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Naši “NEJ” v červnu 2022
Nejlepší sběrač bylin měsíce:

Ema HLUŠIČKOVÁ (2. A)

Nejlepší sportovec měsíce (6.–9. tříd):

Dorota VOJTĚCHOVÁ (9. A)

Sportovec roku - děvčata:

1. Dorota VOJTĚCHOVÁ (9. A)
2. Kateřina HORÁKOVÁ (8. A)
3. Anežka KULTOVÁ (9. A)

Sportovec roku - chlapci:

1. Šimon SOUČEK (8. B)
2. Tomáš TOMČIAK (7. B)
3. Jakub BALCAR (6. B)
Hádanky na Moodlu
CELOROČNÍ POŘADÍ

Radek LANGER
Natálie TOMKOVÁ
Ondřej PÍŠA
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ZŠ Úpice-Lány se loučila se svým ředitelem
Po 22 letech se Petr Kalousek rozhodl skončit
ve funkci ředitele školy. Na předposlední
školní den pro něho zaměstnanci a žáci školy
připravili přísně utajovanou rozlučku.
Vzhledem k nepříznivému počasí
proběhla v tělocvičně, ale ani to neubralo na
výjimečnosti tohoto okamžiku. A protože pan
ředitel učil zeměpis a miluje cestování,
v průběhu jedné hodiny musel procestovat
hned pět světových kontinentů. V každém
světadíle se vždy krátce zastavil. Někde
pozdravil domorodce a naučil se jejich
taneček, jinde cvičil za východu slunce jógu, skládal puzzle, trou si i do
sedla koně a na střelbu lukem. A odevšad si odvezl malý suvenýr.
Na závěr a za doprovodu nejlepších lánských sportovců protnul
cílovou pásku. Za zpěvu lánské hymny vystoupil na stupně vítězů. Z rukou
zástupců lánského dětského parlamentu potom převzal závěrečné
vysvědčení v podobě originálního dortu.
Pro následující období má Petr Kalousek již dlouho připravený wishlist
s obsáhlým seznamem aktivit. Chce se věnovat svým oblíbeným koníčkům,
cestování, čtení, psaní, pozorování přírody, sledování lmů, chalupaření a
hlavně odpočinku. Na lánskou školu určitě nezapomene, přijde povzbudit
naše sportovce při nejbližším sportovním klání, navštíví nějakou typickou
lánskou akci a bude
vše bedlivě sledovat
t a ké n a s o c i á l n í c h
sítích. DĚKUJEME!

Žáci a zaměstnanci
ZŠ Úpice-Lány
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Slavnostní vítání prvňáčků
Prázdniny se přehouply do
svého konce a první zářijový
den byl pro některé děti úplně
prvním školním dnem. Všichni
prvňáčci se zúčastnili
zahajovacího ceremoniálu.
Pro t ože se na nás le t os
z modré oblohy smálo
sluníčko, slavnostní přivítání
proběhlo venku před školou.
Premiéru zažil také Mgr.
Jakub Huček, nový ředitel
školy. Přivítal nejen nové žáky,
ale i jejich blízké, kteří je
v tento pro ně tolik důležitý
den doprovázeli. Prvňáčkům
hodně zdaru popřál pan
starosta a paní učitelky
z mateřských školek. Potom již
přišlo na řadu jmenovité
představení jednotlivých žáčků. Zazněla lánská hymna, nesmělo chybět
ani taneční vystoupení. Do školy odvedli děti žáci 9. tříd, usadili je do
školních lavic a výuka mohla začít. Děti poznaly svou paní učitelku. Hned
první den si odnesly domů učebnice, sešity a spoustu dárků.
Všem přejeme, aby se jim u nás ve škole líbilo a dařilo a aby se jim
povedlo navázat přátelství, která potrvají nejen po dobu školní docházky.
(Vá, Jn)

Známe nejlepší lánské sportovce
V 35. ročníku celoroční soutěže "O nejlepšího sportovce školy" s přehledem
zvítězili Dorota Vojtěchová (9. A) a Šimon Souček (8. B). Dorota si zajistila
celkové vítězství díky tomu, že během roku třikrát překonala či vyrovnala
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školní rekordy (v běhu na 1000 metrů a v běhu
na 800 metrů). Šimon získal titul poprvé a má
šanci ještě zvítězit v tomto školním roce. V
kategorii dívek na stříbrný stupínek vystoupila
Kateřina Horáková (8. A) a bronzová byla další
dívka z 9. třídy, Anežka Kultová. Stříbrnou
medaili do své sbírky si pověsil Tomáš Tomčiak
(7. B). Všem chlapcům z druhého stupně vypálil
rybník Jakub Balcar (6. B), když ihned v prvním
roce mezi staršími získal bronz. Gratulujeme medailistům a děkujeme všem
žákům za vzornou reprezentaci školy na sportovních soutěžích. Všem
žákům přejeme krásné sportovní zážitky a spokojenost se svými
pohybovými dovednostmi i ve příštím školním roce 2022–2023.
(Jč)

Dorka to dokázala
Poslední červnové úterý se na lánské škole konal Den rekordů a přinesl
jednu změnu v dívčích tabulkách. V běhu na 800 metrů se na start
postavily dvě běžkyně, Katka Horáková (8. A) a Dorka Vojtěchová (9. A).
Za pomoci dvou "zajíců" se pokusily
pokořit rekord Vanesy Krejsové z roku
1986. Šimon Souček (8. B) dívkám
udával tempo na čas 2:39. V cíli se
stopky zastavily na čase 2:36,4 a
n ovo u re ko rd m a n ko u j e D o ro t a
Vojtěchová. Dorce gratulujeme k
pokoření rekordu. Káťa se o zdolání
rekordu pokusí určitě v příště.
(Jč)

