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DDÁÁMMSSKKÁÁ  JJÍÍZZDDAA  ((1111..  44..  ––  1122..  44..))  
 

DDĚĚTTSSKKÝÝ  PPAARRLLAAMMEENNTT  TTEENNTTOOKKRRÁÁTT  PPŘŘIIPPRRAAVVIILL  
TTAAKK  TTRROOCCHHUU  JJIINNOOUU  VVÍÍKKEENNDDOOVVKKUU..  NNAA  PPÁÁTTEEČČNNÍÍ  
VVEEČČEERR  AA  SSOOBBOOTTNNÍÍ  DDOOPPOOLLEEDDNNEE  PPOOZZVVAALL  NNEEJJEENN  
DDĚĚVVČČAATTAA  ZZ  PPÁÁTTÝÝCCHH  AAŽŽ  DDEEVVÁÁTTÝÝCCHH  TTŘŘÍÍDD,,  AALLEE  II  

JJEEJJIICCHH  MMAAMMIINNKKYY..
A co bylo na 

programu? Každá žena 
chce vypadat pěkně a 
cítit se dobře. Na toto 
téma rozdávala cenné 

rady všem účastnicím paní učitelka Klára Pitašová. Jejím 
koníčkem je totiž profesionální vizážistika, které se věnuje ve 
svém volném čase. A aby nezůstalo jen u povídání, předvedla 
na místě proměnu dvou maminek.  

Děvčata si odnesla rady, jak se chovat ke své pleti 
v období puberty a jak se líčit v budoucnu. Paní učitelka na 
závěr pronesla věty, které všechny potěšily. Každá jsme 
přirozeně krásná a důležité je, abychom se cítily dobře. Pokud 
se někomu nelíbíme, je to jeho problém, my se tím nemáme 
trápit. 

Po tomto velice příjemném podvečeru následovalo další 
překvapení. Chlapci připravili dámám večeři a servírovali ji 
v obleku. Potom i obyčejné špagety chutnaly jako drahá 
večeře v grandhotelu. Chlapci dokonce odmítli pomoc 
s úklidem. To dámy překvapilo, ale samozřejmě potěšilo.  

Po večeři následovala módní přehlídka. Kuchaři a číšníci 
se proměnili v modely a předváděli úžasné kombinace. A 
protože každá dáma dbá o svou postavu, pozdní večer patřil 
aerobiku. Tentokrát si pánové oblékli sportovní oblečení a 

v rolích cvičitelů 
předvedli jedinečné 
taneční kreace. Na 
samý závěr večera se 
třída proměnila 
v kadeřnický a 
kosmetický salón. 
Kromě líčení si 
účastníci, včetně 
chlapců, vykouzlili ve 
spojení s originálním 
makeupem i netradiční 

účesy. 
Sobotní ráno bylo pro 

dámy rovněž příjemné. 
Pánové je pozvali na snídani, 
což se tak často nestává.  

Celá akce se 
organizátorům povedla a 
patří jim poděkování. 
Několikrát padla otázka, 
kdy se uskuteční pánská 
jízda? Dětský parlament 
doufá, že do konce roku 
se do školy podívají i 
tatínkové.  
                   Iveta Jiříčková 
 
Iveta Hanušová: „MOHU 
AKORÁT ŘÍCI: KDO 
NEŠEL, MĚL BY 
LITOVAT!“  

 
 

 „Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy.“  (Miguel de Cervantes Saavedra) 
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SSEETTKKÁÁNNÍÍ  SSTTUUDDEENNTTSSKKÉÉHHOO  PPAARRLLAAMMEENNTTUU  
((1166..  44..  ––  1177..  44..))  

