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Naši “NEJ” v záøí 2019
Sport 6.–9.
Adéla KOUDELOVÁ (8. A)

Sběr bylin

Radek LANGER (4. B)
Marek LANGER (8. A)

Sběr papíru

Matěj SOUČEK (4. B)

Hádanky na Moodle:
Nezapomeňte se i v letošním školním
roce zapojit do hádankářské soutěže
probíhající každý měsíc na Moodlu.
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Robot Otík u je ve škole
Dva žáci ZŠ Úpice-Lány, Vojtěch Škoda z 5. A a
Jakub Dibelka z 9. A, se o státním svátku 28. 9. 2019
vydali do Trutnova. Na tamější Základní škole
Mládežnická se zúčastnili akce s lákavým názvem
„Postav si svého robota Otíka“. Pod vedením
zkušených lektorů Hany Šandové z Prahy a Camila
Palacia z Kolumbie robota sestavili a následně
naprogramovali. Během akce si vyzkoušeli i létání s dronem. Náš první
školní robot je zásluhou chlapců na světě a my doufáme, že k němu
přibydou další. Chceme se totiž této tematice věnovat ve volném čase i ve
výuce.

(Ji)

Informace výchovné poradkynì
V pátek 11. 10. 2019 se v trutnovském Uffu konala Prezentace škol a
zaměstnavatelů. Ani naši letošní deváťáci nemohli chybět. Proplést se mezi
77 vystavovateli nebylo rozhodně jednoduché. Přesto naprostá většina
žáků odcházela s důležitými informacemi, které jim pomohou při výběru
střední školy.
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Příjemné bylo setkání hned s několika našimi absolventy, kteří na
výstavě hájili barvy středních škol a k nám se hrdě hlásili. Adéla
Krumpholzová na výstavě zastupovala Střední školu gastronomie a služeb
Trutnov (2. ročník). Sdělila nám, že je ve škole velmi spokojená a cukrařina
ji zatím baví. Nadšení bylo vidět i na Lence Mannové, studentce 3. ročníku
SPŠ chemické v Pardubicích. Lenka si nemohla vynachválit učitele a
atmosféru této školy. Vyprávěla o možnostech zahraničních stáží, se
kterými má ona sama velmi dobré zkušenosti. Studijně pobývala v Berlíně,
letos se chystá do Španělska. Kromě toho spolupracuje při tvorbě
středoškolské odborné činnosti s místní vysokou školou. Na té by ráda
pokračovala v dalším studiu. MG a SOŠ v Úpici zastupovaly Petra
Doležalová a Eliška Hübnerová (obě 1. ročník).
Tato akce může žákům pomoci v prvním zásadním životním
rozhodnutí. Oni samotní ji hodnotili velice kladně. Někteří vyrazili do Uffa
ještě jednou. Tentokráte se svými rodiči.

(Vč)
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Zvíøátková olympiáda
S novým školním rokem se rozjel další ročník zvířátkové
olympiády. V letošním roce roce slavíme desáté narozeniny.
V září jsme soutěžili o GEPARDA RYCHLONOŽKU. Každý
žák zvládl tradiční lánské kolečko. Ti nejlepší byli nejen
odměněni, ale reprezentovali nás i ve štafetovém běhu, tzv.
Zátopkově pětce.
1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. JOLANA ABSOLONOVÁ

1. DOMINIK MARTINEC

2. Iveta Miková

2. Zdeněk Ventura

3. Daniella Sedláčková

3. Pavel Brokl

2. TŘÍDA
1. NIKOL RIEDLOVÁ

1. KAREL HAVLÍČEK

2. Amálie Jiráková

2. Matěj Prokop

3. Tereza Kocumová

3. Matyáš Kulang

3. TŘÍDA
1. VALÉRIE MIKOVÁ

1. ONDŘEJ PÍŠA

2. Denisa Semeráková

2. Michal Pál

3. Eliška Košnarová

3. Alexandr Karbulka

4. TŘÍDA
1. PATRICIE KOCIÁNOVÁ

1. ŠTĚPÁN ŠITINA

2. Natálie Tomková

2. Rudolf Kroka

3. Eliška Lysická

3. Tibor Uhlíř

5. TŘÍDA
1. GABRIELA ABSOLONOVÁ

1. TOMÁŠ TOMČIAK

2. Lenka Bekrová

2. David Švrčina

3. Julie Janovská

3. Šimon Vlček

(Jč)
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Z malé kopané tøi body do GP
První letošní soutěží Grand Prix pro 2. stupeň byla
malá kopaná. Okrskové kolo proběhlo na
travnatém hřišti v Havlovicích. Akci pořádalo MG a
SOŠ Úpice ve spolupráci s HAFA Havlovice.
Mladší žáci obsadili 4. místo a starším žákům patří
bronzová příčka. Nejlepší fotbalisty na okrsku mají
ve Rtyni v Podkrkonoší. Obě družstva získala
prvenství a putovní poháry.
(Pk Tv+sport)

