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Naši “NEJ” v únoru 2020
Sport 6.–9.

Jiří PETERKA (6. B)

Sběr bylin

Barbora HORÁKOVÁ (7. A)

Sběr papíru

Nikol RIEDLOVÁ (2. A)

Hádanky na Moodle:

MarBn HOFMAN (5. A)
Pavel JOB (6. A)
Patrik DUFEK (7. A)
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Pøírodovìdný týden
Ve dnech 9. 3.–11. 3. probíhal
ve škole “Týden přírodovědných
předmětů”. Cílem bylo přiblížit
žákům méně oblíbené hodiny
matematiky a fyziky a přimět je
více přemýšlet o tom, jaké
fungují zákony kolem nás. V
pondělí se tedy učitelé zaměřili
na fyziku a vyzkoušeli s žáky
několik zábavných pokusů. V
úterý si přišli na své všichni, kteří
rádi objevují nové věci pomocí
mikroskopů. Odpoledne se totiž
sešli milovníci přírodopisu.
Následující den se vzdělávali
učitelé. Vyslechli si zajímavou
přednášku z úst trutnovských
učitelů Václava Fišera a Zdeňka
Heteše na téma “Chytré
hračky”. Konkrétně se zaměřili na robotiku. Učitelům ukázali, jak se
pracuje s Ozoboty a jak je mohou využívat v hodinách. Tuto akci připravili
členové pracovní skupiny pro
rozvoj matematické
gramotnosti fungující v rámci
projektu MAP Trutnovsko II.
Nabyté zkušenosti předají
učitelé žákům, kteří mají o
t u t o p ro b l e m a t i k u ve l i k ý
zájem.
Iveta Jiříčková
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Dvì zajímavé pøednášky
FAKE NEWS
Víte, co jsou FAKE NEWS?
Naši sedmáci, osmáci a
deváťáci to zjišťovali
prostřednictvím netradiční
únikové hr y, kterou
připravili studenti katedry
politologie Masar ykovy
univerzity v Br ně. Děti
postupně obdržely několik
pracovních listů s informacemi, které musely vyhodnotit a posoudit,
zda jsou pravdivé či ne. Samy poznaly, že orientovat se ve zprávách,
které slyší každý den, není jednoduché a je důležité používat zdravý
rozum. Nejlepší je ověřit si danou informaci u několika nezávislých
zdrojů. Vše, co se naši žáci dozvěděli, určitě mohou v současné době
využít. FAKE NEWS a POPLAŠNÉ ZPRÁVY se šíří prostřednictvím
sociálních sítí velice rychle.

ABYCHOM SI PLNILI SVé SNY
Co dělat pro to, ABYCHOM SI PLNILI SVÉ SNY? To bylo jedno z témat, o
kterém diskutoval s našimi deváťáky Jan Veselý. Ten k nám zavítal opět po
roce, aby našim žákům v rámci předmětu finanční gramotnost vysvětlil
odborné pojmy z oblasti
finančnictví. Cílem bylo také
zamyslet se nad budoucností a
investicí do vzdělání. Tři
vyučovací hodiny byly určitě
pro všechny přínosem.
V rámci zpětné vazby
hodnotili deváťáci přednášku
velice kladně. Jejich slovy
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byla: poučná, zábavná a doplněna jedinečným projevem lektora, který
uměl zaujmout.
Lektorovi děkujeme především za přístup a formu prezentace, která
dokázala zaujmout tuto věkovou skupinu žáků. A věřte, že to není lehké.
Iveta Jiříčková

Dìtský parlament v akci
25. února 2020 proběhla ve
škole další zajímavá akce, kterou
uspořádal dětský parlament. Byl
to “Brýlový den”. V tento den
neměli brýle pouze ti, co špatně
vidí, ale dorazila v nich takřka
celá škola – ať už se jednalo o
b r ý l e d i o p t r i c ké , s l u n e č n í ,
potápěčské nebo takové, které si
žáci sami vyrobili z papíru či lega. V době přestávek byla pro žáky
prvního stupně připravena soutěž - hledání kartiček s obrázky brýlí.
Členové dětského parlamentu odměnili nejoriginálnější brýle a vítěze
soutěže. Jsme rádi, že se do akcí dětského parlamentu zapojují také
učitelé. Společně si tak užíváme i trochu té legrace.
Dětský parlament připravuje další akce: diskotéku, kovbojskou
víkendovku, Den učitelů, Rej čarodějnic… Vzhledem k současné situaci
která se vyvinula, budeme věřit, že vše klapne v náhradním termínu.
Fotodokumentaci najdete na www.zsul.cz a facebooku.
Ondřej Petera a Iveta Jiříčková