Máme zlato
Po třech letech se opět rozjíždí Grand Prix okrsku Úpice. V úterý 13. září
2022 jsme zahájili již 22. ročník této sportovní soutěže malou kopanou
žáků 6.-9. tříd v Havlovicích. Ihned z prvního turnaje máme zlato, které
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získali fotbalisté 6.-7. tříd. Zlatá sestava hrála ve složení: Matěj Kulhánek a
Ondřej Píša (oba 6. A), Leona Uhlířová, Tibor Uhlíř a Štěpán Šitina (všichni
7. A), Jakub Balcar, Vojtěch Sobolík a Šimon Zelinka (všichni 7. B). Bronz
přidali ještě žáci 8.-9. tříd Kryštof Kobos a Robert Szczech (oba 8. A),
Tomáš Tomčiak (8. B),
Štěpán Astr, Pavel Horák,
Karel Píša a Štěpán Smékal
(všichni 9. A), Šimon
Souček (9. B). Gratulujeme
a děkujeme za vzornou
reprezent aci škol y,
bojovnost a předvedený
sportovní výkon.
(Pk Tv+sport)

Adaptační kurzy našich tříd
Nově otevřené SVČ v Trutnově Na
Nivác h nabízí kromě jiného t aké
adaptační kurzy pro školní třídy. Na
začátku září se je hned dvě třídy naší
školy vydaly vyzkoušet.
V pátek 2. září vyrazila do
Trutnova nejprve 6. A. Zásluhou projektu,
do kterého se na zdravotnické škole
zapojila se svými malými zdravotníky
paní učitelka Vendula Janečková, měli
šesťáci celý program včetně dopravy
zdarma. Děkujeme!
Cílem dopoledního programu bylo
stmelení třídního kolektivu prostřednictvím
her a aktivit s využitím metod zážitkové pedagogiky. Žáci společně
vycestovali za „lepším“ životem na imaginární planetu Dóm, aby zjistili, že
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„není všechno zlato, co se třpytí“. Druhou část dopoledne tvořily netradiční
pohybové aktivity v tělocvičně.
Všechny děti bez rozdílu se nadšeně zapojily a zaslouží si velkou
pochvalu. Tlumočíme slova vedoucích, kteří děti provázeli celým
dopolednem: „Třídu, která by program takto zvládla, jsme tady dlouho
neměli, možná neměli ještě nikdy. Smekáme před vámi pomyslný klobouk."
Program tak výrazně přispěl k tomu, aby do kolektivu dobře zapadli nově
příchozí spolužáci z Batňovic. A za to jsme opravdu rádi.
O týden později vyrazila za zážitky do SVČ 7. B. Samotné cestě do
Trutnova předcházel ještě společný večerní program ve škole
zakončený přespáním ve školní družině.
Také sedmáci prošli sérií her a aktivit pečlivě poskládaných do
efektivního celku (seznamovací, pohybové a kreativní hry, hledání řešení
apod.).
V obou případech tak žáci dostali možnost se lépe poznat, zjistit něco
o sobě i ostatních spolužácích. A třídním učitelkám „se naskytla jedinečná
možnost vidět žáky bez nasazených školních masek a udělat si obrázek o
novém třídním kolektivu z jiného úhlu pohledu“.
Všem vřele doporučujeme.

(Vč, Tj)

Příměstské tábory při ZŠ Úpice-Lány
Během července proběhly ve škole dva turnusy příměstského tábora.
Hlavním organizátorem byl bývalý žák školy Petr Jiříček, který tyto tábory
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organizuje již druhým rokem. O oba
turnusy byl velký zájem a během dvou
týdnů se ve škole vystřídalo 90 dětí ve
věku od 5 do 13 let.

Mladý tým

vedoucíc h (mezi nimi další láňáci
Veronika Neureiterová, Petra Zelinková,
Matěj Mach, Štěpán Astr) se staral o děti
o d 7: 0 0 d o 18 : 0 0 . S b o h a t ý m
programem jim pomáhaly zkušené paní
učitelky z lánské školy. Oba tábory byly
zaměřeny na týmovou práci, manuální
zručnost, pohyb a hlavně na zábavu.
Nechyběly ani vycházky do okolí. Děti se
podívaly na Tylův palouček a na
Vízmburk, kde se o zajímavý výklad
postaral pan Králík. Během obou turnusů proběhlo i společné odpoledne
s rodiči. Ti přinesli něco dobrého na zub, poseděli, popovídali si a s dětmi
si opekli vuřty. Oba turnusy zdokumentovala Televize JS ve svých
reportážích.
Děkujeme všem, kteří se na hladkém průběhu tábora podíleli, i za
podporu MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Vzhledem k tomu, že
tábory mají velice pozitivní ohlas, plánujeme na další rok pokračování.
(Ji)

