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Naši “NEJ” v prosinci 2014

Sport 6. - 9.
Nikola MANYCHOVÁ (7. A)

Sběr bylin
Iljana BERÁNKOVÁ (3. A)

Sběr papíru
Martina BÁRTOVÁ (6. B)

Hádanky na Moodle
Tomáš GODER (5. A)
Ondřej BEKR (8. B)
Jan PÍCHA (7. B)

Soutěž na www.zsul.cz
správná odpověď: 22. 12. 2014
Kristýna KOCIÁNOVÁ
Petra ADAMCOVÁ
Vlasta MACKOVÁ
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Zpívání na čtverci
Dne 11. 12. 2014 se 4. vyučovací hodinu
celá škola sešla na čtverci zazpívat si vánoční
koledy. Každá třída se měla dopředu jednu
písničku naučit. Na úvod si všichni zazpívali
Rolničky, poté každá třída předvedla svou
naučenou písničku a ostatní se k nim přidali.
Mohli jsme slyšet koledy české, anglické a jednu
německou. Z českých například Vánoční píseň, Ladův betlém a Rychle
bratři. Z anglických zazněly Little drummer boy a Hallelujah. Zpívání bylo
moc hezké a naladilo nás na blížící se Vánoce.
Eliška Krtilová, 7. A

Lány mají talent
Dne 19. 12. 2014 každá třída měla nejdříve svoji třídní besídku. Poté
se všichni přemístili do tělocvičny, kde se nejprve vybírali porotci. V porotě
byl pan ředitel Petr Kalousek, pan učitel Jakub Huček a dva žáci. Z 5. B byl
vybrán Matěj Holman a jako druhá já. Vybráni jsme byli proto, že jsme
měli druhý den narozeniny. Jako první vystoupila 1. B se svým Vánočním
příběhem, pak 6. A + 6. B s písní Hvězda, kterou předvedli ve znakovém
jazyce. 5. A Cup Song a
5. B tanec. 7. A gymnastika,
7. B Megahvězdy. Martina
Kuťáková zahrála na
p ř í č n o u fl é t n u . T e r e z a
Osmíková zatančila. 8. B ve
scénkách napodobila několik
žáku a učitelů. Kroužek se
znakovým jazykem znakoval
píseň Tráva. 8. A předvedla
beat box, 6. B scénky, 9. A
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písně. Nakonec Lenka Drobúlová zazpívala píseň Halleluja. Porotci
udělovali body a vítězové se stejným počtem bodů byli dva. O konečném
vítězi pak rozhodl potlesk všech. Větší potlesk zazněl pro 8. B., která
soutěžila se scénkami. Myslím, že se talent všem líbil a příští školní rok se
můžeme těšit na další.
Eliška Krtilová, 7. A
Lánská Talentmánie - očima pořadatele
Dne 19. 12. 2014 proběhla v naší škole Lánská talentmánie. Během
pěti minut se tělocvična naplnila natěšenými dětmi a vše mohlo začít.
Veškerá vystoupení byla velice
zdařilá a sklidila hlasitý potlesk.
Žáci soutěžili samostatně, nebo
ve skupinkách. Tancovalo se,
zpívalo a bylo zkrátka veselo.
Na prvním místě se umístila 8. B
(scénka), těsně za nimi skončila
t ř í d a 7. A ( g y m n a s t i c k é
vystoupení). Všem děkujeme za
účast. Již teď se těšíme na další
talentmánii.
Lucie Obrlíková, 8. B

Vánoční turnaj trojic v basketbale
V sobotu 27. prosince 2014 se v tělocvičně základní
školy Úpice-Lány konal 22. ročník turnaje v basketbalu
trojic. Sešlo ze zde opravdu mnoho týmů z okolí Úpice.
Na všech zúčastněných bylo vidět, že se věnují sportu,
který je baví. Zahájení turnaje proběhlo v devět hodin
dopoledne. Turnaj skončil kolem druhé hodiny odpolední.
Zvítězil tým ve složení Petra Nývltová, Monika Frieblová, Jan
Nývlt, Martin Kejzlar. Už teď se těšíme na další ročník.
Tereza Kopecká, 8. B; Lucie Obrlíková, 8. B
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Vánoční koncert
Jako každý rok se naše škola vydala na Vánoční koncert do Divadla
Aloise Jiráska.
Vystupovali žáci ZUŠ A. M. Buxton. Mezi nimi i žáci
naší školy. Největší aplaus sklidilo trio dívek, které
zazpívalo píseň z pohádky Tři oříšky pro Popelku.
Líbilo se i vystoupení dechového kvarteta. Tradičně
na samotný závěr zahrála Městská hudba Úpice.
Myslím si že se koncert povedl a těším se na příští
rok.
Gabriela Jursíková, 8. A

