchova
Dne 25. 4. 2019 se konalo školní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů.
Žáci vyplňovali test z pravidel pro cyklisty, poznávali dopravní značky a
projeli překážkovou dráhu.
V 1. kategorii se na 1. místě
umístil Patrik Vítek (6. A), na 2. místě
Pavel Job (5. A) a na 3. místě skončili
Tomáš Zelinka (5. A) a Dorota
Vojtěchová (6. A).
Ve 2. kategorii byl na 1. místě
Ondřej Souček (7. A), 2. místo
obsadili Jakub Zezula (8. A) a Josef
Zima (8. A), na 3. místě skončil
Martin Spielberger (7. A).
Vítězům byly předány diplomy a ceny. Všem blahopřejeme.
(Me)

Předběžné výsledky
1. kola přijímacích zkoušek
První kolo přijímacího řízení na střední školy je stále ještě v plném proudu.
Běží odvolací řízení, a tak výsledky, které si můžete přečíst níže, nejsou
ještě konečné.
V letošním školním roce vychází z deváté třídy 28 žáků, 3 žáci
odejdou z třídy osmé. Celkem 14 žáků se dostalo na obě školy (obory),
které uvedli na své přihlášce, 16 žáků bylo přijato na jednu a 1 dívka
nebyla přijata ani na jednu ze dvou vybraných škol. Bude tedy čekat na
výsledky 2. kola přijímacího řízení. Stejně tak jako pět dalších žáků, kteří
podali odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Po mnoha letech se stalo, že
dva žáci nesplnili kritéria po přijetí.
Tři dívky 5. tříd vykonaly přijímací zkoušky na osmileté gymnázium.
Ani ony nebyly přijaty a čekají na výsledky odvolacího řízení.
Po delší době se stalo, že na některých školách počet přihlášených
několikanásobně převyšoval počet přijatých. Současní osmáci by tedy měli
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k přijímacímu řízení a hlavně k přípravě na přijímací zkoušky přistupovat
zodpovědně. Důkladně by měli zvážit, zda je jejich volba správná. Jedině
tak mohou předejít případnému zklamání.
(Vč)

Matematické soutěže
Během druhého pololetí probíhají
matematické soutěže. Naše škola se
pravidelně zapojuje do mezinárodního
MATEMATICKÉHO KLOKANA, kterého
řeší žáci 2.– 9. třídy. Zde jsou výsledky
jednotlivých kategorií.
Nejlepší řešitelé kategorie Cvrček 2019
Pořadí

Jméno a příjmení

Třída

Počet bodů

1.

Zítka Petr

3. A

63

2.

Zelinka Šimon

3. B

61

3.

Uhlíř Tibor

3. A

56

Nejlepší řešitelé kategorie Klokánek 2019
Pořadí

Jméno a příjmení

Třída

Počet bodů

1.

Škoda Vojtěch

4. A

91

2. - 3.

Smékal Štěpán

5. A

88

2. - 3.

Semerák Adam

5. B

88

Nejlepší řešitelé kategorie Benjamín 2019
Pořadí

Třída

Počet bodů

Horák Jan

7. A

78

2. - 3.

Vojtěchová Dorota

6. A

67

2. - 3.

Švehlová Barbora

6. A

67

1.

Jméno a příjmení
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Nejlepší řešitelé kategorie Kadet 2019
Pořadí

Jméno a příjmení

Třída

Počet bodů

1.

Goder Tomáš

9. A

64

2.

Jansová Karolína

9. A

60

3.

