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Naši “NEJ” v bøeznu 2020
Sport 6.–9.
Nejlepší sportovec měsíce března kvůli
MIMOŘÁDNÉMU STAVU
nebyl vyhlášen.
Sběr bylin

Filip STEIDLER (3. A)

Sběr papíru

Jakub VÁGNER (3. A)

Hádanky na Moodle:
Losování ze správných odpovědí za
měsíc březen, duben, květen a
červen proběhne najednou v jeden
den až v červnu.
Děkujeme za pochopení
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Výrazný úspìch ákù na ZŠ Úpice-lány
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 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.
Lánské duo přišlo na řadu 8. dubna a porotu
očividně zaujalo, protože už v pondělí
13. dubna bylo jasné, že celostátní finále
soutěže se bude konat za naší účasti. Nela
s Ondrou totiž postoupili mezi 30 nejlepších
týmů a v září v Brně na Masarykově univerzitě
zabojují o titul celkového vítěze Prezentiády
2020.
Iveta Votočková

Divadelní vystoupení - pohádka “láska rohatá”
Děti z kroužku tvořivé dramatiky si pro letošní rok připravily pohádku
„Láska rohatá“.
Pohádkový příběh vypráví o čertu Uriáši. Jelikož mnoho rozumu
nepobral, Lucifer ho vyhnal na zem za poznáním do školy princů a
princezen v Chytrém království. Pekelník se zde zamiloval do princezny
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Rozumilky. Oběma hrdinům se
změnil život, Uriáš zmoudřel a
princezna přestala být taková
rozumbrada.
Naše první vystoupení pro
bývalé zaměstnance školy se
konalo 4. března 2020 v Klubu
loutkářů v Úpici. Malí herci
potěšili svým představením.
Největší odměna pro ně byla
hra s loutkami a povídání s panem Kubíčkem. Touto cestou bychom mu
chtěli poděkovat za vstřícnost, rady a především za čas, který nám věnoval
při zkouškách.
Za několik měsíců, doufám, naši pohádku zahrajeme dětem
mateřských škol Libňatov, Úpice a Suchovršice.
Bohdana Janovská