 

Už druhým rokem pracuje pod 
hlavičkou Místní akční skupiny Království 
Jestřebí hory (MAS KJH) Studentský 
parlament, jehož členy jsou i žáci naší školy. 
Po vydařeném sportovním setkání mezi všemi 
zainteresovanými školami (Úpice-Lány, 
Gymsos Úpice, Rtyně v Podkrkonoší, Pilníkov, 
Malé Svatoňovice, Radvanice, Speciální škola 
Úpice), které proběhlo 6. září 2013 
v Havlovicích, se studenti sešli znovu a 
prodiskutovali další činnost SP 
v následujících letech. Kromě stávajících 
žáků byli osloveni i absolventi, kteří pozvání 

přijali a aktivně se účastnili celého programu. 
A ten byl opravdu nabitý.  

Řady Láňáků rozšířili žáci 8. tříd, kteří  
společně s deváťáky a absolventy tvoří tým, 
který zastupuje ve Studentském parlamentu 
naši školu. 

Program a závěry ze setkání si můžete 
přečíst. Hlavním úkolem bylo, aby si členové 
sjednali schůzku s vedením školy a 
prodiskutovali podporu činnosti SP. Tento úkol 
již splnili žáci ze Rtyně a na další setkání nás 
pozvali do své školy.  

 

NEJLEPŠÍ ZÁŽITEK  
• SETKÁNÍ S PANÍ STAROSTKOU OBCE BATŇOVICE 
• URČENÍ CÍLŮ SP 
• SEZNÁMENÍ ČLENŮ 
• SEZNÁMENÍ S NOVÝMI ČLENY 
• NOVÉ POZNATKY O TOM, JAK TO „CHODÍ'“ V OBCI 
• SEZNÁMENÍ, VIZE – PLÁNY DO BUDOUCNA, INFORMACE O DOTAČNÍM SYSTÉMU 

 

NAVRHOVANÉ AKTIVITY 
• intenzivní zájem o poznání činností a fungování samospráv a škol (výjezdy + přednášky) 
• pořádání akcí, zisk peněz pro zúčastněné školy ze Studentského parlamentu 
• zdůraznění existence SP na „www“ 
• porada ze strany SP na projektech samospráv či jiných organizací 
• dotace pro školy = oprava školních budov 
• výměnné pobyty mezi studenty 
• více sportovních akcí pro školy 
• akce a soutěže 
• nadační fond 
• čtvrtletní schůzky 
• prezentace v médiích 

 

ÚKOLY NA NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ 
• TERMÍN SCHŮZKY, MÍSTO (POSLEDNÍ TÝDEN V SRPNU, ASI VE RTYNI) 
• PROGRAM 
• ZÍSKAT PODPORU VEDENÍ ŠKOLY 
• ZÍSKAT KOORDINÁTORA (UČITELE) 

 

MÁTE-LI ZÁJEM O PRÁCI VE STUDENTSKÉM PARLAMENTU,  
PŘIDEJTE SE K NÁM! 

                   Iveta Jiříčková a Kateřina Valdová 
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DDEENN  ZZEEMMĚĚ  AA  IIGGEELLIITTIIÁÁDDAA  
V letošním školním roce jsme si s oslavami Dne Země pospíšili. Termín konání předběhl 

mezinárodní datum o celých šest dní. Tradičními akcemi jsme uctili naši planetu 16. dubna 2014. 
Uspořádali jsme XV. ročník Igelitiády, besedu o myslivosti, tři sběrové soutěže a mnohé další 
drobné přírodě prospěšné aktivity.    

Chtěli bychom upřímně poděkovat každému, kdo se k oslavám Dne Země připojil. Především 
pak těm, kteří na jeho počest odhodili lhostejnost a sebrali ze země alespoň jeden kus 
nepořádku, který se nyní nachází tam, kde měl ležet už dávno… 

Petra Nývltová a Jan Balcar, koordinátoři akce  
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

