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Naši “NEJ” v prosinci 2021
Nejlepší sportovci měsíce (6.–9. tříd):

Leona UHLÍŘOVÁ (6. A)
Kateřina HORÁKOVÁ (8. A)
Anežka KULTOVÁ (9. A)
Yen Nhi VU THI (8. B)
Sabina KÁBRTOVÁ (9. A)
Dorota VOJTĚCHOVÁ (9. A)
Vojtěch SOBOLÍK (6. B)
Kryštof KOBOS (7. A)
Jiří PETERKA (8. B)

Nejlepší sběrač bylin měsíce:

Natálie TOMKOVÁ (6. B)

Hádanky na Moodlu:
(3 vylosovaní ze 7 autorů 100% odpovědí)

Marie VLČKOVÁ (6. B)
Laura VOJTĚCHOVÁ (6. B)
Karel PÍŠA (8. A)
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Vánoce V ÚLu
Vánoce utekly jako voda, ale my si rádi připomínáme akce, které nám
zpříjemnily předvánoční čas a navodily sváteční atmosféru. Škola byla
hezky vyzdobena a každá třída měla svůj originální stromeček. Některé
akce se musely kvůli nastaveným opatřením zrušit, jiné se naopak
uspořádat povedlo.
Například o netradiční čepičkový adventní kalendář děti nepřišly.
Každý den byla vylosována třída, která si vybrala jednu čepičku s
odměnou. Zavěšené čepičky zdobily celý prosinec chodbu před ředitelnou.

Dětský parlament vyhlásil soutěž „O nejlepší cukrářský výrobek“. A
sešlo se jich opravdu hodně. Tajného hlasování se zúčastnila celá škola.
Vítězkou se stala Dorota Vojtěchová z 9. A se svým perníkovým betlémem.
Druhé místo obsadila Iveta Pavlásková ze 7. B s nádherným „včeličkovým“
dortem, třetí a čtvrté místo získaly perníkové dobroty děvčat z 2. A perníčky Charlotty Sedláčkové a perníkový stromeček Amálky Říhové.
Akce Bleší trh, Vánoční show a diskotéka byly zrušeny.
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Na prázdniny se všichni Láňáci rozešli s dobrou náladou a s dárečky,
které si předali ve třídách.
Bližší informace, fotogra e a videa z těchto akcí najdete na školním
facebooku a stránkách školy.
(Ji)

Kdo hledá, najde
Se záludnými úlohami zeměpisné soutěže "Kdo hledá, najde" si nejlépe
poradili Jan Balcar (7. B), který vyhrál kategorii 6. a 7. tříd, a Adam
Semerák (8. B), který dominoval v kategorii 8. a 9. tříd. Gratulujeme.
Kompletní výsledky najdete zde.

(Ks)

fi
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Puzzle v rekordním èase
Více než pět let vydržel školní rekord v
zeměpisné soutěži dvojic ve skládání
puzzle mapy Česka na čas, který
držely od listopadu 2016 Lucie
Boudyšová a Aneta Žďárská
(2:19,22). Až do 6. ledna 2022.
V rámci osmého ročníku oblíbeného
klání byl překonán hned dvakrát!
Nejdříve Natálií Tomkovou a Marií
Vlčkovou ze 6. B (2:10,84) a hodinu
poté Barborou Kultovou a Eliškou
Starou také ze 6. B (2:10,45).
Kat egor ii 8.–9. tříd opanoval y
Kat eř ina Horáková a Zuzana
Marešová z 8. A.