Dopravní výchova
V pondělí 19. září si žáci ze 3. a 4. třídy
užili den s dopravní výchovou. Nádherný
program plný vědomostí a zábavy si pro
ně připravili instruktoři ze SVČ v Trutnově
na Nivách. Kontroloval a učil je i městský
policista. Žáci prošli nejen výukou
teoretickou, ale i praktickou, která se konala na dopravním hřišti. A dařilo
se jim na výbornou.
(Dě, Dv)
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Dětský parlament v akci
Tento rok chce v dětském parlamentu pracovat 36 žáků druhého stupně.
Jejich činnost bude opět zaměřena na volnočasové aktivity, které budou
zpříjemňovat školní docházku spolužákům. Zároveň budou pomáhat škole
při organizování akcí pro veřejnost.
Naplánované akce si můžete přečíst na nástěnce mezi prvním a druhým
patrem.
Už teď se můžete těšit na Novoškolní diskotéku, která se uskuteční na
začátku října.
Seznam členů dětského parlamentu na rok 2022-2023
9. A

Štěpán Astr, Matěj Mach, Štěpán Smékal, Jakub Chobotský
Natálie Janovská, Dominika Strachotová, Pavlína Witková,
Tereza Kašparová, Martina Vachová, Adriana Venturová,
Nela Čermáková

9. B

Vu Thi Yen Nhi, Tereza Košnarová, Kateřina Jansová, Kateřina
Jarolímová, Veronika Rusová

8. A

Monika Holanová, Barbora Vránová, Barbora Bártová

8. B

Julie Janovská, Eliška Teichmanová

7. B

Natálie Tomková, Eliška Stará, Laura Vojtěchová, Lucie Fialová,
Emílie Kadaníková, Barbora Kultová, Radek Langer

7. A

Natálie Hutníková, Eliška Lysická, Sabrina Roudná, Natálie
Prokopová

6. A

David Bechini, Pavla Jarolímová, Eliška Dolejšková, Ester
Witková

Koordinátoři DP: Iveta Jiříčková, Martin Kejzlar
(Ji)
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Plán akcí dětského parlamentu
Akce se budou konat dle aktuální situace.
Září

- Den zdraví

Říjen

- Novoškolní diskotéka
- Víkendovka

Listopad - Strašidelná stezka

- Medové trhy
Prosinec - Bleší trh
- Cukrářský výrobek - soutěž
- Lány mají talent + diskotéka
Leden

- Bezbatohový den

Únor

- Srdíčkový den

- Karneval
Březen

- Retro den

- Den učitelů - Vyměněný den
Duben

- Velikonoční kraslice - soutěž
- Rej čarodějnic

Květen

- Víkendovka
- Pyžamový den

Červen

- Setkání s vedením školy
- Výlet dětského parlamentu
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- celoroční pomoc na veškerých školních akcích
- změna programu vyhrazena
(Ji)

Rozhovor s…
Začínáme rozhovorem se školní asistentkou Yulii Horai.
Mnozí z vás si jistě všimli, že na fotogra ích z akcí školy se už na konci
uplynulého školního roku začala objevovat sympatická černovláska. Není
to nikdo jiný než naše školní asistentka Yuliia Horai, kterou oslovujeme
všichni důvěrně Julie. A kde se na naší škole vzala? Krátce po vypuknutí
války na Ukrajině přišlo do 1. třídy paní učitelky Folcové hned pět
ukrajinských prvňáčků. Nebylo to jednoduché ani pro ně, ale ani pro paní
učitelku. A proto sháněla někoho, kdo by jí a malým Ukrajincům pomohl
s výukou. A tak se na Lánech objevila Julie. U nás ve škole se jí zalíbilo, a
proto na stejné pozici pracuje i letos. A protože ukrajinské děti začínají
znovu v 1. třídě, spolupracuje tentokráte s paní učitelkou Hanou Vávrovou.
Julie žije v České republice již od roku 2019, češtinu ovládá perfektně
slovem i písmem (o tom se ostatně můžete přesvědčit níže). Žila a
pracovala nejprve v Praze, potom se přestěhovala do Trutnova. Redakci
školního časopisu ochotně poskytla rozhovor.
Julie, můžeš nám říci, co jsi studovala na Ukrajině a kde jsi
pracovala?
Studovala jsem na pedagogické univerzitě a celý svůj život jsem pracovala
jako učitelka prvního stupně na základní škole a svoji práci mám moc ráda.
Máš tedy zkušenosti ze školy ukrajinské i české. Kde jsou
největší rozdíly mezi školou na Ukrajině a v Čechách?
Největší rozdíl mezi školou na Ukrajině a v Čechách je ve známkování
žáků, kdy v České republice je nejlepší známka 1 a nejhorší známkou je 5.
Na Ukrajině je nejlepší známkou 12 a nejhorší známkou je 1. Druhý
největší rozdíl je v počtu domácích úkolů žáků, kdy žáci v České republice
jich dostávají podstatně méně než žáci na Ukrajině.
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Děti jsou ale asi všude stejné, nebo ne?
Myslím, že žáci jsou všude stejní, někteří jsou pilnější a učení jim jde od
přírody a jiní potřebují větší pomoc a pozornost.
Jak podle Tebe přijaly české děti mezi sebe nové spolužáky
z Ukrajiny?
Řekla bych, že české děti přijaly ty ukrajinské velmi dobře, snažily se jim
pomoci a již zde zaznamenávám mnohá společná přátelství.
Jak rychle si ukrajinské děti osvojily základy češtiny a byly
schopné komunikovat se svými českými vrstevníky?
Musím říci, že český jazyk je velmi složitý a ukrajinské děti se ho snaží
osvojit a u mnohých vidím i viditelné zlepšení.
Víme, že jsi učila tyto děti i v době letních prázdnin. Jak jste
společně výuku zvládli?
Učit děti o letních prázdninách není vůbec jednoduché, ale společně jsme
to zvládli. Snažila jsem se zapojit děti do výuky českého jazyka pomocí hry
a různých aktivit.
Na ZŠ Úpice-Lány jsi neprožila ještě celý školní rok, ale řekni
nám, které akce zaujaly Tebe a které se líbily malým
Ukrajincům?
Velmi mě a děti zaujalo pálení čarodějnic, tento zvyk na Ukrajině nemáme.
Dále se nám líbilo ověření znalostí a dovedností formou branného závodu.
Myslím, že děti při školních akcích zažily mnoho zajímavých dobrodružství,
a jsem ze srdce ráda, že děti mohou díky školním i volnočasovým akcím
zapomenout na strasti, které jsou v jejich rodné zemi.
Oblíbená barva:
Oblíbená kniha:
Oblíbené ukrajinské jídlo:
Oblíbené české jídlo:

modrá a bílá
Erich Maria Remarque Tři kamarádi
a Malý Princ od Antoine de Saint-Exuperyho
Kyjevský dort
svíčková omáčka s osmi knedlíky
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Oblíbená květina:
Oblíbené číslo:
Oblíbený lm:
Životní motto:

orchidej
7
Společnost mrtvých básníků, Svět podle Prota
Kdo žije minulostí, nemá šanci na budoucnost

Informace výchovné poradkyně
Také v letošním školním roce proběhne již tradiční schůzka pro rodiče
vycházejících žáků. Uskuteční se v učebně chemie v pondělí 3. října 2022
od 16:30 za přítomnosti Venduly Janečkové a Martina Kejzlara (třídní
učitelé 9. tříd), Ivety Jiříčkové (metodička prevence a vyučující matematiky)
a Ivety Votočkové (výchovná poradkyně). Rodičům budou poskytnuty
veškeré informace související s celým přijímacím řízením na střední školy.
Na úterý 4. 10. 2022 je pro třídu 9. A naplánována beseda na téma
volba povolání v Informačním a poradenském zařízení Úřadu práce
v Trutnově. Stejného programu se 9. B zúčastní 6. 12. 2022.
I ve školním roce 2022–23 bude pokračovat doučování z Národního
plánu obnovy. Finanční prostředky pochází z fondu Evropské unie – Next
Generation EU. Stejně jako vloni se i letos přihlásila celá řada zájemců z
řad žáků 1. a 2. stupně naší školy. V rámci tohoto projektu bude
pokračovat také doučování čtyř ukrajinských žáků.
(Vč)

Jak to vidím já . . .
Pod tímto titulkem se také v letošním roce můžete těšit na pravidelné
příspěvky našich žáků. Byli jsme mile překvapeni, když nám žáci sami od
sebe výběr témat pochválili. A to se opravdu nestává často. Pro měsíc září
jsme zvolili téma „Když je Čech na cestách“. Naprostá většina
příspěvků by stála za zveřejnění, ale bohužel školní časopis není
nafukovací. Přejeme tedy veselé čtení.