Návštěva sauny v Havlovicích s 8. B
Dne 6. 1. 2015 jsme se vypravili s celou třídou do
sauny v Havlovicích. Už cestou jsme se všichni těšili, jak si
prohřejeme kosti v místnosti vyhřáté na 90°C. Jelikož jsme
se tam všichni nevešli, vystřídali jsme se po skupinách.
Většina zvládla tři cykly. Poté, co jsme se všichni pořádně
vypotili a osprchovali, vrátili jsme se společně na oběd do
školy.
Všichni jsme si to moc užili a děkujeme paní učitelce
Roudné, že s námi takovýto netradiční výlet do sauny podnikla.
třída 8. B

Nejlepší cukrářský výrobek
Jako již tradičně, před Vánoci proběhla ve škole soutěž o nejlepší
cukrářský výrobek. Zúčastnit se mohli naprosto všichni, od prvňáků, přes
deváťáky až po pracovníky školy. Do letošního klání se přihlásilo šest
soutěžících. Byla tu k vidění spousta cukrářských výrobků. Jako příklad
můžeme jmenovat perníkovou chaloupku, vánočku, vánoční cukroví, atd..
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O hodnocení tohoto cukrářského umění se postaralo veškeré žactvo
naší školy. Každý si mohl zvolit svého favorita a dát mu svůj hlas. Nejvíce
se v této soutěži dařilo Daniele Novotné z 5. B se svou perníkovou
chaloupkou. Ta získala celkem 183 hlasů a s naprostou převahou zvítězila.
Druhou příčku obsadil Michal Rýd ze 3. A se svým perníkovým městečkem.
Na třetím místě byl Pavel Jarý s vánočním cukrovím a vánočkou.
Blahopřejeme vítězům a děkujme všem za účast v soutěži.

(Hč)

Tříkrálový koncert
V sobotu 3. 1. 2015 se
v Divadle Aloise Jiráska
konal tradiční Tříkrálový
koncert. Na jeho organizaci
se podíleli žáci i učitelé ZŠ
Ú p i c e - L á ny. P ro g ra m e m
provázely dvě moderátorky.
Všechna hudební vystoupení se líbila a u diváků se setkala s velkým
ohlasem. V jediném tanečním vystoupení se představili žáci naší školy.
Vánoční atmosféru navodily prskavky, které se rozhořely v samotném
závěru koncertu.
(ÚL)
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Bleší trh
V úterý 16. 12. 2014 proběhl v jídelně školy tradiční vánoční trh. Žáci
1.–9. ročníku zde mohli o přestávkách prodávat ve „stánku“, který si
předem připravili, vše, co už doma
nepotřebovali.
V 7:40 hodin se tedy jídelna
proměnila v improvizované tržiště.
Nejvíce se prodávaly hračky, plakáty
a knížky.
Nejúspěšnějším obchodníkem se
tentokráte stal Ondřej Astr z 6. B.

(ÚL)

Nové rubriky v ÚLu
V příštích číslech bychom rádi vydávali o něco více rubrik, které by
časopis ozvláštnily něčím novým.
Jednou z novinek, které vás v tomto
časopise čekají je ‘‘Drbárna ÚLu’‘. V této
r ubr ice budou uváděny nejnovější a
Nová rubrika

nejzajímavější zprávy o tom, co se v naší

DRBRÁRNA

škole děje, dělo, nebo dít bude. Byli bychom

V ÚLu

jako čtenáři. K tomuto účelu bude zřízena na

rádi, kdybyste do této rubriky přispívali i vy
“čtverci” v prvním patře naší školy krabička,
do které budete moci přispívat svými
postřehy.
Tereza Kopecká, 8. B; Gabriela Homolová, 8. B
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Zvířátková olympiáda
Na začátku prosince jsme ukončili kurz bruslení. Před vánočními
prázdninami jsme ještě stihli absolvovat opičí dráhu a bojovali o čtvrté
medaile - „Opici akrobatku“. V lednu budeme opět plnit
další disciplíny z Olympijského víceboje.
1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. VU THI JEN NHI