(Ks)
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Informace výchovné poradkynì
Stejně jako v loňské roce jsme i letos oslovili naše bývalé žáky, dnešní
studenty 1. ročníků středních škol. Požádali jsme je prostřednictvím e-mailu,
aby nám sdělili, jak se jim daří, jak si vedou v nové škole a zda si vybrali
ten správný studijní obor. Přišly čtyři odpovědi. Ihned zareagovali Matěj
Čížik a Marek Langer, o něco později dorazily informace od Venduly
Menšíkové a Petry Janečkové. Všichni souhlasili se zveřejněním svých
odpovědí ve školním časopise.
Dobrý večer,
na škole se zatím daří dobře, s učiteli je dobrá domluva a se spolužáky
tvoříme dobrý kolektiv. Za tu dobu jsem už stihl získat napomenutí třídního
učitele za prskavku ve třídě. Hlavní předměty zvládám, ale odborné nic
moc. Z češtiny mi aktuálně vychází dvojka, z matiky čtyrka, fyzika trojka.
Se známkama jsem v rámci možností spokojen.
Pěkný zbytek dne,
Matěj Čížik
(SPŠ O. Wichterleho Hronov, obor autoopravář)
Dobrý den, paní učitelko,
daří se mi dobře. S výběrem školy jsem spokojený, obor na průmyslovce
jsem si zvolil snad správně, i když programování jsme teprve začali. S
češtinou a matikou nemám problém, hodně využívám znalostí učiva ze
základky, ze začátku jsem hodně využil v češtině třeba dobře probrané
větné rozbory a učiva literatury a matematiky ze základky využívám
doteď. V češtině mám dokonce lepší průměr než na základce.
V angličtině bohužel na této střední škole preferují americkou angličtinu, na
základce jsme probírali britskou, takže mi bohužel hodně chybí slovíčka,
musím se jich dost doučovat. Chemie je pro mě jednoduchá, využívám
všechny znalosti ze základky. Fyzika je velice těžká, probírá se velmi do
detailu, učivo ze základky se v podstatě nedá využít. S technickým
kreslením jsem se na základce sice setkal, ale na střední je úplně o něčem
jiném.
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Myslím, že patřím k lepším studentům ve třídě, že mě na další studium
učitelé lánské školy připravili velice dobře.
Moc všechny na Lánech zdravím, ať se Vám daří.
Souhlasím se zveřejněním v časopise, pokud moje poznatky ostatním
pomůžou.
Marek Langer
(SPŠ Trutnov, obor informační technologie – elektronické počítačové
systémy)
Dobrý den.
Mám se vesměs dobře a v nové škole se mi líbí, také musím uznat, že jsem
si vybrala opravdu zábavný a i zajímavý obor.
V češtině a matematice stále s něčím bojuji a jsem v takovém tom třídním
průměru, ale v odborných předmětech patřím k těm lepším žákům. Bohužel
už to není tak, že by mi stačilo se učit půl hodiny, jelikož testů je totiž
poměrně hodně, ale není to nic, co by se nedalo zvládnout. Takže jsem
spokojená, covid se mi zatím vyhýbá a nějak jsem zapomněla, že je tu stále
s námi.
Posílám pozdrav do školy.
Vendula Menšíková
(Střední průmyslová škola stavební Hradec Králové, obor stavebnictví)
Moje první měsíce na zdrávce…
Jsou to už 4 měsíce, co studuji na Střední zdravotnické škole v Trutnově
v oboru praktická sestra. Hned jak jsme usedli do lavic, tak na nás učitelé
apelovali, dokonce i sám pan ředitel, abychom nepodceňovali učivo a učili
se. Kladli hlavně důraz na somatologii, protože v tomto předmětu nejvíc
žáků propadá v pololetí. Já jsem zatím se svým prospěchem spokojená,
protože mi vychází vyznamenání, které jsem neměla ani na základní škole.
Těžím z toho, co mě lánští učitelé naučili. Jsem ráda, že na nás byli přísní a
důslední, a proto nyní nemám problémy.
7