Kdy je Èech na cestách
Když je Čech na cestách v zahraničí, často má problém s cizím jazykem
v dané zemi. Dost často se tak stává, že když se náhodou ztratí, neví, jak
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se zeptat na cestu. Když už se rozhodne poprosit o pomoc, nedomluví se
ani rukama, ani nohama a je poslán jiným směrem.
Velkou výhodou dnešní doby je aplikace překladače v mobilu, ale
s tou především starší lidé moc pracovat neumí a spoléhají na jazyk rukou a
nohou, což je někdy dost komické. Sám jsem zažil, jak velkým plusem je
překladač, a to v restauraci, kde jsme nevěděli, co si objednat k jídlu,
abychom se najedli a nepřinesli nám na talíři nějakou mořskou příšeru. To
bychom si asi nepochutnali.
Dnes už se mi na cesty vyráží o poznání lépe, protože nějaké
základy angličtiny mám, a co neumím, si dokážu najít. Tak možná nebudu
považován za typického Čecha na cestách.
Vojtěch Winkler, 6. A
Jak to vypadá, když Češi jedou na dovolenou? Vše začíná výběrem
správného místa. Češi se rozhodují podle těchto pravidel:
A) cena vyhrává,
B) počet prodejců sandálů v okolí,
C) počet prodejců ponožek v okolí,
D) kvalita piva,
E) počet Čechů na metr čtverečný,
F) moře,
G) podobnost s Chorvatskem.
Většina Čechů se řídí tímto výběrem, a proto skoro pokaždé vítězí
Chorvatsko. Jelikož jsem Češka a letos jsem byla na dovolené v
Chorvatsku, tak tato pravidla potvrzuji. Moje rodina sice nechodí v
sandálech a ponožkách, ani jsme si nesbalili řízky s chlebem na cestu,
takže asi nejsme pořádní Češi. Zato můj bratr jako správný Čech si vzal
rybářský prut a pokusil se ušetřit za večeři tím, že ji uloví. Bohužel jeho
úlovek by nenasytil ani trpaslíky. Během naší dovolené jsme ale potkali
spoustu Čechů v sandálech a ponožkách. Také měli v ruce pivo a nesměl
chybět řízek. Proto si myslím, že jsou tato pravidla pravdivá.
Natali Davidová, 6. A
“Tak kam vyrazím na výlet či dovolenou? Vyberu si Čechy
nebo zahraničí? Tuto otázku vám rád zodpovím.”
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Zatím dávám přednost Česku a jeho krásám, protože se v cizině
nedomluvím. Ovšem chci to co nejrychleji změnit. Učím se angličtinu, abych
brzy porozuměl. Mnoho Čechů (hlavně starších) potřebuje překladatele.
Jinak by se v různých zemích světa nedomluvili. Myslím si, že je důležité se
učit cizí jazyky a vzdělávat se. Tak se v zahraničí domluvíme bez cizí
pomoci a zároveň poznáme lépe kulturu a povahu národa. Zvídavý Čech
rád navštíví spoustu historických památek, sportovních a kulturních akcí.
Já osobně bych dal přednost procházkám po krásách přírody. Po
takové procházce mi jistě vyhládne. Co si počnu? Já jsem velký jedlík a bez
jídla dlouho nevydržím. Budu se muset poohlédnout po nějaké restauraci.
Taková pravá italská pizzerie, to by bylo něco! Nejvíce bych si pochutnal
na sýrové pizze, ale šunková také není k zahození. Nejedl bych ji ovšem
sám, vzal bych s sebou i své kamarády - Páju Sheargolda a Máťu Kábrta.
Máťu všichni znáte a Pája je kamarád odmala, který je z česko-anglické
rodiny a přestěhoval se z Červeného Kostelce do Mikulova. Rozumím si
s ním stejně dobře jako s Máťou.
A to je pro mne důležité! Poznávat krásy Česka a jiných zemí spolu s
kamarády, které mám rád.
Lukáš Hebký, 6. A
Letos v létě jsem se vydala podruhé s rodiči na dovolenou do Chorvatska.
A proč do Chorvatska, když je to nejoblíbenější cíl českých turistů? Již při
první návštěvě mě uchvátilo průzračně čisté moře. Ráda se potápím, a tak
můžu pozorovat mořské živočichy. Měla jsem štěstí, viděla jsem skákat
z vody delfíny. Přeplněné pláže nevyhledáváme. Vždy si najdeme místečko
na menší skryté pláži. V restauraci si umím sama objednat, protože
chorvatština je podobná češtině. Chorvaté jsou milí, pohodoví lidé. Už se
nedivím, že každý rok navštíví Chorvatsko tolik Čechů. I já se tam zase
ráda vrátím.
Adéla Švrčinová, 6. A
Čech na cestách se pozná celkem snadně. Pivečko? Na to Čech nikdy
nezapomene, pro jistotu celou basu, radši dvě. Nesmí chybět ani svačinka
na cestu – hromada řízků a dalšího jídla. Po dlouhé a únavné cestě jsme
konečně na místě. To znamená: na pláži, s pivkem a řízkem v ruce si
lehnout na lehátko. Není na co si stěžovat. Jen to slunko může trošku ubrat
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na síle. A místní kuchyně? Krevety, chobotnice nebo ústřice? Jelikož na ně
nejsme zvyklí, nelze prostě s naším českým řízečkem srovnávat. Tohle se
tady jmenuje pivo? Teplá voda bez chuti? Jinak je vše ale v naprostém
pořádku. Rodině přivezeme šampony, sprcháče, mýdla a kondicionéry,
které najdeme v koupelně, a je čas vyrazit domů. Všude dobře, doma
nejlíp!
Monika Holanová, 8. A
Představme si obyčejnou českou rodinku. Matku, otce a dvě děti. Rodina se
chystá vyrazit na dovolenou k moři. Maminka připravuje nezbytné svačiny.
A co jiného to bude než řízek. Pro otce je nejdůležitější pitný režim
v podobě piva.
Po dlouhé cestě a ubytování vyráží obtěžkáni nezbytnými pomůckami
na potápění na pláž. Nachytat bronz a vrátit se opálení, aby bylo vidět, že
byli na dovolené u moře. V plážovém oblečku míří do restaurace vyzkoušet
místní kuchyni. Následuje zhodnocení cen jídla a kvality piva. Naše pivo je
prostě nejlepší a mořské příšery se s naším řízkem nedají srovnat!
A je čas na pořízení fotek z dovolené. Fotí se ve vlnách v moři, na
pláži i se zmrzlinou. Ať máme na co vzpomínat, až se vrátíme domů.
Protože jak se u nás říká: „Všude dobře, doma nejlépe.“
David Švrčina, 8. B
Typického Čecha na cestách poznáte velice jednoduše, má na sobě tričko s
límečkem, kapsáčové kraťasy, ledvinku, a především ponožky v sandálech.
Další klasika, která se musí každému vybavit, je řízek s chlebem v ruce.
Samozřejmě řízek s chlebem je jen svačina, Čech má zabalené jídlo
nejlépe na celou dovolenou a o pivu v plechovkách se ani nemusíme bavit.
Přemýšlel jsem, čím to může být, že Češi jsou takoví. Napadlo mě, že
si to přebíráme z minulosti, kdy naši prarodiče, když už mohli cestovat,
neměli takové nanční možnosti jako my nyní. Vlastně jim nic jiného
nezbývalo... V dnešní době je to naštěstí jiné. Máme prostředky a hlavně
volnost a svobodu, kterých si musíme vážit. Ale mezi námi - takový řízek od
maminky smažený s láskou...
Abych nám Čechům jen nekřivdil, musím se zde zmínit o významných
českých cestovatelích. Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund v letech 1940 –
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1950 společně procestovali Evropu, Afriku, Asii, Jižní Ameriku, Oceánii.
Toto samozřejmě nejsou jediní významní cestovatelé. Je jich celá řada, na
které můžeme být pyšní.
Jakub Chobotský, 9. A
Češi jsou vášniví turisté a je úplně jedno, jestli si za svůj cíl cesty
stanovili nějaké místo u nás a nebo někde v zahraničí. Také nezáleží na
způsobu dopravy, takže můžeme sáhnout třeba po autu, autobusu,
karavanu nebo třeba vlaku, který nás díky rozsáhlé železniční síti, kterou
Česká republika disponuje, doveze skoro kamkoliv. A ten kousek od
vlakového nádraží nebo autobusové zastávky můžeme dojít pěšky.
Mezi oblíbené zahraniční destinace patří Chorvatsko. Tam se každé
léto vydávají tisíce Čechů. A někteří nám a naší zemi dělají, nebo se
alespoň snaží dělat, dobré jméno. Ale najdou se samozřejmě i tací, co do
této kategorie nespadají. Ale takto to je se vším.
Já čas od času cestuji také a rád. A spíše než do zahraničí jezdíme a
objevujeme krásná místa naší země, která také stojí za povšimnutí, a ani u
toho nemusíme překročit hranice.
Adam Semerák, 9. B
Co je to tleskání? Pohyb dvou rukou, kdy dlaně při dopadu o sebe vytvářejí
výrazný zvuk.
Už od mala jsme byli zvyklí na chválu, kterou nám projevovali
tleskáním. Jako malá jsem měla ráda říkanku, kde se zpívalo: „Paci, paci,
pacičky, táta koupil botičky.“ Vzpomínáte si také na ni? Pokud ne, určitě
jste projevovali radost či úspěch tleskáním během dětství.
A jaká je odměna hercům za báječně odvedený výkon? Samozřejmě
potlesk, který následuje vždy po skončení jednání. Při závěrečné
děkovačce tleskáme, dokud se zvedá opona.
Existuje nevhodné tleskání?
Je velmi důležité vědět a znát, že pokud zatleskáte v letadle, hrozí
vám pokuta ve výši 10 000 korun. Letos jsem poprvé cestovala letadlem,
kde jsem se setkala s radostným potleskem po úspěšném přistání. Češi na
cestách takto projevují uznání, ale pokud budete v letadle jiné než české
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společnosti, budou vás považovat za blázna. Pilot je zaměstnanec stejně
jako řidič autobusu. Tleskáte řidiči autobusu, když vystupujete na zastávce?
Natálie Janovská, 9. A
A v příštím čísle se můžete těšit na téma „Blíží se bouřka“.
(Pk Č)