Ocenìní áci
V úterý 10. března 2020 byly v prostorách úpického loutkového divadla
dekorovány Osobnosti školství a kultury za rok 2019. Mezi oceněnými byla
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Veronika Neureiterová, do loňského června žákyně ZŠ Úpice-Lány (za
mimořádnou aktivitu, studijní výsledky i reportérskou činnost pro Televizi
JS). Ale také současný žák 9. třídy Ondřej Petera (za vynikající výsledky ve
vědomostních soutěžích, mimořádnou aktivitu, vedení dětského parlamentu,
skvělé studijní výsledky). Veronice i Ondřejovi blahopřejeme a děkujeme za
příkladnou reprezentaci naší školy stejně jako Petře Zelinkové, která
obdobnou cenu obdržela při vyhlašování nejlepších sportovců města Úpice
za rok 2019.
Petr Kalousek

Bronz ve šplhu ákù 1. stupnì
Ve čtvrtek 27. února 2020 proběhlo v lánské tělocvičně okrskové kolo ve
šplhu pro žáky 1.-5. tříd. Naše barvy hájilo dvacet osm nejlepších šplhačů.
Bohužel lánská soupiska byla oslabena o pět nejlepších (nemocných)
závodníků. Většina nominovaných si vylepšila vlastní rekordy dosažené při
hodinách tělesné výchovy. Soupeři byli letos lepší a loňské vítězství se nám
obhájit nepodařilo. Na nejvyšší stupínek vystoupili Vojtěch Winkler (3. A) a
Radek Langer (4. B). Stříbro získali Anděla Karbulková (2. A), Rudolf
Kroka (4. B) a Natálie Tomková
(4. B). Na 3. místě skončili
Michaela Broklová (1. A), Sabrina
Roudná (4. A), Leona Uhlířová
(4. A) a Jiří Švihálek (5.
B). Děk ujeme všem lánským
s p o r t ovc ů m z a b o j ov n o s t a
v z o r n o u re p re z e n t a c i š ko l y.
Poděkování také patří žákům 6.
tříd za bezproblémový průběh
soutěže. Po šplhu stále Grand Prix
1. stupně vedeme, ale mezi
školami na prvních třech místech
jsou pouze jednobodové rozdíly.
Vendula Janečková
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0,75 sekundy od vítìzství
Ve středu 4. března 2020 se ve Rtyni v Podkrkonoší konalo okrskové kolo
ve šplhu pro žáky 6.-9. tříd. Lánští sportovci vybojovali stříbro. Od
vítězného družstva pořádající školy je dělilo pouhých 0,75 sekundy. Pokud
by naše sestava byla úplná (chyběli čtyři nejlepší šplhači), určitě bychom se
poprali o 1. místo. Šest jedinců v kategorii jednotlivců stálo na stupních
vítězů. Zvítězil Marek Pytela (8. A), druzí byli Štěpán Smékal (6. A) a
Jakub Zezula (9. A), třetí místo získali Pavel Horák (6. A), Jiří Peterka
(6. B) a Nikola Weissová (8. A). Ceníme si bezproblémového chování a
sportovního vystupování našich žáků. Děkujeme jim za vzornou
reprezentaci školy.

