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Naši “NEJ” v èervnu 2019
Sport 6.–9.
Petra ZELINKOVÁ (9. A)

Sběr bylin
Jan FOLC (1. A)

Sběr papíru
Barbora BÁRTOVÁ (4. B)

Hádanky na Moodle:
Marek LANGER (7. A)
Karel PÍŠA (5. A)
Karolína JANSOVÁ (9. A)
Nela ŽĎÁRSKÁ (6. A)
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Déš je symbolem štìstí…
Počasí rozhodlo. Pršelo. A tak jsme po pěti
letech nové prvňáčky nemohli přivítat před
školní budovou. Dějištěm slavnostního aktu,
který opět zahájila lánská hymna, se stala
tělocvična. Po vystoupení tanečního
souboru vedeném paní učitelkou Hanou
Dědkovou, přivítal všechny přítomné a
popřál úspěšná školní léta novým žákům pan místostarosta Jiří Adam.
Pohádková píseň sedmačky Barbory Švehlové předznamenala představení
dvou tuctů hlavních hrdinů dne. Všichni z nich obdrželi lánský kornout,
lánský odznak, lánskou šálu a pamětní list s datem 2. září 2019. Své místo
v rámci slavnostního dopoledne mělo i poděkování kolegyním z mateřských
škol, které naše nové klienty skvěle připravují. O své školní zkušenosti se
podělili čtvrťáci Natálie Bidlová a Petr Payma.
No a pak už první společný snímek a hurá do lavic! Tak ať Vám prší
štěstí, prvňáci.

Petr Kalousek
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Vyhráli jsme trénink s olympionikem
Již osm let jsme zapojeni do projektu Sazka
Olympijský víceboj. Vždy na konci školního
roku žáci obdrží olympijské vysvědčení se
svými výkony. Ve středu 11. září do školy
dorazila radostná zpráva. Vyhráli jsme trénink
s olympionikem. Tato sportovní akce se
uskuteční v úterý 22. října 2019 v naší
tělocvičně nebo ve Spor tovním areálu
Květoslava Matysky. Jméno olympionika se dozvíme několik dnů před
konáním samotné akce.
Toto je další naše výhra. Hned v prvním ročníku byla naše škola
úspěšná v natáčení videoklipu a na základě hlasování jsme se zúčastnili
sportovního dne v olympijském parku, který byl vybudován na Letné v
rámci ZOH v Soči v roce 2012.
Pk Tv+sport

Informace výchovné poradkynì
I letos najdete ve školním časopise pravidelné informace výchovné
poradkyně.
Žáci devátých tříd stojí před důležitým krokem – vybrat si střední
školu, na které budou po absolvování povinné školní docházky pokračovat
ve studiu. Pomocníky při jejich volbě jsou samozřejmě rodiče. A právě pro
ně je na středu 9. 10. 2019 připraveno informativní setkání týkající se
přijímacího řízení na střední školy. Začíná v 16:00 hodin v učebně chemie
za přítomnosti Ivety Votočkové, výchovné poradkyně, Ivety Jiříčkové,
metodičky prevence, a Ivy Roudné, třídní učitelky. Těšíme se na vás.
Pro žáky je na pátek 11. 10. 2019 připravena návštěva Prezentace
středních škol, která se koná v Trutnově. Zúčastníme se jí v době vyučování.
Do Trutnova se vydají v říjnu žáci ještě jednou, a to 23. 10. 2019.
Cílem bude tentokráte sídlo Úřadu práce, konkrétně pracoviště
Informačního poradenského centra.
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Jsem také velice ráda, že od nového školního roku rozšířila naše řady
speciální pedagožka Mgr. Hana Sirková.
Náplň práce speciálního pedagoga:
- připravuje a ovlivňuje podmínky pro zapojení žáků se zdravotním
postižením ve spolupráci s dalšími odborníky, dlouhodobě sleduje a
pravidelně vyhodnocuje proces individuálního začlenění těchto žáků,
- provádí speciálně-pedagogické diagnostické činnosti žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a pomáhá vytvářet a zlepšovat podmínky pro
úspěšné zapojení těchto žáků,
- pomáhá vytvářet a koordinovat vznik plánů pedagogické podpory a
individuálních vzdělávacích programů pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami,
- realizuje speciálně pedagogické vzdělávací činnosti a poskytuje
nápravnou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,
- navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění
vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky,
- koordinuje spolupráci se školskými pedagogickými pracovišti (SPC, PPP)
a dalšími specializovanými centry,
- poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich
zákonným zástupcům v konzultačních hodinách nebo po dohodě.
Konzultační hodiny:
Pondělí
13:30–14:30 hod.
Úterý
13:30–14:30 hod.
Středa
07:30–08:00 hod.
Pátek
07:30–08:00 hod.
Individuálně dle osobní domluvy.
Kontakty:
Tel: 499 881 124
e-mail: sirkova@zsul.cz
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Vážení zákonní zástupci, milí žáci,
potřebujete v něčem poradit, něco zkonzultovat, vysvětlit anebo si jen tak
popovídat? Nebojte se nás kontaktovat – jsme tady pro VÁS a těšíme se na
spolupráci.
Mgr. Hana Sirková, speciální pedagog
Iveta Votočková, výchovná poradkyně