Okénko speciálního pedagoga
Jak si lépe pamatovat – 10 typù, jak na to
1. Část
Abychom si zapamatovali učivo, měli bychom
se v ideálním případě učit soustavně z hodiny
na hodinu. Málokdo má však tak pevnou vůli,
aby to dodržel. Možná se vám bude hodit
několik tipů, jak to udělat, abychom si dobře
pamatovali potřebné informace a učení
nebylo mučení.
1. Zrekapitulujte si dnešní učivo
Pokud se nejste schopni učit z hodiny na hodinu, zkuste si alespoň ten den,
když přijdete ze školy, projít poznámky, které si ten den ze školy doneste.
Je totiž dokázáno, že člověk nejvíc nových informací zapomene ihned, jak
se je dozví. Opakováním se zapomínání zpomaluje.
2. Neučte se nazpaměť, snažte se porozumět
Snažte se učivu co nejvíc porozumět. Tomu, čemu rozumíme, se učíme
snáze a také si to lépe pamatujeme, protože si to v případě výpadku
paměti dokážeme znovu vyvodit. To lze samozřejmě lépe provést v
takových předmětech jako je matematika nebo fyzika, které jsou na
logickém vyvozování založené.
3. Učte se po částech
Rozdělte si velké množství informací na menší části. Představte si, že si máte
zapamatovat číslo π na pr vních 20 desetinných míst :
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3,14159265358979323846. To je dost náročné. Pochopitelně číslo π ve
formátu 3,14 zná skoro každý, ale jeho další čísla už málokdo. V podobě,
ve které jsem číslo napsala výše, si je zapamatuje asi jen génius. Zkuste si
však číslo rozdělit na několik celků a uvidíte, že to půjde snadněji:
3, 14 159 265 358 979 323 846.
Podobně by to bylo v případě, že si máte zapamatovat státy USA.
Psychologové uvádějí, že lidská paměť si dokáže najednou zapamatovat
jen dva prvky. Někdo si jich zapamatuje pět, někdo sedm a ti nejlepší
dokonce devět najednou. Státy USA si tedy také rozdělte třeba do skupin
po pěti a uvidíte, že to půjde lépe.
4. Vymýšlejte si příběhy
Zkuste si vymyslet příběh. Jestliže si například ani po rozdělení na menší
části nejste schopni zapamatovat delší variantu čísla π, zkuste jednotlivá
čísla dát do příběhu. Začněme od třetího desetinného čísla. Příběh by třeba
mohl znít: Bylo jedno království, rozděleno do pěti knížectví, ale král měl
devět synů, z nichž dva nepatřili k nejchytřejším, a tak dále.
Podobně pomáhá k zapamatování chemických prvků ze skupiny
chalkogenů věta: Ó, Slečno, Sežeňte Ten Počítač. První písmena slov této
věty jsou značkami chemických prvků kyslík, síra, selen, telur, polonium.
5. Přeříkávejte si nahlas
Jen čtení nestačí. Jestli se učíte způsobem, že si informace z hodiny nebo
učebnice stále jen dokola čtete, není divu, že si je nemůžete zapamatovat.
Jen čtení skutečně nestačí. Přečtěte si úsek textu a zkusit si jej přeříkat
vlastními slovy. Pomůže i přehledné psaní výpisků nebo zvýrazňování.
Každý takto přečtený úsek si opakujte v několika heslech či větách vlastními
slovy.
Zdroj: studentmag.cz
(Si)

English reading
V této rubrice se budeme věnovat čtení v angličtině. Máte si možnost
rozšířit svoji slovní zásobu. Je dokázáno, že se nová slovíčka učí lépe
z textu. Rozečteme si jednoduchý detektivní příběh, který na sebe bude
19

v jednotlivých dílech časopisu navazovat. Přeji vám hodně zábavy při čtení
tohoto detektivního příběhu!