Na škole jsem spokojená, ale mohli by nám dávat méně testů. Jinak si
nestěžuji. V mé třídě jsou jenom samá děvčata a kolektiv je celý super, lepší
než na základce. Na škole pořádají různé kroužky, zájezdy do zahraničí,
soutěže… Do školy dojíždím. Cesta autobusem trvá přes jednu hodinu, ale
stojí to zato. Už se těším, až budeme mít praxe.
Tereza Janečková
(VOŠ, SZŠ a OA Trutnov, obor praktická sestra)
Zatímco bývalí deváťáci se tedy již těší na první vysvědčení ze střední
školy, ti současní se stále ještě rozhodují. Mnozí z nich navštívili hned
několik dnů otevřených dveří, aby měli jistotu, že jejich rozhodnutí bude
správné. Někteří už mají jasno a dokonce odevzdali podklady k vyplnění
přihlášky. Posledním dnem, kdy je potřeba toto učinit, je 11. únor 2022.
Poté budou vytištěny přihlášky z programu Bakaláři, podepsány ředitelem
školy a následně rozdány zpět žákům. Ty, kteří potřebují potvrzení o
zdravotní způsobilosti, čeká ještě návštěva dětského lékaře. Do 1. března
2022 je potřeba přihlášky odeslat na příslušné školy.
V příštím číslem školního časopisu se dozvíte, jaké školy si žáci 9. A
vybrali pro své další studium.
Pozn. red.: Texty nebyly upravovány.
(Vč)

To se nám ještì nestalo
Hned devět žáků 2. stupně se stalo v prosinci
sportovcem měsíce. Všichni shodně nasbírali
11 bodů. Jsou to: Leona Uhlířová (6. A),
Kateřina Horáková (8. A), Yen Nhi Vu Thi
(8. B), Sabina Kábrtová, Anežka Kultová a
Dorota Vojtěchová (všechny 9. A), Vojtěch
Sobolík (6. B, Kryštof Kobos (7. A), Jiří Peterka (8. B). Věříme, že někdo
z nich se stane i celkovým vítězem 35. ročníku soutěže „O nejlepšího
sportovce školy“. Blahopřejeme!
(Pk Tv+sport)
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Pááci a šesáci na lyák pojedou
Lyžařský výcvik pro žáky 5. a 6. tříd se
uskuteční od 14. února do 18. února 2022
v Petříkovicích. Pro tuto věkovou kategorii a
typ lyžařského výcviku platí jiné podmínky
než pro pobytový lyžařský výcvik.
Bližší informace k lyžařskému výcviku žáci
obdrží před pololetními prázdninami.
Podmínky testování se mění každou chvíli.
Zda budeme potřebovat PCR test nebo bude
stačit antigenní test ze školy, dáme včas
vědět.
Poslední splátku je nutné zaplatit do konce
ledna.
Co si už jenom přát? Dobré sněhové podmínky a zlepšující se covidovou
situaci.
(Jč)