Vendula Janečková

Mìstské okruhy úpicí
První březnovou neděli se patnáct lánských žáků zúčastnilo běžeckého
závodu, který pořádala TJ Maratonstav Úpice. Závody se konaly za
slunečného počasí a trasa vedla v okolí Obchodního domu Úpice. Někteří
běžci reprezentovali naši školu a zároveň svůj mateřský oddíl. Radost nám
udělal zejména pohled do startovní listiny kategorie mladších žákyň.
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Z deseti startujících bylo osm dívek ze
ZŠ Úpice-Lány. Výsledky dětských
kategorií se oficiálně nevyhlašovaly,
ale naši žáci si alespoň zapsali body
do soutěže „O nejlepšího sportovce
školy“. Ve své kategorii zvítězili
Tomáš Tomčiak (5. B) a Ondřej
Souček (8. A). Druzí byli Matěj
Prokop (2. A), Kateřina Horáková
(6. A) a Šimon Souček (6. B). Po ukončení běhů dětských kategorií
následovala Úpická desítka, závod pro dospělé. Běžeckou neděli zakončilo
v Městském sále slavnostní vyhlášení Zimní běžecké ligy. Seriál sedmi
závodů dokončilo devět lánských běžců.
Vendula Janečková

P. S.: Ve své skromnosti zapomněla autorka článku, paní učitelka Mgr.
Vendula Janečková zmínit, že kategorii žen nad 45 let opanovala a celý
seriál Zimní běžecké ligy vyhrála. Blahopřejeme.
P. Kalousek
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Prùbìné výsledky Grand prix
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Informace výchovné poradkynì
Vzhledem k uzavření škol v České republice došlo ke zrušení Kontaktní
výstavy Střední průmyslové školy Otty Wichterleho v Hronově, která byla
naplánována na 25. 3. 2020. Pokud se výstava uskuteční v náhradním
termínu, samozřejmě se jí rádi zúčastníme. Pokud nikoliv, vybraná záloha
bude žákům vrácena.
Po uzávěrce minulého čísla školního časopisu došlo ke změně počtu
žáků, kteří se hlásí ke studiu na osmiletých gymnáziích. Jednotnou přijímací
zkoušku budou konat celkem tři chlapci, nikoliv dva, jak bylo původně
uvedeno.
Iveta Votočková

Prezentiáda
Dříve než vypukla mimořádná
opatření a v České republice se
zavřely všechny školy, přišel Ondřej
Petera s nápadem zúčastnit se
soutěže s názvem Prezentiáda. Pořadatel, kterým je spolek Student Cyber
Games, na svých webových stránkách uvádí: „Jedná se o soutěž v
prezentačních dovednostech pro všechny studenty středních a žáky
základních škol. Tato soutěž podporuje týmového ducha, kreativní tvorbu,
vyjadřování, vystupování a spoustu dalších, v životě důležitých, schopností
člověka. Snaží se ve studentech vzbudit zdravé sebevědomí a zbavit je
strachu z vyjadřování vlastních názorů.“ Letos se jedná již o 10. ročník a
téma pro soutěžní týmy základních škol zní „Škola nebo život“.
Ondřej oslovil spolužačku Nelu Čápovou a společně po telefonu
připravili prezentaci, která byla s přihláškou elektronicky zaslána
pořadatelům. Vzhledem k současné situaci byla krajská kola zrušena a
nahrazena online koly. Finále Prezentiády pro 30 nejlepších týmů
základních i středních škol by se mělo uskutečnit v Brně 23. až 24. dubna
na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity.
Věříme, že se bude konat, a to i za účasti Nely a Ondřeje.
Iveta Votočková
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Okénko speciálního pedagoga
Děvčata a kluci,
i přesto, že musíte být většinu času doma a
nemůžete chodit do školy, jsou s vámi vaši
učitelé v kontaktu a učí vás na dálku. Takovéto
vyučování jsme ještě nikdy v minulosti nezažili.
By l y c hř ipkové nebo dokonce uhelné
prázdniny (schválně se zeptejte rodičů nebo prarodičů, proč ty uhelné
vlastně nastaly). My tehdejší žáci jsme byli zavaleni úkoly, protože jsme je
dostali všechny najednou, na celé dva nebo tři týdny. Vaší výhodou je, že
se můžete učit postupně, po krocích, jak jste zvyklí ze školy.
Dnes vám napíši několik zajímavostí o čichu, dalším smyslu (po zraku
a sluchu), díky kterému zkoumáme a poznáváme svět okolo sebe.
Význam čichu je dnes možná trochu nedoceněn, pro naše prapředky
byl však mimořádně důležitým, stejně jako zůstává pro zvířata žijící ve
volné přírodě. Lze říci, že čich nám dodává informace o látkách
vyskytujících se v našem okolí, zejména v bezprostřední blízkosti, a tudíž
nás může varovat před nebezpečím dřív než například zrak nebo sluch.
Citlivost čichu je u rozdílných živočichů rozdílná. Velmi dobrý čich mají
motýli, žraloci a šelmy. Psi mají možná nejostřejší čich ze všech živočichů.
Naopak primáti, včetně člověka, mají čich poměrně slabý. A představte si,
u velryb čichový orgán zcela chybí.
Jak jste na tom s čichem vy, můžete vyzkoušet doma. Maminka má
určitě v zásobě koření, které potřebuje při vaření. Přičichněte si a pokuste
se vůně zapamatovat. A potom se zavázanýma očima hádejte, jaké koření
právě držíte v ruce.
Zdroje: wikipedie, zdrave.cz