Pohádkoví devááci
Do lánských lavic usedli v září v roce
2010 a našimi žáky byli až do 31.
srpna 2019. Netradičním způsobem
však byli „odepsáni“ už poslední
červnové pondělí. Celý odpis se nesl ve
stejném duchu jako jejich zápis – tedy
„Z pohádky do pohádky“.
Deváťáků bylo 28 (18 dívek a 10
chlapců). I oni se určitým způsobem
zapsali do historie školy. Byli úspěšní,
akční, pohotoví, nápadití, soutěživí. Kdykoliv jsme je požádali o pomoc,
neváhali a pomohli.
Téměř polovina z nich byla členy dětského parlamentu, bez kterého
by se neobešla řada školních akcí. S radostí a s originalitou připravovali a
organizovali soutěže pro mladší kamarády. Jedná se o Markétu Daškovou,
Petru Doležalovou, Tomáše Godera, Domču Horákovou, Petru Horkou,
Ká ju Jansovou, N atku
Jiránkovou, Andreu
Ko š n a rovo u , M a r t i n u
Kuťákovou, Verču
N e u r e i t e r o v o u , Te r k u
Staňkovu, Nikolu Velcovou
a Petru Zelinkovou.
Navázali také na úspěchy
l o ň s k ýc h d evá ť á k ů ve
zdravotnických soutěžích.
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Vynikajících umístění v okresních i krajských kolech dosáhli Tomáš Goder,
Dominika Horáková, Karolína Jansová, Martina Kuťáková, Petra Zelinková
a Šárka Semeráková. Mají podíl na školení žáků 1. stupně v první pomoci
a s nadšením dělali figuranty či rozhodčí na jiných soutěžích.
Ve vědomostních soutěžích se nejvíce prosazovala Karolína Jansová,
která školu reprezentovala v zeměpisné olympiádě. Kája společně
s Tomášem Goderem vynikali i v přírodopisných soutěžích.
Tomáš Vašíček pořizoval z většiny těchto akcí krásné fotografie.
Nesmíme také zapomenout na naši školní reportérku Veroniku
Neureiterovou.
Největších úspěchů však dosáhli ve sportu. Petra Zelinková a David
M a t ě j ka s e z a p s a l i d o t a b u l k y s p o r t ov n í c h r e ko r d ů š ko l y.
Nezapomenutelné sportovní okamžiky jsme zažívali s deváťáky hlavně
při atletických soutěžích a sportovním trojutkání škol. Rádi oblékali lánský
dres a nikdy neodmítli školu reprezentovat. Tito sportovci se naopak o
nominaci prali (Petra Zelinková, Markéta Dašková, Petra Doležalová,
Veronika Neureiterová, Tereza Staňková, Natálie Jiránková, Tomáš Goder,
David Kuťák, David Matějka, Martin Šíma a Jirka Bureš). Zakusili vítězství
v Grand Prix pro první i druhý stupeň. Deváťáci, děkujeme vám za vše, co
jste pro školu dělali a získali.
Život není jenom pohádka, jako
byl váš zápis do 1. třídy.
V životě si musíte vše vybojovat
svojí pílí, vytr valostí a
pracovitostí. V dalším studiu a
v životě vám přejeme, abyste
byli alespoň stejně dobří jako
doposud.
Vendula Janečková

Pøímìstský tábor druiny
První prázdninový týden nabídly paní vychovatelky pro družinové děti
možnost užít si ho v příměstském táboru. Některé ji využily. A nelitovaly.
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Program byl neobyčejně nabitý.
Návštěva lesního koupaliště
„Sejfy“ v Mladých Bukách, pobyt
v přírodě, vycházky do okolí
( l e s o p a r k D l o u h é z á h o ny ) ,
návštěva havlovického areálu, a
to vše v tropických třicítkách. Tak
zase za rok.
Ladislava Šatková

Lánský den rekordù 2019
Letošní Den rekordů se konal již v úterý 25. června 2019, abychom měli
čas na zpracování konečného pořadí soutěže „O nejlepšího sportovce
školy”. Loňský ročník byl výhradně v režii deváťáků, ten letošní naopak v
režii páťáků. Nejprve se na start postavila žákyně 5. A, Kateřina
Horáková, v běhu na 600 metrů. Rekord pokořila téměř o pět sekund a do
tabulek bude zapsán čas 2:03,7. V sektoru skoku dalekého se v té době
připravovali dva sportovci. V dívčí kategorii Yen Nhi Vu Thi (5. B) skočila
389 cm a překonala rekord Kristýny Turkové o 8 centimetrů. Štěpán Smékal
(5. A) nestačil na rekord svého spolužáka Filipa Raabeho a zaostal za ním
o 9 cm. Štěpán si vše vynahradil v Lánském kolečku. Poprvé se žák 1.
stupně dostal pod hranici 40 sekund a byl z toho super čas 39,2 s.
Gratulujeme rekordmanům a přejeme hodně sportovních úspěchů na 2.
stupni. Poděkování patří také vodičům, Martinu Spielbergerovi a Ondřeji
Součkovi, kteří se podíleli na vytvoření nových rekordů.
Pk Tv+sport

