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Naši “NEJ” v listopadu 2019
Sport 6.–9.
Andrea KUBIŠOVÁ (6. B)
Šimon SOUČEK (6. B)
Sběr bylin
Eliška STARÁ (4. B)
Sběr papíru
Filip STEIDLER (3. A)

Hádanky na Moodle:
Natálie KOCIÁNOVÁ (7. A)
Pavel KRAUS (5. B)
Marek LANGER (8. A)

Láňák s nejhezčíma očima (anketa DP):
Matěj MOKRÝ (2. A)
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Medové trhy 2019
Opět se nám blíží Vánoce a s
nimi i tradiční Medové trhy, které
pořádala naše škola. Tento rok
zažily takové menší jubileum,
jelikož se konaly již po páté, a
musím říci, ž e se opra v du
povedly. Ráno 21. listopadu 2019
jsem zpozoroval, jak se již před
devátou hodinou začínají ve
školním vestibulu hromadit návštěvníci, kteří netrpělivě čekají, kdy je
pustíme dovnitř, aby si mohli nakoupit vánoční dárky pro své blízké, hned
několik druhů medů a samozřejmě tradiční medovinu. Někteří nepřišli jen
nakupovat. Především ti, co dorazili se svými dětmi, se vydali obcházet celé
přízemí a první patro školy, kde na ně čekala různá stanoviště. Foukání
skla, malování skleněných misek, výroba vlastního zrcátka, magnetky,
placky či náramku. Dále malování na obličej, výroba mýdla, malování
hrníčků, zdobení perníčků, „korálkování,“ tvorba vánočního přání, výroba
sněhuláka, kresba kouzelného stromečku a na závěr skvěle doplňující
přednáška našeho bývalého žáka Matěje Holmana, který návštěvníkům
přiblížil včelařství z vlastní zkušenosti. To vše bylo vidět na Medových
trzích.
Milé bylo i to, že se oproti loňskému roku opět zvýšil počet
návštěvníků. Tentokrát jich bylo přesně 601. Mile nás překvapilo, že jsme tu
neviděli jen známé tváře, ale i tváře přespolních, kteří se na nás přijeli
podívat. Poukázal bych i na to, že k nám zavítalo hned několik slovenských
hostů.
Jako každý rok škola na
M e d ov ýc h t r z í c h n a b í z e l a
mnoho dobrot k ochutnání.
Jmenoval bych výborné perníčky
a tradiční vosí úly, které se stihly
prodat ještě rychleji, než jsem
alespoň jeden ochutnal. Snad to
stihnu příští rok. Připraven byl
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také výborný oběd navozující vánoční atmosféru, a to řízek a bramborový
salát.
Myslím si, že se tento rok Medové trhy opravdu vydařily. Těšíme se
na ty další.

za DP Ondřej Petera

Tìšíme se na lyaøský kurz
Žáky 7. a 8. třídy čeká v lednu lyžařský kurz v Orlických horách. S dobrou
zprávou přišlo Skicentrum Deštné. V sobotu 30. 11. 2019 zde bylo
zahájeno zasněžování areálu Marta. Můžeme se tedy těšit, že sjezdovky
budou na náš příjezd tradičně dobře připraveny.
Pokud máte zájem, sledujte sněhové zpravodajství
na http://skicentr umdestne.cz/. Podrobnější
informace o kurzu se žáci dozvědí na schůzce, která
proběhne hned po vánočních prázdninách v pondělí
6. 1. 2020 ve 14:00 hodin v učebně chemie. Těší se
Martin Kejzlar, hlavní vedoucí, a instruktoři Petra
Nývltová, Vendula Janečková, Iveta Votočková.
(Pk Tv + sport)

Dny zemìpisu
Cestovatelská přednáška, zeměpisné soutěže a bazar použitých sešitových
atlasů. To byly Dny geografie 2019 na Základní škole Úpice-Lány.

4

„Krátká cesta za velkou
louži“. Tak nazval svou
cestovatelskou přednášku Mgr.
Jakub Huček. Zážitky z červnové
cesty do New Yorku sdílel nejprve
s žáky sedmých a osmých tříd,
v podvečer i s veřejností. Skvělá
prezentace, vtipné komentáře,
postřehy a pohledy, které se
často lišily od představ
obecenstva… - to byly dominující přívlastky perfektně připravené
přednášky.
Žáci školy měli během „Dnů“ hned tři příležitosti porovnat zeměpisné
znalosti. Sedmého ročníku soutěže dvojic ve skládání puzzle mapy České
republiky na čas se zúčastnilo 32 dětí. Zvítězil tandem kluků z deváté třídy
Tomáš Kameník, Jakub Zezula. Rekord (2:19,2) z roku 2016 ale odolal. Do
soutěže jednotlivců v poznávání
státních vlajek zemí Ameriky se
zapojilo 14 odvážlivců. Trio z nich
nečekaně dosáhlo absolutního
maxima 44 bodů. O prvenství se
podělili Šimon Souček (6. B), Jan
Horák a Marek Langer (oba z 8. A).
S o u č á s t í D n ů g e o g r a fi e j s o u
pravidelně také školní kola
Zeměpisné olympiády. Mezi šesťáky
dominoval již jmenovaný Šimon
Souček, mezi sedmáky si nejlépe
vedla Natálie Kociánová, soutěž
žáků 8. až 9. tříd opanoval Jan
Horák z 8. A. Kompletní výsledky a
fotoreportáž ze všech zápolení i
z povídání o N ew Yor ku lze
vyhledat na www.zsul.cz.
(Kal)
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Dìjepisná olympiáda zdárnì za námi
V úterý 26. listopadu 2019 bylo pro žáky 8. a 9. ročníku uspořádáno
školní kolo Dějepisné olympiády. I přestože tematické zaměření 49.
ročníku bylo velmi zapeklité - “Dlouhé století se loučí (1880-1920)”, šest
statečných žáků napříč oběma ročníky se s ním popralo se ctí.
Z celkových 65 bodů získal největší počet Jakub Dibelka
(42 bodů), stříbrnou příčku obsadil Martin Tomek (37 bodů) a na
bronzový stupínek pomyslně vystoupil Daniel Mach (28,5 bodu).
Dalšími v pořadí byli: Tereza Janečková (23,5 bodu), Michal Čapek (21
bodů) a Dan Bárta (20,5 bodů).
Všem účastníkům školního kola děkujeme za účast a vítězi gratulujeme
k postupu do okresního kola!
(Pž, Ný)