Hana Sirková

Jak to vidím já . . .
Mé známky v žákovské knížce vyprávějí smutnou povídku
Když se podívám do své žákovské knížky, mnohdy si říkám, zda všem těm
známkám, které jsou takřka stejné, nebývá občas smutno. Neustále
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opakující se stejné známky nejsou zrovna moc
velká zábava. Myslím, že je jim všem smutno,
protože k sobě nemají žádné „jiné kamarády“.
Jen občas se někde objeví známka o stupeň horší.
Bývá nejčastěji z českého jazyka, ale všechny
ostatní nezachrání.
A kterým známkám je vlastně takto smutno? Samozřejmě že
jedničkám. Ale já vlastně ani žádnou jinou známku nechci, a tak je dobře,
že alespoň nějaká ta dvojka mé jedničky v žákovské knížce někdy
rozveselí.
Ondřej Petera, 9. A
Známky v mé žákovské knížce vyprávějí...
Známky v mé žákovské knížce vyprávějí o tom, že se někdy učím a někdy
zase ne. Od jedné paní učitelky jsem jednou slyšel, že mám známky jako
říjnové počasí. Řekl bych, že měla pravdu.
Někdy se mi daří, a to většinou znamená, že se učím. Když ne,
nedopadá to dobře. Jsou i chvíle, kdy se nenaučím, ale písemka je tak
jednoduchá, že ji napíšu na jedničku. Tohle se však děje jen ojediněle.
Máme zavedené takzvané žolíky, které dostáváme každý měsíc.
Můžeme si jimi „vyžolíkovat“ špatné známky, nebo na konci roku odjet na
tajný výlet. Já je používám jen na známky.
V prvním pololetí jsem se musel obzvláště snažit, protože ke
známkám na vysvědčení z 8. třídy se přihlíží u přijímacích zkoušek na
střední školy.
Při pohledu do mé žákovské knížky je tedy rčení, že známky mám
jako říjnové počasí, výjimečně pravdivé.
Matyáš Horák, 8. A
Známky v mé žákovské knížce vyprávějí…
Známky v mé žákovské knížce vyprávějí o tom, kolik mě toho moji učitelé
zvládnou naučit a také o tom, jak se učím já sama.
Myslím, že ve škole dostáváme přiměřené množství vědomostí a zatím
máme schopné učitele, kteří nás učí velmi dobře. Někteří lidé říkají, že
dnešní školy nic nenaučí, ale to podle mě není pravda. Pokud se dítě
12