Lánská škola vyhrála Grand prix
Atletickou soutěží skončil letošní ročník Grand Prix pro žáky 1. stupně,
který byl pro nás úspěšný. Po šesti letech se nám podařilo pohár opět vrátit
na lánskou školu. Velkou zásluhu na tom mají sportovci 5. tříd. Ve čtvrtek
20. června za slunečného a velmi teplého počasí proběhlo atletické
finále. Chlapci 4. a 5. tříd potvrdili roli favorita a s přehledem vyhráli.
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Dívky 4. a 5. tříd a dívky z 1. až 3. tříd shodně obsadily druhé místo.
Chlapci 2. a 3. tříd skončili na třetím místě. V individuálních disciplínách
jsme také získali několik medailí (5 zlatých, 2 stříbrné a 4 bronzové).
Padaly i rekordy. Filip Raabe byl k neudržení. Opět překonal svůj rekord ve
skoku dalekém a v běhu na 50 metrů. Dívčí rekord v běhu na 50 metrů má
také nového majitele. Rekordmankou se stala Yen Nhi Vu Thi. Všem
lánským žákům z 1. stupně, kteří nás reprezentovali v loňském školním roce
ve sportovních soutěžích, děkujeme!

GRAND PRIX ŠKOL OKRSKU ÚPICE
I. STUPEŇ
školní rok 2018 – 2019
DISCIPLÍNA/ŠKOLA

ÚL

BČ

RT

MS

Zátopkova pětka

3

2

4

1

Halová kopaná

4

2

3

1

Vybíjená

4

2

3

1

Šplh

4

3

2

1

Atletické finále

3,5

2

3,5

1

CELKEM BODŮ

18,5

11

15,5

5

POŘADÍ ŠKOL

1.

3.

2.

4.

DISCIPLÍNA/ŠKOLA

ÚL

BČ

RT

MS

Vendula Janečková
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Støíbro v gp 2. stupnì
V pátek 21. června 2019 skončil 17. ročník
celoroční soutěže Grand Prix atletickým
čtyřbojem. Všechna lánská družstva
skončila na bedně. Skvělé výsledky
předvedlo družstvo deváťaček, pro které to
byl poslední závod v lánských
barvách. Starší žákyně a mladší chlapci
své kategorie vyhráli. Mladší dívky a starší
chlapci vybojovali bronzové medaile. Mezi jednotlivci si nejlépe vedli: Petra
Doležalová (2. místo), Martin Spielberger (2.), Lukáš Ljubečko (3.) a
Kristián Žiga (3.). V konečném pořadí GP jsme obsadili stříbrnou příčku za
vítěznou ZŠ a ZUŠ ve Rtyni v Podkrkonoší. Bronzová byla ZŠ Malé
Svatoňovice. Bramborová medaile zbyla na sportovce ze ZŠ Bratří Čapků a
páté je Městské gymnázium a SOŠ Úpice. Poděkování patří všem lánským
reprezentantům za vynikající sportovní výkony, které předváděli po celý
školní rok.
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GRAND PRIX ŠKOL OKRSKU ÚPICE
II. STUPEŇ
školní rok 2018 – 2019
ÚL

BČ

RT

MS

GÚ

Zátopkova desítka

5

3

4

2

1

Malá kopaná

1

3,5

5

2

3,5

Florbal - chlapci

4

1

5

2,5

2,5

Florbal - dívky

2

4,5

1

4,5

3

Šplh - chlapci

3

1

4

5

2

Šplh - dívky

2

5

3

1

4

3,5

3,5

5

4

1

Basketbal

4

4

2

4

1

Pohár rozhlasu – chlapci

4

1,5

3

5

1,5

Pohár rozhlasu - dívky

4

2

5

2

2

Atletický čtyřboj - chlapci

4

2

3

5

1

Atletický čtyřboj - dívky

4

2

5

3

1

CELKEM BODŮ

40,5

33

45

40

23,5

POŘADÍ ŠKOL

2.

4.

1.

3.

5.

DISCIPLÍNA/ŠKOLA

ÚL

BČ

RT

MS

GÚ

DISCIPLÍNA/ŠKOLA

Vybíjená - 6. třída

Vendula Janečková

32. roèník sportovce školy je za námi
Dne 27. června 2019 bylo vyhlášeno 12 nejlepších sportovců 32. ročníku
sportovce školy.
Kategorii žáků 1. stupně zcela ovládli žáci 5. tříd díky vynikajícím
sportovním výkonům, které letos předváděli. V chlapecké kategorii zvítězil
Filip Raabe (5. A) před svým spolužákem
1 Štěpánem Smékalem. Třetí skončil
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Jiří Peterka (5. B). V dívčí kategorii bylo pořadí následující: 1. Yen Nhi Vu
Thi (5. B), 2. Kateřina Horáková (5. A), 3. Magdaléna Fialová (5. B).
Medaile ve starší kategorii si rozdělili vždy žáci z jedné třídy. Mezi
dívkami 6.-9. tříd s přehledem a po zásluze vyhrála Petra Zelinková.
Stříbrná byla Petra Doležalová. Žákyně na 3. a 4. místě měly stejný počet
bodů. O třetím místě pro Terezu Staňkovou před čtvrtou Veronikou
Neureiterovou rozhodlo lepší umístění v okresním kole. Všechny dívky byly
z jedné třídy – deváté. Budou nám chybět! Mezi chlapci 6. až 9. tříd
dominovali sedmáci. Pohár pro vítěze získal všestranný sportovec Ondřej
Souček. Stříbro putovalo na krk Michala Čapka a bronzovou medaili z
loňského roku obhájil Martin Spielberger.
Vendula Janečková