Rekord padl
Po čtyřech letech se putovní pohár v Zátopkově pětce vrátil na lánskou
školu. Ve čtvrtek 3. října 2019 se konal další ročník štafetového běhu pro
žáky 1. stupně - Zátopkova pětka. V této soutěži zatím dominují pouze dvě
školy, rtyňská (6 výher) a lánská (7 výher). Štafetu výborně rozběhl David
Švrčina (5. B), který neztratil kontakt s ostatními týmy. Dalších 23 lánských
běžců statečně bojovalo a zvyšovalo náskok před soupeři. Připravili tak
výbornou pozici pro finišmana Tomáše Tomčiaka (5. B), který donesl
štafetový kolík do cíle v novém školním rekordu. Ten byl překonán o 11
sekund. Jádro týmu tvořili hlavně páťáci a čtvrťáci. Právě čtvrťáci budou v
příštím roce tahouny
této štafety. Děkujeme
všem 25 lánským
běžcům 1. stupně za
úspěšnou reprezentaci
školy. Chválíme je také
za disciplinovanost,
bojovnost a přístup.

(Jč)
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Deváté vítìzství za sebou
Deváté vítězství v řadě za sebou si na své konto připsali lánští běžci 6.-9.
tříd. V úterý 1. října 2019 ve Sportovním areálu Květoslava Matysky
proběhl 16. ročník Zátopkovy desítky. Výhru v tomto závodě poznali pouze
tři školy okrsku (11x ZŠ Úpice-Lány, 4x ZŠ Rtyně v Podkrkonoší, 1x ZŠ
Bratří Čapků Úpice). Čtyřicet Láňáků na dráze nechalo veškeré síly. Putovní
pohár na rok bude opět v našem držení. Za školním rekordem jsme zaostali
o 30 sekund. Velkým příslibem pro další roky jsou šesťáci, kterých v
nominaci bylo 14. Pořadí ostatních
š ko l : 2 . Z Š a Z U Š R t y n ě v
Podkrkonoší, 3. ZŠ Malé
Svatoňovice, 4. ZŠ Bratří Čapků
Úpice, 5. MG a SOŠ Úpice. Po
dvou okrskových soutěžích nám
patří druhá příčka. Děkujeme všem
lánským sportovcům za vzornou
reprezentaci.
(Jč)

Den zdraví popatnácté
V pátek 27. září proběhl ve
škole další ročník Dne zdraví.
Letos nám počasí nepřálo a od
rána pršelo. Přesto jsme se sešli
v 8 hodin na hřišti a fandili
třídním týmům př i Lánské
štafetě. Ve svých kategoriích
zvítězily

8. A, 6. B a čtvrtá

třída. Potom jsme se přesunuli
do školy. Po slavnostním zahájení odstartovaly připravené aktivity a
přednášky.