Už devátým rokem jsem na této škole zažila Igelitiádu. Jako malá jsem se účastnila ráda. 
Čím jsem byla starší, moc jsem toto čištění břehů Úpy nemusela, ale lepší než se učit. I když to 
není nejčistší práce, je důležitá. K Zemi se nechováme nejlíp, ničíme ji. Tak alespoň jeden den 
bychom mohli pomoci. Až tento poslední rok jsem si uvědomila, že je to opravdu důležité. A 
poslední vybírání jsem si užila. Náš úsek byl v Havlovicích podél řeky u pily. Trumfovali jsme se, 
kdo najde nejkurióznější odpadek. Zahráli jsme si na pohádku O veliké řepě a tahali i zahrabané 
oblečení. Vybírání odpadků může být legrace. Sice mě už na konci bolely nohy, ale odcházela 
jsem domů s dobrým pocitem. S pocitem, že jsem udělala něco správného. 
                                                                                                         Martina HRANIČKOVÁ, 9. A 

Den Země, den, kdy děláme něco pro naši planetu. 
Podle mě je to dobrá akce a ráda se jí účastním. Mnohem 
rozumnější a účinnější by však bylo, kdyby lidé začali třídit 
odpad, protože vybíráním odpadků jednou ročně nic 
nevyřešíme.  
 Tento den každá třída dostane úsek, který projde a 
vyčistí. Odpadky pak necháváme na určitém místě, kde je 
technické služby vyzvednou. Nejčastěji nacházíme igelitové 
obaly, nedopalky cigaret, plastové a skleněné láhve. Vždy si 
uvědomíme, jak lidé ničí životní prostředí. Studenti si tento 
den oblíbili také proto, že se neučí, ale podstata je jiná. 
Těším se na další rok. Vím totiž, že čistím aspoň kousek naší 
planety a tím pomáhám Zemi i do budoucnosti. Tak až 
budete třeba vyhazovat obal od sušenky, vzpomeňte si, že 
bude lepší, když ho vyhodíte do koše. Na zemi se bude 
rozkládat hodně dlouho. 

Markéta MÍLOVÁ, 8. B 
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SSPPOORRTT--  11..  SSTTUUPPEEŇŇ 
 

�   ZZVVÍÍŘŘÁÁTTKKOOVVÁÁ  OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA 
 

Žáci 1. - 4. tříd ukončili v dubnu kurz plavání. V závěrečné lekci absolvovali 
závod v plaveckých dovednostech o tzv. „VŠESTRANNÉHO DELFÍNA“. 
Společně s žáky 2. stupně jsme se zapojili do Olympijského víceboje a v dubnu 
plnili jeho jednotlivé disciplíny (běh na 60 a 500 metrů, skok z místa, výdrž ve 
shybu, předklon a hod). Květen bude opět ve znamení atletiky, soutěžíme o „ŠNEKA 
ŠAMPIONA“ (běh na 50 metrů) a „LVÍHO KRÁLE“ (atletický čtyřboj). V červnu nás čeká boj o 
„ZAJÍCE PŘESPOLÁKA“ (přespolní běh).   

Žáci 5. ročníku plavecký kurz neabsolvují, proto nesoutěžili o Všestranného delfína.   

DÍVKY                                          CHLAPCI 
      1. TŘÍDA 
   

1. JESSICA SMRCOVÁ 1. MATĚJ PIRNÝ 

2. Barbora Horáková 2. Alexandr Lakatos 

3. Kateřina Lencová 3. Patrik Dufek 
                                                                     

      2. TŘÍDA       

 

1. ADÉLA KOUDELOVÁ 1. ŠIMON POHNER 

2. Iljana Beránková 2. Ondřej Netolický 

3. Valérie Hušová 3. Pavel Drobúl 
                                                          

      3. TŘÍDA 

 

1. KLÁRA MELICHAROVÁ 1. EMILIO SMRC 

2. Adéla Melicharová 2. Ondřej Šikola 

3. Anna Pytlíková 3. Martin Tomek 
                                 

      4. TŘÍDA 

 

1. PETRA DOLEŽALOVÁ 1. MARTIN ŠÍMA 

2. Dominika Horáková 2. David Kuťák 

3. Petra Zelinková 3. Matěj Holman 
 

                                                                                                                                              (Jč)  

��    ŠŠPPLLHH  
  

VVEE  ČČTTVVRRTTEEKK  1100..  DDUUBBNNAA  22001144  SSEE  VV  TTĚĚLLOOCCVVIIČČNNĚĚ  NNAAŠŠÍÍ  
ŠŠKKOOLLYY  UUSSKKUUTTEEČČNNIILLOO  OOKKRRSSKKOOVVÉÉ  KKOOLLOO  VVEE  ŠŠPPLLHHUU  ŽŽÁÁKKŮŮ  

11..  SSTTUUPPNNĚĚ,,  KKTTEERRÉÉHHOO  SSEE  ZZÚÚČČAASSTTNNIILLYY  TTŘŘII  ŠŠKKOOLLYY..  
  