Vašíček Tomáš

9. A

59

Další soutěží je MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA. Do okresního kola
postoupili tří žáci: Jan Horák a Marek Langer ze 7. A a Ondřej Petera z
8. A. Ondřejovi si podařilo vybojovat 5. místo z 18 soutěžících, Honza
skončil osmý z dvaceti řešitelů. Oba dva jsou úspěšnými řešiteli okresního
kola.
Chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Třetí soutěž je PYTHAGORIÁDA. Tu řeší páťáci až osmáci. Jediným
úspěšným řešitelem školního kola se stal opět Ondřej Petera, který správně
vypočítal 10 příkladů z 15. Do okresního kola ho doprovodí i Magdalena
Fialová z 5. B, která získala 9 bodů. V její kategorii to na postup stačilo.
V okresním kole přejeme hodně štěstí.
(Ji)

Čarodějnický rej
Píše se 30. dubna roku 2019. Tento den už po století provází tradice pálení
čarodějnic. Naši předci přisuzovali této noci obrovskou moc, ohně
fungovaly jako ochrana před čarodějnicemi.
Na naší škole se členové
dětského parlamentu proměnili v
čarodějnice a čaroděje. Připravili si
pro žáky 1. - 5. tříd stezku plnou
úkolů. Nejdříve byl zapálen oheň s
čarodějnicí a poté jsme se posilnili
opečeným buřtem. Na trase jsme
zdolávali různé úkoly: hledání
obrázků s tajemnými motivy, lekce
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kouzlení, let na koštěti přes překážky, házení bramborou, skákání přes
oheň, hra honička míčů u zakleté Lumpíry, hledání hmyzu ve slizu,
zdolávání vrchu se svázanýma nohama, vaření lektvaru, zapamatování
zaříkávadla. Nakonec tančili čarodějnický tanec. Po náročném dopoledni
nás čekal oběd z prapodivných surovin. Dětskému parlamentu děkujeme za
fajn den.
Třída 5. B

Zvířátková olympiáda
ZAJÍC PŘESPOLÁK
Zima je za námi, sluníčko nás láká ke sportování venku. Do
konce školního roku nás čekají ještě tři disciplíny ze Zvířátkové
olympiády. V dubnu jsme splnili ZAJÍCE PŘESPOLÁKA (závody
v přespolním běhu). Páťáci soutěžili v přeskoku přes švihadlo za
1 minutu.
1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. NIKOL RIEDLOVÁ

1. KAREL HAVLÍČEK

2. Amálie Jiráková

2. Matěj Prokop

3. Natálie Hrbková

3. Vojtěch Witka

2. TŘÍDA
1. DENISA SEMERÁKOVÁ

1. ONDŘEJ PÍŠA

2. Valérie Miková

2. Filip Steidler

3. Eliška Košnarová

3. Vojtěch Winkler

3. TŘÍDA
1. ELIŠKA LYSICKÁ

1. TIBOR UHLÍŘ

2. Patricie Kociánová

2. Štěpán Šitina

3. Lucie Horáková

3. Šimon Zelinka
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4. TŘÍDA
1. JULIE JANOVSKÁ

1. VOJTĚCH ŠKODA

2. Gabriela Absolonová

2. Josef Novák

3. Sindy Ďuranová

3. Jakub Krčmář

5. TŘÍDA
1. MAGDALÉNA FIALOVÁ

1. ŠTĚPÁN SMÉKAL

2. Kateřina Jansová

2. Jiří Peterka

3. Karolína Křížková

3. Štěpán Astr

ŠNEK ŠAMPION
Květen věnujeme atletice. Nejprve jsme soutěžili o ŠNEKA ŠAMPIONA
v běhu na 60 metrů. Tento běh je součástí Olympijského víceboje. Plníme i
další disciplíny LVÍHO KRÁLE, hod kriketovým míčkem, skok daleký a
vytrvalostní běh. Dokončili jsme celý Olympijský víceboj. Každý účastník na
konci června společně s vysvědčením obdrží diplom se svými
výkony. Všechny naše výkony ze Zvířátkové olympiády a
výsledky z okrskových soutěží se započítávají do celoroční
soutěže „O nejlepšího sportovce školy“. První tři v kategorii
dívek i chlapců budou vyhlášeni a odměněni na konci
června.
1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. NATÁLIE HRBKOVÁ