Novinkou byl program s názvem „Používej mozek“. Pan
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Zezula vysvětlil žákům
za použití vlastnoručně
vyrobených pomůcek princip
různých center v mozku a
f u n g ová n í n a š i c h s my s l ů .
Ka ž d á t ř í d a a b s o l vova l a
speciální naučný program.
Lektoř i hovoř ili o zdravé
stravě, pitném režimu, prevenci
kouření a závislostí, o sexuální výchově. Pro nejmenší byla připravena
přednáška o bezpečné cestě do školy a stanoviště zaměřená na správné
stolování, pohyb a nebezpečné situace, se kterými se můžou setkat.
Letos jsme se rozhodli vyrobit dřevěné kostičky s obrázky a následně
je předat budoucím školákům v mateřské školce. Snad se jim budou líbit.
Nezapomněli jsme ani na úspěch našich basketbalistů na mistrovství
světa. Proto žáci soutěžili v hodu na cíl (původně jsme měli střílet venku na
koše). Některé třídy se opravdu snažily. Dalším úkolem bylo vymyslet
básničku zaměřenou na basketbal. Třídy ji pak přednesly v tělocvičně při
vyhodnocení. Zároveň jsme představili žáky, kteří se ve svém volnu věnují
nějakému koníčku a jsou úspěšní. Mezi ně patří sportovci Ondřej Souček a
Adéla Koudelová z 8. A, Viktorie Sedláčková z 7. A a akordeonista Jiří
Švihálek z 5. B. Už teď se těšíme, že při dalším ročníku představíme i další
z vás.
Na závěr pan ředitel připomněl smutnou událost, která zasáhla určitě
všechny, kteří sledovali naši hudební scénu. Vysvětlil, proč se drží státní
smutek. Na památku pana
Karla Gotta požádal všechny
přítomné o minutu ticha.
Chceme opět poděkovat
těm, kteří k nám vážili někdy i
dlouho cestu a věnovali se
našim žákům. Kromě
zkušených lektorů se
pr vňáč kům až třeť áč kům
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věnovali studenti místní střední odborné školy. Poděkování posíláme i jim.
O své zdraví se musíme starat. Je to to nejcennější, co máme.
(Ji)

Evropský den jazykù
Evropský den jazyků je na naší škole tradicí. Letos bylo pro žáky druhého
stupně přichystáno deset stanovišť, na kterých si během dne procvičili
češtinu, slovenštinu, španělštinu, polštinu, angličtinu, němčinu a nově i
ukrajinštinu. Tu měl na starosti žák 6. B Maksym Kutsyn. Kromě jazyků si
otestovali své znalosti zeměpisu, namalovali něco typického pro evropskou
zemi a zazpívali písničku. Družstva vznikala podle toho, jak jsou děti
rozdělené na jazyky během školního roku. Nejúspěšnějším družstvem se
stalo družstvo deváté třídy. To si následující den osladilo výborným
zákuskem.
Tento den byl zpestřen divadelním představením The Decoding
Mission společnosti AZZYZAH THEATRE. Páťáci až deváťáci tak mohli
zjistit, jak angličtině rozumí. Během představení se mohli stát součástí party,
která zachraňovala svět před působením zákeřného viru BLACK AIR
VIRUS.
(Ro)
Zde si můžete vyzkoušet, zda byste k německému (českému)
rčení našli to samé v češtině (němčině).
Hodně štěstí!
A

Doppelt gibt, wer schnell gibt.

1

Konec dobrý, všechno dobré.

B

Hunger ist der beste Koch.

2

Není všechno zlato, co se třpytí.

C

Übung macht den Meister.

3

Všechny cesty vedou do Říma.

D

Lügen haben kurze Beine.

4

Každý začátek je těžký.

E

Es ist nicht alles Gold, was glänzt.

5

Cvičení dělá mistra.

F

Wer zuletzt lacht, lacht am besten.

6

Mýliti se je lidské.

G

Ende gut, alles gut.

7

Oko za oko, zub za zub.

H

Kleider machen Leute.

8

Risk je zisk.

9

I

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

9

Hlad je nejlepší kuchař.

J

Aller Anfang ist schwer.

10

Kdo nepracuje, ať nejí.

K

Irren ist menschlich.

11

Lež má krátké nohy.

L

Trau, schau, wem.

12

Dvakrát dává, kdo rychle dává.

M

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.

13

Šaty dělají člověka.

N

Auge um Auge, Zahn um Zahn.

14

Kdo se směje naposled, ten se
směje nejlépe.

O

Alle Wege führen nach Rom.

15

Důvěřuj, ale prověřuj.

P

Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen

16

Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

A
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Správné řešení:
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(Tch)

Pøespávaèka ve škole
Pokud se někdo večer v pátek 11.
října díval na lánskou školu, asi se
divil, proč celá budova svítí. Žáci
6. B měli svoji první přespávačku
ve škole. Jejím cílem bylo seznámit
se se svojí novou třídní učitelkou a
novými kamarády z Batňovic. Sešli
jsme se o půl šesté před školou.
Hráli jsme hr y na upevnění
kolektivu, seznamovací a týmové
hry. S radostí jsme si v tělocvičně zahráli oblíbenou vybíjenou. Večer jsme
se báli při hororu. Spát jsme šli až hodně dlouho po půlnoci. V sobotu ráno
jsme s chutí posnídali čerstvé pečivo a čaj. Po 35 rohlících a toastovém
10

chlebu s marmeládou, šunkou a
sýrem se jenom zaprášilo. Po snídani
hurá do tělocvičny, uklidit třídu a
školu. První naše společná školní
přespávačka utekla jako voda a
sobotní oběd jsme měli už od
maminek. Děkujeme naši bývalé
paní učitelce Bohdaně Janovské,
která tu s námi byla též. Už teď se
těšíme na další přespání ve škole.
(Žáci 6. B a Vendula Janečková)

