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  Sportovec měsíce: 

  Sběrač bylin: 
 

  Sběrač papíru: 

  Hádanky na Moodle: 

www.zsul.cz 
(správná odpověď: KAREL KRYL) 
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Helena MELICHAROVÁ z 8. B získala pro naši školu další výborné umístění 
v dovednostních soutěžích. V krajském kole mezinárodní soutěže YOUNG 
DEMOSTHENES  vybojovala 1. MÍSTO a postupuje do kola celostátního. Čeká 
ji tedy povinné soustředění pro účastníky celostátního kola, které proběhne ve 
dnech  2. - 4. 5. 2014.  

Celostátní finále se pak koná v Praze dne 15. 5. 2014.      
Gratulujeme.           (PK Č) 

 

WWIINNTTOONNOOVVYY  DDĚĚTTII 

 

 
 

VV  ÚÚTTEERRÝÝ  11..  DDUUBBNNAA  ZZHHLLÉÉDDLLII  ŽŽÁÁCCII  NNAAŠŠÍÍ  ŠŠKKOOLLYY  FFIILLMM    
„„WWIINNTTOONNOOVVYY  DDĚĚTTII““..  

 

JJAAKK  HHOODDNNOOTTÍÍŠŠ  ČČIINN  
NNIICCHHOOLLAASSEE  WWIINNTTOONNAA??  

 
„Je to neuvěřitelný čin, který by jen tak někdo neudělal. 

Myslím, že by takových lidí mělo být více.“ 
Natalie ŠKALOUDOVÁ, 7. B 

 

„Určitě to, co udělal, mělo veliký význam. Velmi ho 
za to obdivuji. Zachránit 669 dětí není jen tak, ne každý by to udělal. Je to opravdový 
BOREC! Velmi mě jeho příběh zaujal. Má můj obdiv.“ 

Dominika PROUZOVÁ, 7. B 
 

„Stejné úmysly a plány by určitě mohlo mít více lidí. Lišil se jediným – svou skromností. 
Nečekal vděk, slávu, uznání. Přesto však riskoval život. 
 I když osobně neznám nikoho, kdy by válku přežil, i tak mu děkuji, protože v tomto 
nenávistí zalitém světě je potřeba takových činů více než kdy předtím. Pro nás Čechy a Slováky 
je navždy hrdinou!“ 

Markéta MÍLOVÁ, 8. B 
 

„Svěřit své dítě jen tak nějakému pánovi a nevědět, co s ním dál bude, to mi přijde 
dost drsné. Takovou dobu by nikdo z nás nechtěl zažít.“ 

Jakub RAABE, 8. B 
 

VVEELLKKÝÝ  ÚÚSSPPĚĚCCHH  HHEELLEENNYY  MMEELLIICCHHAARROOVVÉÉ  

Sir Nicholas George Winton  se narodil 19. května 
1909 v Londýně. V roce 1939 zachránil 669 převážně 
židovských dětí z území ohroženého Československa 
před transportem do koncentračních táborů tím, že 
jim zajistil odjezd vlakem do Spojeného království. 
Žurnalisty je někdy nazývám britským Schindlerem.  
 

„Jen jsem viděl, k čemu 
se schyluje, a udělal, co 
jsem mohl, abych 
pomohl.“ (N. Winton) 
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JJAAKK  BBYY  SSEESS  ZZAACCHHOOVVAALL  TTYY,,  KKDDYYBBYYSS  DDOOSSTTAALL  
((PPOODDOOBBNNĚĚ  JJAAKKOO  AANNGGLLIICCKKÉÉ  DDĚĚTTII))  MMOOŽŽNNOOSSTT  PPŘŘIIJJMMOOUUTT  
DDOO  RROODDIINNYY  DDÍÍTTĚĚ  SS  PPOODDOOBBNNÝÝMM  OOSSUUDDEEMM  JJAAKKOO  DDĚĚTTII  VVEE  

FFIILLMMUU??  
 

„Řekla bych ANO. A nevadilo by mi, že bych se musela dělit o 
pokojíček s dalším sourozencem. Nevadilo by mi, že bychom nemohli 
jet na dovolenou a musela bych se vzdát svých kroužků. Nevadilo by 
mi, že bych ho musela hlídat, učit česky a hrát si s ním.“ 

Leona ZAŇKOVÁ, 8. B 
 

„Kdyby za mnou rodiče přišli s tím, abych se rozhodl, jestli chci 
sourozence, kterému bychom tím pomohli, myslím, že bych řekl
  ano. Ale pod podmínku, že bych nemusel chodit na 
fotbal, protože mě nebaví.“  

Bono WAJSAR, 8. B 
 

„Určitě bych takové dítě k sobě do rodiny vzala. Zkusila bych 
se mu přizpůsobit a učila bych ho jazyk, kterým mluvím. Vzala bych 
ho za vlastního sourozence.“ 

Gabriela HOMOLOVÁ, 7. A 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

55..  BB  NNAA  CCEESSTTĚĚ  DDOO  MMIINNUULLOOSSTTII  
 

 Já a moje třída jsme na začátku dubna šli do nedalekého 
lesa. V lese se mi moc líbilo, protože je tam čerstvý vzduch a 
klid. Procházku jsme si zpestřili výrobou „pravěkých“ zbraní. 
Vyráběli jsme zbraně podobné těm, které používal pračlověk. 
V lese jsme nasbírali klacky a kameny a ty omotávali provázkem. 

Různě jsme je spojili, aby co nejvíce 
připomínaly pravěké zbraně a nástroje. 
Přesvědčili jsme se, že jejich zhotovení je 
poměrně náročné. 
 Pračlověk to vůbec neměl lehké, 
protože používal jen to, co nalezl v přírodě. 
Můžeme být všichni rádi, že nežijeme 

v době kamenné. 
Štěpán MELICHAR, 5. B 

„Jen si to představte. Někdy uprostřed noci vtrhnou do vašeho pokoje vojáci a vyženou 
vás a vaši rodinu z domu na ulici. Když vycházíte ze svého domu, vidíte své sousedy z celé vaší 
ulici. Je vám teprve šest let a pořádně nechápete, co se děje. Vy a vaše rodina procházíte 
městem spolu s davem cizích lidí. Vyjdete  z města, ve kterém vás už nechtějí, Dojdete až do 
uprchlického tábora. Jste unavení, usnuli byste i vestoje. Celá rodina se namačká do jednoho 
stanu. Ráno vstanete se zklamáním, že se vám to nezdálo.“ 

Josef HOLMAN, 8. A 
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ÚÚPPIICCKKÁÁ  LLAAŤŤKKAA  
 

VV  SSOOBBOOTTUU  1155..  BBŘŘEEZZNNAA  22001144  VV  TTĚĚLLOOCCVVIIČČNNĚĚ  ZZŠŠ  BBRRAATTŘŘÍÍ  ČČAAPPKKŮŮ  PPRROOBBĚĚHHLL  JJIIŽŽ  2244..  
RROOČČNNÍÍKK  ÚÚPPIICCKKÉÉ  LLAAŤŤKKYY  VVEE  SSKKOOKKUU  VVYYSSOOKKÉÉMM,,  JJEEHHOOŽŽ  PPOOŘŘAADDAATTEELLII  JJSSOOUU  ÚÚPPIICCKKÉÉ  

ŠŠKKOOLLYY.. 
VV  LLEETTOOŠŠNNÍÍMM  RROOCCEE  SSEE  KKOONNAALL  PPOODD  TTAAKKTTOOVVKKOOUU  MMĚĚSSTTSSKKÉÉHHOO  GGYYMMNNÁÁZZIIAA  AA  SSOOŠŠ  VV  

ÚÚPPIICCII.. 
 