Soutěžilo se v pěti kategoriích. Vítězná škola získala putovní 
pohár. Již počtvrté za sebou prvenství obhájili žáci ZŠ Bratří   
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Čapků. Naši reprezentanti získali pro lánské barvy stříbrnou medaili a třetí místo patří ZŠ a 
ZUŠ ve Rtyni v Podkrkonoší.  

  

LLÁÁNNŠŠTTÍÍ  ŠŠPPLLHHAAČČII  ZZÍÍSSKKAALLII  TTAAKKÉÉ  IINNDDIIVVIIDDUUÁÁLLNNÍÍ  ÚÚSSPPĚĚCCHHYY::  
  

1. místo – Lucie SACHEROVÁ (5. A), Tomáš GODER (4. A) 
2. místo – Ondřej NETOLICKÝ (2. A), David MATĚJKA (4. A) 
3. místo – Marek LANGER (2. A), Diviška ŠIKOVÁ (5. A) 

                                                                                                                                        (Jč) 
 

SSPPOORRTT  ––  22..  SSTTUUPPEEŇŇ  
 

��    PPOOHHÁÁRR  RROOZZHHLLAASSUU    
ZZAA  IIDDEEÁÁLLNNÍÍHHOO  PPOOČČAASSÍÍ  SSEE  KKOONNAALLOO  VV  ÚÚTTEERRÝÝ  2299..  44..  22001144    

VV  MMAALLÝÝCCHH  SSVVAATTOOŇŇOOVVIICCÍÍCCHH  OOKKRRSSKKOOVVÉÉ  KKOOLLOO    
PPOOHHÁÁRRUU  RROOZZHHLLAASSUU..  

I když ani v jedné ze čtyř kategorií se našim zástupcům nepodařilo 
zvítězit, jejich výkony nebyly vůbec špatné. Družstva starších chlapců, 
mladších dívek a mladších chlapců obsadila shodně krásná 2. místa, starší 

dívky skončily celkově 3. 
Dařilo se zejména našim štafetám na 4 x 60 m. Obě chlapecké štafety a štafeta 

mladších dívek doběhly do cíle jako 1.  
1. místo vybojovali i Matěj KAIZR (1000 m), Nikola MANYCHOVÁ (skok daleký), 

Petr LUŠTINEC a Milan MIKO (oba skok vysoký).  
 

Všem žákům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.  
(PK Tv + sport) 

 

��    PPEETTRR  JJIIŘŘÍÍČČEEKK  ––  MMIISSTTRR  RREEPPUUBBLLIIKKYY                                            
 

NNAA  AADDRREESSUU  ŠŠKKOOLLYY  DDOORRAAZZIILL  TTEENNTTOO  EE--
MMAAIILL::  
 
Vážený učitelský sbore,  
Baskeťáci TJ Sokol Josefov  v kategorii U15 získali v 
uplynulém víkendu  nejvyššího možného sportovního úspěchu ve 
své kategorii v České republice, když vyhráli Mistrovství 
České republiky v basketbale, a získali za první místo pohár a 
zlaté medaile. Součástí tohoto týmu byl váš student Petr 
Jiříček. Prosím vyzdvihněte jeho sportovní úspěch na vaší 
škole, a podpořte tímto jeho další sportovní růst. 
Za Baskeťáky TJ Sokol  Josefov děkuje a zdraví 

Zajíček Jiří st.  
organizační pracovník 

  