Všechno je “jinak”
Mimořádná opatření, nouzový stav, nové podmínky, nové nápady, nová
řešení… Za „normálního“ stavu potřeba videokonferencí ve škole nebyla
tak silná, jako je tomu nyní. A nové metody s sebou přinášejí nečekané
situace…
Spánek – základ dobrého zdraví
(Z videokonferencí I)
„Vyhlásila jsem jedno z videosetkání s žáky deváté třídy. Na konzultaci v
9:00 požádal o povolení k přístupu žák LL, ačkoliv nebyl řádně
prostřednictvím ankety přihlášen. Moje učitelské srdce zaplesalo a
samozřejmě jsem mu přístup povolila. A chválím a říkám, jak si vážím toho,
že si kvůli mně přivstal…. Ale on mě opravil: „Já jsem kvůli vám nevstával,
paní učitelko, já jsem kvůli vám totiž ještě nešel spát." Závěr: další
konzultaci navrhnu na 01:40, neboť tento čas odeslání se vyskytuje v emailech s úkoly LL nejčastěji…“
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O dva dny (ve středu) později tentýž žák:
„Dobrý den, paní učitelko, chci se omluvit, že jsem odevzdal úkol pozdě.
Neměl jsem trochu pojem o čase a vstával jsem v 15 hodin. Taky jsem si
myslel, že je čtvrtek. Omlouvám se, snad se to příště už nestane.“
„Už mi je jasné, že žákyně LV dnes nestihla konzultaci v 10:20, protože ji
nevzbudil budík. Téma pro její absolventskou práci totiž zní: Spánek –
základ dobrého zdraví.“
Iveta Votočková
Chybíš jen ty!
(Z videokonferencí II)
Týden se připravuji pod vedením syna Petra na spuštění první
videokonference. Musím to přeci zvládnout. Nastal den D. Všichni zapsaní
žáci 8. A řádně a včas přihlášeni, jen já tam nebyla. A přitom sedím u
svého počítače, vše připravené s předstihem… Volám kolegyni, která má
dceru v 8. A, a ptám se: „Tereza funguje?“ Odpověď zněla: „Ano, všichni
tam jsou, chybíš jen ty.“ Pokládám telefon a zkouším to ještě jednou a
tentokráte lépe…
Snažím se točit také videa, ale pochopila jsem, že ze mě
„youtuberka“ nikdy nebude… Pro účely matematiky to snad ale stačí.
Iveta Jiříčková
Až bych brečela
(Z videokonferencí III)
„Děti už neskutečně prahnou po škole... Soudě podle toho, že jsem dvě
dívky prý až rozbrečela videem a pozdravem z naší prázdné třídy (a to
bylo pozitivně nahrané video!). Eliška, když si video pouštěla, tak údajně
brečela, jak moc už chce do školy… No, tak to se nám už dlouho nestalo,
že děti chtějí do školy… A myslím, že už jich je většina…, jako i učitelů…, já
už bych učila ráda zase přímo tváří tvář ve třídě, až bych brečela :-).
Opravdu mně ta moje partička dětí i kolegů chybí…“
Daniela Dvořáčková
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Jak prožívám koronavirové období, kdy musím být doma
(téma slohového úkolu pro 3. A)
Každý den dělám hodinu dopoledne a odpoledne úkoly do školy.
S rodinou chodíme na procházky do lesa nebo jezdíme autem na výlety.
Včera jsme byli v lesích nad věznicí Odolov, kde jsme viděli 20 bunkrů.
Jindy jsme byli na rozhledně v Markoušovicích. Jezdím na koloběžce
s rouškou, luštím křížovky, čtu knížky a Čtyřlístky. Hraji s maminkou
deskovou hru Lichožrouti a vyjmenovaná slova, kostky, karty Prší, Černý
Petr a pexeso. Také hraji na PC hledačku Záhadné město Káhira a dívám
se na televizi na pohádky. Mám se dobře, jen mi chybí paní učitelka
Daniela, spolužáci a kamarád Pája. Už se těším, až je zase uvidím. ☺
Lukáš Hebký, 3. A
Když teď nemůžu chodit do školy, učím se doma. Učím se s mamkou a
taťkou. Nejvíc skáču na trampolíně, hraju fotbal a hraju PC hry. Nejvíc píšu
diktáty a počítám matematiku.
Baví mě nejvíc hrát si a mazlit se s
morčetem.
Ondřej Píša, 3. A
Jak prožívám koronavirové období, kdy musím být doma
(téma slohového úkolu pro 9. A)
Karanténa přišla náhle a zastihla nás v průběhu pracovního týdne. První
dny byly celkem fajn. Nemusím do školy, můžu chodit dlouho spát a ráno
nemusím nikam vstávat. Doma pro mě karanténa nepředstavuje žádná
omezení. Vše je v obvyklém stylu. Vstanu, podívám se na internet, věnuji se
svým zálibám. Zahraji si na hudební nástroje, vypracuji domácí úkoly.
Můžu jít ven na zahradu pohrát si s naším psem.
Ale má to jedno velké ALE. Už nemůžu jít jen tak mimo dům, všichni
jsou v rouškách. Nechodí se do školy, a i když mi to ze začátku nevadilo,
najednou bych do školy ráda šla, viděla se s kamarády a prožívala běžné
školní dny jako dříve. Možná o to víc, protože základní škola pro mě
koncem tohoto roku skončí a já půjdu na školu jinou. Stejně tak mi chybí
každodenní rutina spojená s docházkou do ZUŠ, kde mám za ty roky hraní
také spoustu kamarádů. Začala jsem tento rok hrát na saxofon a rady paní
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učitelky jsem v začátcích postrádala. Občasné úkoly kontakt s ní nemůžou
nahradit.
Jednu pozitivní věc mě ale karanténa naučila, a tou je fakt, že vše, co
bylo před ní, ať to bylo spojené s úkoly, stresem před písemnými pracemi a
dalšími věcmi běžného života, bylo lepší než toto.
Co napsat závěrem? Ať už ten vir něco zahubí a vše se zase vrátí
zpět do obvyklých kolejí, protože mě už prvotní nadšení z karantény
opravdu opustilo.
Adéla Melicharová, 9. A