LLÁÁNNSSKKÉÉ  BBAARRVVYY  ZZAASSTTUUPPOOVVAALLOO  1122  RREEPPRREEZZEENNTTAANNTTŮŮ,,  ZZ  NNIICCHHŽŽ  88  SSTTÁÁLLOO  NNAA  ""BBEEDDNNĚĚ""..  
 V kategorii mladších žákyň nás reprezentoval čtyřlístek 
dívek. Dvě z nich si odnesly medaili. Iveta ROHANOVÁ (6. A) 
obsadila 2. místo výkonem 133 cm a Barbora ŠŤOVÍČKOVÁ (6. B) 
za 125 cm brala bronz. Těsně pod stupni vítězů skončila Nikola 
MANYCHOVÁ (6. A), také za 125 cm. Nejmladší z čtyřlístku Petra 
LENCOVÁ (5. A) si vyskákala 6. místo. Filip PANČÍK (6. A), náš 
jediný zástupce v kategorii mladších žáků, si vytvořil "osobák" (138 

cm) a stačilo mu to k zisku stříbrné medaile. Stříbro Filipa o dvě hodiny později zopakoval Petr 
JIŘÍČEK (8. A) ve starších žácích (153 cm). V první desítce mezi staršími žákyněmi skončila i 
Nikola KÁBRTOVÁ (9. A). 

Ceníme si výborných výkonů našich reprezentantů v žákovských kategoriích. Soutěžili s 
atlety z celého trutnovského okresu. Naprostá většina těchto atletů se na skok vysoký 
specializuje a trénuje ho několikrát týdně. 
 Na vítězství jsme si museli počkat do odpolední části  soutěže a úspěch jsme slavili ihned 
ve třech kategoriích. První zlatou vybojovala Monika FRIEBELOVÁ v ženské kategorii. V této 
kategorii si druhé místo vyskákala paní učitelka Petra NÝVLTOVÁ (Friebelová), která si 
"odskočila" od svých mateřských povinností. Trio sester doplnila 4. místem, nejmladší z nich, 
Radka FRIEBELOVÁ v dorostenkách. V mužské kategorii loňské vítězství obhájil pan učitel 
Martin KEJZLAR. Petr LUŠTINEC ke zlatu a rekordu z letošního ročníku Lánské laťky přidal 
ještě zlato z Úpické laťky. 

Děkujeme všem žákům, současným i bývalým,  za vzornou reprezentaci školy. 
                                                                                                                              (PK Tv+sport) 

 

VVYYBBÍÍJJEENNÁÁ  
  

NNAA  KKOONNCCII  BBŘŘEEZZNNAA  TTĚĚLLOOCCVVIIČČNNAA  ZZŠŠ  BBRRAATTŘŘÍÍ  ČČAAPPKKŮŮ  VVŽŽDDYY  PPAATTŘŘÍÍ  ŽŽÁÁKKŮŮMM  22..  --  55..  
TTŘŘÍÍDD..  KKOONNÁÁ  SSEE  TTUU  OOKKRRSSKKOOVVÉÉ  KKOOLLOO  ŠŠKKOOLL  ÚÚPPIICCKKAA  VVEE  VVYYBBÍÍJJEENNÉÉ..  

  

V pondělí (24. března 2014) na palubovku nastoupila smíšená družstva 2. - 3. tříd. Naši 
nejmenší vybíjenkáři si připsali jednu výhru a dvě prohry a v celkovém pořadí jim patřilo 3. místo. 
V úterý (25. března 2014) nás nejprve reprezentovali chlapci 4. a 5. tříd, kteří pro naše barvy 

zajistili stříbrné medaile. Odpoledne poté soutěžila dívčí družstva. 
Příjemným překvapením pro nás bylo 3. místo lánských dívek.  

 

DDOO  CCEELLOORROOČČNNÍÍ  SSOOUUTTĚĚŽŽEE  GGRRAANNDD  PPRRIIXX  JJSSMMEE  SSII  
PPŘŘIIPPSSAALLII  33  BBOODDYY  AA  VV  PPRRŮŮBBĚĚŽŽNNÉÉMM  PPOOŘŘAADDÍÍ  JJSSMMEE    

NNAA  22..  MMÍÍSSTTĚĚ..  
 (Jč) 
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ZZDDRRAAVVOOŤŤÁÁKK  VV  AAKKCCII  
  

 Během března mladí zdravotníci z Úlu 
nezaháleli. Připravili řadu akcí pro své mladší 
spolužáky. Nejprve žáci 1. a 2. třídy absolvovali 
poutavou přednášku paní Veroniky Mílové ze základů 

první pomoci. Vše si pak pod dohledem žákyň 9. třídy zopakovali 
prakticky. Naučili se, co patří a nepatří do lékárničky, obvazovat 
koleno či předloktí, jak ošetřit krvácení z nosu a odřeninu. 
 Osmačky a sedmačky poté navštívily školní družinu a žáky 
4. A. Obě návštěvy byly už zpestřeny ukázkami reálných zranění. 
Figurantky byly ošetřeny zdravotnicemi čtvrté třídy. A tak jejich 
spolužáci mohli posoudit, jak se role zachránkyň zhostily. V dubnu 
byli seznámeni se základy první pomoci žáci 3. třídy, 6. tříd a 7. tříd v rámci výchovy ke zdraví. 
 Samozřejmě se také připravujeme na soutěže, které nás čekají v dubnu a květnu. Po celý 
březen naši činnost dokumentovala kamera v rámci reportáží pod názvem Průlet Úlem, kterou již 
nyní můžete sledovat na televizi JS.  

VVee  ččttvvrrtteekk  1155..  kkvvěěttnnaa  22001144  ssee  cchhyyssttáámmee  uussppoořřááddaatt  ppřřeeddnnáášškkuu  ii  pprroo  nnaaššee  rrooddiiččee  nnaa  ttéémmaa    
""ÚÚRRAAZZYY  VV  BBĚĚŽŽNNÉÉMM  ŽŽIIVVOOTTĚĚ""..          

                                                                                                                                               (Jč) 
 

OOLLYYMMPPIIJJSSKKÝÝ  VVÍÍCCEEBBOOJJ  
 

SS  VVEELLKKÝÝMM  OOHHLLAASSEEMM  NNEEJJEENN  UU  ŽŽÁÁKKŮŮ  NNAAŠŠÍÍ  ŠŠKKOOLLYY  SSEE  SSEETTKKAALLAA  SSOOUUTTĚĚŽŽ  MMOOJJEE  
OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA..  NNEEUUPPLLYYNNUULLYY  AANNII  DDVVAA  MMĚĚSSÍÍCCEE  OODD  VVÝÝLLEETTUU  DDOO  OOLLYYMMPPIIJJSSKKÉÉHHOO  PPAARRKKUU  
LLEETTNNÁÁ  SSOOČČII  22001144  AA  JJIIŽŽ  JJEE  TTUU  NNOOVVÁÁ  SSOOUUTTĚĚŽŽ,,  DDOO  KKTTEERRÉÉ  SSEE  LLÁÁŇŇÁÁCCII  ((OOPPĚĚTT  JJAAKKOO  

JJEEDDIINNÍÍ  VV  ÚÚPPIICCKKÉÉMM  OOKKRRSSKKUU))  PPŘŘIIHHLLÁÁSSIILLII..  
  

Žáci přihlášených škol budou tentokráte měřit své síly v soutěži 
s názvem Olympijský víceboj. Jedná se o nový projekt Českého 
olympijského výboru na podporu sportu a zdravého životního stylu. Hlavním 
cílem víceboje není dosahovat nejlepších výkonů, ale v průběhu 
standardních hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků 1. − 9. tříd 
základních škol do šesti měřitelných disciplín (skok z místa, vytrvalostní 
běh, shyby, 60 m, hluboký předklon a hod kriketovým míčkem).  