1. JONÁŠ KYSELICA

2. Tereza Gorčíková

2. Tomáš Zelinka

3. Kateřina Horáková

3. Jakub Chobotský

2. TŘÍDA
1. BARBORA HORÁKOVÁ

1. KAREL SLAVÍK

2. Kateřina Lencová

2. Matěj Pirný

3. Karolína Prouzová

3. Patrik Dufek

3. TŘÍDA
1. ILJANA BERÁNKOVÁ

1. ONDŘEJ NETOLICKÝ

2. Nikola Weissová

2. Tomáš Folc

3. Antonie Píchová

3. Šimon Pohner

4. TŘÍDA
1. ANNA PYTLÍKOVÁ

1. MAREK PYTELA

2. Berenika Viktorie Fialová

2. Jakub Zezula

3. Nela Čápová

3. Ondřej Petera

5. TŘÍDA
1. PETRA ZELINKOVÁ

1. TOMÁŠ GODER

2. Markéta Dašková

2. David Kuťák

3. Tereza Staňková

3. Jiří Bureš

(Jč)
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Jak to vidím já
Další z 10 témat celoročního projektu se vztahovalo k přísloví.
Začneme tedy definicí tohoto pojmu.
Přísloví je ustálený stylizovaný výrok, jenž obsahuje obecně platné
zásady nebo zkušenosti mravoučné povahy. Tyto jsou vyjádřeny buď přímo
nebo obrazně. Pro snadnější zapamatování má často podobu rýmovaného
dvojverší. Přísloví tvoří součást lidové slovesnosti.
Jan Pícha, 7. A
A která přísloví se v pracích našich žáků objevovala nejčastěji? Tak
například: Lež má krátké nohy. Bez práce nejsou koláče. V nouzi potkáš
přítele. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. Hlad je nejlepší
kuchař. Kdo se bojí, nesmí do lesa. Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Kdo
lže, ten krade. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Neříkej hop, dokud
nepřeskočíš. Cvik dělá mistra. A ve výčtu bychom mohli pokračovat dále.
Cvik dělá mistra
Hraji florbal. Protože nás čekal velmi důležitý turnaj, každý týden
jsme poctivě trénovali . Na celorepublikovém turnaji za účasti 32 týmů jsme
nakonec skončili na krásném 4. místě. Byli jsme pyšní na to, co jsme
dokázali.
Ondřej Nývlt, 7. B
Hlad je nejlepší kuchař
O pravdivosti tohoto přísloví jsem se přesvědčila
zrovna včera. Už cestou ze školy jsem měla strašný
hlad a těšila jsem se domů, že se konečně najím.
Bohužel, doma bylo jen kuře na paprice s knedlíkem, a
to zrovna moc v lásce nemám. Ale protože jsem měla
tak strašný hlad, s chutí jsem ho snědla.
Nikola Manychová, 7. A
Jednou jsem doma zapomněl svačinu do školy. Asi se vám to už taky
někdy stalo. Asi po dvou hodinách jsem začal mít hrozný hlad. Nevšímal
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jsem si toho. Potom mi začalo kručet v břiše. A to byla teprve třetí hodina.
A čtvrtá hodina? To už mi bylo i trochu zle, ale zvládl jsem to. Během páté
vyučovací hodiny mi už bylo ale opravdu špatně.
Šestou hodinu jsem si pořád v duchu opakoval, že to musím prostě
zvládnout. Co jsem taky mohl dělat, že? A potom? Konečně oběd. Snědl
jsem ho celý a ještě si šel přidat. A to si přidávám opravdu jen málokdy.
Ani už nevím, co k obědu tenkrát bylo. A v tu chvíli mi to bylo taky
fuk. I kdyby byli pečení chrousti, nikdo by mě od jídla neodradil.
Tak vidíte, že hlad je nejlepší kuchař.
Jan Lévai, 7. B
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá
Jednou jsem svému staršímu bratrovi snědl jeho oblíbenou vánočku. A
protože byla bez rozinek, které on nemá rád, těšil se na ni obzvlášť hodně.
A tak jakmile se vrátil domů, hned se po ní sháněl . Když zjistil, že jsem mu
ji celou snědl, měl jsem co dělat, abych zůstal
naživu.
Uběhl rok a bratr chystal odplatu. Napadlo ho,
že mi sní všechny čokolády z mého adventního
kalendáře. Vrátil jsem se domů a hned jsem
uslyšel jeho volání: „Kdo jinému jámu kopá, sám
do ní padá.“
Jan Zima, 7. A
Všude