nechce nic naučit a vyrušuje při vyučování, je samozřejmé, že učitel k dítěti
nepůjde s kouzelným trychtýřem a nenalije mu vědomosti do hlavy.
Já osobně si myslím, že se neučím zle, ale mé výsledky by mohly být
lepší. Vše však záleží na mně a mém postoji k učení.
Lucie Nápravníková, 9. A
Moje známky v žákovské knížce vyprávějí
Podle známek v žákovské knížce je vidět, jak mi učení jde. Hodně mě baví
tělocvik a dějepis, protože se nemusím tolik připravovat. Mám z těchto
předmětů dobré známky. Docela mi jde i přírodopis, vkz, zeměpis, ale
musím se víc učit, abych dostal jedničku. S matikou a fyzikou musí pomáhat
taťka, většinou tomu nerozumím, ale když doma potrénuju, výsledek se
dostaví. Z matiky mám na vysvědčení trojku. S českým jazykem je to horší,
diktáty se nedaří, a tak z nich mám většinou za pět nebo za čtyři. Je to
divné, když vyjmenovaná slova umím. Lepší známky pak doháním ve slohu
a literatuře. Musím chodit na doučování. Máme hodnou paní učitelku, dala
mi na vysvědčení trojku. Angličtina a němčina mě moc nebaví, protože se
musím učit slovíčka. Raději bych lítal venku s kamarády.
Filip Frýba, 7. A
Známky v mé žákovské knížce vyprávějí
Patříme k Páťovi. Jsme rády, že skáčeme s radostí do žákovské knížky a
přibýváme. Nejlepší je, když nás Páťa odnese k učitelům na zeměpis,
němčinu a přírodopis. To k nám přibudou noví hezcí kamarádi. Když hezky
zamrkáme na učitele a učitelky fyziky, matiky, angličtiny a češtiny, přidá se
k nám také pěkný kamarád.
Patrik Dufek, 7. A
Známky v mé žákovské knížce vyprávějí
Známky v mé žákovské knížce vyprávějí o tom, jak jsem se na určité hodiny
připravila, nebo spíše nepřipravila. Bohužel spoustu lidí si i v této době
myslí, že známky určují to, jak jsme chytří. Ale není to pravda.
Všichni jsme v něčem výjimeční, a proto nám přeci nemohou jít
všechny předměty. Někomu jde matematika a jinému zase jazyky. Také je
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učivo, které se dá naučit a kterému nemusíme ani rozumět. Moje známky
například určuje to, jestli jsem se dobře
připravila na konkrétní hodinu a předmět. Také
té přípravě občas nevěnuji dostatek času nebo
něco nepochopím, ale rozhodně to neurčuje,
jaký jsem člověk.
Lidé by si měli tyto dvě věci přestat plést.
Nela Čápová, 9. A
Známky v mé žákovské knížce vyprávějí...
Známky v mé žákovské knížce vyprávějí o mém způsobu učení. Myslím si,
že bych se měl občas učit více, ale snažím se mít co nejlepší známky.
Každý ví, že s vyšším ročníkem je výuka složitější, máme mnoho hodin
a postupně se připravujeme na absolventské práce. Oproti jiným žákům si
myslím, že se učím ještě dobře.
Mé známky vyprávějí, že některé předměty mi jdou snáze, nemusím
se na ně tolik učit a baví mě, ale některé předměty jsou občas složité a
musím se na ně pečlivěji připravovat.
Mým nejoblíbenějším předmětem je tělocvik, protože rád sportuji.
Nedělá problém angličtina a němčina. Při chemii rád pozoruji pokusy, baví
mě fyzika, chápu i matematiku. Čeština, dějepis a přírodopis mě docela
baví, ale musím se učit. Když dostanu špatnou známku do žákovské knížky,
snažím se ji opravit.
Známky v každé žákovské knížce vypovídají o tom, jak se žáci učí,
jaké předměty jim jdou a baví je a v jakých mají naopak problémy.
Adam Horák, 8. A