Rekord padl
Ve středu 21. srpna 2019 se v náhradním termínu pokusil o překonání dvou
školních rekordů žák 5. třídy Jiří Peterka. Červnového Dne rekordů se pro
zdravotní problémy Jirka nemohl zúčastnit, proto mu bylo umožněno
překonat rekordy v srpnovém termínu. Nejprve se postavil na start
Lánského kolečka. Rekord Štěpána Smékala z června zdolal o 0,3 vteřiny.
Jeho nová hodnota je tedy 38,9 s. V druhém případě rekord v běhu na
650 metrů Martina Spielbergera z roku 2017 zůstal neohrožen.
Gratulujeme Jirkovi a těšíme se v září na vzájemné souboje na dráze mezi
Štěpánem Smékalem, Filipem Raabem a Jirkou Peterkou.
Vendula Janečková

Den zdraví
V pátek 27. září 2019 proběhne na ZŠ Úpice-Lány již patnáctý ročník Dne
zdraví. Zahájen bude tradiční běžeckou štafetou tříd v osm hodin ráno. A
pak už jsou pro žáky i veřejnost připraveny především ty aktivity, které si
všichni s radostí užijí. Nebude chybět tanec, zpěv, pohyb ani zábava.
Netradiční formou děti načerpají od pozvaných lektorů opět nové
poznatky, aby byly na nástrahy běžného života dobře připraveny.
Iveta Jiříčková
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Rozhovor s novým ákem
V květnu 2019 přišel do naší školy nový žák. Tentokráte se však nejednalo
o žáka českého, ale ukrajinského.
Maksym, jak se chlapec jmenuje, se jeden dne rozloučil se svými spolužáky
a kamarády na Ukrajině a druhý den již zasedl do lánské lavice. Během
čtyř měsíců života v České republice udělal v češtině velký pokrok, a tak už
mohl poskytnout pro školní časopis první rozhovor.
Maksyme, co bys nám o sobě řekl?
Jmenuji se Maksym Kutsyn, narodil jsem se na Ukrajině ve městě Záporoží.
Protože na Ukrajině je život velmi těžký, rozhodli se rodiče přestěhovat do
České republiky, konkrétně do Úpice. Maminka pracovala na Ukrajině jako
vedoucí lékárny a nyní je zaměstnaná ve firmě BP Lumen. Tatínek ještě
zůstává na Ukrajině, ale brzy se přistěhuje sem za námi. Pracuje jako řidič
a elektrikář.
Máš nějaké sourozence?
Mám staršího bratra Ivana, žije a pracuje už dva a půl roku v Thajsku
v oboru informačních technologií.
Pověz nám něco o svém rodném městě.
Záporoží je velké město, žije v něm 750 000 obyvatel. Vyráběly se zde
známé osobní automobily značky „Záporožec”. Také je zde DněproGES,
obrovská vodní elektrárna na přehradě, kterou protéká řeka. Elektrárna
vyrábí elektřinu pro celý region, i když její vybavení je velmi zastaralé,
pochází ještě z období SSSR. Ve městě se nachází ještě jedna z největších
továren na Ukrajině. Vyrábí ocel pro vojenský průmysl.
Jak jsi prožil první prázdniny v Česku?
Jezdil jsem s maminkou na výlety na kolech, byli jsme na Černé hoře,
chodili jsme do lesa na houby a borůvky, které jsem doposud nikdy
neochutnal, protože v Záporoží žádné lesy nejsou. Oslavil jsem také své
12. narozeniny a dostal velký dort. Líbilo se mi i v Havlovicích na hřišti.
Společně s rodiči jsme byli v Kyjevě zařizovat ještě nějaké dokumenty
související s pobytem v Česku. S pomocí maminky jsem se snažil zlepšit
v češtině.
13

Co tě baví, co rád děláš?
Na Ukrajině jsem chodil na karate a judo a budu v tom pokračovat i tady.
Samozřejmě mě baví práce s počítačem. Moc se mi líbí učebna informatiky
ve škole. Je mnohem modernější než na mé bývalé škole.
Tím jsme se dostali ke škole. Řekni nám, jaký je rozdíl mezi
školou v Česku a na Ukrajině.
Na Ukrajině jsme měli každý den šest hodin výuky a z každé hodiny jsme
dostávali domácí úkol, takže úkolů bylo opravdu hodně. Nejezdili jsme na
žádné kurzy ani výlety, pouze jsme se učili. Tady si mnohem více hrajete.
Obědy nám škola poskytovala pouze do 4. třídy, poté už jsme si oběd
museli zajistit sami. Ve školní jídelně mi moc chutná, nejvíce brambory a
smažený sýr. Předměty jsou podobné, mě nejvíce baví výtvarná výchova.
Maksovi přejeme, aby se mu na naší škole dařilo a líbilo i nadále.