dobře, doma nejlíp
Rád cestuji, když mám volné dny a jsou prázdniny. Skoro veškerý
prázdninový čas trávím mimo domov. Je to dovolená s rodiči na rybách,
s babičkou a dědou u moře v Egyptě, pobyty u bratranců a sestřenic,
fotbalové soustředění. Vše je super, ale rád se
vracím domů.
Mám volný pokojíček pro sebe, v rámci
možností si mohu dělat, co chci. Mamka výborně
vaří, mám širokou útulnou postel sám pro sebe a
mám svůj notebook,
Je to ta správná domovská pohoda.
Marek Adamec, 8. A
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Tak dlouho se chodí do lesa se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne
Popíšu vám příhodu, která se stala mojí sestře a pojí se zrovna s tímto
příslovím.
Příběh se stal, když jsem ještě nebyla na světě. Měli jsme doma
černého krátkosrstého jezevčíka. Byla to fenka a jmenovala se Kačena.
Moje sestra si s ní ráda hrála a ráda jí škádlila. Kačeně se to líbilo. Asi
nejvíce sestru bavilo vzít kousek jídla a tím psa dráždit. Nahoru, dolů,
nahoru …Posouvala vždy ruku s kouskem jídla, když pes vyskočil. Mamka
s taťkou ji vždy napomínali, že ji kousne. Sestra to ale nebrala vážně. A
takhle to bylo pořád dokola.
Jednou měla sestra tyčku od lízátka, a jelikož se kolem ní motala
Kačena, nenapadlo ji nic lepšího, než si s Kačenou trochu pohrát. Pes
vyskočil jednou, dvakrát. A už to bylo. Prokousnutý ret. Nastal křik. Sestru
rodiče hned odvezli k lékaři na šití rány. Nakonec to spravily tři stehy.
Mamka říkal, že u doktora byla velmi statečná.
Sestra si i po této příhodě hrála, už nikdy ji takto nedráždila. Bylo
vidět, že si z toho, co se stalo, vzala ponaučení.
Popravdě musím říci, že takhle škádlím psy. Přestože mě mamka
napomíná, nedělám si z toho těžkou hlavu stejně tak jako tenkrát moje
sestra. V duchu si říkám, že mně psi nic neudělají a doufám, že se toto
přísloví znovu nenaplní.
Natalie Škaloudová, 8. B
Bez práce nejsou koláče
Toto přísloví platí pro spoustu lidských
činností. Já se například při sportu, vaření, hře
na hudební nástroj neobejdu bez neustálého
opakování a trénování. Někteří však nevydrží
a svou zálibu či koníčka opustí. Jakmile se
nedostaví úspěch ihned, ztrácejí lidé chuť
trénovat. Je to i můj případ.
Začala jsem se učit hře na kytaru. Ze začátku mi to vůbec nešlo, a
proto mě to ani nebavilo. Časem ale nastalo zlepšení a poslední dobou mě
hra na kytaru baví a učím se nové a nové písničky. Jsem ráda, že mě
rodiče přesvědčili, abych vydržela.
Iveta Rohanová, 7. A
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Mladý Demosthenes
Soutěže Young Demosthenes se účastním již počtvrté. Dlouho jsem si
lámala hlavu s tím, jaké téma si zvolit. Napadalo mě opravdu hodně věcí,
ale žádné téma mi nepřipadalo zkrátka jako to pravé. Ale jednoho dne,
přesněji řečeno 17. 11. 2014 v 15 hodin 13 minut a 21 sekund mi to
konečně došlo. Napadlo mě téma, které shrnuje všechno ostatní do
jednoho. Je to život.
Život
Co je to život? Myslím, že o něm přemýšlí občas každý. Existuje
mnoho krásných citátů, které ho vystihují. Například tenhle: „Život je jako
hra, nezáleží na tom, jak je dlouhá, ale na tom, jak se hraje!“ Ano, život je
hra… a boj. Riskujeme, sázíme na své šťastné karty a doufáme… Doufáme
ve štěstí, ve vítězství. Každý má něco, s čím bojuje a když se mu podaří
nad tím zvítězit, je to úžasný pocit! Někdy se nám daří, někdy ne, ale tuhle
hru hrajeme poprvé, takže občas můžeme udělat chybu. Pravidla nám
řekli, ale jak máme hrát, na to si už každý musí přijít sám.
Také se mi líbí citát, že „i ta nejdelší cesta začíná prvním krokem“ .
Myslím, že život se hodně podobá cestě. Celý život se posouváme,
snažíme se dostat někam dál. Někdy nám to nejde a občas špatně
odbočíme, hlavní ale je, že se dokážeme vždy vrátit na tu správnou cestu.
Chtěla bych vznést jednu otázku: Je pro vás život darem, nebo vám
spíš připadá, že jste tu za trest? Upřímně doufám v tu první variantu, ale
pojďme se nad tím trochu zamyslet. Podle mého názoru je život krásný…
Buďme ale upřímní – ne úplně vždy. Jsou chvíle, kdy nevíme, jak dál. Jsme
na dně. Cítíme se ztracení. U srdce je nám úzko a naše myšlenky jsou jako
balvany: jedna těžší než druhá. Z vlastní zkušenosti ale vím, že stačí
počkat. Někdy to trvá déle, někdy méně, vždy ale přijde okamžik, kdy
znovu vysvitne slunce, kdy se nám uleví, kdy se můžeme zase smát. Myslím,
že každý si už prošel něčím, co by nepřát zažít nikomu. I já. Přesto ale
zastávám názor, že život je nádherný!
Život není peříčko, přesto já ho chci žít!
Už jen pro ty chvíle, kdy se můžete sami pro sebe usmívat…
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Pro ty chvíle, kdy máte z něčeho takovou radost, že jen tak začnete
tancovat…
Pro ty chvíle, kdy si uvědomíte, že na vás někomu záleží…
Už jen pro tu chvíli, kdy vás prostě napadne, že život je KRÁSNÝ.
Helena Melicharová, 9. A