Olympiáda z èeštiny zná svého vítìze
Maraton olympiád pokračoval v pondělí 6. 12. 2019 Olympiádou z
češtiny. I když čeština rozhodně nepatří mezi nejoblíbenější předměty,
zúčastnilo se školního kola celkem 15 žáků (11 chlapců a 4 děvčata).
Vítězem se stal Ondřej Petera z 9. A. Ztratil pouze 1 bod z celkového
počtu 40.
Ondřej bude barvy naší školy hájit i v kole okresním. Věříme, že
zúročí své zkušenosti z minulého ročníku.
Výsledky
46. ročník - 2019/2020
1.

Ondřej Petera

9. A

39

2.

Tomáš Kameník

9. A

29

3.

Nela Čápová

9. A

28

Ondřej Rus

8. A

28

Michal Čapek

8. A

21

5.

6

6.

Vendula Menšíková

8. A

16

7.

Adéla Melicharová

9. A

15

8.

Lucie Viková

9. A

14

Marek Langer

8. A

14

Jan Horák

8. A

14

Dominika Raková

9. A

12

Barbora Sobolíková

9. A

12

Jakub Dibelka*

9. A

12

Dan Bárta*

9. A

9

Martin Tomek*

9. A

8

11.

*Žáci označeni hvězdičkou se zúčastnili pouze gramatické části soutěže.
(Pk Č)

Opìt na bednì
Od roku 2001 se lánský zdravotnický
kroužek pravidelně účastní soutěže v
předlékařské první pomoci, kterou
organizuje tr utnovská VOŠZ a
SZŠ. Letošní ročník proběhl ve středu
20. listopadu 2019 za enormního
počtu soutěžících družstev. Do boje
vyslaly své zdravotnické týmy školy z
Trutnova, Úpice, Malých Svatoňovic,
Náchodska, Jaroměře, Hronova a okolí Hradce Králové. V mladší kategorii
soutěžilo 13 týmů a ve starší dokonce 20. Na žáky 3.-5. tříd čekala dvě
praktická stanoviště a teoretický test z první pomoci. Starší zdravotníci
ošetřovali zraněné na třech stanovištích a také vyplňovali teoretický test.
Popálenina, řezná rána, zlomenina, vnitřní krvácení do břicha, krvácení z
nosu, to byla poranění pro zdravotníky 1. stupně. Ti starší to už tak
jednoduché neměli. Infarkt, resuscitace, úraz na cirkulárce, šoková
poranění, otřes mozku, zlomeniny, to byly jejich úrazy. Lánští zdravotníci si
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s ošetřením poradili na jedničku. Loňské
zlato a stříbro jsme obhájili. Hlídka
páťáků ve složení Tomáš Tomčiak, Jan
Balcar (oba 5. B) a Barbora Bártová
(5. A) brala zlato. Trio dívek ze 4. A
(Natálie Bidlová, Eliška Lysická a
Sabrina Roudná) skončilo na druhém
místě. Těsně pod stupni vítězů, ale
první v okrese Trutnov, ve starší kategorii zůstal tým ve složení Kateřina
Jansová (6. B), Tereza Janečková a Iva Rychterová (obě 8. A). Šesté místo
v celkovém pořadí (3. místo v okrese Trutnov) patří Natálii Janovské,
Dominice Strachotové (obě 6. A) a Šimonu Součkovi (6. B). Chválím
všec hny naše zdravotníky za
svědomitou přípravu na tuto soutěž,
preciznost při ošetřování, profesionální
jednání se zraněnými a vzornou
reprezentaci lánské školy a ČČK v
Úpici. Důležité je, že žádný zraněný
nezůstal bez pomoci a nikdo nám
nezemřel. Jste jedničky!
(Jč)

Šastná devítka
V pondělí 9. prosince 2019 se devět statečných
lánských fotbalistů z 1. stupně pod vedením pana
učitele Martina Kejzlara rozjelo do Malých Svatoňovic
obhájit loňské vítězství v halové kopané žáků 1.-5. tříd.
Všechny soupeře jsme dokázali porazit. Tři výhry
vynesly celkové vítězství. Pohár po roce opět putuje na
lánský klavír v 1. patře. Nejlepším střelcem celého
turnaje byl vyhlášen náš hráč Tomáš Tomčiak, který
soupeřům nastřílel sedm branek. V bráně předvedl
fantastický výkon Matěj Kulhánek (3. A). Rozhodující gól proti ZŠ Bratří
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Čapků vstřelil Kryštof Kobos (5. A). Krásné gólové situace pro naše střelce
připravil Ondřej Píša (3. A). Dalšími členy týmu byli: Karel Havlíček (2. A),
Tibor Uhlíř a Leona Uhlířová (oba 4. A), David Ferenc a David Švrčina
(oba 5. B). Děkujeme všem lánským fotbalistům za super výkon, vzornou
reprezentaci a gratulujeme k vítězství.
(Jč)

Zvíøátková olympiáda
Pod třetím zvířátkem z naší olympiády (ŽABÁK
SKOKAN) a první disciplínou olympijského
víceboje se skrývá skok z místa, který jsme
stihli splnit v listopadu, než žákům 1.-4. tříd
začaly lekce bruslení na zimním stadióně v
Trutnově.
1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. DANIELLA SEDLÁČKOVÁ