1. KAREL HAVLÍČEK

2. Tereza Kocumová

2. Matěj Prokop

3. Amálie Jiráková

3. Ondřej Kocián

2. TŘÍDA
1. VALÉRIE MIKOVÁ

1. ONDŘEJ PÍŠA

2. Denisa Semeráková

2. Vojtěch Winkler

3. Eliška Košnarová

3. Jakub Vágner
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3. TŘÍDA
1. PATRICIE KOCIÁNOVÁ

1. ŠTĚPÁN ŠITINA

2. Lucie Horáková

2. Tibor Uhlíř

3. Nela Čapková

3. Rudolf Kroka

4. TŘÍDA
1. JULIE JANOVSKÁ

1. KRYŠTOF KOBOS

2. Sindy Ďuranová

2. Jakub Krčmář

3. Gabriela Absolonová

3. Vojtěch Škoda

5. TŘÍDA
1. ANDREA KUBIŠOVÁ

1. FILIP RAABE

2. Vu Thi Jen Nhi

2. Jiří Peterka

3. Magdaléna Fialová

3. Štěpán Smékal
(Jč)

Postupujeme do kraje
Ve středu 17. dubna závodili běžci prvního stupně naší školy v okresním
kole Štafetového poháru v Trutnově. Vybojovali bronzovou medaili.
Nedávno jsme se dozvěděli radostnou zprávu. Lánské dresy uvidíme i mezi
15 nejlepšími týmy Královéhradeckého kraje. Krajské kolo se koná v druhé
polovině května v Novém Městě nad Metují. Hodně štěstí!
(Jč)

Dvě placky ze Zdravotnického víceboje
Z devatenáctého ročníku Zdravotnického víceboje jsme si odnesli dvě
medaile. Tento závod proběhl ve středu 24. dubna 2019. V kategorii
mladších žáků jsme měli pět želízek v ohni. Nejlépe si vedla hlídka, která
mezi 14 družstvy získala stříbro. Hlídka soutěžila ve složení Adéla
Dvořáčková (kapitánka), Magdalena Fialová, Andrea Kubišová, Tereza
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Košnarová a Tomáš Zelinka (všichni 5. B). Druhou medaili vybojovala
hlídka složená z žáků 9. třídy. Další bronz ze zdravotnických soutěží si do
své sbírky připsali Karolína Jansová (kapitánka), Martina Kuťáková,
Dominika Horáková, Petra Zelinková a Tomáš Goder. Gratulujeme!
(Jč)

Zlato pro starší dívky
Ve čtvrtek 2. května 2019 ve Sportovním areálu Květoslava Matysky
proběhlo okrskové kolo 51. ročníku Poháru rozhlasu. Hlavním
organizátorem letošního ročníku byla ZŠ Bratří Čapků Úpice. Letos jsme
obhajovali tři loňská vítězství. Bohužel pohár dokázaly udržet v lánském
vlastnictví pouze starší dívky. Mladším chlapcům k zlatu chybělo 109 bodů.
Skončili druzí za atlety ze ZŠ Malé Svatoňovice. Na stříbrnou příčku
dosáhli i starší chlapci. V této kategorii opět zvítězili hoši z Malých
Svatoňovic. Lánská mladší děvčata nestačila na své soupeřky a obsadila
poslední místo. Potěšilo nás 22 individuálních medailí.

1. místo – Kristián Žiga (8. A, běh na 60 metrů), Markéta Dašková (9. A,
skok vysoký), Natálie Jiránková (9. A, běh na 60 metrů, skok daleký),
štafeta starších dívek, Václav Potoček (8. A, skok daleký), Jakub Zezula
(8. A, hod míčkem).
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2. místo – Jakub Zezula (8. A, skok daleký), Lukáš Ljubečko (8. A, běh na
60 metrů), Martin Spielberger (7. A, běh na 1000 metrů), Petra Doležalová
(9. A, skok daleký), štafeta mladších žáků, Petra Zelinková (9. A, skok
vysoký), Ondřej Netolický (7. A, skok vysoký).
3. místo – Ondřej Netolický (7. A, hod míčkem), Ondřej Souček (7. A, běh
na 1000 metrů), Petra Doležalová (9. A, běh na 60 metrů), Tomáš Goder
(9. A, běh na 60 metrů), Veronika Neureiterová (9. A, běh na 60 metrů,
Petra Zelinková (9. A, běh na 800 metrů), štafeta starších žáků, Marek
Pytela (7. A, skok vysoký).
Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v
kole okresním.
(Jč)