Jak to vidím já . . .
Pes, kterého uzdravíš, tě nekousne. To je rozdíl mezi zvířetem a
člověkem.
Jedná se o citát Marka Twaina (vlastním jménem Samuel Langhorne
Clemens). V originále: “If you pick up a starving dog and make him
prosperous he will not bite you. This is the principal difference between a
dog and man”. Možná se stala chyba v překladu, ale podle mne je to
správně přeloženo: “Pokud si vezmeš hladovějícího psa a nakrmíš ho,
nekousne tě. To je hlavní rozdíl mezi psem a člověkem”.
Pes většinou kousne v sebeobraně pod vlivem pudu sebezáchovy,
tedy pokud se cítí v nebezpečí. Pravdou je, že pokud si pořídíme do rodiny
psa, tak první, co automaticky uděláme, je, že mu ukážeme jeho pelíšek,
misku s vodou a jídlem. Pes, pokud se bude cítit bezpečně, tak si s rodinou
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naváže velmi brzy citové pouto a vybere si svého pána. Většinou toho, kdo
ho krmí.
Nevidím žádný rozdíl mezi člověkem a zvířetem v chování. Zvíře,
pokud je myšleno žijící ve volné přírodě, se vždy přizpůsobí svému okolí, a
to svým přirozeným pudem. Člověk dělá v podstatě to samé, vždy se
přizpůsobí situaci, ve které se ocitne.
Rozdíl vidím mezi člověkem a psem. Pes je od doby, co byl ochočen,
nepostradatelným přítelem člověka. Člověk dokáže psa vycvičit ke svým
potřebám (hlídání stáda, majetku, rodiny i osoby). Člověk se psem
dokážou mezi sebou navázat velice úzký kontakt. Navíc jsou jeden
druhému prospěšní. Proto se právem říká, že pes je nejlepší přítel člověka.
U lidí to tak nefunguje. Když člověka nakrmíte nebo uzdravíte, tak má
svoje představy, potřeby a sny a jde si tvrdě a bezohledně za svým.
Myslím si však, že člověk se takto chová jen v určitém věku. Ve stáří, kdy se
stává závislým na pomoci druhých, začíná přemýšlet a také se chovat
úplně jinak.
Sindy Ďuranová, 7. A
Jedno páteční odpoledne, když jsem šla nakupovat, zaslechla jsem
nedaleko kontejnerů kňourání. Vydala jsem se za zvuky a za kontejnerem u
zdi jsem objevila krabici, ve které se něco hýbalo. Rozevřela jsem ji a
spatřila malé ekaté ušmudlané štěňátko. Dívalo se na mě a jakoby mi
říkalo: „Zachraň mě!“ Popadla jsem milé štěně a pospíchala rychle domů.
Bylo celé od bláta a hrozně moc zapáchalo, tak jsem ho hned vykoupala.
Dala jsem mu misku s masem a vodou, hltavě spořádalo všechno. Večer,
když dorazili rodiče z práce, byli překvapeni. Naštěstí jsou milovníky
zvířat, a tak mě s pejskem nevyhodili. Následující den jsme navštívili
veterináře, který pejska prohlédl a dal mu prášky na odčervení.
Uplynulo několik let, štěňátko vyrostlo v dospělého psa.
Jednou, když jsme se vraceli cestou přes park od
babičky, náhle na mě zaútočil neznámý muž. Můj psí
kamarád se zakousl do jeho nohy, a tak mě zachránil.
Julie Janovská, 7. B
Když zachráníme osamělého psa, který je vážně
zraněný a už několik měsíců bloudí ulicemi, tak nám projeví vděčnost.