1. DOMINIK MARTINEC

2. Michaela Broklová

2. Michal Krčmář

3. Sára Nývltová

3. Matěj Stach

2. TŘÍDA
1. NICOL RIEDLOVÁ

1. KAREL HAVLÍČEK

2. Barbora Šímová

2. Matěj Prokop

3. Elizabeth Galbová

3. Jan Folc

3. TŘÍDA
1. VALÉRIE MIKOVÁ

1. VOJTĚCH WINKLER

2. Ester Witková

2. Ondřej Píša

3. Eliška Dolejšková

3. Filip Steidler
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4. TŘÍDA
1. NATÁLIE BIDLOVÁ

1. ŠTĚPÁN ŠITINA

2. Lucie Horáková

2. Šimon Zelinka

3. Patricie Kociánová

3. Šimon Kroužel

5. TŘÍDA
1. JULIE JANOVSKÁ

1. KRYŠTOF KOBOS

2. Barbora Bártová

2. Jakub Krčmář

3. Lenka Berková, Linda Dibelková

3. Jiří Švihálek, Tomáš Tomčiak

(Jč)

S druinou na návštìvì
V pátek 22. listopadu jsme opět
navštívili babičky a dědečky v domě s
pečovat elskou službou. Příjemné,
společně strávené odpoledne jsme
vyplnili především zpěvem a
společenskými hrami. Těšíme se na příští
setkání opět za měsíc.
(Hrá)

Vnuk prvního øídícího
Na konci listopadu navštívil naši školu Jan
U r b a n . H i s t o r i k , n o v i n á ř, d i s i d e n t ,
spoluzakladatel a mluvčí Občanského fóra...
Ale také vnuk prvního řídícího lánské školy
Aloise Urbana. A syn Zdeňka Urbana,
studenta proslulého maturitního ročníku
194 0 , k t e r ý s e b ě h e m vá l k y m u s e l
přestěhovat z trutnovského gymnázia na
lánskou školu. Žákům 8. a 9. tříd představil své předky, povyprávěl o letech
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1977 až 1990 v naší zemi, podělil se o příběhy z hektických dní listopadu
1989.
(Kal)

Divadlo v havlovicích
Mladí herci ochotnického divadla v Havlovicích si připravili pro malé
diváky pohádkový příběh o pejskovi z útulku. A tak jsme se s prvňáky,
druháky a třeťáky vydali 8. listopadu do Havlovic, abychom se podívali na
představení „Kačenka a Barbánek“. Havlovičtí divadelníci také s
předstihem přišli s nápadem doplnit vystoupení obrázky. Námětem byl
„Život zvířátek v útulku“. Ve škole jsme se pustili do malování a poslali
výkresy do Havlovic. Na závěr představení byly vybrány a oceněny ty
nejhezčí a nejzajímavější práce. Podívejte se na dvě z nich.

(Vá)

Informace výchovné poradkynì
Máme radost, když se na naši školu rádi vracejí bývalí žáci. Mezi současné
deváťáky přišla 29. listopadu 2019 Diviška Šiková, studentka 2. ročníku
VOŠ, SZŠ a OA v Trutnově (obor praktická sestra). Informace o studiu na
této škole doplnila pěknou prezentací a také praktickou ukázkou –
měřením tlaku. Její návštěva se musela líbit, a to nejen dívkám, které o
studiu na této škole uvažují.

11

V pátek 13. prosince 2019 se vycházející žáci vydali na návštěvu
Střediska praktického vyučování Mladé Buky. Protože na SPŠ Trutnov
odchází dlouhodobě velké množství žáků, nemůže prohlídka dílen spojená
s krátkou prezentací představující obory maturitní i nematuritní chybět.
Zatímco někteří žáci ještě pořád tu správnou školu hledají, Adéla
Melicharová a Tomáš Kameník mají jasno. Oba dva totiž přihlášku na
střední školu odeslali a netrpělivě již vyčkávají pozvánku na talentovou
zkoušku, která je čeká v lednu 2020. Pokud úspěšně splní její kritéria,
budou prvními přijatými deváťáky v letošním školním roce.
(Vč)

Zajeli jsme soutìit do polska . . .
Na konci listopadu přišla nabídka z Královéhradeckého kraje, zda bychom
se nechtěli zúčastnit vědomostní soutěže o Polsku a Česku pod názvem
„Konkurs Wiedzy o Polsce i Czechach“. Čtyři odvážlivci z 9. třídy se
rozhodli naši školu reprezentovat. V pondělí 2. prosince odjeli Dan Bárta,
Dan Mach, Jakub Dibelka a Martin Tomek s paní učitelkou Jiříčkovou do
města Nowa Ruda. Zde se s dalšími žáky 9 škol snažili odpovídat na
otázky z historie, kultury, ekonomiky a sportu. Nejprve je čekal test se 40
otázkami, potom absolvovali část praktickou. Úkolem bylo objednat si
v polské restauraci oběd, poznat budovy na obrázcích, přiřadit správná
jména k fotografiím známých osobností, vytipovat dvě atraktivní místa
v Čechách a Polsku, kam
by poslali tur isty, a
v neposlední řadě
poznat film, jehož část
mohli zhlédnout.
Opravdu toho nebylo
málo… Chlapci měli na
přípravu pouze týden. A
jak se jim vedlo
v
jednotlivých
disciplínách? Podívejte
se.
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Nazwa szkoły/ Název školy
Szkoła Podstawowa nr 100 im. płk.
Francesco Nullo w Warszawie
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w
Kleszczowie
Gymnázium Dr. Josefa Peka e
Základní škola a mate ská škola
Machov, okres Náchod
Publiczna Szkoła Podstawowa w
Mieroszowie
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama
Mickiewicza w Kłodzku
Základní škola Úpice-Lány
Zespół Szkół Ogólnokształc cych w
Bystrzycy Kłodzkiej
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji
Edukacji Narodowej w Dzier oniowie

Kod dru yny Kategoria / druh školy

Miejscowo
M sto

P010

Uc nio ie do 16 la /

ci do 16 le

Wa

P004
P001

Uc nio ie do 16 la /
Uc nio ie do 16 la /

ci do 16 le
ci do 16 le

P008

Uc nio ie do 16 la /

P003

Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Ró nych
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (nie
przyjechał)