Mezivýsledky GP pro 2. stupeň
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Poháry obhájeny
V pátek 10. května 2019 se v
parku u Střední lesnické školy v
Trutnově konalo okresní kolo
Soutěže mladých zdravotníků. V
mladší kategorii startovalo deset
hlídek a ve starší sedm družstev.
Z loňského roku jsme obhajovali
dvě vítězství - dva poháry - dva
postupy. Po odchodu loňských
deváťáků jsem měla obavy, kdo
bude pokračovat v jejich úspěších. Ve Zdravotnickém víceboji jsme sice
získali dvě medaile, ale byli jsme si vědomi, že soupeři byli lepší. Čtrnáct
dnů intenzivní přípravy a zdravotnické soustředění se vyplatilo. Mezi
hlídkami byly minimální rozdíly. Oba poháry se vrátily na lánskou školu. V
mladší kategorii zvítězila hlídka ve složení Kateřina Jansová (kapitánka, 5.
B), Natálie Janovská, Dominika Strachotová, Denisa Krůtová a Jakub
Chobotský (všichni 5. A). Výborný výkon (4. místo) předvedla hlídka
složená z žáků 5. B, kterou vedla Adéla Dvořáčková a dalšími členy byli
Tereza Košnarová, Majda
Fialová, Andrea Kubišová a
Tomáš Zelinka. Zlato ve starší
kategorii patří žákům 9. třídy,
Karolíně Jansové, Pe tře
Zelinkové, Dominice Horákové,
Martině Kuťákové a Tomáši
G o d e r ov i . G r a t u l u j e m e a
přejeme hodně štěstí v krajském
kole!

Další umístění našich hlídek:
5. místo – Natálie Bidlová, Sabrina Roudná, Natálie Prokopová, Eliška
Lysická (všechny 3. A), Natálie Tomková (3. B),
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6. místo – Tereza Janečková, Vendula Menšíková, Iva Rychterová (všechny
7. A), Barbora Švehlová a Dorota Vojtěchová (obě 6. A),
7. místo – Jana Horáková (5. A), Petr Payma (3. A), Rudolf Kroka, Radek
Langer, Šimon Kroužel (všichni 3. B),
8. místo – Julie Janovská, Vojtěch Škoda, Barbora Bártová, Barbora
Vránová (všichni 4. A), Nela Čermáková (5. A).
(Jč)