AAMMBBAASSAADDOORRYY  PPRROOJJEEKKTTUU  jsou VERONIKA VÍTKOVÁ, stříbrná na 
ZOH v Soči 2014 ve smíšené biatlonové štafetě, a VAVŘINEC HRADÍLEK, stříbrný vodní 
slalomář LOH v Londýně 2012. 

 

ŠŠKKOOLLYY  BBUUDDOOUU  OOPPĚĚTT  RROOZZDDĚĚLLEENNYY  PPOODDLLEE  JJEEDDNNOOTTLLIIVVÝÝCCHH  KKRRAAJJŮŮ..  AA  OO  CCOO  BBUUDDOOUU  
BBOOJJOOVVAATT??  

 6 nejaktivnějších škol si rozdělí sportovní vybavení v celkové hodnotě 300 000 Kč.  
 15 nejaktivnějších škol navštíví známý olympionik.  
 Každá škola, která splní kritéria Olympijského víceboje, obdrží certifikát.  
 Každý žák si může stáhnout a vytisknout diplom podepsaný ambasadorem. 

Pokud se chcete o této soutěži dozvědět více, podívejte se na: 
http://www.ceskosportuje.cz/olympijsky-viceboj/.         Pk Tv+sport 
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ŽŽIIVVOOTT  VV  LLEESSEE  
  

PPOODD  TTÍÍMMTTOO  NNÁÁZZVVEEMM  SSEE  VV  LLEETTOOŠŠNNÍÍMM  RROOCCEE  UUSSKKUUTTEEČČNNIILLOO  11..  KKOOLLOO  
PPŘŘÍÍRROODDOOPPIISSNNÉÉ  SSOOUUTTĚĚŽŽEE  ––  ŽŽIIVVOOČČIICCHHOOVVÉÉ..  

  
 

Soutěž měla dvě části. V 
pondělí (17. března) proběhla 

teoretická část určená pro 
žáky 7. a 8. tříd. V úterý 

(18. března) soutěžící z 
6. až 8. tříd poznávali 
živočišné druhy. V 

teoretické části v kategorii 7. tříd zvítězila 
Gabriela BALCAROVÁ (7. B). Na druhém 
místě skončila její spolužákyně Natalie 
ŠKALOUDOVÁ a 3. místo obsadila další 
žákyně 7. B Lucie OBRDLÍKOVÁ.  V kategorii 

8. tříd si medaile odnesli opět žáci z jedné 
třídy, z 8. B. O prsa si zlato vybojovala 
Helena MELICHAROVÁ, stříbro patří 
Ondřeji ŽĎÁRSKÉMU a bronz Dorotě 
PROUZOVÉ.  

Gabriela BALCAROVÁ dominovala také 
v poznávačce, do sbírky z přírodopisných 
soutěží přidala tak druhé zlato. Druhá v 
pořadí byla opět Natalie ŠKALOUDOVÁ a 
třetí místo pro osmáky zajistil Ondřej 
ŽĎÁRSKÝ. Všichni účastníci získali do 
přírodopisu jedničku za svoji snahu. 

  

PPRROO  ZZAAJJÍÍMMAAVVOOSSTT  UUVVÁÁDDÍÍMMEE  NNĚĚKKTTEERRÉÉ  OOTTÁÁZZKKYY  ZZ  TTEEOORREETTIICCKKÉÉ  ČČÁÁSSTTII..   
 

 Následující tvrzení označ za pravdivá (P), nebo nepravdivá (N). Nepravdu oprav. 
Naší největší sovou je výr velký. 
Drozd zpěvný se v lesích ozývá flétnovým hlasem. 
Kuny se dobře pohybují po stromech. 
Naší největší sýkorou je sýkora uhelníček. 
Prase divoké má úplný chrup, který se vyznačuje mohutnými řezáky. 
Samec srnce obecného má na hlavě rohy. 

 

 Víš, kdo jsem? Využij nabídku.  
lasice hranostaj – liška obecná – kuna lesní – vlk obecný 
Patřím mezi psovité šelmy a žiji ve smečce. ..............................................................................................  
V zimě mám bílou barvu srsti, pouze špička ocásku zůstává černá. ..................................................... 
Buduje si podzemní nory a loví sám (sama) přemnožené myši, hlodavce a slabé zajíce. .................. 
Má žlutou náprsenku a dobře se pohybuje nejen na zemi, ale i v korunách stromů. ........................                                              
 

 

 Víš, kdo po sobě zanechal tyto stopy? Vyber z nabídky. 
datel černý – kalous ušatý – drozd zpěvný – ťuhýk obecný 
Lenka při procházce lesem se nestačila divit. Pod modřínem našla zbytky kostí obalené peřím. 
Na větvičce růže šípkové byla napíchaná sarančata. U kamene byly rozbité ulity měkkýšů. Pod 
smrkem ležely velké třísky. 

 

 Z uvedených jmen těchto neznámých živočichů vytvoř jména živočichů o něco  
známější: 

BŘESTÁJ .................................    SOUKAL .......................................     LÍNĚNÁSEK .................................. 
HURACEJK ..............................    ŠTUPÍK ........................................     VÝVERKÝL ...................................... 

 
  (Jč)  
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KKRRAAJJSSKKÉÉ  KKOOLLOO  DDĚĚJJEEPPIISSNNÉÉ  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  
 

Očima Heleny MELICHAROVÉ 
Ve čtvrtek 27. 3. 2014 jsme se s Náťou Poláchovou v doprovodu paní 
učitelky Blahnové vydaly na krajské kolo dějepisné olympiády do 
Hradce Králové. Byla jsem plna očekávání. Na soutěži takového druhu 
jsem ještě nebyla. Vyjely jsme ráno v 7 hodin z nádraží v Malých 
Svatoňovicích. Ve vlaku jsme si ještě opakovaly důležité věci a na 
poslední chvíli se snažily co nejvíce věcí si zapamatovat. Já jsem si od 
toho příliš neslibovala, protože na krajské kolo se musíte opravdu 
hodně učit, prostě „ležet v knížkách“… V kraji už je velká konkurence. 
Brala jsem to spíš jako dobrou zkušenost.  

Olympiáda se konala ve velké  moderní škole naproti Futuru. Když 
jsme si poslechly přivítání a základní pokyny, dostaly jsme od naší paní 

učitelky rolničku „pro štěstí“ ☺,  pak už nás čekalo jen devadesát minut psaní. 
 Musím říct, že pro mě to bylo těžké. Některé věci jsem věděla na jistotu, ale většinou 

jsem tipovala, něco jsem nevěděla vůbec. Občas se vyskytly i takové otázky, o kterých by vás 
v životě nenapadlo ani přemýšlet. Ve třídě jsem zůstala jako poslední, snažila jsem si ještě do 
poslední chvíle vzpomenout na co nejvíc věcí.  

Když jsme práci odevzdaly, jely jsme domů. Ve vlaku jsme si dohledávaly v knížkách 
informace, které jsme nevěděly a u kterých jsme si nebyly jisté.  