Rozmów
ki polskoczeskie Zdj cia Filmy

/
Test pisemny

a a

Turyst Ludzi
yka
e
Ł cznie

28

4

8

1

12

8

61

Kle c
Mlad Bole la

33
25

3
4

0
4

1
2

12
12

8
8

57
55

ci do 16 le

Macho

30

4

0

1

11

8

54

Uc nio ie do 16 la /

ci do 16 le

Mie o

27

3

0

2

12

8

52

P005
P007

Uc nio ie do 16 la /
Uc nio ie do 16 la /

ci do 16 le
ci do 16 le

K od ko
ice

28
26

2
2

0
4

1
1

10
9

8
0

49
42

P002

Uc nio ie do 16 la /

ci do 16 le

B

20

4

0

1

8

4

37

P006

Uc nio ie do 16 la /

ci do 16 le

D ie oni

20

3

0

0

9

0

32

P009

Uc nio ie do 16 la /

ci do 16 le

Biela a

13

2

0

1

7

4

27

-

Uc nio ie do 16 la /

ci do 16 le

No a R da

ca K od ka

-

-

-

-

-

-

0

My děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
(Ji)

Jak to vidím já . . .
Listopadové téma naší pravidelné rubriky: Nejlepší by bylo, kdyby…
Nejlepší by bylo, kdyby nepršelo. Nejhezčí počasí je, když svítí sluníčko,
nasáváte energii, neprší, nefouká. Tohle to je podle mě to nejlepší. Ostatní
řeší brzké vstávání, domácí úkoly, odpolední vyučování… Ale kdo se
zamyslí nad počasím? Můžu říci, že když jdu po ulici a sluníčko ozáří
opadávající listnaté stromy s žlutočervenou barvou, tak je to velmi pěkný
moment k nezaplacení.
(Dominika Raková, 9. A)
Nejlepší by bylo, kdyby byl pracovní týden zkrácený a víkend naopak
prodloužený.
Ideální by byly 4 dny pracovní a 3 dny víkendu. V pátek se nikomu
do školy nebo do práce nechce. Každý si chce přece odpočinout, ale 2 dny
prostě nestačí. Když chceme jet o víkendu někam na chatu nebo chalupu, 2
dny jsou strašně krátká doba. Jeden den tam přijedeme a druhý už
odjíždíme.
Třetí den navíc by se určitě hodil. Všichni by ho uvítali a byli by po
takovém víkendu odpočatější.
(Marek Langer, 8. A)
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Při psaní tohoto tématu mě napadá hned několik věcí, o nichž bych mohl
psát. Jako první mě napadlo: „Nejlepší by bylo, kdybych se dostal na
střední školu, na kterou si přeji.“ Nebo: „Nejlepší by bylo, kdybych
dokončil devátou třídu se samými jedničkami.“ Ale poté jsem si řekl:
„Nejsou to až moc jasná témata? Nebude je psát každý?“ A tak jsem začal
přemýšlet. Napadala mě spousta věcí, ale nejvíce se mi líbila myšlenka,
jaké by to vlastně bylo, kdyby existoval lék úplně na všechno.
Nemyslím tím jen lék na nemoci, se kterými se bohužel v dnešním
světě setkáváme často, ale neexistuje na ně žádný stoprocentní lék. Myslím
i lék na smutek, na agresivitu či na hádky. Řekněte, nebylo by nejlepší,
kdyby bylo možné vzít si jednu tabletu a rázem by nás přešel smutek či
bychom se udobřili s někým, s kým se hádáme? Nebo by se vytratily
všechny nemoci?
Tohle všechno je sice hezká myšlenka, která by se mi líbila a u níž
bych si přál, aby se jednou stala skutečností, ale na druhou stranu,
nepřineslo by to i nějaká negativa?
(Ondřej Petera, 9. A)
V dnešní době pomalu každá jídelna či provozovna rychlého občerstvení v
průměru denně vyhodí mezi dvěma až čtyřiadvaceti kilogramy jídla, které
by se dalo ještě spotřebovat. V minulých dobách lidé jídlem patrně
neplýtvali. Ze zbytků například zeleniny vařili polévky a další pokrmy.
Dokázali využít každý zbytek potravy, což je
v dnešní době téměř nemožné.
Proto si myslím, že bychom si měli vzít
příklad z minulosti, a neplýtvat ničím, co se
dá zužitkovat.
(Barbora Sobolíková, 9. A)
Nejlepší na světě by bylo, kdyby nebyly žádné války ani terorismus.
Například lidé v Sýrii by se nemuseli bát na ulicích měst, že je někdo
zastřelí. Neměli by hlad, protože rozbombardované obchody nemohou
prodávat potraviny a další věci potřebné ke každodennímu životu.
Všude na světě by se lidé nemuseli bát, že přijdou o život, protože v
odpadkovém koši bude položena bomba, kterou nějaký terorista odpálí, a
zemře spoustu nevinných dětí a dospělých lidí.
Všichni by mohli chodit beze strachu do zábavných parků, lunaparků,
do kin a divadel, do velkých obchodních domů, prohlížet si kulturní
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památky, chodit na procházky, dělat pikniky v přírodě a jezdit na další
pěkné výlety.
Mohli by i v klidu pracovat a podílet se na zvelebování Země.
Naštěstí u nás v České republice se nemusíme bát tolik jako lidé v
jiných částech světa.
(Adam Horák, 8. A)
„Nejlepší by bylo, kdyby,“ řekl si nespokojený medvídek Béďa, „kdyby
dnes nepršelo.“ Koukal smutně z okna a zase si pro sebe mumlal: „Nejlepší
by bylo, když už dnes prší, kdyby aspoň přišli moji kamarádi.“
Jeho kamarádi byli lišák Zrzek, jezevec Arnošt a klokan Frančesko.
Medvídek se sice jmenoval Béďa, ale všichni jeho přátelé mu neřekli jinak
než Kdybýsek, protože méďa neustále používal sousloví: Nejlepší by bylo,
kdyby… Stále od něj slyšeli: „Nejlepší by bylo, kdybychom si hráli na
schovávanou. Nejlepší by bylo, kdybychom šli mlsat med. Nejlepší by bylo,
kdyby svítilo sluníčko.“
A jak tak koukal z okna a stále si říkal: „Nejlepší by
bylo, kdyby...“ najednou zahlédl tři postavičky, které se
blížily k jeho domečku. Kdybýsek v nich poznal své
přátele, zaradoval se a řekl si: „Nejlepší by bylo,
kdybychom si teď dali dobrý čaj...“