Podzim
Zvolila jsem si téma “Podzim”.
Letošní podzim mě zaujal nejvíce
svým teplým počasím.
Z dob, kdy jsem ještě seděla u maminky
na klíně, si pamatuji, že v tomto období už
byl první mráz, velký vítr a už jsem nosila
rukavice.
Podzim byl chladný, vítr byl větší,
pouštělo se více draků. Každý nosil čepice,
rukavice i zimní bundy. Objevoval se i první sníh, na kterém jsem si hrála.
Stavěla jsem první sněhuláky, snaha byla také o sáňkování. Pravidelně
moje super dráha byla poničená, protože jsem najela na krtičinu, která mi
ji zničila.
Jsem velmi překvapená z posledních "teplých" podzimů. Proč je tomu
tak? Možná je podzim ovlivněn setrvávající tlakovou níží bez pohybu nad
Atlantickým oceánem. Brání studenému severnímu proudění, které by nám
přineslo sníh a mráz a naopak umožňuje proudění jižního teplého vzduchu.
Toto mi poradil tatínek. Podle mého názoru je to tak, že svatý Martin si
dává, jak se říká, „na čas".
Trochu jsem doufala, že přísloví, která platí pro 11. listopad, se
opravdu vyplní. Myslím tím například přísloví ,,Na svatého Martina, bývá
dobrá peřina". Z toho jsem usoudila, že by mohla být velká „peřina"
sněhu. Bohužel se tak nestalo, 11. listopadu bylo až 14°C.
Ve svém velkém očekávání na sníh, jsem si už oprášila pavučiny z
lyží, vyprala si teplé oblečení, čepici, rukavice, vytáhla lyžařské boty a
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brýle. Už se moc těším na sníh, na lyžování, proto doufám, že Martin
opravdu přijede na bílém koni, i když trochu později a přinese nám mnoho
sněhu.
Nikola Šrámková, 7. B

Jazykový koutek – leden
Leden je první měsíc v kalendáři, a tak je v lednu skoro všechno
první. Posloucháme první pořady rozhlasových stanic, v televizi se díváme
na první filmy, první zprávy, čteme první vydání novin, poprvé se
setkáváme s přáteli...
Ve Skotsku dokonce sledují, kdo první vstoupí do domu. Takové osobě
se říká „first food“, tedy doslova první noha.
V češtině máme k číslovce jeden dvě formy číslovky řadové - starší
význam prvý a mladší první.
Tvar slova prvý se objevuje ve složeninách,
často v termínech:
matematici pracují s prvočíslem a prvočinitelem,
historici opatrují vzácné prvotisky (knihy tištěné před
rokem 1500),
geologové mají své prvohory,
biologové zkoumají prvoky,
botanici žasnou nad prvosenkou jarní (petrklíč),
pro chemiky vymyslel kdysi pan Presl slovo prvek,
sportovci hrají prvoligové zápasy,
v rodinách s více dětmi je vždy to nejstarší
prvorozené.
Novější běžná slovní spojení však užívají spíš tvar první:
v divadle hraje první milovník,
v obyčejném životě mluvíme o první lásce nebo lásce na první pohled,
v obchodě hledáme výrobky/ produkty první jakosti,
v orchestru hraje ten nejlepší první housle,
v přeneseném slova smyslu máme informace z první ruky,
veledůležitá je dovednost umět poskytnout zraněnému první pomoc
a žena pana prezidenta je nazývána první dámou.
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To všechno si můžeme připomenout v prvním měsíci roku, třebaže
v češtině neužíváme označení měsíců číslovkami tak často, jako v jiných
jazycích. Pro nás je prostě leden lednem a tím se liší od pojmenování
ostatních evropských jazyků včetně těch slovanských.
Tahle zvláštnost, pro cizince asi těžko pochopitelná, není ale
výsledkem snahy odmítat v jazyce všechno, co je cizí nebo přejaté a
nahradit slovo domácím výrazem. Naopak, české názvy měsíců jsou velmi
starobylé. Např. jméno měsíce ledna se uchovalo právě jen v našem
jazyce, ostatní evropské jazyky vycházejí z latinského januarius (podle
jména římského boha Janua, který byl strážcem nebeské brány; janua = lat.
brána).
Český název leden je původem přídavné jméno ledný od
všeslovanského podstatného jména led. A co je to led, všichni víme.
(Tch)