Jak to vidím já …
I v letošním školním roce budou žáci 6.–9. tříd pravidelně přispívat do
našeho časopisu. Tentokráte jsme zvolili zadání formou nedokončených vět.
„Letošní prázdniny byly…“ Tak znělo první téma.
Letošní prázdniny byly…
Letošní prázdniny byly opravdu nezapomenutelné. Poprvé jsem letěl
letadlem k moři do Egypta. Moře bylo velmi teplé, plavaly v něm obrovské
želvy a viděl jsem i útesy s nádhernými korály. V hotelovém bazéně jsem si
vyzkoušel ponor s kyslíkovou bombou. Na každý večer pro nás animátoři
připravovali různá představení, například vystoupení s kobrami, ukázku
arabských tanců nebo ohňovou show. Přes den jsme hlavně plavali, ale
také hráli kopanou a volejbal. Vydali jsme se i do pouště a tam jsem si
zajezdil na velbloudovi. Nesmím zapomenout ani na výborné jídlo
v hotelové restauraci. Na letošní prázdniny nikdy nezapomenu.
Patrik Vítek (7. A)
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Letošní prázdniny byly zajímavé. Nejprve jsem jela se softbalovým týmem
na Taiwan. Protože jsem předtím nikdy neletěla letadlem a už vůbec ne
takhle velkým, byl to pro mě opravdový zážitek, na který budu vzpomínat
do konce života. Kvůli soustředění na Taiwanu jsem na tábor přijela o něco
později, ale i tak jsem si to tam moc užila. Nejlepší byla dvacetičtyř
hodinová bojovka. Nejzábavnější je to v noci a v lese. Také jsme se
stěhovali z Prahy do Úpice. Bylo těžké se odstěhovat od všech kamarádů.
Doufám, že se za nimi brzy pojedu podívat.
Viktorie Sedláčková (7. A)
Letošní prázdniny byly skvělé. Hned na začátku jsme byli s rodiči ve Francii
na cyklistickém závodě Tour de France. Viděli jsme celkem tři etapy. Závod
projížděl městečkem, kde jsme bydleli. Z Francie jsme pokračovali
do rakouských Alp, tady jsme pořádali výlety po horách.
S babičkou a dědou jsme jeli do Švýcarska a tam
jsme vystoupali na horu vysokou 3000 metrů. Byl
odtamtud nádherný výhled. Letošní prázdniny se mi
moc líbily.
Ondřej Souček (7. A)
Letošní prázdniny byly dobré a zároveň smutné. Na začátku prázdnin jsem
s rodiči byla na dovolené v Itálii. V Itálii jsme zůstali čtrnáct dní. Navštívili
jsme dvě muzea. V muzeu Ferrari se mi líbilo, ale bylo tam hodně lidí.
V muzeu Lamborghini se mi líbilo víc. Dovolená utekla velmi rychle. Zbytek
prázdnin jsem navštěvovala nemocného dědu v nemocnici. Děda bohužel
zemřel, a tak jsem hodně času trávila s babičkou, aby nezůstala sama. I
přes tuto smutnou událost nemůžu říct, že jsem si prázdniny neužila.
Valerie Hušová (7. A)
O prázdninách jsme byli s mamkou v Janských Lázních u stezky korunami
stromů. Nahoru jsme se sice nedostali, ale byla to sranda. „Bože, ale ty
ceny! Pět stovek za dva lidi. Áááááá!“ Pak jsme jeli trempovat a rybařit.
Můj největší úlovek byl kapr čtyři kila a třicet čtyři centimetrů. Málem mi
narovnal háček…
Jakub Chobotský (6. A)
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Mé letošní prázdniny byly super. Jako každý rok jsme jeli za
babičkou a dědou do Třebíče. Moc se mi tam líbí,
protože mají chatu u lesa, kde je řeka a krásná
příroda. S dědou jezdíme na pramici, chytáme ryby
a večer si je upečeme. Chodíme také do lesa na dříví
a večer máme táborák. Maminka a tatínek hrají na
kytary. Je to moc hezké. Každý rok se tam velmi těším.
Matěj Mach (6. A)
Mé letošní prázdniny byly skvělé. Hned na začátku jsem se vydal s rodiči
do Francie na Tour de France. Byl jsem se podívat na páté a šesté etapě.
Pátá etapa vedla hned vedle kempu, kde jsem týden bydlel. Tuto etapu,
která končila v Colmaru, vyhrál Peter Sagan. Na 6. etapu jsem jel do
pohoří Vosges. Zde bohužel pršelo. I tak jsem si to užil, neboť jsem chytil
hodně sponzorských dárků. Největší radost mi udělal nákrčník. Tato
dovolená byla fyzicky náročná, ale moc hezká.
Šimon Souček (6. B)
A i takto se dá prožít část prázdnin…
…Přijel jsem domů a zapnul „komp“ a propařil jsem
30 dní hraním League of Legends s mými kamarády,
aniž jsem opustil dům. Těch 30 dní uteklo jako voda…
Josef Zima (9. A)