Byla to zajímavá zkušenost, milé setkání a hezký výlet. Jsem ráda, že jsem mohla 
postoupit z okresu a zúčastnit se tohoto kola! ☺                           Helena MELICHAROVÁ, 8. B 

A jak vše dopadlo? 
Natálie POLÁCHOVÁ (8. A) dosáhla historicky největšího lánského úspěchu v Dějepisné 
olympiádě. Po skvělém lednovém představení v okresním kole, které se konalo v Hostinném, 
potvrdila svůj talent i v krajském kole. V konkurenci gymnazistů i žáků 9. tříd obsadila naše 
mladá historička vynikající 5. místo. Helena MELICHAROVÁ (8. B) skončila dvacátá čtvrtá.  
Gratulujeme a děkujeme za vzornou a úspěšnou reprezentaci školy.        (pK) 
 

Očima Natálie POLÁCHOVÉ -  Rozhovor 
 

1. JAK SES DOSTALA DO SOUTĚŽE?  
Do soutěže se mi původně vůbec nechtělo, ale donutila mě paní učitelka Blahnová. 
2. KTERÉ KOLO BYLO PRO TEBE NEJTĚŽŠÍ?  
Asi školní, protože jsem se vůbec nepřipravila a byla velká konkurence. Nakonec 
ale mé vědomosti na vítězství stačily.  
3. JAK SES PŘIPRAVOVALA NA OKRESNÍ KOLO? 
Do okresního kola jsem postoupila společně s Helenou Melicharovou a Anetou Patákovou. 
Byla jsem byla ráda, že tam nepojedu sama. Začaly jsme se scházet a připravovat.  
Když jsem viděla, že holky všechno vědí, trošku jsem se vyděsila a začala se fakt učit. 
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4. JAK SES UČILA? 
Dělala jsem si výpisky (jako jediná), četla knížky, hledala na 
internetu, atd. Paní uč. Blahnová mi řekla, že jsem cvok. Našprtala 
jsem, co šlo, a připadala jsem si jako chodící encyklopedie. ☺☺☺☺ 
5. TROCHU NÁM POPIŠ, JAK PROBÍHALO OKRESNÍ KOLO.  
Z tohoto kola jsem byla nejvíc nervózní. Bylo tam hrozně moc lidí a 
všechny ty pohledy „like a boss“. ☺☺☺☺ Nejvíc jsem se nasmála právě 
tam. Měli jsme učitelku, která mluvila, jako kdyby měla v sobě 
helium. Nervozita opadla hned, jakmile jsem měla před sebou papír. 
To učení se mi vážně vyplatilo a věděla jsem skoro všechno. 74 bodů, které jsem získala, 
mi stačilo na 3. místo. Byla jsem opravdu ráda, hlavně za poukázky na knížky. ☺☺☺☺ 
6. A CO KRAJSKÉ KOLO?  

Do kraje zbývalo něco málo přes měsíc a já všechno dokonale zapomněla.  
3 dny předtím jsem byla u paní učitelky a zjistily jsme, že změnili 
doporučenou četbu, takže jsem musela přečíst dvě knížky za tři dny. To mi 
problém nedělalo. Ve čtvrtek ráno jsme nastoupily do vlaku, ze kterého už na 
nás mávala paní učitelka. Celý den jsem nejedla, protože jsem měla trému, 
takže mi krásně „kručelo“ v žaludku - a to pěkně nahlas. ☺☺☺☺ Byla tam převaha 

deváťáků a gympláků. Na psaní jsme měli 90 minut, což mi bohatě stačilo, měla jsem 
dopsáno mezi prvními. Tenhle test mi připadal ze všech nejlehčí. Jelikož jsem měla 
nabiflovaný knížky, byla jsem si jistá skoro vším. Měla jsem dobrý pocit. No, a 5. místo 
jsem nečekala vůbec. Porazila jsem 23 nejlepších lidí, což je skvělé!  ☺☺☺☺ 

DĚKUJI ZA ROZHOVOR.        Dorota PROUZOVÁ, 8. B 
 

 

SSKKVVĚĚLLÉÉ  VVÝÝSSLLEEDDKKYY  LLÁÁNNSSKKÝÝCCHH  ZZPPĚĚVVÁÁKKŮŮ 

 

VVEE  DDNNEECCHH  2255..  33..  AA  2266..  33..  SSEE  ZZÚÚČČAASSTTNNIILLII  
NNAAŠŠII  „„ZZPPĚĚVVÁÁCCII““  OOKKRREESSNNÍÍ  SSOOUUTTĚĚŽŽEE  VVEE  ZZPPĚĚVVUU,,  

KKTTEERRÁÁ  SSEE  KKOONNÁÁ  KKAAŽŽDDOORROOČČNNĚĚ    
VV  ZZUUŠŠ  VV  TTRRUUTTNNOOVVĚĚ..  

 

V úterý si zasoutěžili žáci z prvního stupně a Marek 
NOHEJL  (3. A) obsadil v kategorii I. pěkné 3. místo.  

Ve středu předvedly své hlasy dívky z druhého stupně a 
také bodovaly. Duo Lenka DROBÚLOVÁ (8. B) a Natálie 
POLÁCHOVÁ (8. A) ZVÍTĚZILO ve IV. kategorii a Lenka 
Drobúlová si navíc odnesla cenu za 3. místo v sólovém zpěvu.  
 

Okresní soutěže ve zpěvu se kromě oceněných žáků zúčastnili: Eliška ŠŤOVÍČKOVÁ (1. A), Jan 
SLÁMA (5. A), Jaroslav KÁBRT a Nela BORŮVKOVÁ (oba 5. B), Anna TOMANOVÁ (6. A) a Lucie 
SOUČKOVÁ (6. B). 

Vítězům blahopřejeme a všem dále jmenovaným reprezentantům naší 
školy děkujeme.          

 (Hrá) 
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MMAATTEEMMAATTIICCKKÝÝ  KKLLOOKKAANN  
 

DDAALLŠŠÍÍ  MMAATTEEMMAATTIICCKKOOUU  SSOOUUTTĚĚŽŽÍÍ,,  KKTTEERRÁÁ  PPRROOBBĚĚHHLLAA  VV  MMĚĚSSÍÍCCII  BBŘŘEEZZNNUU,,  BBYYLL  
MMAATTEEMMAATTIICCKKÝÝ  KKLLOOKKAANN..  

Výsledky jednotlivých kategorií: 
 

Nejlepší řešitelé kategorie Cvrček 

Pořadí Jméno a příjmení Třída Počet bodů 

1. Ondřej ŠIKOLA  3. A 79 

2. Adéla MELICHAROVÁ 3.A 51 

3. Marek PYTELA 3. A 46 
      

Nejlepší řešitelé kategorie Klokánek 

Pořadí Jméno a příjmení Třída Počet bodů 

1. Pavel JARÝ 5.B 96 

2. Jan SLÁMA 5. A 82 

3. David MATĚJKA 4. A 77 
 

  Nejlepší řešitelé kategorie Benjamín 

Pořadí Jméno a příjmení Třída Počet bodů 

1. Natálie ŠKALOUDOVÁ  7. B 76 

2. Ondřej BEKR  7. B 67 

3. Darina DOSTÁLOVÁ  7. B 63 
 

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ 
MATEMATICKÝ KLOKAN 

vznikla přibližně v roce 1980 v 
Austrálii a od roku 1991 se 
rozšířila do zemí Evropy. Dnes 
se již této soutěže účastní na 
dva a tři čtvrtě milionu 

soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž 
koordinační centrum je v Paříži. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a 
fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v 
Olomouci.         (http://matematickyklokan.net/info.php)          (Ji) 

  Nejlepší řešitelé kategorie Kadet 

Pořadí Jméno a příjmení Třída Počet bodů 

1. Vojtěch JARÝ  9. A 71 

2. Aneta PATÁKOVÁ  9. A 61 

3. Josef HOLMAN 8. A 60 
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VELIKONOCE jsou oslavou 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K 
tomu podle křesťanské víry došlo 
třetího dne po jeho ukřižování. 
Kristovo ukřižování se událo kolem 
roku 30 či 33. V západní křesťanské 
tradici neděle Zmrtvýchvstání 
připadá na první neděli po prvním 
jarním úplňku, tedy na měsíc březen 
či duben.  

Slovanský název svátku, 
Velikonoce, se vztahuje na "velikou 
noc", v níž byl Kristus vzkříšen.  

Vzhledem k časové blízkosti 
křesťanských Velikonoc a jarní 
rovnodennosti mají tyto tradice 
pravděpodobně původ v pohanských 
oslavách příchodu jara. 
 