Velikonoèní bìh 2020
Říkáte si: “Jak jako Velikonoční běh?” Vždyť se všechny sportovní soutěže
zrušily nebo odročily… Organizátoři Velikonočního běhu 2020
samozřejmě vládní opatření neporušili. Instrukce na internetu zněly jasně:
„Naplánuj si kdekoliv ve svém okolí trasu dle zvolené délky závodu a
vyběhni v čase určeném pro závod. Můžeš běžet i doma na běžeckém
páse.
Od soboty 11. 4. do pondělí 13. 4. Nezapomeň si svou aktivitu
zaznamenat na chytré hodinky nebo mobilní aplikaci. Po dokončení nám
odešli důkaz o absolvování běhu v podobě screenshotu obrazovky z tvé
sportovní aplikace, kde bude vidět datum tvého běhu, délka uběhnuté
trasy a čas. Následně vše zkontrolujeme a zapíšeme tvůj dosažený čas
do výsledkové listiny.“
No a ve výsledkové listině, která čítá více než 4500 běžců (!),
najdeme také dva reprezentanty ZŠ Úpice–Lány. Atleti si mohli vybrat ze
čtyř různých délek tratí (3, 5, 10 a 19 km). Paní
učitelka Vendula Janečková uběhla 10 kilometrů
za 47 minut a 40 vteřin. V kategorii Z50 tak
obsadila vynikající 6. místo, v absolutním pořadí
atletů, kteří si vybrali „desítku“ (ženy a muži
dohromady), skončila padesátá.
Druhý reprezentant ZŠ Úpice–Lány pan
učitel Zdeněk Hrabánek zvolil nejdelší trať
s označením „COVID-19 km“. Zaběhl ji za
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1:43:14, čímž se ve své kategorii M50+ zařadil na skvělé 10. místo.
V absolutním pořadí borců, kteří zvolili nejdelší trať, skončil sedmdesátý
šestý.
Klobouk dolů před oběma běžci-pedagogy a díky za reprezentaci
školy.
Petr Kalousek

3D tisk pomáhá
Nová 3D tiskárna na ZŠ Úpice–Lány pracuje
i v době mimořádných opatření. Škola se
aktivně zapojila do boje proti koronaviru
tvorbou přípravků na šití ochranných roušek
a plastových dílů na ochranné štíty.
Ke dni uzávěrky tohoto čísla časopisu
se na ZŠ Úpice–Lány vytisklo více než 200
předmětů, které pomáhají s bojem proti covid-19. Díky této formě pomoci
putovalo přes 140 kusů ochranných štítů z
lánské školy přímo pro město Úpice. Tiskárna
v tomto boji odpracovala už přes 475 hodin
tisku. A stále pracuje dál…
Jakub Huček

Lánská Laka
V sobotu 14. března 2020 měl proběhnout 30. ročník Úpické laťky.
Mimořádná opatření vyhlášená českou vládou se však týkala i mítinku,
který se chystal oslavit své jubileum.
Před uzavřením škol jsme však ještě stihli uspořádat alespoň školní
kolo ve skoku vysokém, tzv. Lánskou laťku. Ti nejlepší nás měli
reprezentovat právě na Úpické laťce.
Lánská laťka proběhla v lánské tělocvičně v pondělí 9. března 2020.
Nejpočetněji byla obsazena kategorie mladších dívek. Všechna tři děvčata
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shodně skočila 115 cm. O pořadí rozhodoval počet pokusů (1. Yen Nhi Vu
Thi, 2. Kateřina Jansová, 3. Dorota Vojtěchová). Obdobná situace
panovala i v kategorii starších dívek. První tři místa patřila osmačkám, které
pokořily laťku ve výšce 120 cm (1. Adéla Koudelová, 2. Vendula
Menšíková, 3. Antonie Píchová). Mezi mladšími chlapci exceloval Filip
Raabe. Zdolal 140 cm. Druhý byl Štěpán Smékal a Jiří Peterka. Oba skočili
125 cm. Starší chlapci předvedli také hodnotné výkony. Ondřej Netolický
se přenesl přes laťku ve výšce 168 cm. O 15 cm za ním zaostal druhý
Marek Pytela. Bronz si vyskákal všestranně nadaný Ondřej Souček.
Vendula Janečková