Dìtský parlament v akci
Dětský parlament uspořádal tradičně Novoškolní diskotéku. Ta se konala
v pátek 4. 10. v tělocvičně lánské školy. V 16:00 se začali scházet první
odvážlivci, kteří si chtěli s ostatními zatančit či zasoutěžit o sladkou
odměnu. Mezi soutěžemi se objevilo například předávání míče, který
nesmíte mít v ruce, když přestane hrát hudba, či soutěž o nejlepšího
tanečníka večera.
Děti měly možnost tančit podle choreografie děvčat z dětského
parlamentu. Dívky si pro ně připravily zajímavé tance.
Večerem mladé tanečníky provázel celý dětský parlament pod
vedením Ondřeje Petery.
Účast byla opravdu bohatá, děti odcházely spokojené a my se na ně
těšíme opět na Vánoční diskotéce.

Ondřej Petera
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Rozhovor s viktorií Sedláèkovou
Po Maksymu Kutsynovi představí
školní časopis naši novou žákyni.
Tou není nikdo jiný než Viktorie
Sedláčková. Spolužáci v 7. třídě ji
oslovují Viki.
Viki, odkud pocházíš?
Pocházím z Prahy 6 – Řepy ze
Základní školy Jana Wericha.
Jak těžká byla pro tebe změna bydliště i školy? Přeci jen to
není vůbec lehké změnit spolužáky v 7. třídě.
Nebylo to vůbec lehké, ale s rodiči jsem se domluvila, že budu moci jezdit
za svými kamarády do Prahy. Jsem s nimi v kontaktu prostřednictvím
sociálních sítí a v Praze jsem je už navštívila.
Jak už jsi nám prozradila v předchozím čísle časopisu,
koníčkem číslo 1 je pro tebe softball. Jak ses k tomuto sportu
dostala a co považuješ za svůj největší úspěch?
Nejprve jsem se přihlásila ve škole do kroužku. Později mě to začalo bavit,
a proto jsem se stala hráčkou týmu. Nejprve týmu s názvem Storme, nyní
hraju za oddíl HSM Trutnov. V Praze jsem trénovala 3x týdně, v Trutnově
2x. Letos o prázdninách jsem byla na Mistrovství světa U12 v mixu
na Taiwanu. Byli jsme tam týden. Pro mě obrovský zážitek, přestože teplo a
dusno bylo hodně velké. Náročné bylo také zvládnutí časového posunu o 6
hodin. Skončili jsme třetí.
Máš čas ještě na nějaké jiné koníčky?
Mám ráda koně. Doma sama zkouším gymnastiku.
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V čem vidíš největší rozdíl mezi pražskou a úpickou školou?
Škola v Praze byla 2x větší, navíc spojená s gymnáziem. Na naší škole
bylo výrazně méně úkolů, paní učitelka matematiky vzdala zadávání úkolů
úplně. Chování bylo posuzováno bodovým systémem. Pražská škola byla
lépe vybavena. Například nechyběly tři tělocvičny a hned několik
venkovních menších či větších hřišť.
Co tě na naší škole nejvíce překvapilo?
Ivan a jeho proříznutá pusa. Chování spolužáků je lepší než v Praze.
Učitelé jsou ale přísnější.
Našla sis už nějaké nové kamarády?
Nové kamarády mám. Nejvíce se kamarádím s Bárou Horákovou a Katkou
Lencovou.
Děkujeme Viktorii za rozhovor. V příštím čísle se můžete těšit na rozhovor
s žákem 5. třídy, který přestoupil ze školy v Havlovicích.
(Pk Č)