Logopedie (nejen) pro rodièe aneb jak co nejefektivnìji
trénovat doma
Po prázdninách začneme veselou logopedickou písničkou s názvem Blechy.
Zpíváme na melodii písně Tluče bubeníček a text je následující:
„Pochopil jsem náhle, jen co jsem si leh,
mám v pelechu blechu nebo pytel blech.
Cha cha chi chu, to je k smíchu, lechtají mě na pupíku.
A chich a chich ech, chodí po zádech.”
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Krásně si u toho procvičíte dýchání, výslovnost, pusu a v neposlední řadě se
u toho můžete pěkně zasmát :-). Tak hezké zpívání.
Písnička je z knihy Logopedické písničky, kterou můžu doporučit.

Jana Švehlová

Tábor se znakovkou
Letošní, pro naši školu ZŠ Úpice-Lány už pátý ročník, se vydařil opět na
výbornou. Stejně jako v loňském roce jsme tábořili v malebné krajině
broumovských skal ve Studené Vodě u Božanova. Celý tábor nás provázelo
téma Cestování časem. Celkem se na naši dobrodružnou cestu vydalo 84
táborníků. Podívali jsme se za dinosaury, do pravěku, starověkého Egypta,
za indiány i do budoucnosti mezi mimozemšťany. Celodenní výlet nás
zavedl do blízkého Polska, konkrétně do dinoparku v Karłówě. Krkolomnou
cestu Národním parkem Stolových hor všichni zvládli a ani nepostřehli, že
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mají v nohou 20 km. Každý den
začínal rozcvičkou a tanečkem,
který na konci tábora všichni
zvládali na jedničku s hvězdičkou.
Za deset dní jsme toho stihli
opravdu mnoho - spoustu her
venku i uvnitř, tvoření (vyráběli
jsme mýdla, přívěsky na klíče a
n á r a m k y, b a t i k o v a l i a t d . ) ,
znakování, koupání, výletování, stezku odvahy, táboráky, diskotéky,
pozorování padajících hvězd a mnoho dalšího. Děti mezi sebou navázaly
nová přátelství, někteří i první lásky, překonaly svůj strach z neznámého, i
když se mnohým stýskalo, nakonec to všechny zvládly a dle jejich slov se
zase těší na další tábor. Užili jsme si pobyt v nádherné přírodě bez mobilů,
počítačů a televizí a vězte, že nikomu to nechybělo. Legrace a nových
zážitků jsme si užili tímhle způsobem mnohem více.
Kdo chtěl, naučil se nových znaků hodně, komu se nechtělo, naučil se
třeba jen poděkovat a popřát dobrou chuť, ale protože letos poprvé byli
na táboře i neslyšící děti, znakovka nás hravou formou provázela po celou
dobu.
Přijely za námi i návštěvy, které nám ukázaly něco ze svého umění.
Tímto děkujeme panu Petru Hronovi a Martinovi Fofonkovi za čas, který
nám věnovali. Děkujeme Martinu Hofmanovi za jeho trpělivost se
zpracováváním videozáznamů z dronu a pomoc na táboře. V neposlední
řadě také velmi děkujeme všem našim sponzorům. Jsou to: Juta, a. s., BP
Lumen, s. r. o., Město Rtyně v Podkrkonoší, Orelsoft, Sollertia (Miroslav
Podlipný), Zdravé láhve – R&B Mědílek, s. r. o., Albi Česká republika a. s.,
Krpa Paper, a. s., Siko koupelny Trutnov, manželé Prokopovi, paní
Sikorová, paní Čermáková +
ostatní rodiče, kteří nám přinesli
spoustu krásných odměn pro děti.
Největší díky patří všem našim
vedoucím a instruktorům, kteří
tábor připravují s láskou a
pečlivostí, aby se děti měly co
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nejlépe. Panu řediteli Petru Kalouskovi za velkou podporu a také rodičům
za to, že své poklady svěřili právě do našich rukou. Děkujeme!
Závěrem jen shrnutí. Bylo nám báječně, i když počasí úplně ne vždy
přálo. Nás to ale nezastavilo, užívali jsme si plnými doušky a už teď se
těšíme zase za rok.
Pokud Vás zajímá cokoliv o našem táboře, chcete se podívat na fotky
nebo se naučit nějaký ten znak , určitě se podívejte na
www.taborznakovka.cz.