VVEELLIIKKOONNOOCCEE  
 

JJAAKK  AA  PPRROOČČ  SSLLAAVVÍÍMMEE  VVEELLIIKKOONNOOCCEE??    
5. A 

„Velikonoce byly původně křesťanský 
svátek. Oslavuje vzkříšení Ježíše Krista. Dnes 
už Velikonoce neslaví jen křesťané, ale  skoro všichni. 
My dodržujeme tyto zvyky: pečeme beránka a chodíme 
koledovat.“ 

Diviška ŠIKOVÁ 
„Kreslí se vajíčka. Kluci bijou holky a holky bijou 
kluky. Chodí se po vesnicích ve skupinkách. Holky 
mají větve a kluci pomlázky. Jsou prázdniny. Holky 
ječí. To jsou Velikonoce.“ 

Ondřej Rychtera 
„O Velikonocích je typické, že kluci vymrskají holky a ty 
jim za to dají namalovaná vajíčka, ale kluci taky můžou 
holky polít studenou vodou.  Když se řeknou Velikonoce, 
vybaví se nám pomlázka, kraslice, krásný a dobrý 
velikonoční beránek.  Už se na ně těším a všem přeji, aby 
si je užili. Holkám přeji, aby byly zdravé.“ 

Soňa NEDOMOVÁ 

3. A 
„Velikonoce jsou svátky a my je slavíme na chalupě. Vždycky připravíme vajíčka a v 9:00 
přijdou koledníci. Uvaříme beránka a zdobíme okna.“ 

Berenika Viktorie FIALOVÁ 
 

„Rodí se mláďata. Je to takový budíček pro celou přírodu. A taky se slaví spousta svátků. Rostou 
hezké květiny.“ 

Tomáš KAMENÍK 
„Velikonoce jsou šťastné svátky v roce. Před Velikonocemi zdobíme různé hezké ozdoby. Já 
o Velikonocích chodím na koledu. Děláme ozdoby na vajíčka. Také se peče beránek.“ 

Anna PYTLÍKOVÁ 
  

     

KKRRÁÁSSNNÉÉ  VVEELLIIKKOONNOOCCEE!! 
 

BBEERRÁÁNNEEKK  

KKŘŘÍÍ ŽŽ  

SSVVÍÍ CCEE  

KK OOČČIIČČKK YY  

ZZAAJJÍÍČČEEKK   

VVAAJJÍÍČČKK OO  

VVEELLIIKKOONNOOČČNNÍÍ  
SSYYMMBBOOLLYY  
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TTOOUULLKKYY22  
 

EETTAAPPAA  čč..  33  ––  KKRRAAJJEEMM  AA..  JJIIRRÁÁSSKKAA  AA  BB..  NNĚĚMMCCOOVVÉÉ  
 

 Minulou etapu jsme zakončili v Polici nad Metují. Přišli jsme do tohoto města po červeném 
značení, dále se však vydáme po žlutém. Nejprve západním, ve Žďáru nad Metují jihozápadním 
směrem. V obci Horní Dřevíč na chvilku odběhneme k jedné místní zajímavosti. Tou není nic 

jiného než perfektně zachovalý mlýn Dřevíček. Nalezneme 
v něm malé muzeum mlynářství s praktickou ukázkou 
mlynářské práce. Starobylá budova se zde tyčí již devadesát 
let, její předchůdkyně, dřevěná roubená chalupa, zde 
předtím stála dokonce 200 let. 
 Dojdeme až na konec žlutého značení. Odtud vyrazíme 
po zelené značce k Velkému 
Dřevíči. Zde totiž můžeme popustit 
uzdu zábavě, jelikož nás čeká jeden 

zážitek za druhým… Tato obec se totiž může pyšnit velmi zajímavým 
komplexem, který nese příhodný název – Adrenálium. Mají tu, na co si 
vzpomeneme – paintball, horolezecký výstup na tovární komín, 
strašidelné bludiště, pirátský koráb s lanovou prolézačkou, velké 
množství sportovního vyžití a jako bonbónek nakonec krytou 
motokárovou dráhu se čtyřmi výškovými úrovněmi tratí.  
 Jelikož jsme, bohužel jenom 
hypoteticky, vyzkoušeli vše, co se dalo, je 
čas pokračovat v našem putování. Stále 
kráčíme po červené turistické značce, 
tentokráte jižním směrem. Dovede nás až 
do rodného města Aloise Jiráska, do 
Hronova. Během našeho pochodu po 
Jiráskově ulici míjíme Jiráskův rodný dům, Jiráskovo muzeum i 
Jiráskovo divadlo. A aby se to nepletlo, koná se tu každoročně 
Jiráskův Hronov, což je vlastně mezinárodní festival amatérského 
divadla.    
 Červenou značku opustíme ve Studénce. Dále se budeme držet barvy žluté. Jelikož jsme 
stále ještě unavení z pobytu v Adrenáliu, najdeme si klidnější kout. Tím se protentokrát stane 
rybník Špinka nacházející se blízko Červeného Kostelce. Koupání bylo osvěžující, v Keliš-baru 

jsme si dali lahodné domácí langoše a teď se sotva uneseme. 
Pěšky už to asi nepůjde. Dále pojedeme vlakem.  
 

 Ale kam? Kam nás doveze první vlak jedoucí po 
Filipojakubské noci, když pojedeme jenom dvě zastávky? I 
tato otázka je jedním z Vašich úkolů. Když ji správně 
zodpovíte, dozvíte se, kam se vydáme v další etapě.  
 
 Hodně štěstí a brzy na viděnou!   
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ETAPA č. 3 – OTÁZKY A ÚKOLY 
 

1. Kam nás doveze první vlak jedoucí po Filipojakubské noci, když 
pojedeme jenom dvě zastávky? (ZEMĚPIS) 

 

2. Plánujete letní dovolenou na Špince. Pojedete karavanem 
s elektrickou přípojkou. V něm povezete 2 dospělé osoby, 
sedmileté děvče, pětiletého chlapce a psa Rafana. Budou vám na 
týdenní pobyt stačit 2000 Kč? Svou odpověď odůvodněte 
názorným příkladem. (MATEMATIKA) 

 

3. Jakou rychlostí byste projeli motokárovou dráhu ve Velkém 
Dřevíči, když by vám její projetí trvalo 2 minuty? Výsledek urči v kilometrech za hodinu. 
(FYZIKA)  

 

4. Co je to adrenalin? (PŘÍRODOPIS)            (Ný) 
 

NNÁÁVVRRHHYY  TTEETTOOVVÁÁNNÍÍ  ZZ  HHOODDIINN  VVÝÝTTVVAARRNNÉÉ  VVÝÝCCHHOOVVYY  

Autorky návrhů:  
Karolína ŠTILLEROVÁ, 8. A, Anežka HRBKOVÁ, 8. A, Michaela ŠLECHTOVÁ, 6. B  
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JJAAKK  TTOO  VVIIDDÍÍMM  JJÁÁ  

 Dospělý, nebo dítě?                           
Já mám jasno. Rozhodně je lepší být dítě než dospělý. Mnozí si 
myslí, že až se stanou dospělými, budou si dělat, co chtějí, a už 
je nikdo nebude považovat za dítě. I když by mě budoucnost 
velmi zajímala, pořád je lepší být dítětem. Dospělí mají spoustu 
povinností, jsou neustále ve stresu apod. To, o co se my děti 
staráme, náš stres, je snad jenom škola. A i tam je o přestávkách legrace, máme spoustu 
kamarádů, se kterými si rozumíme. My nemusíme nic platit, můžeme si užívat života, dokud to 
jde. Dětský svět je fantazie, ve kterém by každý dospělý chtěl žít. Spousta dospělých tvrdí, že 
by se chtěli vrátit do dětství, a děti zase, že chtějí být dospělými. Každý to vidí po svém a 
každý má své argumenty. Každá část našeho života má své kouzlo a život jako takový je fajn. 
Takže - ať jste dospělý, nebo dítě, žijte  naplno! 