Sponzoøi 22. dìtského karnevalu
Děkujeme těmto firmám, organizacím a jednotlivcům: APRÍL Bar, Úpice;
MELICHAR CZ, Úpice; Autoopravna BARO, Úpice; Město Trutnov;
Autoopravna, pan Hájek, Úpice; N-SYS s.r.o., Úpice; BÁRTA.BIKE s.r.o.,
Úpice; OBCHODNÍ DŮM s.r.o., Úpice; BEAS, a.s., Choustníkovo Hradiště;
Oděvy, paní Čepelková, Úpice; CA TOMA, Alena Toholová, Úpice; paní
Kociánová, Havlovice; Cukrárna MARATONSTAV, a.s., Úpice; Papírnictví,
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paní Vodičková, Úpice; Diakonie, Broumov; PC, pan Kábrt, Úpice; Dites–
Váhy, s.r.o., Suchovršice; PILA JIRVEN, s. r. o., Rtyně v P.; E4U, pan Mach;
Pizzerie, Úpice; Elektro LELEK s.r.o, Úpice; Polské potraviny, Úpice; Elektro,
pan Adam, Úpice; Polytex s.r.o., Malé Svatoňovice; Elektro, paní Hudá,
Úpice; Prodej dárků, paní Zaňková, Úpice; Generali Česká pojišťovna,
Úpice; Ráj zahrádkářů, Úpice; GRUND a.s., Mladé Buky; Restaurace Pod
Skalkou, Úpice; Hračkárna, paní Těmínová, Úpice; rodina Hronova, Úpice;
Chovatelské potřeby, Úpice; rodina Krčmářova, Úpice; JIP východočeská
a.s., Pardubice; rodina Řezníčkova, Úpice; JOYSON S S Czech s.r.o., Rtyně
v. P.; Skala Music s.r.o., Úpice; JUTA a.s., Úpice; Sklenářství, pan Kostka,
Úpice; Kadeřnictví, paní Břicháčková, Úpice; Sklo-porcelán, Úpice; KARA
a.s., Trutnov; Textil, paní Urbancová, Úpice; Kavárna PŘÍSTAV s.r.o., Úpice;
Tiskárna OFSET a.s., Úpice; Kooperativa a.s., Trutnov; Trafika, pan Rychlík,
Úpice; KOVYS, s. r. o., pan Petr Smékal; VELLA s.r.o., Náchod; Lakovna
REJCHRTOVI s.r.o, Úpice; VETIM s.r.o, Úpice; Lékárna Dr. MAX, Úpice;
VIA s.r.o., Velké Poříčí; manželé Čápovi, Havlovice; Vinotéka, paní
Zelinková, Úpice; manželé Hrabánkovi, Havlovice; WOHN - BAU
s.r.o.,Trutnov; MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s.; Maso KAZDA s.r.o.,
Úpice; MEKR´S s.r.o., Úpice.
Dana Teichmanová

Dopravní výchova na naší škole
Na začátku měsíce dubna měla
proběhnout pro žáky 1. – 5. tříd soutěž
v poznávání dopravních značek. Jde o
možnost zdokonalit se v poznávání těch
nejběžnějších. Jedná se hlavně o tyto
značky: hlavní silnice, konec hlavní
silnice, stezka pro chodce, přechod pro
c hodce, zákaz vstupu c hodců,
křižovatka, dej přednost v jízdě, stůj, dej přednost v jízdě, zákaz stání,
zákaz zastavení, zatáčka, zákaz vjezdu všech vozidel, zákaz vjezdu
cyklistů, práce na silnici, zúžená vozovka, nadchod, podchod apod.
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Značky budou po ukončení mimořádného opatření vystaveny ve škole
v oknech 1. patra přibližně měsíc. Děti se seznámí s jejich významem a
zapamatují si přesné názvy. Pro domácí přípravu můžete zatím využít
internet (www.dopravni-znaceni.eu). Zde najdete i test.
Soutěž v poznávání dopravních značek proběhne následně. Žáci,
kteří bezchybně určí stanovený počet dopravních značek, budou odměněni
drobnými cenami.
Jiřina Meierová

Logopedie (nejen) pro rodièe aneb jak co nejefektivnìji
trénovat doma
Námět na práci na hláskování, sluchové rozlišování a procvičování
problematické hlásky. Hledejte s dětmi, na jaké místo patří například
písmenko R. Použít k tomu můžete něco dobrého, co si pak za odměnu
můžete společně sníst :-). U dětí je tato hra velmi oblíbená.