Školní druina v útulku
Školní družina, konkrétně
prvňáci, navštívila psí útulek
v Trutnově. Již podesáté!
Paní vyc hovat elka nás
poučila, jak se chovat v
autobuse a na místě mezi
pejsky a kočičkami, a mohli
jsme vyrazit. Před odchodem
dostal ještě každý do ruky
pytlík s dobrotami a pamlsky pro naše zvířecí kamarády, abychom
nepřijeli s prázdnou.
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Přivítala nás zaměstnankyně útulku a hlasitý štěkot 14 pejsků. Kočky
byly schované. Někteří lidé si zvířátko pořídí, a když je omrzí, jen tak ho
nechají na ulici. To my bychom nikdy neudělali. Útulek funguje zároveň
jako hotel a prý se tam častí klienti docela těší.
Máme ještě úžasný zážitek. V kotci byl krásný, ale smutný pes.
Dozvěděli jsme se, že se zatoulal až z Polska. Byl zde 3 dny a zrovna ve
chvíli naší návštěvy přišla paní s obrovskými balíky granulí. Nemohla
udržet slzy. Byla to majitelka zatoulaného pejska. Na internetu se
dozvěděla, kde se její miláček nachází, a přijela si pro něj. Pejsek přestal
být smutný a nám bylo také do pláče. To
setkání bylo moc dojemné a zároveň šlo
o překrásné zakončení naší návštěvy.
Paní vychovatelka navštíví psí útulek
ještě 3x za školní rok a daruje zvířecím
kamarádům za naši školní družinu nějaké
dobroty.
A my zase za rok.
(Ša)

Okénko speciálního pedagoga
Kluci a děvčata,
rozlišujeme pět základních smyslů (z…,
s…, h…, č…, ch…). Toto rozdělení znal
již křesťanský teolog Tomáš Akvinský a
před ním i řecký filozof Aristotelés. Z
pojetí pěti smyslů vychází i fráze „mít
všech pět pohromadě“.
Oči používáme v poznávání světa nejvíce (je to k neuvěření, ale skrze
oči k nám přichází až 80 % informací o tom, co se děje kolem nás). Díky
nim vidíme tvar předmětů, lidí a zvířat, jejich velikost, barvu, vzdálenost
mezi nimi, jejich pohyb a umístění v prostoru, také vnímáme světlo a tmu.
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A proto dnes oči trochu procvičíme.
Pro nejmladší: rozliš obrázky

Pro starší: přečti všechny číslice
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Pro největší: přečti všechna slova

A malý úkol na závěr.
Pro prvňáky, druháky a třeťáky: Doplň pět základních smyslů.
Pro ostatní: Ve kterém století žili a pracovali Aristotelés a Tomáš Akvinský?
Na první tři, kteří přinesou napsanou správnou odpověď do kabinetu č. 62,
čeká malá odměna.
Hana Sirková