Jak to vidím já …
Na tom se s rodiči neshodnu
Snad každý jsme se někdy se svými rodiči pohádali či jen nesouhlasili
s jejich názorem. Každý z nás by mohl hodiny vyjmenovávat věci, ve
kterých se se svými rodiči úplně neztotožňuje, a říct tisíce věcí, ve kterých
jsme se svými rodiči odlišní. Možná je to kvůli tomu, že když byli oni malí,
tak vyrůstali v úplně jiné době a za úplně jiných podmínek, a proto si
nejspíše v některých věcech nebudeme úplně rozumět.
Ačkoli já sám mám své rodiče velmi rád, občas se vyskytne nějaká
věc, na které se společně úplně neshodneme. Bohužel se často jedná o
úplné hlouposti a to mě na tom nejvíce ze všeho mrzí. Já osobně si myslím,
že si s rodiči velmi rozumím. S taťkou se zajímáme o skoro stejné věci a za
to jsem moc rád.
Je jedna věc, na které se s rodiči nikdy neshodnu, a tou je výběr
nového oblečení. Především mamka mi do výběru oblečení hodně mluví.
Nejraději by mě viděla v barevném a společenském oblečení, avšak já
miluji černou barvu, ale to se mamce nelíbí. Nejčastěji nosím sportovní
oblečení a nechodím v podstatě
v ničem jiném. Když se mamka párkrát
pokusila na mě obléknout košili nebo
svetr, moc nepochodila. Někdy u nás
kvůli tomu dochází i k hádkám.
Jinak si myslím, že si se svými rodiči hodně rozumím a na všem se
společně dohodneme.
Ondřej Petera, 8. A
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Na tom se s rodiči neshodnu
S rodiči se neshodnu v mnoha věcech. Některé jsou nepodstatné, ale něco
mi vadí hodně. Například když rodiče říkají, že mám uklidit pokoj, ale já
jsem ho už uklízel minule a teď je na řadě moje sestra.
Také se neshodnu s rodiči v názorech
stravování. Chci si dát něco sladkého nebo
slaného, a rodiče mě nutí jíst samá zdravé
jídla. Vím, že mají pravdu, ale já v tu chvíli
mám chuť na něco jiného.
Snažím se s rodiči vycházet dobře a
respektovat jejich názory. Tohle všechno dělají
pro moje dobro a já to vím.
Martin Tomek, 8. A
Na tom se s rodiči neshodnu
Na čem se s rodiči neshodneme? Když jsem se nad tím tak zamyslela,
uvědomila jsem si, že se najde spousta věcí, na kterých se neshodneme.
Protože už jsme jiná generace, ale také máme odlišné názory na určité
věci. Například na styl hudby, módu, lidi kolem sebe a podobně.
Nejžhavějším tématem, které se často řeší u nás, je výběr střední
školy. Každý z rodičů chce, abych dělala jiné povolání nebo se vyučila na
něco jiného. Třeba na takovou doktorku či zdravotní sestru. Je ale těžké jim
vysvětlit, že by mě toto povolání nebavilo. A vidět krev? Tak jsem první,
kdo omdlí.
To je jedna z mála věcí, na které se s rodiči prostě neshodneme.
Nela Čápová, 8. A
Na tom se s rodiči neshodnu
Od téměř všech svých přátel neustále slýchávám, v čem se s rodiči
neshodnou, v čem mají úplně odlišný názor a proč se i často pohádají.
Když někdy z jejich vyprávění slyším, co si jsou schopni s rodiči říci, jsem
moc ráda, že se mě toto všechno vyhýbá.
S rodiči se shodneme v podstatě na všem. Jen velmi zřídka se
vyskytne nějaká věc, ve které bychom si úplně nerozuměli, ale když už se
to stane, vždy dojdeme k nějakému řešení, které vyhovuje nám všem.
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Jsem moc ráda, že se svými rodiči takto vycházím, a doufám, že se to
nikdy nezmění a nezačneme se hádat ani v dospělosti.
Barbora Sobolíková, 8. A
Na tom se s rodiči neshodnu
Hned na úvod bych chtěl napsat, že se s rodiči většinou shodneme. Na
hodně věcí máme stejný názor a jen málokdy se najde důvod k hádce.
Když se ale objevilo toto téma a měl jsem se zamyslet nad tím, na
čem se s nimi neshodnu, hned mě jedna věc napadla.
Mám rád adrenalinové sporty. Rád se vrhám na kole po kamenitých
stezkách single trailů, rád lozím na hasičských závodech po žebřících
připoutaných vysoko na stromě a poté slaňuji dolů. Také jsem si nedávno
pořídil motorku, což se rodičům (a hlavně mamce) moc nelíbilo.
V budoucnu bych si chtěl vyzkoušet ještě mnoho adrenalinových sportů.
Mým snem je vyskočit s padákem z letadla a řítit se volným pádem
200 km/h, vyzkoušet si bungee jumping, atd.
Právě jízda na motokrosové motorce a plány na další adrenalinové
akce jsou tím, na čem se s rodiči neshodnu. A to vyplývá z toho, že se
rodiče o mě bojí a strachují se, abych se nezranil. Nemám jim to za zlé.
Jednou jako rodič se na to třeba budu dívat stejně, ale teď si prostě
nemůžu pomoci.
Ondřej Rus, 7. A