Jana Švehlová

16

Kurzy pro veøejnost
Všechny kurzy (keramika, dílničky pro školky, Tiffany vitráž i tvoření pro
rodiče s dětmi) se odkládají na neurčito, ale nebojte, určitě o ně
nepřijdete :-).
Jana Švehlová

Znakový jazyk
Pro tentokrát trocha informací, které by vás možná ani nenapadly. Aktuální
situace s koronavirem, informacemi kolem něj i nošení roušek se hodně
dotýká všech lidí se sluchovým postižením a komplikuje jim běžný život.
Všechny důležité informace, které my slyšící získáváme z rádií, televize,
novin, mobilů a jiných zdrojů, se k neslyšícím dostávají velmi pomalu a
často zkresleně. Jak už jsme si říkali, čtení je pro většinu neslyšících velký
problém. Číst samozřejmě umí, ale je to stejné, jako když člověk
neovládající angličtinu přečte anglickou knihu. Slovíčka přečte, ale vůbec
netuší, co přečetl :-). Stejně tak informace z televize jsou velmi často
netlumočené a důležité změny se k neslyšícím dostávají s velkým
zpožděním. V neposlední řadě komunikaci komplikuje nošení roušek (a že ji
opravdu všichni, které znám poctivě nosí), protože nemohou odezírat a u
mnoha znaků je nedílnou součástí právě vyslovené slovo, hláska atd.
Vzpomeňte si třeba na znak z minulého čísla – Náchod/záchod ;-).
Na fotografii najdete znak pro koronavirus. Neslyšící museli vymyslet
znak nový. Původně bylo v návrhu 5 variant. Online hlasování vyhrála níže
uvedená. Doufejme, že tento znak už zase brzy potřebovat nebudeme.

Jana Švehlová
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Naše pøíjmení
Příjmení vznikala postupně, zprvu u šlechticů v podobě přídomku (část
osobního jména).
V Evropě se příjmení nejprve objevila v 9. století v Benátkách. Potom
se tento zvyk rozšířil do severní Itálie a jižní Francie. To bylo v 10. století.
V následujícím století do Katalánska a severní Francie a ve století 12.
do Švýcarska a Anglie.
U nás si lidé začali dávat příjmení zhruba od 14. století. Důvodem
bylo rozlišení osob se stejným jménem ve stejné oblasti. Nejednalo se však
o příjmení dědičná. Příjmení se tehdy mohla měnit například během svatby,
stěhování, při změně povolání nebo podle charakteristiky, na základě které
příjmení vzniklo.
Dědičnost příjmení byla nařízena až patentem císaře Josefa II. v roce
1780. Povinné používání příjmení bylo zavedeno o 6 let později, a to
1. listopadu 1786.
Projekt Česko v datech shromáždil zajímavé údaje. Nejčastějším
příjmením je stále Nováková a Novák. Následují Svobodovi, Novotní,
Dvořákovi a Černí.
Novákovi vévodí žebříčkům nejčastějších příjmení v deseti ze 14
krajů. Výjimkou jsou kraje Jihomoravský, kde vedou Svobodové, Plzeňský s
prvenstvím Černých, Vysočina, kde žije nejvíc Dvořáků, a Olomoucký s
prvním místem Pospíšilů. Přitom s výjimkou Zlínského kraje se příjmení
Pospíšil - Pospíšilová nikde jinde nevešlo mezi první dvacítku nejčastějších
příjmení.
Specifické příjmení, které se mezi nejpopulárnější dvacítku v jiném
regionu nedostalo, má přitom skoro každý kraj. V Moravskoslezském kraji
je to Holub a Holubová, v Plzeňském kraji je běžné příjmení Soukup či
Soukupová, v Olomouckém kraji bydlí zase více Zatloukalů. V Jihočeském
kraji se mezi nejčastější příjmení dostali Zemanovi a Kolářovi, v
Karlovarském kraji Křížovi a v Královéhradeckém kraji Hanušovi.
Příjmení zaměstnanců i žáků naší školy mají různý původ. Najdeme
mezi nimi povolání, vlastnosti, živočichy, národnosti, zdrobněliny atd.
Věda, která se příjmeními zabývá se nazývá ONOMASTIKA.
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Na webových stránkách prijmeni.cz jsem se o svém příjmení dozvěděla
následující informace:
V České republice je celkem 194 lidí s příjmením Teichman, příjmení
Teichman je 8 728. nejčastější příjmení (každý 52 942. obyvatel),
přechýlená forma: Teichmanová.
Z mapky, ale i z tabulky nalezené na uvedených stránkách je jasné, že mé
příjmení se vyskytuje nejvíce na Trutnovsku, a to v počtu 43, na Náchodsku
22, v Hradci Králové 20…

Dana Teichmanová

Mimoøádné opatøení
Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky je
od 11. března 2020 po dobu neurčitou Základní škola Úpice-Lány
uzavřena. Aktuální změny budeme postupně zveřejňovat na
webových stránkách školy.