Natalie ŠKALOUDOVÁ, 7. B 
 

Podle mě je lepší být dospělým, protože nemusí chodit do 
školy, ale do práce. V práci dospělí vydělávají peníze a za ně si 
můžou koupit třeba auto nebo dům. A hlavně mohou řídit auto a 
nemusí chodit pěšky nebo jezdit na kole.  

Adam KUŽELKA, 5. B 
 

Každé dítě by už chtělo být dospělé, aby si mohlo dělat, co chce. Ale každý dospělý ví, že to tak 
není. Já jsem dítě a být dítětem není zase tak špatné. Dospělý musí chodit do práce, starat se o 
rodinu atd. Dítě sice musí chodit do školy, ale zase se nemusí starat o nikoho. Když si splní svoje 
povinnosti, má volný čas už jen pro svoje záliby, to dospělí často nemívají. 
 Když si to tak srovnám v hlavě, každý se jednou dospělosti dočká. Tak není kam spěchat… 

Ondřej BEKR, 7. B 
 
 

Nejdříve jsem přemýšlel, co by bylo 
podle mě lepší. Jako dospělý budu moci 
dělat spoustu věcí, které teď nemůžu - 
třeba si koupit, co chci. Věřím tomu, že 
budu mít dobrou práci a dostatek peněz. 
Taky se těším, že budu mít hodnou ženu a 
prima děti. Ale přece jen si myslím,  že 
je lepší být dítětem.  
      Nemusím brzo ráno vstávat do 
práce, ani si sám dělat snídani nebo vařit 
oběd. Když příjdu ze školy domů, udělám 
si úkoly a pak mám většinou volno. 
Samozřejmě někdy pomáhám mamce s 
nákupem, nosím brambory ze sklepa nebo 
luxuju... Ale nemusím mít žádné velké 

starosti. Dospělí se musí postarat o děti a 
udržet domáctnost, musí chodit do práce a 
myslet na všechno. Nemusím taky řešit, 
jestli máme dost pěněz na zaplacení třeba 
elektřiny atd... Jenom si prostě hraju, 
můžu chodit do různých zábavných 
kroužků, můžu být taky na počítači nebo si 
můžu pustit film. Nemusím řešit politiku, 

nemusím se hádat se  
sousedy ani dělat 
rodinný rozpočet. 
Takhle je mi na světě 
docela dobře.  

Jan LÉVAI, 6. B 
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Dítě musí chodit do školy a nesmí do práce. Dítě se může všude protáhnout a dospělý ne. 
Dítě je ohebnější... 

Pavel JARÝ, 5. B 
 

 Vidím to tak, že pro mě je zatím lepší být dítětem. Proč? Nemusím brzy vstávat do 
práce, vydělávat peníze na chod domácnosti, mám hodně volného času pro své zájmy, můžu 
chodit ven s kamarády, do kina, no prostě - je to můj dětský ráj. 
 Až budu dospělý a velký muž, všechny tyto dětské výhody odpadnou a já se budu 
připravovat na svůj pracovní i rodinný život a být za vše zodpovědný. 

Marek ADAMEC, 7. B 
 
 

Nejlepší je být dítětem, protože nemusíme chodit do práce a můžeme si hrát. Máme dva 
měsíce prázdnin. Naše starosti řeší rodiče. Mám je moc ráda, i když je někdy zlobím. 

Zuzana HORÁKOVÁ, 5. B 
 
 

 
 

Jednou mě napadlo, co je lepší – být dítětem, nebo dospělým? V obojím se skrývá něco 
dobrého a něco špatného.  
 V noci se mi zdálo, že mi je místo dvanácti 32 let. Už jsem měl řidičský průkaz, 
vlastní byt a práci. Říkal jsem si: „To by byl děs, být zase dítětem. Samá škola a 

zákazy.” Užíval jsem si. Mohl jsem dělat, dá se říct, vše. Ten den byl úžasný. Ale druhý den bylo 
pondělí. Vzbudil jsem se v jednu hodinu odpoledne. Došlo mi, že chodím do práce. Přišel jsem 
pozdě. Když jsem se vrátil ze zaměstnání, přišel mi účet za vodu, elekřinu a nájem. Bylo to 
strašné.  
 Najednou děsný rámus – budík. Chvíli jsem koukal do zrcadla, až na mě mamka zavolala: 
„Běž už do školy!” To bylo poprvé, co se mi tam chtělo. Vážil jsem si toho, že jsem ještě dítě. 

Tomáš LJUBEČKO, 6. A  

Každý to má stejné. Narodí se jako malé dítě, vyrůstá až do dospělosti a poté přichází 
stáří. Dospělí a staří lidé chtějí být dětmi, děti naopak dospělými. Děti sní o dospělosti, 
představují si, že mají svoji rodinu, práci, která je baví, a spoustu splněných přání. Děti se 
těší, že budou moci rouhodovat samy o sobě. Svět v dospělosti si představují krásný, volný 
a šťastný.  
 Dospělí lidé, správní rodičové, se starají o své děti. Jsou ale unavení z práce, která 
je často ani nebaví. Potom přijdou domů a jsou celí naštvaní. Občas je s nimi zábava, ale 
jen když mají dobrou náladu. Dospělí lidé se od sebe velice liší. 
 Staří důchodci většinou rádi vzpomínají na dětství a mládí. Bolí je klouby, padají jim 
zuby a vlasy. Celí stárnou, ale mají spoustu času a to je jediné, co jim lidé závidí.  
 Podle mě by si měl každý vážit toho, co má. Máme myslet na to dobré, sportovat, 
zdravě žít. Jsem ráda, že jsem ještě dítě, a věnuji se tomu, co mě baví. 

Iveta ROHANOVÁ, 6. A 



« 16 » 

CCOO  UUŽŽ  DDRRUUHHÁÁCCII  UUMMÍÍ!!  --  „„MMOOJJEE  OOBBLLÍÍBBEENNÁÁ  HHRRAAČČKKAA““  
 

Na jedničku s hvězdičkou! 
       
    
  
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Medvídka popsal a nakreslil Ladislav ČERMÁK,  
plyšového pejska Tereza JANEČKOVÁ. 

„Je celý 
chundelatý a má 
šedobílou barvu.“ 

„Její oči jsou jako 
dva hnědé korálky.“ 
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DDĚĚTTSSKKÝÝ  PPAARRLLAAMMEENNTT  
 

Dětský parlament zve všechny na  MMÁÁJJOOVVOOUU  DDIISSKKOOTTÉÉKKUU, která se 
uskuteční v pátek 2. 5. 2014 od 16:00 do 21:00 hodin. 

 

Všichni tanečníci musí tentokrát přijít 
okrášleni MMAAŠŠLLÍÍ. Můžete si s sebou vzít 
kamarády. Bližší informace na plakátech,  
www. zsul.cz a na přihláškách.  
Těšíme se na vás!!! 

       (Ji + DP) 
 

PPOOJJĎĎMMEE  DDOO    DDIIVVAADDLLAA 

 

Jednota divadelních ochotníků Úpice a Městské kulturní 
středisko 

ve spolupráci s Dětskými kluby při CB Úpice 
 

vás zvou na již 3. ročník akce 

pro dětské divadelní soubory z Úpice a okolí 
 

3D Festiválek 
aneb Den Dětského Divadla 

 

Divadlo Aloise Jiráska Úpice 

STŘEDA 21.5.2014 
 

Na děti i diváky z řad veřejnosti se těší moderátoři 
"tetka Rolnička" a "loupežník Lotrando" 

 

začátek od 9.00 hodin, vstup volný 
 

HHUURRÁÁ  DDOO  KKNNIIHHOOVVNNYY  
 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ÚPICI ZVE  

 
Klub bude otevřen každé 2. pondělí v měsíci od 17 do 20 hodin. 