Jana Švehlová

Dva výlety za odmìnu
Na konci školního roku všechny třídy odjely na výlet. Ale naše škola
pořádá ještě dva speciální za odměnu. Na první odjeli parlamenťáci.
Vzhledem k tomu, kolik času a energie věnovali školním i vlastním akcím, je
tento výlet zasloužený. Už několik let se jezdí vyřádit na koupaliště Flošna
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v Hradci Králové. I letos se počasí vydařilo a dobrý pocit jim nezkazilo ani
jedna a půl hodinové zpoždění zpátečního vlaku.
Ještě jednou všem děkujeme, hlavně bývalým deváťákům, kteří měli
super nápady, byli skvělými tanečníky a bylo na ně spolehnutí.
Druhý výlet byl tajný. Účastníci se nominovali tím, že během roku
nastřádali nejvíce tzv. ŽOLÍKŮ, které žáci dostávali každý měsíc za to, že
byli slušní, pečliví, svědomití, pracovití, prostě neporušili řád školy. A tak 30
těch „nej“ odjelo na dva dny do Liberce. Prvním cílem byl Ještěd, potom
následoval sjezd na koloběžkách a večerní kino. Druhý den si užívali
v aquaparku Babylon.
Tak sbírejte ŽOLÍKY i letos, protože nějaký super tajný výlet je připraven i
na tento rok.
Kromě toho si někteří žáci mohou vybrat den volna a třída může chodit
týden přednostně na oběd. Vše najdete v pravidlech. V posledních letech
se žáci opravdu snažili, tak doufáme, že i letos to bude stejné, ne-li lepší.
Iveta Jiříčková

Dìtský parlament v akci
I v letošním školním roce se můžete těšit na akce, které pro vás připraví
členové DP. Jsme rádi, že se do parlamentu přihlásilo mnoho nových
šesťáků, kteří určitě nahradí skupinu šikovných deváťáků, se kterými jsme se
na konci roku rozloučili.
Předsedou parlamenťáků byl zvolen Ondřej Petera a každá třída má
svého mluvčího.
Kromě tradičních akcí se letos obnoví ankety, které měly před pár lety
dobrý ohlas. Na každý měsíc bude vyhlášena jedna.
V říjnu budeme volit NEJUSMĚVAVĚJŠÍHO LÁŇÁKA!!! Tak se
koukejte kolem sebe a pokud znáte někoho, kdo se stále směje, tak jeho
jméno napište na papírek a vhoďte do zelené schránky na čtverci. Můžete
volit žáka i zaměstnance.
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Seznam členů dětského parlamentu:
6. A Matěj Mach, Jana Horáková, Dominika Strachotová, Adriana
Venturová, Pavlína Witková, Martina Vachová, Nela Čermáková,
Denisa Krůtová, Tereza Kašparová, Natálie Janovská, Jakub
Chobotský
6. B Vu Thi Yen Nhi, Tereza Košnarová, Kateřina Jansová, Andrea
Kubišová, Patricie Stibbová, Veronika Rusová, Kateřina Jarolímová,
Jiří Kopecký, Tomáš Zelinka, Adam Semerák
7. A Barbora Švehlová, Dorota Vojtěchová. Kateřina Lencová
8. A Tereza Janečková, Pavlína Šlechtová, Vendula Menšíková, Adéla
Koudelová, Matyáš Horák, Marek Langer, Adam Kolesa
9. A Ondřej Petera, Martin Tomek, Dan Bárta, Aneta Zákravská

Plán akcí
Září

- Den zdraví

Říjen

- Novoškolní diskotéka
- Kovbojská víkendovka
- Brejlový den

Listopad - Strašidelná stezka
- Medové trhy
Prosinec - Bleší trh
- Cukrářský výrobek - soutěž
- Lány mají talent + diskotéka
Únor

- Retro den
- Srdíčkový den
- Karneval

Březen

- Černý Petr
- Den učitelů
- Vyměněný den

Duben

- Čarodějnický rej
- Velikonoční kraslice - soutěž
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Květen

- Detektivní víkendovka

Červen

- Setkání s vedením školy
- Výlet dětského parlamentu

- celoroční ankety
- celoroční pomoc na veškerých školních akcích
- změna programu vyhrazena
Koordinátoři: Iveta Jiříčková, Martin Kejzlar

Medové trhy
Na základě velmi příznivých ohlasů z předchozích čtyř let uspořádá
Základní škola Úpice-Lány tuto předvánoční akci i letos. Můžete se opět
těšit na výrobky z medu - medovinu, med, svíčky, perníčky, medové
bonbony, mýdla atd. Příznivce tvoření jistě potěší spousta dílniček. Zkusíte
si vyfouknout a namalovat skleněnou vánoční ozdobu, vyrobit adventní
věnec, vytvořit přání pro své nejbližší a mnoho dalšího. Bližší informace se
dozvíte včas z letáčku. Přijďte strávit příjemný den, budeme se na Vás těšit
v sobotu 23. listopadu 2019 od 9:00 do 15:00 hodin.
Jana Švehlová

Podìkování ex post
O průběhu a výsledcích letošní Úpické laťky
jsme vás informovali už na jaře. Během léta
byla na oblíbené závody ve skoku vysokém
podepsána smlouva o poskytnutí dotace
z dotačního fondu Královéhradeckého
kraje. Ten na mítink přispěl částkou 10.000 Kč. A tak se sluší poděkovat,
což jsme v jarní tiskové zprávě neudělali. Podporu sportování dětí a
mládeže ze strany našeho kraje velmi kvitujeme a děkujeme za ni.
Petr Kalousek
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Pøipravujeme
27.09.2019