PHILIP PROWSE - THE WOMAN WHO DISAPPEARED
1. A Visitor – part 1

My name’s Samuel. Lenny Samuel. You
can call me Len. I’m a private eye. A private eye
is a private detective – a detective who will
work for anyone who will pay him. I’m not a
policeman. I work on my own as a private eye.
My of ce is on the west side of Los
Angeles, on the fourth oor of a high building.
There are only two rooms in my of ce – the
outer room and the inner room. The outer room
is the waiting room. There are four chairs in the
waiting-room, although there are never four
people waiting to see me. In fact, there is usually no one at all waiting to
see me.
In the inner room, there’s a cheap wooden desk. There’s a big
wooden chair for me to sit on and, on the opposite side of the desk, there’s
a low metal chair for my visitors. The rest of the furniture in my of ce
consists of a large, empty metal cupboard, and a low bed in one corner.
When there is a lot of work, I sometimes sleep in the of ce.
The notice outside my door says: “L. Samuel. Private Detective.”
That’s me. I’m quite tall, nearly two meters, and I weigh eighty kilos. A lot
of men say that I’m ugly, but women seem to nd me attractive. I’ve got
brown eyes, brown hair and very nice teeth. I had a good nose, too, until
someone broke it in a ght last year.
Recently, I haven’t been very busy. In fact, I’ve had very little to do.
However, I did have some work last month. It all started late one afternoon,
when I was sitting in my of ce. I had just nished cutting my nails and I was
about to clean them.
……TO BE CONTINUED
call me – volat mě
pay – platit

outer – venkovní, externí, vnější
inner – vnitřní

in fact – ve skutečnosti, vlastně
furniture - nábytek
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on my own – sám na sebe although – i když, ačkoli
empty – prázdný
corner – roh
nearly – téměř
seem to – zdá se, že
recently – nedávno
however – avšak, nicméně

consist of – skládat se z
notice – oznámení
in a ght – ve rvačce

(Tj)

English news
On 8th September 2022, Elizabeth ll,
Queen of the United Kingdom died. She
died at her Balmoral Castle in Scotland at
the age of 96. She was also the Queen of
other 15 states, which are members of the
British Commonwealth (e.g. Australia,
Canada, New Zealand..).
Elizabeth ll became a Queen in 1952 and ruled the country for 70 years. It
means, she was Britain´s longest-serving monarch. Shortly after her death,
her eldest son Charles lll became the King of the United Kingdom.
Crowds of people come to Buckingham Palace, to Balmoral Castle and
other places to say good bye to her. They bring owers, light candles and
leave messages there. On 19th September 2022 the state funeral service
will be organized in Westminster Abbey in London. The Queen will be
buried at Windsor Castle, next to her parents and husband Prince Philip
who died last year.
Queen Elizabeth ll was respected and loved by millions of people and they
will miss her a lot.
(Tj)

Sociální služba pro děti a mládež - Klídek
Školní streetwork neboli terénní sociální práci přímo ve škole bude u nás i
v tomto školním roce nabízet nízkoprahová služba pro děti a mládež
KLÍDEK z královéhradecké organizace PROSTOR PRO.

fi

fl

21

Žáci se opět mohou vídat se sociální pracovnicí Markétou a nově také s její
kolegyní Janou, která na pozici parťáka vystřídala před prázdninami Petra.
Školáci budou obě pracovnice potkávat na chodbách školy nebo ve třídě v
přízemí každý čtvrtek od 14:00 do 15:00.
Kromě toho budou Markéta s Janou křižovat také úpické ulice, a to pěšky
nebo v pojízdném klubu GARÁŽ: ve čtvrtek od 15:00 do 17:30 a v pátek od
11:00 do 13:00.
Co v Úpici KLÍDEK dělá aneb co je to terénní sociální práce
s mládeží?
Markéta z KLÍDKU vysvětluje: „Úkolem nás „teréňáků“ je vyhledávat a
kontaktovat děti a dospívající, kteří potřebují sociální poradenství a pomoc
při zvládání nepříznivých situací i každodenních problémů. Děláme to
v prostředí, kde mladí lidé přirozeně tráví svůj čas. Jedním z takových míst
je právě škola. Tam nabízíme školákům nejen pomoc s přípravou na
vyučování nebo s úkoly, ale hlavně bezpečné prostředí pro podporu a
řešení palčivých témat. Často jde o kon ikty se spolužáky, šikanu, kon ikty
s učiteli, potíže doma nebo experimentování s návykovými látkami a
podobné rizikové chování.“
Nejen rizika, ale také rozvoj
Kromě prevence a řešení potíží nabízí služba KLÍDKU mladým lidem
možnost se ve volném čase rozvíjet. Využívá k tomu (sebepoznávací) hry
nebo aktivity, které podporují pozitivní dovednosti a posilují u dětí zdravé
návyky.
Základní pravidla?
Služba je pro žáky dobrovolná, anonymní, bezplatná, bezpečná, vždy
nabízená s respektem a pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.
Markéta S.
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Organizace školního roku 2022/2023
školní vyučování
vyučování v I. pololetí:
vyučování v II. pololetí:

ČT 1. 9. 2022 – PO 31. 1. 2023
ÚT 1. 2. 2023 – PÁ 30. 6. 2023

prázdniny
podzimní prázdniny:
vánoční prázdniny:
pololetní prázdniny:
jarní prázdniny:
velikonoční prázdniny:
hlavní prázdniny:

ST 26. 10. 2022 – ČT 27. 10. 2022
PÁ 23. 12. 2022 – PO 2. 1. 2023
PÁ 3. 2. 2023
PO 6. 3. 2023 – NE 12. 3. 2023
ČT 6. 4. 2023 – PO 10. 4. 2023
ČT 1. 7. 2023 – NE 3. 9. 2023

ředitelské volno

PÁ 18. 11. 2022

Připravujeme
03. 10. 2022

16:30 - 17:30

Schůzka vycházejících žáků

04. 10. 2022

6.—7. tř.: Florbal - okrsek

05. 10. 2022

8.—9. tř.: Florbal - okrsek

06. 10. 2022

08:00 - 10:00

1. A - knihovna

06. 10. 2022

10:00 - 12:00

1. B - knihovna

06. 10. 2022

11:30 - 14:30

1.—5. tř.: Zátopkova pětka

14. 10. 2022

7.—9. tř.: Evropský den jazyků

20. 10. 2022

16:00 - 18:00

1.—5. tř.: Třídní schůzky

20. 10. 2022

16:45 - 18:00

6.—9. tř.: Třídní schůzky

21. 10. 2022

5. A - Exkurze do planetária HK

21. 10. 2022

6. A - Exkurze do Všestar

26. - 27. 10. 2022

Podzimní prázdniny

04. 11. 2022

17:00 - 20:00

Strašidelná stezka

Vydává Základní škola Úpice-Lány
Adresa redakce: Palackého 793, 542 32 Úpice, tel.: 499 881 124, 775 032 516

e-mail: zsul@zsul.cz, internet: www.zsul.cz
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29. 9. 2022 - 30. 9. 2022

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

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

18 ob. x 29,- Kč
18 ob. x 32,- Kč
18 ob. x 35,- Kč
20 ob. x 85,- Kč

plněné knedlíky uzeným masem, zelí

panenka ve slaninovém kabátku, brambor
státní svátek

ptáčkový guláš, houskový knedlík

čočkový salát s pečenou zeleninou a sýrem

koláč švestkový

zeleninové řízky, brambor
nudle s mákem a ořechy

brambory na loupačku/ tvaroh, máslo, acido/

opékané rýžové nudle s čínským zelím

střapačky se zelím

kung - pao z krůtího masa, těstoviny
sicilské špagety /rajčata, sýr/

mexické fazole, chléb

domácí buchty s mákem a tvarohem

česnekový kuskus s kuřecím masem a zeleninou

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

1a, 3, 7

7

1a, 3, 7

7

1a, 3, 7

1a, 3, 7, 8c

1a, 3, 7

7

1a

1a, 3, 7

1a, 7

1a

1a, 3, 7

1a

1a, 3, 7

1a, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 4, 7

1a, 3, 7

alergeny

522,- Kč
576,- Kč
630,- Kč
1700,- Kč

krupicová kaše sypaná kakaem
zeleninový salát s kuřecím masem, dresinkem, toast

čočka nakyselo, vejce vařené

barevný těstovinový salát s tuňákem

dukátové buchtičky se šodó

VOLBA 2

01. 10. 2022 - 31. 10. 2022

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

cena
obědů

31/ 10/ 2022

vepřové maso v mrkvi, brambor

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

1a, 7

7, 8c

4

1a,

1a, 3, 7

27/ 10/ 2022
28/ 10/ 2022

19/ 10/ 2022

játra na cibulce, dušená rýže

1a

1a, 3, 4, 7

podzimní prázdniny
státní svátek

18/ 10/ 2022

rybí karbanátky, bramborová kaše

26/ 10/ 2022

17/ 10/ 2022

penne s kuřecím masem, brokolicí a sýrem

1a, 3, 7

1a, 3, 7, 9

podzimní prázdniny

13/ 10/ 2022
14/ 10/ 2022

rybí filé smažené, bramborová kaše
svíčková na smetaně, houskový knedlík

1a, 3, 4, 7

25/ 10/ 2022

12/ 10/ 2022

sekaná pečeně, brambor

1a, 3, 7

mandlové kuře, brambor

11/ 10/ 2022

hovězí maso vařené, rajská omáčka, kolínka

1a, 3, 7

24/ 10/ 2022

10/ 10/ 2022

rizoto z vepřového masa sypané sýrem

7

rýže s tuňákem a sušenými rajčaty

06/ 10/ 2022
07/ 10/ 2022

vepřová pečeně, chlupaté knedlíky, zelí kysané
frankfurtský guláš, kolínka

1a, 3, 7

1a

20/ 10/ 2022
21/ 10/ 2022

05/ 10/ 2022

azu po tatarsku, špagety sypané sýrem

1a, 3, 7

vepřový guláš, houskový knedlík
přírodní roštěná, dušená rýže

04/ 10/ 2022

7

1a, 7

kuřecí stehno pečené, brambor

DATUM
03/ 10/ 2022

VOLBA 1

hrachová kaše, uzená kýta, okurka kysaná

alergeny

JÍDELNÍ LÍSTEK