Znakový jazyk
Zima běží v plném proudu, i když někdy to spíše vypadá jako na
jaře. Doufám, že jste si všichni užili vánočních svátků, pohody a klidu a do
nového roku jste vykročili tou správnou nohou. A protože venku je zima,
ukážeme si pár znaků k tomuto tématu. Hezké znakování :-).
Lyžování
Ukazováček a prostředníček skrčíme
(tímto znázorňujeme nohy) a kývavým
pohybem směřujeme od úrovně ramena
dolů (pohyb lyžaře při jízdě z kopce
dolů).
Někdy se ještě před tímto znakem
znázorňuje odstrčení hůlkami (zaťaté
pěsti udělají vedle těla pohyb dolů). Tak
hezké lyžování :-).

15

Mráz
Obě ruce jsou zaťaté v pěst a děláme
pohyb od středu ven, jako bychom chtěli
ohnout kovovou tyč (půlkruh). Důležitá je
mimika. Při tomto znaku by mělo obočí
směřovat dolů (jako bychom se mračili).

Sněhulák
Ruce jsou rozevřené s prsty u sebe a
ukazujeme tvar sněhuláka od nejmenší
koule (hlavy) až po největší.

Sníh
Na obou rukách máme rozevřené dlaně i
prsty, kterými kmitáme. Obě ruce provádí
střídavě pohyb nahoru a dolů
(napodobujeme padání sněhu). Před
tímto znakem se také někdy ukazuje bílá
barva (barva sněhu) a to tak, že palcem
aktivní ruky si jednou přejedeme směrem
dolů v oblasti pod ramenem.
Bruslit
Rozevřené ruce s prsty u sebe máme v
úrovni před tělem dlaněmi k sobě. Každá
ruka nám znázorňuje jednu brusli.
Naznačujeme tedy pohyb bruslení.
Jednou uděláme pohyb do strany pravou
rukou a podruhé levou.
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Znaků k zimnímu tématu je samozřejmě mnohem více. Pro tentokrát to stačí.
Doufám, že se všechny znaky naučíte ;-).

Pro majitele “chytrých” telefonů nebo
tabletů a zájemce o výuku se znakového
jazyka jedno doporučení: na internetových
stránkách http://znakovka.frpsp.cz/ si
můžete stáhnout aplikaci s názvem
“Znakujte s námi”. Tato aplikace vám
pomůže vyhledat znak, který právě
potřebujete. Naleznete jich tam opravdu
hodně. Dokonce se můžete i vyzkoušet.
Přeji, ať se daří. Těšte se na další znaky v
příštím čísle :-).

Jana Švehlová

Rozhovor s Alenou Zítkovou
K rozhovoru jsme si vybrali žákyni
Alenu Zítkovou z 5. B.
Dívka chodí k nám na školu prvním
rokem.
Položili jsme jí několik otázek.