DALŠÍ SETKÁNÍ – 12. KVĚTNA 2014 
 

 

 
ZVEME všechny DĚTI, které si chtějí popovídat a zahrát, 20. KVĚTNA 2014 

od 14.30 hodin do dětského oddělení MěK Úpice. 
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MMEEDDIIÁÁTTOORR  
 

((KKOOMMIIKKSS  NNAA  MMOOTTIIVVYY  KKNNIIŽŽNNÍÍ  SSÉÉRRIIEE  MMEEDDIIÁÁTTOORR  OODD  AAMMEERRIICCKKÉÉ  
SSPPIISSOOVVAATTEELLKKYY  MMEEGG  CCAABBOOTTOOVVÉÉ..))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

8. 
dd

1. 

2. 

3. 

Jesse? 
Jsi tady? 

Sakra, 
Jesse! 

Bože, jednou 
z tebe budu 
mít infarkt. 

Hledáš mě? 

Doufám, 
že ne. 

No, to 
já taky. 

Už jsi něco 
našla? Něco 
důležitýho? 

Nejspíš jo. 
Teda, jsem si 
stoprocentně 

jistá. 

4. 
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   (V PŘÍŠTÍM DÍLE UŽ ZJISTÍTE VŠECHNY POTŘEBNÉ INFORMACE.) 
 

Natálie POLÁCHOVÁ a Markéta MÍLOVÁ, 8. A a 8. B 

5. 

6. 

7. 

8. 

Tak jo, co jsi 
našla? 

No, víš, 
byla jsem 

se projít a… 
 

A co? Něco 
jsi našla?  

Neskákej mi 
laskavě do řeči.  Promiň. 

Prostě… 
pokračuj.  

Fajn, takže,… 
přemýšlela jsem o 
tom, cos mi řekl 
a… budu se muset 
podívat do novin. 

Do novin? 
Co bys 
chtěla najít 
v novinách? 

Mám pocit, že 
jsem tam dřív 
něco zahlídla. 

A to něco 
je…? 

Jméno tvýho 
vraha. 
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ZZOOPPAAKKUUJJTTEE  SSII  SS  NNÁÁMMII  ČČEEŠŠTTIINNUU  
   
      

     1.  
 

     2. 
 

     3. 
 

     4. 
 

     5. 
 

     6. 
 

     7. 
 

     8. 
 

     9. 
 

     10. 

 
1. Lyrickoepická báseň, často tragický konec 
2. Jeden ze slohových útvarů 
3. Přenášení významu na základě vnější 
podobnosti 
4. Slovy „7“ 
5. Jedna z mluvnických kategorií 
 
 

 
6. Slovní druh 
7. Druh zájmena „jenž“ 
8. Druh zájmena „leccos“ 
9. Vzor podstatného jména (muž. rod) 
10. Slovesa se …………………. 

Anna TOMANOVÁ, 6. A 
 

PPRROO  VVOOLLNNÉÉ  CCHHVVÍÍLLEE
  

 Na kolik tahů lze dostat slona do lednice?  
Na tři: otevřít lednici, dát do ní slona a zavřít lednici. 
Na kolik tahů lze dostat žirafu do lednice? Na čtyři: 
otevřít lednici, vyndat slona, dát do lednice žirafu a 
zavřít lednici. 

 Matka s otcem mají šest synů, každý syn má 
jednu sestru. Kolik členů má rodina? 

(9 - otec, matka, šest synů a jedna dcera)
 sudoku 

 
 
 
 
 
 

http://www.youvtipy.cz/hadanky_pro_skolaky.html 

                  

           s     

                    

     s          

               

          s        

                   

                    

                

         s        
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ŽŽIIVVEELL:: Země 
PPLLAANNEETTYY:: Venuše 
BBAARRVVAA:: žlutá, oranžová, modrá 
VVLLÁÁDDNNOOUUCCÍÍ  PPLLAANNEETTAA:: Venuše  
KKAAMMEENNYY:: citrín, růženín, jantar, turmalín 

HHEERRNNÍÍ  RREECCEENNZZEE  
 

POZOR! Pro slabé povahy hraní zakázáno! 
aneb nová hra South Park:The Stick of Truth 
 

Každý, kdo viděl seriál, pochopí... Ve hře hrajete 
za nemluvící dítě, které ztratilo paměť. Vy a vaše 
rodina jste se zrovna přistěhovali do South parku 
a dostanete svůj první úkol - najít si kamarády. 
Svého prvního přítele si najdete tak, že mu 
zachráníte "život". On vás pak dovede za vůdcem 
lidí - Cartmanem. Od něj se dozvíte o dětské 
válce mezi lidmi a elfy o stick of truth (klacík pravdy). Je jen na vás, zda se připojíte k elfům, 
nebo lidem. Samozřejmě je ve hře i více ras, objeví se také mimozemšťané, trpaslíci a nacističtí 
zombíci. Celý příběh je však pojat humorně, někdy až nechutně. Jako v každém RPG, tak i tady se 
najdou kouzla, a to v podobě „prdění“.  

Tato hra je parodií snad na všechno. Vše, co tu najdete, je nějak zesměšněno, od 
Facebooku až po Skyrim. Ještě musím dodat, že hra je silně návyková, jestli se rádi smějete, 
jste schopní od ní odejít, až ji dohrajete. Věřte, že to není chvilka. Hlavní děj trvá 30 hodin a 
vedlejší úkoly vám zaberou asi tak dalších 5. Bohužel však autoři hry dali věkovou hranici hry na 
18+ let, ale podle mého odhadu je i pro silné povahy nad 12+. Tato hra není bez chybičky, ale umí 
je dobře maskovat. Velmi mě zaujala, byla jednou z mála, od kterých jsem se nemohl 
"odtrhnout", a proto jí dávám své osobní hodnocení 9/10 bodů. Ten jeden bodík, který jí utekl, 
byl za to, že k ní není český dabing ani titulky.  

 

                                volný svět           bez češtiny (zatím)  
                               editor postav 
                       originální hudba 
                                seriálová grafika 

Josef HOLMAN a Lukáš DRÁBEK, 8. A 
 

HHOORROOSSKKOOPP  ––  BBÝÝKK  ((2211..  44..  aažž  2211..  55..))  

 

OOSSOOBBNNOOSSTT  BBÝÝKKAA  
Býci jsou ovlivňováni živlem země a to 
jim dává smysl pro praktické a 
materiální záležitosti. Mají klidnou a vyrovnanou 
povahu a hlavním smyslem jejich 
života bývá práce. Když se nadchnou 

pro nějakou myšlenku, rádi budou tvrdě pracovat na jejím uskutečnění. K životu se 
staví velmi zodpovědně.  
 

OOSSOOBBNNOOSSTTII   NNAARROOZZEENNÉÉ  VVEE  ZZNNAAMM EENNÍÍ   BBÝÝKK AA::  český král Jiří z Poděbrad, herečka 
Jiřina Bohdalová, Karel Roden, Marek Vašut… 
 

Zdroj: www. Horoskopy.cz  
Lucie NEUREITEROVÁ, 8. B 
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VVTTIIPPYY  
 

 

PŘIJDE ZLODĚJ DO BYTU A ZAČNE 
KRÁST. ZASLECHL HLAS 
PAPOUŠKA:  „JEŽÍŠ TĚ VIDÍ, 

JEŽÍŠ TĚ VIDÍ." TOTO SE TŘIKRÁT 
OPAKUJE.  ZLODĚJ: „AHÁ, TAK TY JSI 
JEŽÍŠ!“ PAPOUŠEK: „NE, JEŽÍŠ JE TEN VELKÝ 
PITBULL ZA TEBOU.“ 

 

Přijde policajt do knihovny. 
Knihovnice se překvapeně podívá:  
„Copak, copak, venku prší?˝ 
 

MANŽEL PŘIVEDE DOMŮ DÍTĚ ZE ŠKOLKY A ŘÍKÁ MANŽELCE: „MALEJ CELOU 
CESTU BREČEL. NENÍ MU NĚCO?” „NE, JENOM TI CHTĚL ŘÍCT, ŽE NENÍ NÁŠ 
FRANTA.” 