Aktuální podklady pro domácí vzdělávání
naleznete na Moodlu - ZŠ Úpice-Lány.

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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06/ 04/ 2020
07/ 04/ 2020
08/ 04/ 2020
09/ 04/ 2020
10/ 04/ 2020
13/ 04/ 2020
14/ 04/ 2020

těstoviny zapečené s uzeným masem, červená řepa

hovězí maso na česneku, bramborový knedlík, špenát
velikonoční prázdniny
státní svátek
státní svátek

1a, 3, 7

1a, 3, 7

23/ 04/ 2020
24/ 04/ 2020

nudle s tuňákem a mrkví, sypané sýrem

azu po tatarsku, špagety sypané sýrem
kuřecí prsa na broskvi, brambor

1a, 3, 4, 7

1a, 3, 7

27. 03. 2020 - 30. 03. 2020

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

19 ob. x 26,19 ob. x 28,19 ob. x 30,20 ob. x 65,-

špagety se slaninou a hlívou ústřičnou
rybí krokety, brambor, tatarská omáčka

rýžový nákyp s meruňkami a švestkami
halušky s lučinou

plněný bramborový knedlík uzeninou, zelí kysané
domácí buchty s mákem a tvarohem

494,- Kč
532,- Kč
570,- Kč
1300,- Kč

4

1a

1a, 7

3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 7

1a

3, 7

1a, 7

7

1a

1a, 7

1a

1a

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

cena
obědů

29/ 04/ 2020
30/ 04/ 2020

vepřová pečeně po selsku, houskový knedlík
těstoviny s brokolicí a kuřecím masem

1a, 3, 7

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

27/ 04/ 2020
28/ 04/ 2020

sekaná pečeně, brambor, zelí kysané

1a, 3, 7

1a

hrachová kaše, uzená kýta, okurka kysaná

7

21/ 04/ 2020
22/ 04/ 2020

hovězí maso vařené, křenová omáčka, houskový knedlík

1a, 3, 7

čevabčiči, brambor, obloha
slepice na paprice, noky

nudle s mákem a ovocem

20/ 04/ 2020

vepřová játra na cibulce, dušená rýže

1a

1a

1a, 3, 7

brokolice zapečená se šunkou a sýrem, brambor
česnekový kuskus s kuřecím masem a pórkem
formanské halušky /klobása, sýr/

15/ 04/ 2020
16/ 04/ 2020
17/ 04/ 2020

přírodní vepřové žebírko na houbách, dušená rýže

1a

holandský řízek, bramborová kaše
vepřový vrabec, bramborový knedlík, zelí kysané

francouzské brambory zapečené s uzeným masem

státní svátek
krupicová kaše sypaná kakaem

klobása vinná pečená, brambor, kyselá okurka
státní svátek

indické curry z červené čočky s květákem a dýní
brokolice se sýrovou omáčkou, barevné těstoviny
vepřová panenka na švestách, hranolky

drůbeží jatýrka na slanině, rýže perlová
střapačky se zelím

žemlovka s jablky a tvarohem

VOLBA 2

01. 04. 2020 - 30. 04. 2020

3, 7

7

7

kuřecí stehno, brambory pečené, dušená zelenina

02/ 04/ 2020
03/ 04/ 2020

filet z okouna v sezamo - bylinkové peřince, br. kaše
vepřové maso v mrkvi, brambor

1a, 3, 7, 9

1a, 4, 7

DATUM
01/ 04/ 2020

VOLBA 1

klopsy na smetaně, houskový knedlík

alergeny

JÍDELNÍ LÍSTEK