fl
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Nechá se pohladit a je velmi pravděpodobné, že nás nenapadne. Pes
jedná instinktivně.
Ale když pomůžeme člověku, který je nemocný, nemá peníze nebo
má hlad, tak nikdy nevíme, jestli nás nezradí nebo se neobrátí proti nám.
Například v dnešní době dochází k častému napadení zdravotníků, kteří se
snaží pomáhat a léčit nemocné lidi.
Člověk bývá velmi nevyzpytatelný, a proto je obtížné dopředu
odhadnout jeho chování.
Jan Balcar, 7. B
Pes bývá nejlepší přítel člověka, a proto jeho majitel udělá vše. Například
když se pejsek zraní nebo mu není dobře, jeho páníček je ochoten mu
pomoci, vezme ho ke zvěrolékaři a ten ho ošetří. Pejsek svým pohledem
vyjadřuje vděčnost. Na rozdíl od zvířat lidé berou pomoc jako
samozřejmost a jsou často nevděčnými pacienty, kteří si stěžují na péči, na
jídlo a celý zdravotnický systém.
Ema Nývltová, 7. B
Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem
a člověkem. Říká ti to něco? Pokud ne, tak poslouchej. V dnešním světě si
stále někdo stěžuje a nikdo není spokojen.
Sestřenice jela jednou domů ze školy autobusem, a když čekala na
autobus na zastávce, stála tam také nějaká starší paní s taškou v ruce.
Vypadalo to, že v ní má těžký nákup. Sestřenice jí chtěla pomoci, ale paní
ji neuctivě odbyla a naštvaným hlasem řekla: “Nepotřebuji pomoc.” Proč
mají lidi potřebu takto se chovat, když jim někdo nabídne svoji pomoc?
A teď se podívejte na psy, ti vás nikdy neodmítnou. Když si chceš s
někým hrát, můžeš jít za svým psem a on si s tebou pravděpodobně rád
pohraje. Když si vezmeš nějakého pejska z útulku, on ti bude určitě vděčný.
Když je pejsek nemocný a ty s ním jsi, navštěvuješ veterináře, staráš se o
něho a on se potom uzdraví, bude ti velmi vděčný a svou lásku dá jasně
najevo. Když psovi zachráníš život, už tě nikdy nekousne. Takový je rozdíl
mezi člověkem a psem.
Iveta Pavlásková, 7. B
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Říká se, že pes je nejlepší přítel člověka, a tak tomu i často je. Můžete mu
cokoli říct, se vším se mu svěřit a on to nikomu neřekne. V našem životě se
objeví spousta lidí, kteří nás zradí a nebo ublíží, přestože my jsme tady pro
ně byli, když oni nás potřebovali. Jsem sice ještě mladá a nejspíš ty největší
zrady v životě ještě přijdou, ale i já jsem se setkala se zradou a ublížením.
A nejčastěji od osoby, od které jsem to vůbec nečekala. Ale jak se říká:
něco hezkého končí a něco krásnějšího začíná.
Sabina Kábrtová, 9. A
Já osobně si myslím, že tento citát je hodně pravdivý. Znám jeden podobný
příběh, který se opravdu stal. Paní z Afriky pracovala jako záchranářka
divokých zvířat. Zachraňovala opuštěná mláďata, co by se o sebe nemohla
starat sama.
Za docela bouřlivého dne se ozvala vysílačka: „Hlásíme požár ve
středu západní džungle! Vyskytují se zde vysoce ohrožené druhy lvů.
Okamžitě vyjeďte.“
Záchranný tým okamžitě vyrazil. Museli však z auta vystoupit ve
čtvrtce cesty, protože cesta byla neprůjezdná. Došli na místo a začali
rychle sundávat opice ze stromů a odnášet je do auta. Nenašli jediného
lva.
Záchranářka i přes silně praskající oheň zaslechla mňoukající hlásek.
Začala panicky obracet všechny hořící klacky bambusu a hledat lví mládě.
Našla mládě lvíčka s popálenou levou přední nohou. A to mládě má u sebe
dodnes. Každý den se s tím lvem mazlí. Dokonce když je v létě teplo, spí s
ním venku. Tenhle lev jí zůstal vděčný za to, že mu zachránila život.
K člověku se můžete chovat sebelépe a on vás může nenávidět. To je
hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.
Marie Vlčková, 6. B
Mezi člověkem a zvířetem je velký rozdíl, nejen ve vzhledu, ale i v povaze
a vlastnostech. Málokdy se můžeme domnívat, že víme, jak se pes cítí a co
si vlastně myslí. Zrovna tak jako lidské chování ovlivňuje mnoho faktorů, tak
i pes má své vlastnosti v genech, které si nese po svých rodičích. Je moc
důležité, v jakých podmínkách pes vyrůstal, jak se k němu lidé chovali, jak
důrazná je jeho výchova. Z genů pochází jeho povaha, a i když se člověk
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snaží sebelépe, nemůže si být jistý, že pes neublíží. Většinou se tak stává v
obraně, ale třeba i z leknutí.
Ne nadarmo se říká, že pes je nejlepší přítel člověka. Jeho upřímná
radost z vaší přítomnosti je tak vřelá a opravdová, těší se na vás, i když mu
není zrovna nejlépe. Pes je skutečně nejvěrnější přítel a za svůj život vám to
několikrát dokáže.
Sám psa nemám, ale věřím, že jednou bude i mým
věrným přítelem.
Mezi psy a lidmi je obrovský rozdíl. Pes vám nikdy
nezávidí pěkný život, dovolenou, auto, peníze. Pes se
vždy raduje z vaší přítomnosti a naopak vaše
nepřítomnost ho trápí.
Vojtěch Sobolík, 6. B

Okénko speciálního Pedagoga
Desatero pro rodièe hyperaktivních dìtí
1.

Vůči dítěti vystupujeme s laskavostí a (zvláště v případě rodičů) s
láskou, spojenou s klidem, optimismem a velkou trpělivostí.