Martin PETERKA, 6. A        David RAK, 6. A 
 
Holčička udiveně pozoruje 

maminku, jak si nanáší 

pleťovou masku. 

„Proč to děláš?" vyzvídá. 

„Abych byla krásná..." odpoví 

maminka. 

Po chvíli si začne krém stírat. 

„Co se děje?" nechápe 

holčička. „Vzdáváš to?" 
 

 
Kristýna BOROVSKÁ, 6. A      

 

PTÁ SE PEPÍČEK MAMINKY: „MAMI, PROČ SE ŘÍKÁ TATÍNKŮM HLAVA RODINY?” 
„ALE... JÁ NEVÍM.” „TAK JÁ SE ZEPTÁM TATÍNKA!”  „TAK TEN UŽ TO VŮBEC NEMŮŽE 
VĚDĚT!” 

(Vtipy vybral Dominik ROUDNÝ, 6. B)  
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PPŘŘIIPPRRAAVVUUJJEEMMEE  --  OODD  2200..  44..  DDOO  2200..  55..  22001144  
 

21. 04.  VVEELLIIKKOONNOOČČNNÍÍ  PPOONNDDĚĚLLÍÍ 
22. 04.  Literární projekt B. Němcová – beseda v knihovně, 6. B, 8:00-9:30 
22. 04.  Literární projekt K. J. Erben – beseda v knihovně, 7. A, 10:00-11:40 
22. 04.  Předškoláček, 15:45-16:30 (2/4) 
23. 04.  Plavecký výcvik 1.-2. třídy 
23. 04.  Zdravotnický víceboj – okrskové kolo, od 12:45 
24. 04.  Literární projekt K. J. Erben – beseda v knihovně, 7. B, 8:00-9:45 
24. 04.  Terčíkový závod ve školní družině 
24. 04.  Zajíc Přespolák, 1.-5. třídy 
24. 04.  Školní kolo ve skoku dalekém a v běhu na 60 m, 6.-9. třídy 
24.-25. 04.  Soutěž v poznávání dopravních značek 
25. 04.  FFOOTTOOGGRRAAFFOOVVÁÁNNÍÍ  TTŘŘÍÍDD,,  OODD  88::0000 
28. 04.  Literární projekt K. Čapek – beseda v knihovně, 9. A, 10:00-11:30 
29. 04.  PPOOHHÁÁRR  RROOZZHHLLAASSUU  ––  OOKKRRSSKKOOVVÉÉ  KKOOLLOO,,  MM..  SSVVAATTOOŇŇOOVVIICCEE,,  66..--99..  TTŘŘÍÍDDYY 
30. 04.  Literární projekt K. J. Erben – film+exkurze, Miletín, 7. třídy 
30. 04.  Turnaj ve vybíjené a kopané – školní družina 
30. 04.  Plavecký výcvik 1.-2. třídy 
02. 05.  Dental alarm – preventivní program (dle rozpisu; 2/3) 
02. 05.  MMÁÁJJOOVVÁÁ  DDIISSKKOOTTÉÉKKAA  DDĚĚTTSSKKÉÉHHOO  PPAARRLLAAMMEENNTTUU,,  OODD  1166::0000 
05. 05.  Exkurze Mladá Boleslav, 8. třídy 
06. 05.  DDOOPPRRAAVVNNÍÍ  DDEENN  
07. 05.  Okresní kolo Hlídek mladých zdravotníků, Trutnov 
07. 05.  Odevzdání absolventských prací v tištěné podobě, 9. třída 
07. 05.  Uzávěrka příspěvků do květnového ÚLu 
09. 05.  ŘŘEEDDIITTEELLSSKKÉÉ  VVOOLLNNOO  
12. 05.  Okresní kolo v dopravní soutěži, Dvůr Králové n. L. 
13. 05.  Předškoláček, 15:45-16:30 (3/4) 
14. 05.  ŠŠNNEEKK  ŠŠAAMMPPIIOONN,,  11..--55..  TTŘŘÍÍDDYY 
15. 05.  Literární projekt B. Němcová – beseda v knihovně, 6. A, 8:00-9:30 
15. 05.  Školení v první pomoci pro rodiče, od 16 hodin 
16. 05.  Dental alarm – preventivní program (dle rozpisu; 3/3) 
19. 05.  Distribuce květnového ÚLu 
20. 05.  Ukázka bojové techniky, 1.-7. třídy, dle rozpisu po celé dopoledne 
20. 05.  SSCCHHŮŮZZKKAA  VVÝÝBBOORRUU  RRRRPPŠŠ, od 15:30 hodin 

(pK) 
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, internet: www.zsul.cz. 

Odpovědná redaktorka: Mgr. Petra Blahnová. Uzávěrka příštího čísla: 7. května 2014 



JÍDELNÍ LÍSTEK 1. 5. - 30. 5. 2014

vaječná omeleta se špenátem, bramboromeleta se špenátem, brambor

01. 05. 2014

02. 05. 2014

05. 05. 2014

06. 05. 2014

14. 05. 2014

15. 05. 2014

16. 05. 2014

07. 05. 2014

08. 05. 2014

09. 05. 2014

12. 05. 2014

Státní svátek

zapečené těstoviny

rizoto z vepřového masa sypané sýrem

rybí filé na másle, brambor

19. 05. 2014

20. 05. 2014

21. 05. 2014

22. 05. 2014

čočka nakyselo, vejce vařené, okurka kysaná

Státní svátek

vepřové maso na houbách, dušená rýže

uzená kýta, bramborový knedlík, špenát

holandský řízek, brambor

Státní svátek

ředitelské volno

vepřová játra na cibulce, dušená rýže

vepřové maso v mrkvi, brambor 13. 05. 2014

Státní svátek

piškotová bublanina s ovocem

zeleninové lečo s bramborem

plněné bramborové knedlíky uzeninou, zelí

svíčková na smetaně, houskový knedlík

přírodní řízek, bramborová kaše

hovězí guláš, kolínka

nudle s mákem

klopsy na smetaně, houskový knedlík

rýžový nákyp s meruňkami

brokolice se šunkou a sýrem, bramborhovězí maso vařené, koprová omáčka, houskový knedlík

džuveč s rýží

rybí porce se sýrem, brambor

lasagne s vepřovým masem a zeleninou

koláč tvarohový a makový

vepřová játra na roštu, brambor

rýžová kaše se skořicí

paprikový lusk, dušená rýže karbanátek smažený, brambor

střapačky se zelímpaella s tuňákem

23. 05. 2014

19 ob. x 26,- 
20 ob. x 52,- 

30. 05. 2014

                                        VOLBA 1                          DATUM                       VOLBA 2

27. 05. 2014 uhlířské špagety 

květákový mozeček, brambor

26. 05. 2014

28. 05. 2014

vepřový vrabec, bramborový knedlík, zelí

kuřecí řízek, bramborová kaše

vepřová pečeně na žampiónech, dušená rýže

segedínský guláš, houskový knedlík krupicová kaše sypaná kakaem29. 05. 2014

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

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

28. - 30. 4. 2014 ce
na

ob
ě
dů

7 - 10 let
11 - 14 let

15 let a více
veřejnost

494,- Kč
1040,- Kč

panenka na zelenině, hranolky

437,- Kč
475,- Kč

19 ob. x 23,-
19 ob. x 25,-