(Štěpán Astr, 6. A)
Nejlepší by bylo, kdyby bylo pořád léto. V létě je teplo, můžeme se
koupat, chodit pouze v kraťasech a tričku, je dlouho světlo, můžeme být
déle venku, hrát fotbal, jezdit na kole nebo běhat s kamarády po lese. V
létě jsou jahody, třešně, borůvky a plno dalšího ovoce, které mám rád.
Během léta máme také víc společných akcí s atletickým oddílem a je to
vždy legrace. Jezdíme na hory, účastníme se závodů, které máme spojené
se soustředěním, a nejlepší jsou letní prázdniny, během kterých jezdíme
každý rok na dovolené a je to moc fajn.
(Šimon Souček, 6. B)
Prosincové téma: Nedokážu si představit Vánoce bez…
Když se řeknou Vánoce, mnohý člověk si nejspíš představí nadělování
dárků, pohodovou atmosféru, rozzářené úsměvy dětí u stromku, koledy
nebo jen posedávání na gauči a sledování našich starých pohádek. Co
znamenají Vánoce pro naše žáky? Čtěte dále.
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Nedokážu si představit Vánoce bez své rodiny. Rodina je to nejdůležitější,
co člověk může mít. Nejlepší je, když se sejdeme všichni u štědrovečerní
večeře a potom jdeme na krátkou vycházku po Havlovicích. Někdo se
neobejde bez dárků, cukroví, bez stromečku, ale já se neobejdu bez své
rodiny. Mám ráda ten pohled rozzářených očí. Jsem nadšená, když vidím,
že jsou všichni šťastní.
(Anežka Kultová, 7. A)
Nedokážu si představit Vánoce bez sněhu. Ale už několik let
po sobě o Vánocích nechumelilo. Sníh napadne až po
Vánocích, ale i tak z něj mám radost. Rád lyžuju, s
kamarády pekáčujeme a koulujeme se. Někdy dojde i na
stavbu sněhuláka. Líbí se mi, když svítí sluníčko, sníh se
třpytí a při chůzi křupe. Sníh by mi opravdu chyběl.
(David Frýba, 7. A)
Nedokážu si představit Vánoce bez rozdávání dárků. Jako každý rok se
nejvíce těším na Vánoce i na vánoční dárky. Moje nejoblíbenější činnost,
kromě konzumace vánočního cukroví, je rozdávání dárků. Nejvíce mě
potěší, když na jmenovce dárku přečtu jméno své babičky a řeknu: „To je
pro tebe, babi.“ Babička se na mě podívá a usměje se. V tu chvíli mám
největší radost.
(Barbora Horáková, 7. A)
Vánoce si neumím přestavit bez mamky. Proč? Protože je to její
nejoblíbenější svátek a ona jím žije. Začíná to prvním prosincem, kdy
mamka dělá vánoční výzdobu. Po Mikuláši pak začíná péct cukroví. Já
nepomáhám, nebaví mě to, ale rád ho jím. Také nakupuje dárky, které pak
schovává, abychom je nenašli a byli na Štědrý den překvapeni. Nejhorší je,
když začne uklízet. To musím i já pořádně uklidit pokoj. I když reptá a říká,
že nestíhá, vždy nám připraví krásné Vánoce. Bez ní by to prostě nešlo.
Proto si neumím představit Vánoce bez maminky.
(David Mokrý, 6. B)
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Neumím si představit Vánoce bez napětí. Byla by to nuda. Napětí, jestli
zazvoní, nebo nezazvoní zvoneček, je zábavné. Vím, že to dělá můj taťka,
ale stejně mě to baví. Hlavně, když jdeme do pokoje mé sestry a taťka
řekne, že potřebuje jít telefonovat nebo se jde napít. Potom už za námi
nepřijde až do té doby, co zazvoní zvoneček. Všichni jsme napjatí, co
dostaneme, ale nejprve ještě musíme zazpívat vánoční koledy a poděkovat
otevřeným oknem Ježíškovi za dárky. Teprve pak si připijeme a jdeme
rozbalovat.
(Vojtěch Paděra, 6. B)
Neumím si představit Vánoce bez jídla. Mám moc rád jídlo, hlavně když je
dobré a chutné. Nevím, jak je to u vás, ale u nás jídlo spojuje. Po celý rok,
ale hlavně na Vánoce. Napečeme společně cukroví,
uděláme bramborový salát, řízky, perníčky a vše, co k
Vánocům patří. Opravdu by bylo bolestné, kdybych na
stole nenašel dobrou večeři. Možná by mě to mrzelo i víc,
než kdybyc h pod stromeč kem nenašel jediný
dárek...Vánoce jsou jednou do roka, tak ať se pořádně
najíme!
(Jiří Peterka, 6. B)
Neumím si představit Vánoce bez mé rodiny. Malé děti si možná myslí, že
Vánoce tu jsou jen kvůli dárkům, ale to není pravda. Rodiče jsou pro mě
vše, co mám, a kdyby tu se mnou nebyli, Vánoce by neměly tu správnou
atmosféru. Já si představuji Vánoce v klidu doma, kdy sedí celá naše
rodina u jednoho stolu. Vůbec si nedokáži představit, že tam nejsou ti
nejdůležitější členové – máma a táta… Nekoukejme tedy na to, jaký dárek
jsme dostali, ale s kým jsme tento svátek prožili!
(Veronika Rusová, 6. B)
Podle mě jsou Vánoce jeden ze svátků, při kterých lidé dodržují mnoho
tradic a zvyků. My jich doma dodržujeme také hodně. Spolu s mamkou
zdobíme celý dům větvičkami a svíčkami, mamka vytvoří základ pro
adventní věnec a my se sestrou ho pomáháme zdobit. Pečeme cukroví,
věšíme jmelí na lustr a přímo na Štědrý den slavnostně vyzdobíme jídelní
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stůl. Zajdeme zapálit svíčky na hřbitov a popřejeme krásné svátky
prarodičům. Ke štědrovečerní večeři sice nemáme kapra, ale zato
rozkrajujeme jablko, jestli budeme mít hvězdičku. Louskáme každý čtyři
oříšky, zda budeme příští rok zdraví, ochutnáváme od
všeho na stole kousek, aby se nám v příštím roce dobře
vedlo. Dáme si pusu pod větvičkou jmelí pro štěstí po
celý rok, pouštíme svíčky ve skořápce, jestli zůstaneme
všichni pohromadě, a samozřejmě rozbalujeme dárky…
(Dominika Strachotová, 6. A)