Jak to vidím já …
Zásadně nesouhlasím s… je další nedokončená věta, se kterou se museli
poprat žáci v hodinách češtiny. Jsme přesvědčeni, že i tentokráte se vám
budou jejich příspěvky líbit.
Zásadně nesouhlasím s válkou a válčením. Zbytečné umírání lidí a zvířat v
boji zaviňuje jenom lidská touha po území a moci. Nejhoršími konflikty byly
první a druhá světová válka. Umřelo mnoho nevinných lidí.
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Proto je třeba hledat jiná řešení, domluvit se a všechno bude lepší,
uvidíte! Nechápu, jak lidé mohou tak ubližovat přírodě, ale i sami sobě
navzájem. Chtěl bych, aby války jednou provždy skončily.
Pavel Job, 6. A
Už z principu mi není příjemné kouření. Proč? Když se z člověka stane
kuřák, nebo hůř, pasivní kuřák, tak si ničí zdraví a celý život. Kuřák
dobrovolně, ale pasivní kuřák někdy nemá na vybranou. Kouří, i když
nechce, právě když je v blízkosti bezohledného kuřáka.
Já, když cítím cigaretu, tak se mi točí hlava a je mi zle. Skoro každý to
zkusil, či zkusí, někomu to chutná, jinému ne. Každý by se měl rozmyslet,
co je mu přednější, jestli zdraví, nebo cigareta. Neškodí to jen lidem, ale i
Zemi. Nelíbí se mi, když jdu po ulici a po zemi se povalují nedopalky.
Zachraň Zemi a sebe! Kouření ne! Buď jiný a nekuř!
Kateřina Jansová, 6. B
Zásadně nesouhlasím s vyhazováním odpadků do přírody. Myslím si, že
všechno, co si do přírody, třeba na výlet, doneseme, bychom měli také
odnést zpět domů. Když jsme mohli do hor donést plastovou lahev plnou
pití, tak bychom mohli donést zpět i prázdnou a tu pak vyhodit do
správného kontejneru na odpad. Během výletu na hory se mi opravdu
nelíbí příkopy plné plastových lahví, obalů od svačin, plechovek od piva a
dokonce pneumatiky. Přitom všichni víme, že igelitový sáček se rozkládá 25
let, plechovka 15 let a PETlahev dokonce 100 let.
Myslím, že každý z nás by měl produkovat méně odpadu. Začít
můžeme třeba tím, že se naučíme odpad správně třídit.
Šimon Souček, 6. B
Zásadně nesouhlasím s tím, že lidé používají vulgarismy. Lidé si dnes asi
myslí, že jsou vtipní, ale v minulosti doktoři podle vulgarismů zjišťovali, jestli
je ten dotyčný hloupý nebo ne. Takže když někdo řekne vulgární slovo, tak
není zajímavější, ale je spíš hloupější, než se zdá.
Proto bych vulgarismy neříkala, aby mě potom lidé nepomlouvali, že
jsem hloupá. Také jak roky šly dál, tak se vulgarismy vyvíjely, až z toho
vznikly hodně ošklivé a urážlivé věci. A to se mi na tom nelíbí nejvíc. Kdyby
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vulgarismy vůbec nebyly, tak by bylo méně sporů mezi lidmi a všechno by
bylo tak, jak má být.
Veronika Rusová, 6. B
Možná jste se s tím setkali i vy. S tím, kdy vám škola diktovala, kdy můžete
používat mobily či jiná elektronická zařízení.
Já osobně samozřejmě chápu, že si učitelé nepřejí, abychom mobil
používali při vyučování, kdy se máme věnovat výuce a poslouchat učitele
namísto konverzace s našimi přáteli. Naopak si myslím, že je zbytečné příliš
řešit to, když někomu omylem zazvoní při vyučování telefon. U nás na
škole je to většinou řešeno zabavením mobilu a případným „LD.“ Ale není
to trochu přehnané? Nemyslím si, že by tím telefon vyrušil hodinu až
natolik, aby následoval tak velký „postih.“ Myslím si, že by bohatě stačilo
žáka napomenout.
V poslední době se opravdu hodně začalo řešit i omezování
mobilních telefonů po celou dobu, kdy se nacházíme ve škole, protože
zatím je mobil zakázaný pouze o hodinách a ve frontě na oběd.
Spousta škol na zákaz používání mobilních telefonů po celou dobu
přítomnosti ve škole již přistoupila. Osobně znám spousty lidí, kteří ve škole
mobilní telefon používat nesmějí. Školy se tím snaží zlepšit přímou
komunikaci mezi žáky, protože se teď o přestávkách věnují spíše svému
mobilu než konverzaci se spolužáky nebo kamarády. Se zákazem, kdy si
žák musí vypnout mobil při příchodu do školy a zapnout ho až při opuštění
budovy, údajně nesouhlasí ani inspektoři. V mnoha diskuzích na internetu a
v různých článcích je řečeno, že ve školním řádě může použití mobilu škola
zakázat pouze na dobu vyučovací hodiny.
Jak to ale jednou nakonec s mobily ve školách dopadne, co bude
zakázané a co ne, zatím nevíme. Já sám ale s omezováním zásadně
nesouhlasím.
Ondřej Petera, 9. A