2.

Posilujeme sebevědomí dítěte, především tím, že oceníme každý
jeho úspěch, ale i každou projevenou snahu.

3.

Vedení dítěte k práci by se mělo odehrávat spíše formou naší aktivní
spoluúčasti na společné činnosti než formou zadávání úkolů. Při
práci dítě vedeme, povzbuzujeme a uklidňujeme slovně i občasným
přátelským dotykem.

4.

Aktivitu dítěte založíme na jeho spontánnosti a zájmu. Práci i hraní
dělíme na poměrně krátké intervaly (cca po 10 - 15 minutách) a
tyto úseky činnosti prokládáme dostatečným odpočinkem.

5.

Dítěti umožníme dostatek spontánní hry a pohybu vůbec. Řešením
většinou nejsou činnosti prováděné v rámci sportovních kroužků a
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tělovýchovných sdružení, neboť řízená pohybová činnost těmto dětem
radost a uvolnění nepřináší. Mělo by jít o volnou a spontánní hru,
samozřejmě pod nenápadným dohledem.
6.

Všestrannou podporu by dítě mělo nacházet především v rodině, a to
u všech jejích členů, nikoliv jen u některých z nich. Rodinná atmosféra
by měla být prostoupena duchem podpory dítěte a spolupráce s ním
při hře i plnění povinností. Problémem zpravidla nebývá
nedostatek ochoty či vstřícnosti dítěte. Především my sami musíme dbát
na posilování přesvědčení dítěte o jeho postavení jako rovnoprávného
člena rodiny.

7.

Snažíme se předcházet nedorozuměním v komunikaci mezi rodinou
a školou a co nejvíce podněcovat jejich vzájemnou spolupráci.
Je třeba přitom zvláště ze začátku počítat s poněkud nižší
samostatností dítěte a s nutností je vést a podpořit jak při upevňování
jeho rodinného postavení, tak ve vztahu ke škole a zvláště k jejím
představitelům, učitelům.

8.

Dobrý celkový zdravotní stav dítěte je základní výchozí
podmínkou pro zlepšení jeho obtíží. Je proto zřejmé, že usilujeme o
velmi úzkou spolupráci s lékařem, který by měl být o stavu dítěte a
jeho vývoji podrobně informován.

9.

Sledujeme podrobně a pravidelně vývoj dítěte, jeho úspěchy, ale
především jeho reakce na neúspěchy. Na nepříznivě prožívané
neúspěchy (zvláště ve škole) podle situace aktuálně reagujeme
oceněním i malých úspěchů doma či připomenutím pozitivních
vlastností dítěte. Neponechávejme dítě prožívat jeho neúspěchy o
samotě, šetrně je s ním probírejme a vytvářejme včas jejich hodnotné
protiklady. Nevzdávejme se ani tehdy, jsou-li obtíže dítěte velmi
výrazné. Odborná pracoviště disponují velmi rozvinutými
prostředky nápravy - je však třeba je navštívit včas, nejlépe ještě v
předškolním věku dítěte.
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10. Zvažujeme včas střízlivě a věcně nejvhodnější perspektivu dítěte z
hlediska studií či jiné přípravy na povolání. Pro většinu dětí s příznaky
hyperaktivity nebývá problémem absolvování střední, dokonce ani
vysoké školy. Jejich intelektová kapacita je srovnatelná se zbývající
částí dětské populace, jde však především o překonání již zmíněných
mimointelektových problémů. Celkově lze však v této souvislosti
konstatovat, že hyperaktivní děti bývají úspěšnější spíše v praktickém
povolání. Rovněž jejich spokojenost a míra seberealizace v něm bývá
vyšší.
Zdroj: Cool speciální pedagog Mgr. Alena Vlková

(Si)