Okénko speciálního pedagoga
Kluci a děvčata,
vánoční prázdniny jsou přede dveřmi. Už se těšíte na Štědrý večer a určitě i
na dlouhé volno. To můžete vyplnit aktivitami, ke kterým není ve školním
čase dost příležitostí. (Hurá! Jupí! Paráda!)
Kdyby si přesto někdo z vás vzpomněl na školu, je tu několik malých úkolů
(inspirovaných Vánocemi), kterými si můžete provětrat hlavu plnou
pohádek a vánočních příběhů.

Pro nejmenší:
Dokresli, co na obrázku chybí.
Vzorem ti bude malý obrázek
v levém horním rohu.
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Pro starší:
Zakroužkuj všechny trojice, které jsou shodné (ve tvaru i v pořadí) jako
vzor v prvním odstavci.

Pro největší:
Přeškrtni všechny rámečky, kde není shodná dvojice znaků.
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(Si)

Rozhovor s novým ákem
V jednom z předchozích čísel jsme slíbili rozhovor s žákem, který přestoupil
na naši školu ze ZŠ a MŠ Havlovice. Svůj slib plníme a přinášíme rozhovor
hned s třemi, a to Janem Balcarem, Lindou Dibelkovou a Lenkou Bekrovou.
Jak těžký byl pro Tebe přechod na ZŠ Úpice-Lány?
Jan:
Pro mě to bylo jednoduché, ale mamka s taťkou museli vyplnit
mnoho papírů.
Linda:
Těšila jsem se, ale měla jsem obavy, jak mě tady přijmou.
Obavy byly zbytečné.
Lenka:
Já jsem se těšila, protože jsem od staršího bratra věděla, že je
to tady v pohodě.
V čem nejvíce se liší naše škola od havlovické?
Jan:
Lánská škola je obrovská, má dvě patra a třídy se dělí na
„áčko“ a „béčko“. Ve školní jídelně nás nenutí jíst polévku.
Linda:
O hodně lépe tady vaří. Vybavení školy je modernější. Můžeme
si vybrat ze dvou obědů.
Lenka:
V Havlovicích bylo více ročníků v jedné třídě, ale tady je každý
ročník zvlášť. Zároveň je nás tady více.
Jak zvládáš každodenní dojíždění?
Jan:
Linda:
Lenka:

Mám to v pohodě. Taťka mě přiveze do Úpice, na autobusáku
se přidám k ostatním a jdeme společně do školy.
Dojíždění mi nevadí, vstávám ve stejnou dobu jako dříve.
Mně vadí, že musím vstávat o hodinu dříve, aby mi neujel
autobus. Ale autobusem mě baví jezdit.

Máte nějaké nové kamarády?
Jan:
Mám nové kamarády z 5. A. Pepu Nováka, Vojtu Škodu.
Linda:
Jsem kamarádka s Bárou Bártovou.
Lenka:
Kamarádím se Sindy Ďuranovou a Julčou Janovskou.
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Jak se Ti líbí vánoční atmosféra na naší škole?
Jan:
Líbí se mi zpívání koled, losování i každodenní úkoly.
Linda:
Je úžasná! Sněhuláci a stromečky v každé třídě.
Lenka:
Mně se líbí losování na čtverci. I celková výzdoba je bohatší než
v Havlovicích.
Všichni:
Těšíme se na Talentmánii.
Které aktivity sis oblíbil?
Jan:

Linda:
Lenka:

Zapojil jsem se do zdravotnického kroužku. Byl jsem i na soutěži
a zvítězili jsme. Ještě jsem byl úspěšný v konkurzu na reportéra.
Natočil jsem dvě reportáže.
Já jsem se zapojila do zdravotnického kroužku, na soutěži
skončilo moje družstvo na 6. místě.
Byla jsem ve družstvu, které vyhrálo Zátopkovu pětku. Chodím
na karate.

Společný vzkaz pro havlovické čtvrťáky:
TĚŠTE SE, URČITĚ SE VÁM TADY BUDE LÍBÍT!

školní druina
“Geomag na cestách” je vzdělávací program pro
děti. Geomag je jedinečná, švýcarská, konstruktivní
stavebnice, která umožňuje vytvářet nepřeberné
množství obrazců, tvarů a objektů. A my jsme si to
vyzkoušeli. Přijela k nám moc milá paní, která nás do
tajů této stavebnice zasvětila. Dvě hodinky jsme si
hráli a pomocí tyček, kuliček a plastových destiček
jsme vytvářeli všechno možné i nemožné. Náramně
jsme se pobavili. Dozvěděli jsme se také, že tato
stavebnice se používá i jako léčebný nástroj v rámci
magnetoterapie.
(Ša)
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Logopedie (nejen) pro rodièe aneb jak co nejefektivnìji
trénovat doma
Je čas Vánoc a tedy čas se na chvilku pozastavit a udělat si čas sami pro
sebe. Udělejte si více času s celou rodinou, zahrajte si společně hry, které
pomůžou k lepšímu soustředění, představivosti, procvičí slovní zásobu atd.
Podle těchto obrázků můžete nejen přiřazovat stíny, ale třeba vyprávět
napínavý příběh. Tak s chutí do toho a užívejte svátky.