Zásadně nesouhlasím s tím tvrzením, že basketbal je „černý sport“. Ano,
vím, že v basketbalu jsou úspěšní především sportovci tmavší pleti, ale i
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mezi sportovci světlejší pleti se najdou vynikající basketbalisté. Třeba Tomáš
Satoranský, který na MS v Číně předvedl jeden z nejlepších výkonů.
Ondřej Netolický, 8. A
Zásadně nesouhlasím s navyšováním důchodového věku. Teď se chodí do
důchodu přibližně v 65 letech a neustále se projednává navýšení tohoto
věku.
Sice chodím teprve na základní školu, ale už teď mě zajímá, zda
půjdu do důchodu v 65 letech nebo třeba v 80. Doufám, že tomu tak
nebude, aby celý život nebyl jen o učení a práci.
Jakub Dibelka, 9. A
Zásadně nesouhlasím se závislostí na sladkém.
Já sám jsem závislý na sladkém. Chtěl bych přestat, ale moc mi to
nejde. Máme v kuchyni skříňku, ve které jsou různé sladkosti. Vím, že si vzít
nechci, ale stejně mě to tam táhne a vždycky si pro něco dojdu. Mamka je
na tom stejně. A stejně jako já je na ty sladkosti naštvaná. Když je nekoupí,
stejně skříňku otvíráme, i přestože víme, že je prázdná.
David Frýba, 7. A
Zásadně nesouhlasím s tím, abychom psali slohovou práci na toto téma. Je
velmi těžké vymyslet, jak téma zpracovat.
Opravdu dlouho jsem přemýšlela, ale nic mě nenapadlo. Myslím si, že
nejsem jediná, která měla problém něco vymyslet. Vím, že učitelky češtiny
se snaží vybírat zajímavá témata, aby studenty bavilo psaní a čtenáři
časopisu měli co číst. Ale mně osobně se toto téma prostě nelíbí, proto jsem
napsala toto.
Eliška Munzarová, 9. A
A příští měsíc se můžete těšit na texty „Nejlepší by bylo, kdyby...“.
(Pk Č)
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Logopedie (nejen) pro rodièe aneb jak co nejefektivnìji
trénovat doma
V minulém čísle jsme si ukázali jednu
logopedickou písničku. U dětí měla
velký úspěch, tak dnes přidáváme
další. Tentokrát na hlásku Č a
melodii písničky Sedí liška pod
dubem. Tak s chutí do toho :-).
“Máme doma Kačenku, ta jí jenom
tlačenku. Máme doma kočku, ta jí
jenom čočku.
Máme doma Pepíčka, ten jí jenom
jablíčka, a holčičku Dádu, ta jí
čokoládu.”
(Šv)

Znakový jazyk
V dnešní době moderních technologií jistě všichni používáte tzv. smajlíky :-).
První emotikony :-) a :-( napsal v roce 1982 Scott Fahlman. A právě teď na
podzim se nám představí nová sada, ve které přibudou nová jídla, exotická
zvířata, postavičky v páru a v neposlední řadě i emotikony přímo pro
neslyšící a ostatní osoby s handicapem.

Ještě jedna zajímavost. Díky grafičce a ilustrátorce Soně Juríkové budou k
dispozici i emotikony pro Čechy: tradiční česká kuchyně (řízek, chlebíček,
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vepřo knedlo zelo…), čeští politici (Masaryk, Havel, Zeman), Jaromír Jágr,
Karel Gott, postavy z pohádky (Krtek, Maková panenka)… a dokonce i
ponožky v sandálech!
Tak co myslíte, budete je používat? :-)
(Šv)

Kurz keramiky pro veøejnost
Základní škola Úpice-Lány pořádá třetí ročník kurzu
keramiky pro veřejnost. Kurz bude probíhat v pěti
lekcích od 16:30 do 19:00 hodin, a to v následujících
termínech: 26. 11. 2019, 10. 12. 2019, 21. 1. 2020,
18. 2. 2020 a 17. 3. 2020 (vždy úterý). Přijďte
relaxovat při práci s keramickou hlínou, vytvořit krásné
výrobky, vyzkoušet práci na kruhu a naučit se něco
nového. (S sebou vhodné oblečení pro práci s hlínou.) Závazné přihlášky
zasílejte nejdéle do 15. 11. 2019 na e-mail: svehlova@zsul.cz. Cena za celý
kurz je 1 000 Kč. Kurz je možné zaplatit na první schůzce. Těším se na
Vás.
(Šv)

Akce dìtského parlamentu na mìsíc listopad
Dětský parlament vyhlásil na listopad anketu:
„LÁŇÁK S NEJHEZČÍMA OČIMA“
Své tipy vhazujte od 1. listopadu do zelené schránky na čtverci.
Do 31. října hlasujete stále pro NEJUSMĚVAVĚJŠÍHO LÁŇÁKA.
Dětský parlament zve všechny Láňáky i veřejnost na akci:
STRAŠIDELNÁ STEZKA,
která proběhne v pátek 8. listopadu.
Start bude před školou od 17:30 do 19.00 hodin, konec akce ve 20:00.
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Cestopisná pøednáška

Medové trhy
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Pøipravujeme
29.-30.10.2019