VAØENÍ S PANÍ VU THI THU HUONG
Požádala jsem Evičku, naši žákyni
vietnamské národnosti, zda by nenaučila
své spolužačky a vlastně i mě uvařit jarní
závitky. Evička velice ochotně souhlasila.
Ještě ten den večer mi poslala e-mail, že
by ráda do školy přišla a naučila nás je
přímo její maminka. S radostí jsem
souhlasila, a tak ve středu 19. 1. 2022
provoněly celou školu jarní závitky.
Jedná se o pokrm, který konzumují ve
Vietnamu při slavnostních příležitostech.
Paní Vu Thi Thu Huong navíc sama zakoupila všechny potřebné
suroviny. Mnohokrát děkujeme.
Nakrájet zeleninu, přidat maso, ochutit, zabalit, osmažit. Práce nám
utíkala rychle od ruky. Maminka Evičky se ujala pečení závitků, a tak bylo
brzy hotovo. Vůně přilákala i děti ze školní družiny, která sousedí
s kuchyňkou. Dostaly ochutnat také. A moc jim chutnalo, stejně jako nám.
Fotogra e z této hodiny vaření si můžete prohlédnout na školním
facebooku. Přidáváme recept, máte-li zájem, můžete si zkusit připravit
sami. Jako má každá česká rodina svůj recept na svíčkovou omáčku nebo
bramborový salát, má každá vietnamská rodina ten svůj na závitky. Je

fi
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možné přidat krevety, zelí, sezamový olej, sezamové semínko, chilli,
koriandr… My přikládáme recept rodiny naší vietnamské žákyně.
Suroviny:
400 g mletého vepřového masa
2 celá vejce
1,5 větší cibule
2 velké mrkve
1 velká kedlubna
houba ucho (nemusí být)
1 lžička soli
1 lžička cukru
1 lžička mletého pepře
rýžové nudle (na 20 minut předem namočit ve vodě)
rýžový papír
olej

Postup:
Houbu a rýžové nudle namočíme 20 minut předem ve studené vodě. Mrkev
a kedlubnu nakrájíme na hrubém struhadle, cibuli na kostičky, houbu
nakrájíme najemno, přidáme nastříhané nudle, maso, vejce, dochutíme solí,
cukrem a pepřem a pořádně promícháme. Rýžový papír namočíme v teplé
vodě a balíme závitky. Ty potom pečeme pomalu na pánvi ve větší vrstvě
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oleje z obou stran. Konzumujeme teplé i studené. Dají se i ohřívat,
případně zamrazit.
(Vč)

Vaøíme podle moodlu
Z receptů na školním Moodlu jsme pro vás vybrali další dva, a to moučník a
dýňovou polévku. Recepty jsou to velmi jednoduché a zvládne je určitě i
začátečník. Tak dobrou chuť!
Drobenkový jablečný koláč podle Kateřiny Jansové
Suroviny:

260 g polohrubé mouky
200 g třtinového cukru
230 g másla
1 lžička skořice

Suroviny do náplně:

cca 1 kg jablek
2 lžíce citrónové šťávy
1 lžička skořice.

Postup: Z mouky, cukru, másla a skořice uděláme drobenku, 3/4
drobenky dáme do dortové formy (do formy dáme pečící papír nebo
vytřeme máslem). Oloupeme jablka a nastrouháme. Ta potom promícháme
s citrónovou šťávou a skořicí. Přidáme do formy a posypeme zbytkem
drobenky. Pečeme v troubě na 180 °C 15 minut.
Dýňová polévka podle Dominiky Strachotové
Suroviny: 1 dýně hokaido
5 mrkví
1 červená cibule (může být i bílá)
zeleninový vývar
sůl, pepř
máslo
smetana na vaření
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bylinky
1,5 l vody
Postup: Zeleninu omyjeme, oloupeme a nakrájíme. Na másle osmahneme,
zalijeme vodou a vývarem. Přivedeme k varu a povaříme do změknutí.
Rozmixujeme, přidáme sůl a pepř. Můžeme přidat bylinky a smetanu.
(Vč)

Fotopøíbìhy z ÚLu
Tøi králové v 1. A

Jeíšek pøinesl nové mikroskopy
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Návštìva 1. A u krmelce

pøipravujeme

Vydává Základní škola Úpice-Lány
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