Energie - budoucnost lidstva
V pátek 10. května zavítali do školy pan Hejl a pan Tyc. Tito pánové
hovořili v deváté třídě o energetice a o tom, zda bychom mohli žít bez
energie. Vysvětlili, jak by vypadal BLACK OUT a jak by se s energií mělo
šetřit. Zároveň se zmínili o obnovitelných a neobnovitelných zdrojích. Část
přednášky věnovali i jaderné energii. Pan Tyc, zaměstnanec jaderné
elektrárny v Temelíně, hovořil o bezpečnosti, pan Hejl předvedl módní
přehlídku ve žluté kombinéze, do které se musí obléct každý, kdo jde do
prostoru reaktoru. Zajímavé byly i ukázky radioaktivních předmětů.
(Ji)
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Logopedie (nejen) pro rodiče aneb jak
co nejefektivněji trénovat doma
V dnešním čísle najdete básničky k procvičování jednotlivých hlásek, tak s
chutí do toho.
R
Rýčem ryju jako krtek,
ten přede mnou rychle utek.
Ryju záhon pro růže,
Růženka mi pomůže.

Ř
Pila řinčí, řeže břízu,
kořen, kmen i bílou řízu.
Řeže v říjnu, řeže v září,
až má dřevař pot ve tváři.

C
Cihla k cihle - co se děje?
Cihel stěna k nebi spěje.
Civím na ni v udivení,
nad cihlovou stěnu není.

Č
Čáp se učí číst,
už čte celý list.
Čítanku čet v zaujetí
nejvíc v kleče, milé děti.
!15

S
U sklenky se smály vosy,
samy snědly laskonku.
Stáňa novou sehnat musí,
vosám spílá od stolku.

Š
Šnek šupajdí do pelíšku,
cestou šláp na šedou šišku.
Šišku zvedne, tiše špitne:
“Do kamen se šiška šikne!”

Z
Zmije Zuzka zuby cení,
zpívat bude po setmění.
Známá není pouze zpěvem,
zaujme i ladným zjevem.

Ž
Žabí život žhavý není,
žába žije po setmění.
Když ji pálí žáha - žasne,
žbluňkne v louži,
žába zhasne.
(Šv)
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Znakový jazyk
V kroužku často narážíme na otázku, odkud máme čerpat znaky. Spoustu
námětů, nejen na šikovné aplikace jsme si představili už v předchozích
číslech. Zajímavé pořady jsou ale také v televizi, a to například na Déčku,
pořad pro děti s názvem Hopsasa. Nejen, že se naučíte nové znaky, ale
také si u toho můžete pěkně zacvičit. A ti z vás, kteří to nestíhají, se můžou
podívat na webové stránky Déčka, kde najdete jednotlivé díly, ale hlavně
znakovou zásobu.

Znaky vypadají třeba takhle:

Tak hezké učení ;-).
(Šv)
!17

Tábor se znakovkou
Máme ještě 10 volných míst na letošní tábor se
znakovkou. Pokud jste své dítě dosud nepřihlásili, je
právě teď ten správný čas ;-).
www.taborznakovka.cz
(Šv)

Konec sběrových aktivit

NEPŘEHLÉDNĚTE!

SBĚR PAPÍRU
A BYLIN
VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

UZAVÍRÁME
V ÚTERÝ 18. ČERVNA 2019.
(Po tomto termínu přijímáme
starý papír a byliny opět až v září 2019.)
ZŠ Úpice-Lány
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Připravujeme
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