Podzimní prázdniny

05.11.2019

08:30–10:45

3.-4. tř.: Kurz bruslení

06.11.2019

06:30–13:30

5. tř.: Exkurze - planetárium HK

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

08.11.2019

17:30–20:00

Strašidelná stezka

09.11.2019

08:30–12:30

Běh Dlouhými záhony

11.–22.11.2019

Dny zeměpisu

12.11.2019

08:00–10:30

3.-4. tř.: Kurz bruslení

14.11.2019

08:00–10:30

1.-2. tř.: Kurz bruslení

19.11.2019

08:30–10:45

3.-4. tř.: Kurz bruslení

19.11.2019

15:30–17:30

Sběr tetrapakových obalů

19.11.2019

16:30–17:30

New York - přednáška

21.11.2019

08:00–10:30

1.-2. tř.: Kurz bruslení

21.11.2019

14:30–15:30

Sběr tetrapakových obalů

23.11.2019

09:00–15:00

MEDOVÉ TRHY

26.11.2019

10:00–12:30

3.-4. tř.: Kurz bruslení

26.11.2019

16:30–19:00

Zahájení kurzu keramiky

28.11.2019

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
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24. 10. 2019 -25. 10. 2019

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

holandský řízek, brambor
rajská omáčka, hovězí maso, kolínka

rybí karbanátek, bramborová kaše

segedínský guláš, houskový knedlík

cena
obědů

25/ 11/ 2019
26/ 11/ 2019
27/ 11/ 2019
28/ 11/ 2019
29/ 11/ 2019

18/ 11/ 2019
19/ 11/ 2019
20/ 11/ 2019
21/ 11/ 2019
22/ 11/ 2019

13/ 11/ 2019
14/ 11/ 2019
15/ 11/ 2019

21 ob. x 24
21 ob. x 26,21 ob. x 27,21 ob. x 55,JITKA ŠTĚPÁNOVÁ

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

504,- Kč
546,- Kč
567,- Kč
1155,- Kč

švédské masové kuličky, těstoviny
rýžová kaše sypaná skořicí
vařené hovězí maso, brambor, fazolky na smetaně
dukátové buchtičky se šodó
vepřový vrabec, bramborový knedlík, zelí

halušky s lučinou
krupoto /vepřové maso, kroupy, zelenina/
langoše se sýrem a kečupem
kynuté knedlíky s povidlím
ďábelské vepřové nudličky, bramborka

špekové knedlíky, zelí kysané
kachna na jablkách, bramborový knedlík, zelí červené
játra na roštu, hranolky

pohanka na cibulce, vejce vařené
makové záviny

kuřecí prsa se zelím a bulgurem
jablková žemlovka
rybka s nudlemi
omeleta se špenátem, brambor
noky se smetanou a modrým sýrem

bramborové noky se sýrem, špenátem a ořechy

VOLBA 2

01. 11. 2019 - 30. 11. 2019

1a

1a, 3, 7

7

7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

7

1a, 3, 7

1a

1a,

1a, 3, 7

3

1a, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 4, 7

1a, 3, 7

7

1a, 3, 7, 6

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, 3, 7

1a, 3, 4, 7

1a, 3, 7

3, 7

čočka nakyselo, vejce vařené

1a, 3, 7

1a, 3, 7

sekaná pečeně, brambor, zelí sladké

panenka s hříbkovou omáčkou, těstoviny
hovězí maso na česneku, bramborový knedlík, špenát

1a, 3, 7

tyrolské brambory

hrachová kaše, uzená kýta, kyselá okurka

1a

7

1a

rybí porce se sýrem, bramborová kaše

vepřová pečeně, brambor, dušená zelenina
krůtí z orientu, dušená rýže

1a, 3, 4, 7

karlovarský guláš, halušky

vepřové žebírko na žampiónech, těstoviny

1a, 3, 7

hovězí maso v šípkové omáčce, houskový knedlík
kuřecí prsa plněná, brambor

francouzské brambory zapečené

11/ 11/ 2019
12/ 11/ 2019

04/ 11/ 2019
05/ 11/ 2019
06/ 11/ 2019
07/ 11/ 2019
08/ 11/ 2019

hovězí guláš, kolínka

vepřová pečeně na medu, brambor

01/ 11/ 2019

DATUM

pečená kuřecí stehna na zelenině, brambor

VOLBA 1

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7, 9

3, 7

7

1a, 3, 7

7

alergeny

JÍDELNÍ LÍSTEK