(Šv)

Znakový jazyk
Zapište si do kalendářů termín tábora se znakovkou a to 15. - 25. srpna
2020. Přihlášky budou k dispozici v průběhu ledna :-).
Nezapomeňte se o Vánocích dívat na novou pohádku ve znakovém
jazyce. Jmenuje se “Kde bydlí strašidla”.
V pohádce Kde bydlí strašidla hrají pouze herci se sluchovým
postižením, kteří komunikují v českém znakovém jazyce. Pohádka je o
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strašidlech, která hledají nový domov, protože ten svůj původní ztratila.
Jakmile se jim povede nalézt domeček, v němž by se mohla ukrýt, objeví se
problém. V domě bydlí další bytosti. Strašidla bojují s jinými majiteli o
vlastnictví domu. Aby boj vyhrála, pomáhá jim bílá paní. Jak to celé
dopadne, zjistíte 24. prosince 2019 na ČT1. Pohádka je dabovaná do
českého jazyka a má i skryté titulky. Tak si hezky procvičte, co jsme se už
naučili :-).

(Šv)

Tradice
Tradice oslav svatého Mikuláše není žádnou českou specialitou. Památku
středověkého biskupa z turecké Myry si připomíná většina evropských
národů, každý ale po svém.
Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u Mikulášovy osoby v
pestrý celkový obraz: Mikuláš, světec a přítel dětí, patron zajatců, biskup,
mučedník a pomocník v nouzi.
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Štědrost světce vychází z legendy o
obdarování tří dcer zadluženého otce, který
se rozhodl prodat své dcery do nevěstince.
Když se o tom dozvěděl sv. Mikuláš,
vhazoval otevřeným oknem do ložnice dívek
tři noci za sebou peníze, jimiž jejich otec
nejen splatil dluhy, ale ještě zbylo na věno.
Ve většině zemí Mikuláš přichází do domácností už v předvečer svého
svátku, aby zkontroloval, jak se ratolesti v posledním roce chovaly.
Česko
Čerti řinčící řetězy, vlídní andělé s košíkem plným dobrot a vážený
Mikuláš s čepicí a dlouhou berlí - tak to v českých ulicích vypadá
v podvečer 5. prosince.
Polsko
Polský Mikolaj navštěvuje děti v noci z 5. na 6. prosince a dárky jim
“schovává” pod polštář, případně do velké ponožky. Někde ho doprovází
i Sněhová vločka. Hodné děti se mohou těšit na menší hračky, knížky
nebo sladkosti, těm zlobivým rodiče vyhrožují, že dostanou rákoskou,
nicméně v praxi zůstávají jen u tohoto varování.
Německo
V Německu chodí nejčastěji trestat zlobivé děti na místo pekelníka
Pacholek Ruprecht (Knecht Ruprecht) s řetězy a metlami. Postava zlého
protějšku hodného Mikuláše má však v německých zemích řadu lokálních
variací.
Rakousko
Obyčejný český čert je proti němu hotové dobrotisko.
V Rakousku Mikuláše doprovází také anděl. Nosívá velkou knihu, v
níž jsou zaznamenány všechny činy hodných i zlobivých dětí. Někde
nechybí takzvaný guatseltrager, tedy nosič sladkostí. Tento starý muž
vláčí koš s dobrotami. Mnohé rakouské děti a i někteří dospělí jsou zvyklí
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stavět své vysoké boty před dveře, aby je Mikuláš do rána naplnil ovocem,
oříšky a čokoládou.
Rumunsko
V této zemi se dodržuje stejná tradice jako u nás. Aby děti dostaly dárky,
musí si pečlivě vyčistit boty, které pak dají za okno nebo pod postel.
Mikulášskou nadílku najdou uvnitř. Rumunské děti se od Mikuláše kromě
sladkostí mohou těšit i na hračky. V některých oblastech je zvykem, stejně
jako u nás, říct básničku nebo zazpívat písničku.
Maďarsko
Pokud malí Maďaři a malé Maďarky nejsou hodní, dostanou místo dárků
svazek malých klacků. To je však jenom symbolické, pro výstrahu jsou
klacíky vybaveny i balíčky pro hodné děti a pochopitelně, každé dítě
dostává i normální dárky. Těmi jsou sladkosti nebo například pomeranče.
Maďarského Mikuláše, na rozdíl od toho českého, nedoprovází
anděl. Jeho společníkem by měl být pouze čert jménem Krampusz. Toho
ale nikdo nikdy neviděl; to jen dospělí říkají dětem, že pokud nebudou
hodní, Krampusz je odnese. Ve skutečnosti ale kolem s dobrým úmyslem
obchází Mikuláš a žádného komplice s sebou nemá.
Druhý den, 6. prosince, mezi sebou děti tak trochu soutěží. Dávají
velké čokoládové figurky Mikuláše za okno a nějaký čas je tam nechávají.
A tak mohou kolemjdoucí hodnotit, kdo dostal největšího, nejhezčího nebo
nejvíc nóbl Mikuláše.
Francie
Na severovýchodě Francie se o svatém Mikuláši traduje legenda. V jednom
malém městě žil řezník, který unášel a zabíjel děti. Mikuláš to zjistil a vraha
dětí potrestal. Vrhnul ho do podzemí, kde řezník skladoval uhlí. A on tam
pak musel ládovat uhlí do kamen.
Jiná verze legendy vypráví, že byl řezník spálen v kamnech ve svém
vlastním obchodě. Mikuláš je dnes známý jako Saint Nicholas, řezník
má jméno Pѐre Fouettard (otec biče).
Na oslavu se konají průvody, děti dostanou svíčky a jí perníky ve
tvaru Mikuláše. Nicholas a jeho doprovod Pѐre Fouettard jsou něco jako
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čeští Mikuláš a čert. Nicholas se podobá knězi, Pѐre Fouettard nosí tmavé
oblečení a jelikož pracuje s uhlím, je černý v obličeji. V ruce má bič, který
používá na zlobivé děti.
Belgie
Ve frankofonní části Belgie doprovází Mikuláše Taťka Rákoska (Pere
Fouettard).
Švýcarsko
V této zemi chodí do domácností vousatá postava v dlouhé černé kápi
zvaná Schmutzli.
Nizozemsko
Originálního společníka má nizozemský a vlámský Sinterklaas, kterého
doprovází Černý Petr (Zwarte Piet). Připomíná maurského služebníka,
kterého si v minulosti s oblibou pořizovali španělští šlechtici a bohatí kněží
na špinavou práci.
Některé země však svátek svatého Mikuláše neslaví, například Rusko. Ve
Francii jsou jeho oslavy běžné jen v okrajových částech jako v Alsasku či
Lotrinsku, které v minulosti patřily pod jiné státy. Mikuláše neslaví ani
Britové. Na ostrovech se tento světec přerodil v postavu zvanou Father
Christmas, která je k nerozeznání podobná americkému Santa Clausovi a
plní obdobné úkoly - ovšem až o Vánocích.
(Tch)