Oblíbená barva

fialová a žlutá

Oblíbené jídlo

hranolky

Oblíbený zpěvák

Tomáš Klus

Oblíbená činnost

hra na klavír
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1. Odkud pocházíš?
Bydlím v Havlovicích, kde jsem také navštěvovala ZŠ do páté třídy.
2.Jak se ti líbí na naší škole?
Škola se mi líbí. Je to tu moderní a pěkné. Mám zde spoustu nových
kamarádů.
3.Jak trávíš svůj volný čas?
Hodně času strávím kroužcích. Ve volné chvíli si hraji se svým křečkem.
4.Věnuješ se nějakému sportu?
Ano, dvakrát týdně navštěvuji Taneční školu Bonifác ve Rtyni v Podkrkonoší.
Ráda také s rodinou a kamarády vyrazím na vodu.
5.Jak dlouho taneční školu navštěvuješ?
Už to jsou čtyři roky. Velmi mě to baví, stejně jako hra na klavír.
6.Čím bys chtěla být, až vyrosteš?
Ještě nevím. Myslím, že na to mám dost času.
7. Chutná ti v naší školní jídelně?
Ano, vaří tu dobře.
8.Setkáváš se, se svými bývalými spolužáky?
Vzhledem k tomu, že jsme až na jednoho všichni přestoupili sem, tak jsme
se nemuseli vůbec rozloučit. Jsem ráda, že nás přestoupilo více.
9.Chybí ti něco na naší škole?
Dalo by se říci, že ne. Asi jediné, co by se dalo vytknout, jsou záchodky,
přece jenom v havlovické škole je jich sice méně, ale jsou tam o něco hezčí.
(Rozhovor připravily Natalie Škaloudová a Lucie Melicharová, Kd)
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Koutek pro nejmenší
=> vtipy
Zvířátka se vsadí, že kdo řekne nejlepší vtip, tak ho neshodí ze skály. První
začíná liška. Všichni se smíchy popadají za břicho, jen želva ne. Tak ji
shodí ze skály. Druhý jde na řadu zajíc. Jeho vtip je ještě lepší než lišky, tak
se všichni smějí, jen želva ne. Tak ho taky hodí ze skály. Poslední vtip
vypráví medvěd. Ten řekne ze všech nejlepší vtip. Všichni se smějí, jen
želva zase ne. A potom želva řekne: "Jé, liško, ten vtip se ti vážně povedl."
Říká kočka praseti:
"Já znám tvůj osud, prase!"
"Jo? Tys četla můj horoskop?"
"Ne, kuchařku!”
Vačice:"Hade, já se ti musím omluvit."
Had:"Za co?"
Vačice:"Jak jsem se ti vysmívala, že nemáš nohy a přesto chodíš."
Had:"Aha, omluva se přijímá."
Vačice:"Ok, ruku na to."
Natalie Škaloudová, 8. B

=> zajímavosti o zimě
1) Největší sněhová vločka měla šířku 38 cm a tloušťku 20 cm.
2) Největší sněhulák měřil měřil 38 metrů a jeho ruce tvořily stromy o délce
8 metrů.
3) Průměrná rychlost padající vločky je 1,7 metru za sekundu.
4) Během jedné sněhové bouře může spadnout na zem zhruba 40 milionů
tun sněhu.
5) V jedné sněhové vločce je více než 180 miliard molekul vody.
6) Celých 12 % povrchu Země je celoročně pokryto sněhem nebo ledem.
7) Nejkvalitnější sněhové koule vyrobíte při teplotě 0 °C. Lepší je sníh z
nižších vrstev sněhové pokrývky.
Kristýna Kociánová, 8. B
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=> křížovka

=> sudoku

20

=> omalovánka

=> karneval
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Čínský horoskop
Drak (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012…)
Tento typ lidí je velmi otevřený, nikdy ne
malicherný. Nenávidí pokrytectví a zpravidla
nemá ani tu nejlepší diplomatickou obratnost.
Nechá si snadno vše namluvit.
Snaha po dokonalosti ho nutí nárokovat si velké
výkony nejen na sebe a své spoluobčany, ale i na
celé své okolí.
Je dráždivý, někdy popudlivý, tvrdohlavý a často říká věci, o nichž mnoho
nepřemýšlí a poté jich lituje. Přesto je možno dát na jeho mínění, neboť má
pro každého dobrou radu. Svou prudkostí většinou škodí sám sobě. Drak je
značně inteligentní, bystrý, houževnatý a velkorysý. Je velmi pyšný. Dovede
být v každém povolání úspěšný zejména pro svoji logičnost.
Pokud jde o lásku, je velmi mnoho milován, ač sám doopravdy miluje jen
velmi zřídka. Nezná proto hořké lásky, své oběti nechává většinou zcela
nelítostně v zoufalství. Drak září svou osobností, která je ale pouhou
fasádou.
Na co se můžete těšit?
V jednom výprodeji nečekaně objevíte přesně to, co již dlouho sháníte. A
co je ještě lepší, bude to k mání za zlomek původní ceny. Nezaváháte ani
na minutu a dobře uděláte, protože za několik málo dní už po výhodném
zboží v akci nezbude ani stopa!
Na co si dát pozor?
Kvůli práci nebudete mít na své blízké tolik času, jak byste si přáli. Budou
vám to trochu vyčítat, i když jen nenápadně. Utěšujete se tím, že rodina
potřebuje peníze, ale pozor - některé věci si za peníze zkrátka nekoupíte,
to přece dobře víte!
Kristýna Kociánová, 8. B
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Připravujeme
22. 01. 2015