Jak to vidím já . . .
Posílám vzkaz v lahvi…
Jednou jsem se vzbudil a měl pocit, že už to dál nezvládnu. Neměl
jsem nikoho, komu bych se svěřil, a to mě přitom sužovalo tolik starostí. Říci
to rodičům nepřicházelo v úvahu, protože by mě nikdy nepochopili, navíc
mají vlastní starosti a já je nechtěl zatěžovat. Možná by se k vlastní
zpovědi nejvíc hodili přátelé, to máte pravdu. Jenže já žádné nemám,
proto nemohu využít ani tuto možnost.
Vzal jsem si svačinu a pití, tužku, papír a vyrazil na kopec nedaleko
našeho domu. Tam jsem se zakousl do sendviče se šunkou a sýrem,
chopil se pera a začal psát vlastní zpověď plnou všeho, co mě
trápí a sužuje. Ani nevím, jestli jsem psal hodinu, dvě nebo tři, ale
po nějaké době se setmělo a já už neviděl, co píšu, a tak jsem se
vydal zpět domů. Cestou mi došlo, jak se mi vlastně ulevilo, že
jsem se mohl vypsat ze všech svých problémů na papír. Dopil
jsem Coca-Colu a do prázdné lahve vložil své myšlenky. Na
úplný konec jsem přihodil šifru, která, pokud ji někdo rozluští,
ukáže moji adresu. Láhev jsem odhodil do malé říčky a šel
domů. Odpovědi jsem se nikdy nedočkal. Ale mojí mysli se
ulevilo.
David Mokrý, 6. B
9

Ležím si ve vaně
navzdory koroně.
V myšlenkách cestuji,
jak ležím v Dubaji,
na pláži písečné,
počasí slunečné.
A v mořském příboji
láhev se objeví,
v které je napsáno,
že máme vyhráno.
Nemoc nás neskolí
a zase do školy…
(zkráceno)
Šimon Souček, 6. B
Posílám vzkaz a pozdravení do všech pečovatelských domů a domovů pro
seniory!
V í m , ž e vás nemohou navštěvovat vaše rodiny a asi se vám po nich
velmi stýská. Dovedu si to představit, protože i my, školáci, už
se těšíme, až se setkáme se svými spolužáky ve škole.
Nevíme, za jak dlouho se vrátíme do škol a kdy vy se uvidíte
se svými příbuznými. Proto vás chci pozdravit alespoň takto
nadálku.
Zdravím také všec hny pečovatelky, sestř ič ky a
zdravotníky, kteří se o vás starají. Ve zprávách v televizi
vidíme, že jste v těch nejlepších rukou.
Přeji vám všem hodně zdraví!
Káťa Horáková, 6. A
Komu bych chtěla poslat vzkaz v láhvi? Tak to sama nevím. Naposled jsem
psala vzkaz – dopis – na táboře rodičům, sestře a také prarodičům. Už je
to docela dlouho a od té doby jsem nikomu neposlala ani pohled.
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Od toho mám mobilní telefon. Když potřebuji s někým mluvit, tak mu
prostě zavolám. Ale kdybych teď právě někomu měla poslat vzkaz, byli by
to moje prarodiče. Napsala bych jim: „Jak se máte, co děláte? Ráda bych
už vás viděla, protože se mi stýská. Těším se na červen, kdy u vás budu
moci strávit nějaký čas.“
Tereza Janečková, 8. A
Snad každý někdy přemýšlel o tom, jaké by to bylo, kdyby někde na pláži
nalezl tajný vzkaz. Určitě jsme si představovali, co by v takové zprávě
mohlo být napsáno a co by po nás mohl neznámý odesílatel žádat. Ve
spoustě filmů jsme určitě viděli podobné vzkazy psané piráty, kteří v nich
zasílali mapy k pokladům. V jiných filmech jsme zase mohli spatřit dopisy,
které někdo poslal, aby se druzí dozvěděli, jak se žije například na pustém
ostrově. Způsobů, jak vzkaz v lahvi odeslat, je hned několik.
Už mnohokrát mě napadlo, že by bylo zajímavé,
kdybych zkusil, třeba jen po proudu řeky, zaslat vzkaz. Kdo
by ho asi po těch stovkách kilometrů našel a přečetl? Kam
by až můj vzkaz doplul? Nikdy jsem ale nedokázal
vymyslet, co bych napsal.
Měl bych možnost ostatním sdělit anonymně své
myšlenky a ti by o nich mohli přemýšlet. Mohl bych na
lísteček napsat datum a místo vypuštění lahve. Jedinec,
který by vzkaz našel, by se tak mohl dozvědět, jak
dlouho a odkud zpráva pluje. Vzhledem k momentální
situaci ve světě to vidím spíše tak, že bych ostatním
sdělil reprodukční číslo…
Ondřej Petera, 9. A