03.-07.06.2019

5.-9. tř.: Poznávací zájezd do Paříže

10.-14.06.2019

Týden školních výletů

18.06.2019

07:30 - 08:00

Poslední sběr bylin

18.06.2019

15:30 - 17:30

Poslední sběr papíru

18.06.2019

17:00 - 19:00

Veřejná prezentace absolventských prací

19.-20.06.2019

Výlet za žolíky

21.06.2019

08:00 - 13:00

6.-9. tř.: Atletický čtyřboj

24.06.2019

17:00 - 19:00

Odpis vycházejících žáků

25.06.2019

08:00 - 09:00

1.-9. tř.: Den rekordů

25.06.2019

09:00 - 12:30

5.-9. tř.: Lánský víceboj

26.06.2019

08:00 - 12:30

6.-9. tř.: Lánský vědomostní víceboj

26.06.2019

08:00 - 11:30

1.-5. tř.: Sportovní dopoledne v areálu v
Havlovicích

27.06.2019

16:00 - 17:00

Slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy

28.06.2019

10:00 - 11:00

Předání vysvědčení

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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kořenová zelenina s modrým sýrem
langoše se sýrem a kečupem
vepřová játra na grilovaném salátku, brambor, tatarská om.
halušky s ořechy a tvarohem

11/ 06/ 2019
12/ 06/ 2019
13/ 06/ 2019
14/ 06/ 2019
17/ 06/ 2019
18/ 06/ 2019
19/ 06/ 2019
20/ 06/ 2019
21/ 06/ 2019
24/ 06/ 2019
25/ 06/ 2019
26/ 06/ 2019
27/ 06/ 2019
28/ 06/ 2019

čočka nakyselo, vejce vařené, okurka

rajská omáčka, hovězí maso vařené, kolínka

vepřová pečeně na žampiónech, dušená rýže

francouzské brambory zapečené
přírodní roštěná, dušená rýže

penne s kari omáčkou a kuřecím masem

rybí karbanátek , bramborová kaše

kuře na zelenině, dušená rýže
segedínský guláš, houskový knedlík
boloňské špagety
hovězí perkelt s rýží

kuře na slanině, těstovinové špercle

vepřová kýta na smetaně, houskový knedlík
spišský párek, pečivo, hořčice, kečup

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

29. 05. 2019 - 30. 05. 2019

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

1a, 7, 8c

1a, 3, 7

1a, 3, 7

7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 7

1a, 7

1a, 3

1a, 3, 7

20 ob. x 23,20 ob. x 25,20 ob. x 26,20 ob. x 52,JITKA ŠTĚPÁNOVÁ

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

vepřová panenka pečená, šťouchané brambory
kuřecí řízek smažený, brambor
460,- Kč
500,- Kč
520,- Kč
1040,- Kč

1a, 3, 7

7

rybí porce v bylinkové strouhance, brambor
1a, 3, 4, 7
hermelínové rizoto /rýže, hermelín, smetana, hlíva ústřičná/
7

lívance s ovesnými vločkami, žahour /smetana, ovoce/
smažený sýr, brambor

špagety carbonara /slanina, smetana, sýr/
kuřecí prso s pečenou mrkví a cizrnou

buchtičky se šodó
bramborka, zelí kysané

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a

1a, 3, 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

1a, 3, 7, 9

1a, 7

1a

1a, 7

1a, 3, 7

7

1a, 3, 4, 7

1a

1a

1a

1, 3, 7

cena
obědů

chlupaté knedlíky s houbami

10/ 06/ 2019

znojemská hovězí pečeně, dušená rýže
azu po tatarsku, špagety sypané sýrem

1a

hrachová kaše, uzená kýta, okurka kysaná

bramborový guláš, chléb
špenátové gnocchi se smetanou

06/ 06/ 2019
07/ 06/ 2019

vepřová pečeně, brambor, medová mrkvička

7

křenová omáčka, uzená kýta, houskový knedlík
palačinka plněná zeleninou, brambor

04/ 06/ 2019
05/ 06/ 2019

1a, 3, 4, 7

7

domácí buchty s mákem a tvarohem

VOLBA 2

rybí porce se sýrem, brambor

DATUM
03/ 06/ 2019

VOLBA 1

01. 06. 2019 - 30. 06. 2019

rizoto z vepřového masa, sypané sýrem, červená řepa

alergeny

JÍDELNÍ LÍSTEK