08:00–13:00

Den zdraví

01.10.2019

13:30–14:30

6.-9. tř.: Zátopkova desítka

03.10.2019

11:20–13:50

1.-5. tř.: Zátopkova pětka

04.10.2019

16:00–18:30

Novoškolní diskoteka

04.-05.10.2019

Kovbojská víkendovka

09.10.2019

16:00–17:30

Schůzka rodičů vycházejících žáků

10.10.2019

08:00–12:00

Evropský den jazyků

11.-12.10.2019

6. B: Seznamovací víkendovka

11.10.2019

10:00–12:00

9. A: Prezentace škol a zaměstnavatelů

22.10.2019

10:00–12:30

1.-9. tř.: Olympijský trénink

23.10.2019

08:30–12:30

9. A: Beseda na ÚP Trutnov

23.10.2019

16:00–17:00

Předškolášek 1/10

24.10.2019

16:00–18:45

1.-5. tř.: Třídní schůzky

24.10.2019

16:45–18:45

6.-9. tř.: Třídní schůzky

29.-30.10.2019

Podzimní prázdniny

05.11.2019

08:30–10:45

3.-4. tř.: Kurz bruslení

07.11.2019

07:30–12:30

8.-9. tř.: Florbal - chlapci - okrsek

07.11.2019

07:30–12:30

8.-9. tř.: Florbal - dívky - okrsek

07.11.2019

11:15–16:30

6.-7. tř.: Florbal - chlapci - okrsek

07.11.2019

11:15–16:30

6.-7. tř.: Florbal - dívky - okrsek

07.11.2019

08:00–10:30

1.-2. tř.: Kurz bruslení

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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džuveč s rýží
přírodní řízek, bramborová kaše
dukátové buchtičky se šodó

08/ 10/ 2019
09/ 10/ 2019
10/ 10/ 2019
11/ 10/ 2019
14/ 10/ 2019
15/ 10/ 2019
16/ 10/ 2019
17/ 10/ 2019
18/ 10/ 2019

tuňák s rýží

vepřová pečeně na houbách, dušená rýže

svíčková na smetaně, houskový knedlík
soté z kuřecího masa, penne

čočka nakyselo, vejce vařené, okurka kysaná

kuřecí řízek v těstíčku, brambor

vepřové maso po italsku, těstoviny

rybí filé smažené, brambor
vepřová játra na cibulce, dušená rýže

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a

1a, 3, 4, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7, 9

1a, 3, 7

1a

4, 7

1, 3, 7

30/ 10/ 2019
31/ 10/ 2019

Státní svátek
podzimní prázdniny

podzimní prázdniny
lasaně s vepřovým masem

27. 09. 2019 - 30. 09. 2019

20 ob. x 24,20 ob. x 26,20 ob. x 27,22 ob. x 55,JITKA ŠTĚPÁNOVÁ

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

frankfurtský guláš, kolínka
rýžový nákyp s meruňkami
480,- Kč
520,- Kč
540,- Kč
1210,- Kč

Státní svátek
vepřová pečeně po selsku, houskový knedlík, zelí kysané

3, 7

1a, 3

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 7

1a, 3, 4, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a

1a,

1qa

1a, 3, 7

1a, 7

1a

1a, 3, 7

7

1a, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1d, 7

alergeny

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

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

polévka dle denní nabídky

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

1a, 3, 7

1a, 3, 7

cena
obědů

28/ 10/ 2019
29/ 10/ 2019

kuřecí řízek ala Donald, brambory
vařené hovězí maso, rajská omáčka, kolínka

1a, 3, 7

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

24/ 10/ 2019
25/ 10/ 2019

azu po tatarsku, špagety sypané sýrem

1a, 3, 7

krupicová kaše sypaná kakaem
čevabčiči, brambor, obloha

rybí karbanátek, bramborová kaše

23/ 10/ 2019

tyrolské brambory

1a

halušky s vejci
nudle s mákem

hrách a kroupy /šoulet/, uzená kýta
domácí buchty s mákem a tvarohem

chilli con carne s rýží /hovězí maso, fazole/
plněné knedlíky uzeninou, zelí kysané

21/ 10/ 2019
22/ 10/ 2019

vepřová panenka na hříbkách, dušená rýže

kuře na zelenině, nudle široké

halušky s cukrem a ořechy

07/ 10/ 2019

vepřová pečeně, chlupaté knedlíky, zelí kysané
uhlířské špagety se sýrem a kečupem

1a

hovězí maso vařené, brambor, fazolky na slanině
palačinky s džemem

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

02/ 10/ 2019
03/ 10/ 2019
04/ 10/ 2019

7

1a, 3, 7

pohanka na cibulce, vepřová pečeně, červená řepa

VOLBA 2

rizoto z vepřového masa sypané sýrem, červená řepa

DATUM

01. 10. 2019 - 31. 10. 2019
01/ 10/ 2019

VOLBA 1

JÍDELNÍ LÍSTEK

koprová omáčka, vejce vařené, houskový knedlík

alergeny
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