Netradièní geometrie
Žáci šestých tříd odevzdávali minulý týden netradiční domácí úkoly z
matematiky. Geometrické úlohy se nebudou elektronicky odevzdávat tak
jednoduše jako výsledky početních příkladů, a tak jsme začali zvolna.
Úkolem bylo kreativním způsobem namalovat a vyfotografovat pomůcku k
nové látce - ÚHLOMĚR. A některé práce se opravdu zdařily. Mrkejte! :-)
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Petra Nývltová

Banka je vlastnì lavice
Jedním z předmětů žáků devátých tříd je FINANČNÍ GRAMOTNOST.
Jedná se o předmět samostatný.
V jiných základních školách je součástí předmětů, např. M, VkO atd.
Pojďme se spolu podívat trochu do historie bankovnictví.
Z různých zdrojů se můžeme spolu s našimi žáky dozvědět, že:

• historie bankovnictví sahá hluboko do dějin lidstva,
• už starověké zprávy se zmiňují o lidech, kteří poskytovali služby, které
bychom dnes označili za směnárenství a peněžnictví,
• antické Řecko a Řím znaly úschovu financí za poplatek a půjčování na
úrok,
• se ze starověkého Říma zachovaly i poukázky na drahé kovy,
• území dnešní Itálie bylo tedy jedním z hlavních center evropského
obchodu také ve středověku,
• region byl křižovatkou několika pozemních a námořních obchodních
cest, po kterých přijížděli kupci z jiných částí Evropy,
• se zde proto rozvinuly služby směnárníků, kteří obchodníkům
vyměňovali mince z různých koutů světa za jiné, kterými bylo možno
platit nové zboží,
• vznikala poptávka i po vkladových službách,
• byla v kurzu také práce specialistů na zkoušení mincí, kteří
prověřovali pravost platidel,
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• padělatelé a šiřitelé falešných mincí mohli v lepším případě očekávat
smrt na hořící hranici, v horším případě byla exekuce okořeněna
krutým mučením, které mělo odradit další pachatele.
Italský region se do historie bankovnictví nesmazatelně
celému finančnímu oboru dal název. Právě z italského
pochází dnešní slovo „banka“. Původní význam slova
znamená lavici nebo stůl, tedy místo, na kterém byly
bankovní transakce.

zapsal i tím, že
„il banco“ totiž
je přitom jiný –
prováděny první

Když pan Giovanni di Bicci de' Medici sedával na konci 14. století na lavici
před svým domem ve Florencii, jistě netušil, že právě píše první stránky
historie jednoho z největších středověkých bankovních domů –
Medicejské banky. Pan Giovanni přijímal místní obchodníky a
podnikatele, od kterých přebíral do úschovy mince a zlato. Za ně
vystavoval stvrzenky, na které bylo možné uložené prostředky později
vyzvednout.
O půl století později už byla Medicejská banka jednou z nejvýznamnějších
evropských finančních institucí a její vliv sahal daleko za hranice Itálie.
Současnosti se však nedočkala, její existenci předčasně ukončil vpád
Francouzů do Florencie roku 1494.
Nejstarší dosud existující banka na světě je právě italská – Monte dei
Paschi di Siena byla založena už v roce 1472. Úspěšně přežila všechny
válečné konflikty i politické změny na území Itálie a paradoxně téměř
zkolabovala až v době hlubokého míru. Po více než pěti stoletích úspěšné
existence ji dostal na kolena velký počet nesplácených úvěrů. Vzhledem
k počtu střadatelů, které by bankrot postihl, byla nucena zasáhnout italská
vláda. Nejstarší banka světa v roce 2016 obdržela finanční pomoc ve výši
20 miliard eur a svoji historii tak může psát dál.
Tak – a 1. lekci máme za sebou. Příště – první
banky u nás + platidla.
Dana Teichmanová
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Znakový jazyk
Roušky, roušky, roušky… to je nekonečné téma u všech. Jejich nošením
vzniká u neslyšících velká komunikační bariéra - nemohou odezírat a
nemohou vnímat mimiku obličeje. Jeden z nápadů je rouška s průzorem,
která sice vypadá dobře, ale hodně se mlží. Druhou variantou je nošení
štítů (stejných jako se tisknou u nás ve škole), ale ty využívají hlavně
tlumočníci (určitě jste viděli v televizi, například v pořadu UčíTelka).
Organizace pomáhající neslyšícím rozdává kartičky s instrukcemi,
které jsou návodem, jak správně komunikovat. Pokud byste se do takové
situace dostali, nezapomeňte, že pro mnoho neslyšících je čtení problém,
nemusí všemu rozumět. Proto nepište souvětí, ale krátké a výstižné věty.
A pokud si chcete zopakovat pár znaků, najdete je na našem školním
Moodlu i bez přihlášení ve složce Pro celý ÚL. Mějte se krásně a užívejte
sluníčka :-).