15:30 - 18:00

30. 01. 2015

Pedagogická rada
Pololetní prázdniny

05. 02. 2015

13:30 - 17:30

Zápis do 1. třídy

07. 02. 2015

14:30 - 17:30

Dětský karneval

09. - 13. 02. 2015

5. tř.: Lyžařský výcvik

09. - 13. 02. 2015

Týden zeměpisu

09. 02. 2015

08:15 - 09:45

Planete Země 3000 (Indonésie) - Kino Mír

10. 02. 2015

16:00 - 18:30

Výbor RRPŠ

12. 02. 2015

16:00 - 18:30

Školská rada - ustavující schůze

16. - 20. 02. 2015

Jarní prázdniny

Příprava na zpívání na čtverci

Příprava na bleší trh

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/ 02/ 2015

11/ 02/ 2015
12/ 02/ 2015
13/ 02/ 2015
16/ 02/ 2015
17/ 02/ 2015
18/ 02/ 2015
19/ 02/ 2015
20/ 02/ 2015

vepřová pečeně, houskový knedlík, zelí kysané

vepřové maso po italsku, kolínka
hamburská kýta na smetaně, houskový knedlík

rybí filé smažené, bramborová kaše

rajská omáčka, hovězí maso vařené, kolínka

segedínský guláš, houskový knedlík
jarní prázdniny
jarní prázdniny
jarní prázdniny
jarní prázdniny
jarní prázdniny

1,3,7

1, 3
1, 3, 7, 9

1, 3, 4, 7

cena
obědů

27/ 02/ 2015

26/ 02/ 2015

25/ 02/ 2015

23/ 02/ 2015
24/ 02/ 2015

15 ob. x 23,- Kč
15 ob. x 25,- Kč
15 ob. x 26,- Kč
20 ob. x 52,- Kč
JITKA ŠTĚPÁNOVÁ

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

zeleninové lečo, brambor

jablková žemlovka

kachna s jablky, bramborový knedlík, zelí červené

uhlířské špagety sypané sýrem, kečup
lasagně s tuňákem a sýrem

květák smažený, brambor, tatarská om.

sekaná pečeně, brambor, zelí kysané

kuřecí roláda pečená, dušená rýže

hovězí guláš, kolínka
špekové knedlíky, zelí kysané

opékané nudle s čínským zelím

345,- Kč
375,- Kč
390,- Kč
1040,- Kč

dřevorubecká čočka červená, vejce vařené, zeleninový s.

nudle s mákem

luštěninové karbanátky, brambor
omeleta se špenátem, brambor

rýžová kaše sypaná skořicí

karbanátek smažený, brambor

koprová omáčka, vejce vařené, houskový knedlík

ovesná kaše s medovými jablky
hrachová kaše, uzená kýta, okurka kysaná

01.02.2015 - 28.02.2015
VOLBA 2

Alergeny : 1 - obiloviny obsahující lepek, 2 - korýši, 3 - vejce, 4 - ryby, 5 - arašídy, 6 - sójové boby, 7 - mléko, 8 - skořápkové plody
9 - celer, 10 - hořčice, 11 - sezamová semena, 12 - oxid siřičitý a siřičitany, 13 - vlčí bob / lupina /, 14 - měkkýši
a výrobky z nich

polévka dle denní nabídky

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

27. 1. 2015 - 29. 1. 2015

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

vepřová pečeně po selsku, houskový knedlík, zelí kysané

znojemská hovězí pečeně, dušená rýže

1

1, 3, 7

rizoto z vepřového masa, sypané sýrem

7

1, 6
1, 7

1, 3, 7

1, 3,

vepřová játra na cibulce, dušená rýže
přírodní řízek, bramborová kaše

05/ 02/ 2015

paprikový lusk plněný, dušená rýže

1,3,7
09/ 02/ 2015
10/ 02/ 2015

04/ 02/ 2015

7, 9

1, 4, 7

vepřová panenka na zelenině, brambor

DATUM
02/ 02/ 2015
03/ 02/ 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK
VOLBA 1

kuřecí pilaf, červená řepa
rybí filet v bylinkové strouhance, bramborová kaše

alergeny
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3, 7

1, 3, 7

1, 3, 7

1, 3, 7
1, 3, 4, 7

1, 3, 7

1, 3, 7

1

1, 3
1, 3, 7

1

3, 7

1, 3, 7

1, 3, 6, 7
1, 3, 7

7

1,3,7

1, 3, 7

1,7
1, 7

alergeny