Dìtský parlament
Anketa
Výhercem ankety „Láňák s nejkrásnějšíma očima“ se stává Matěj Mokrý
z 2. A. Druhé a třetí místo patří děvčatům Natálii Bidlové a Elišce Lysické
z 4. A.
Zároveň byla na měsíc prosinec vyhlášena tematická anketa.
„O nejobětavějšího Láňáka“. Pokud znáte kohokoliv, o kom víte, že udělá
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pro druhé cokoliv, či o někoho, kdo druhým rád pomáhá a dává dárky,
hlasujte pro něj a udělejte mu radost.

Pøipravujeme
27.12.2019

Od 09:00

23.12.2019–03.01.2020

Vánoční turnaj trojic v basketbalu - tělocvična

Vánoční prázdniny

06.01.2020

14:00–14:30

Schůzka účastníků lyžařského kurzu

07.01.2020

10:00–13:00

3.–9. tř.: Hudební pořad (po skupinách)

08.01.2020

15:45–16:45

Předškoláček

11.01.2020

09:00–12:00

Přírodovědné setkání - Trutnov

12.–17.01.2020

Lyžařský výcvik 7. a 8. tříd

14.01.2020

08:00–12:00

Dějepisná olympiáda - okresní kolo

15.01.2020

07:30–10:45

1.–2. tř.: Kurz plavání

22.01.2020

07:30–10:45

1.–2. tř.: Kurz plavání

22.01.2020

15:45–16:45

Předškoláček

23.01.2020

08:30–13:00

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo

24.01.2020

08:00–12:00

Fyzikální olympiáda - okresní kolo

29.01.2020

08:00–12:00

Matematická olympiáda - okresní kolo

29.01.2020

07:30–10:45

1.–2. tř.: Kurz plavání

30.01.2020

10:00–10:45

Předávání výpisu z vysvědčení - I. stupeň

30.01.2020

10:55–11:40

Ocenění nejaktivnějších žáků v I. pololetí

30.01.2020

11:50–12:35

Předávání výpisu z vysvědčení - II. stupeň

31.01.2020

Pololetní prázdniny

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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kuřecí stehno na houbách, rýže
palačinky s džemem
střapačky se zelím
hrachová kaše, uzená kýta

14/ 01/ 2020
15/ 01/ 2020
16/ 01/ 2020
17/ 01/ 2020
20/ 01/ 2020
21/ 01/ 2020
22/ 01/ 2020
23/ 01/ 2020
24/ 01/ 2020
27/ 01/ 2020
28/ 01/ 2020
29/ 01/ 2020
30/ 01/ 2020
31/ 01/ 2020

koprová omáčka, vejce vařené, houskový knedlík

treska na másle v bylinkové strouhance, bramborová kaše
lasaně s mletým vepřovým masem a zeleninou

čína z kuřecího masa, dušená rýže

selská vepřová pečeně, chlupaté knedlíky, zelí kysané

boloňské špagety sypané sýrem

drůbeží játra se zeleninovou rýží

vepřová panenka ve smetanové omáčce, opeč. brambory

mleté biftečky se šunkou a sýrem, brambor
Pololetní prázdniny

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

18. 12. 2019 - 19. 12. 2019

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

přírodní roštěná, dušená rýže

krabí tyčky, brambor, zelenina dušená
přírodní řízek, bramborová kaše

19 ob. x 26,19 ob. x 28,19 ob. x 30,20 ob. x 65,JITKA ŠTĚPÁNOVÁ

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

svíčková na smetaně, houskový knedlík
kuřecí stehno a' la bažant, jasmínová rýže
494,- Kč
532,- Kč
570,- Kč
1300,- Kč

těstoviny a' la pizza /smetana, vejce, paprika, rajčata, sýr/
halušky s modrým sýrem a pórkem

nudle s mákem
brambory na loupačku, máslo, tvaroh

vaječná omeleta s lečem, brambor
burger s mletým masem a kečupem

Pekingské nudle /kuřecí maso, zelí, pórek, mrkev/
krupicová kaše sypaná kakaem

7

1a, 3, 7, 9

1a, 7

1a, 3, 7

1a

1a, 3, 7

1a, 3, 7

7

7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 7

1a, 3, 7

1a

3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 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, 7

1a,

1a, 7

1a

1a, 7

4, 7

1a

1a, 3, 7

1a, 4, 7

7

cena
obědů

přírodní kuřecí plátek, hranolky

13/ 01/ 2020

zapečené těstoviny

1a, 3, 7

1a

rizoto z vepřového masa, sypané sýrem

karbanátek z čevené čočky, těstovinový salát
francouzské brambory

09/ 01/ 2020
10/ 01/ 2020

rybí porce se sýrem, brambor
vepřová játra na cibulce, dušená rýže

1a, 3, 4, 7

azu po tatarsku, špagety sypané sýrem

1a, 3, 7

kuskusové rizoto se zeleninou a sýrem
kuřecí řízek, brambor

07/ 01/ 2020
08/ 01/ 2020

máslový mletý řízek, bramborová kaše

1a, 3, 7

bramborové placky s jablky

VOLBA 2

06/ 01/ 2020

DATUM

čočka nakyselo, vejce vařené

VOLBA 1

06. 01. 2020 - 31. 01. 2020

1a, 3, 7

alergeny

JÍDELNÍ LÍSTEK