Jana Švehlová

Logopedie (nejen) pro rodièe aneb jak co nejefektivnìji
trénovat doma
Na našem školním Moodlu najdete ve složce Pro celý ÚL logopedii pro vás
všechny na doma. Postupně doplňuji další a další informace a cviky.
Doporučuji vyzkoušet výzvu na 30 dnů, která Vás každý den na chvilku
zabaví, procvičíte společně nejen řeč, ale i zrak, sluch, motoriku atd. Pokud
si nemůžete vytisknout hrací pole, můžete vyplnit to naše časopisové ;-). Ať
14

se daří, užívejte společné chvíle doma, povídejte si, hrajte, zkrátka
užívejte :-).

Jana Švehlová

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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05/ 05/ 2020
06/ 05/ 2020
07/ 05/ 2020
08/ 05/ 2020
11/ 05/ 2020
12/ 05/ 2020
13/ 05/ 2020
14/ 05/ 2020
15/ 05/ 2020
18/ 05/ 2020
19/ 05/ 2020
20/ 05/ 2020

rybí karbanátek, brambor

vepřový vrabec, bramborový knedlík, zelí kysané
Státní svátek

vepřová játra na cibulce, dušená rýže

kuře pečené na žampiónech, brambor
bramborový guláš, chléb

cikánská hovězí pečeně, houskový knedlík
vepřové v mrkvi, brambor
hovězí guláš, kolínka

rizoto z vepřového masa sypané sýrem

lasaně s vepřovým masem a zeleninou

1a

1a

7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

3, 7

1a, 3, 7

26/ 05/ 2020
27/ 05/ 2020
28/ 05/ 2020
29/ 05/ 2020

vepřový prejt, brambor, zelí kysané
maminčino kuře s nudlemi

tuňák s rýží
boloňské špagety sypané sýrem

1a, 7

29.04.2020

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

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

494,- Kč
532,- Kč
570,- Kč
1235,- Kč

nudle s mákem a ořechy
hovězí maso vařené, křenová omáčka, houskový knedlík

květák smažený, brambor

hermelínové rizoto

kolínka s anglickou slaninou a vejci

kovbojské fazole, chléb
zapékané jablkové nudle

čevabčiči, brambor, obloha

krupicová kaše sypaná kakaem

plněné bramborové knedlíky uzeným masem, zelí kysané

žemlovka s jablky
střapačky se zelím

tortillas plněné kuřecím masem

halušky s vejci

makové záviny

taštičky s džemem
Státní svátek

kuřecí játra na zelenině s rýží

česnekový kuskus s pórkem

bramborové placky s jablky

VOLBA 2

04. 05. 2020 - 31. 05. 2020

1a, 3, 7

1a , 3, 7, 8

1a, 3, 7

7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a

1a, 3, 7

1a, 7

1a, 3, 7

1a

1a, 3, 7

1a

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

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, pistácie,

polévka dle denní nabídky

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

1a, 3, 7

4, 7

1a, 3, 7

cena
obědů

25/ 05/ 2020

vepřová panenka na smetaně, rýže perlová

1a, 7

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

21/ 05/ 2020
22/ 05/ 2020

1a, 3, 7

kuřecí řízek smažený, brambor
hovězí maso vařené, rajská omáčka, kolínka

1a, 3, 7

1a, 7

1a

1a, 3, 4, 7

1a, 3, 7

1a

koprová omáčka, vejce vařené, houskový knedlík

DATUM
04/ 05/ 2020

VOLBA 1

kuřecí maso po čínsku, dušená rýže

alergeny

JÍDELNÍ LÍSTEK