II  MMYY  SSEE  PPŘŘIIPPOOJJUUJJEEMMEE  KK  VVEELLKKÉÉ  GGRRAATTUULLAACCII..                                       
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ZPRÁVIČKA Z HRADECKÉHO VÍCEBOJE 
  

I letos nás paní ing. Hradilová z Hradce Králové pozvala na SSOOUUTTĚĚŽŽ  
VV  PPSSAANNÍÍ  NNAA  KKLLÁÁVVEESSNNIICCII, která se konala 18. března 2014. Účastnilo 
se celkem 21 soutěžících ze základních škol Královéhradeckého kraje. 
Mnozí soutěžící jsme znali z minulých let. Bylo tam však i několik nových 
tváří.  
NAŠI ŠKOLU REPREZENTOVALI: Petra STARÁ, Viktor KARAS, Lucie 
BOUDYŠOVÁ, náhradnice - Lucie NEUREITEROVÁ. 
 

Soutěž byla docela náročná,  víceboj se skládal ze  šesti disciplín - opis 
textu 2x po 10 minutách, přepis anglických slovíček do češtiny, 

doplňování písmen do slov, nechyběla ani zkouška z matematiky. Zkusili jsme si, jaký máme 
postřeh a jací jsme rychlí počtáři.  
Soutěž proběhla bez problémů a my jen psali a psali. Měli jsme po každém úkolu 
přestávku, ale jen na 5 minut. 

          Sice jsme žádné z předních míst neobsadili, ale důležité je, že jsme se zúčastnili.  
V SOUTĚŽI DRUŽSTEV JSME ZÍSKALI KRÁSNÉ 6. MÍSTO. Je to pro nás výzva pro další 
rok a hlavně zkušenost. Na závěr nám ukázala mistrně ČR v psaní na klávesnici paní Zaviačičová, 
jak je možné se svou pílí a každodenním 15 minutovým tréninkem „vypsat“.  
NNAA  PPSSAANNÍÍ  VVŠŠEEMMII  DDEESSEETTII  VV  HHRRAADDCCII  KKRRÁÁLLOOVVÉÉ  SSEE  NNÁÁMM  MMOOCC  LLÍÍBBIILLOO, protože jsme 
zažili zase něco nového, získali novou zkušenost. 

Petra STARÁ, 8. B, Viktor KARAS, 8. A a Hana Kurková 
 

PPŘŘÍÍPPRRAAVVAA  NNAA  CCEELLOOSSTTÁÁTTNNÍÍ  KKOOLLOO    
MMLLAADDÉÉHHOO  DDEEMMOOSSTTHHÉÉNNAA  

 

V PÁTEK 2. 5. 2014 jsem se vydala do Jihlavy. Vezl mě tam děda a 
babička, mamka a mladší bratr mě jeli doprovodit. Sice se mi tam moc 
nechtělo, protože… No strávit celý víkend s lidmi, které vůbec neznáte, na 
místě, kde jste nikdy nebyli... Radši bych byla doma a užívala si víkend po 
svém. ☺ Ale zároveň jsem byla zvědavá, co nového nás tam naučí a jaké lidi 
tam poznám. Do Jihlavy jsme přijeli brzy odpoledne. Vyslechli jsme základní 
informace ohledně pobytu a pak nás převezli autobusem na horskou chatu 
Čeřínek. Na pokoji jsem byla s pěti dívkami. Seznámili jsme se  a já jsem 
poznala, že budeme dobrá parta a že jsem právě našla nové přátele. Ve 
volných chvílích jsme na chodbách hráli fotbal. Druhý den pro nás byla připravena hra Honba za 
pokladem Demosthéna. Sice jsme se ztratili a samotný poklad jsme našli dřív než ostatní 
lístečky, ale aspoň jsme se prošli lesem. Odpoledne jsme se učili pracovat s informací, zkoušeli 
jsme dechová cvičení, jak zvládat trému, práci s mikrofonem i to, jaký má být správný řečník. 
Večer jsme si udělali u táboráku společenský večer. Druhý den jsme přednášeli své monology a 
vyslechli si kritiku. Po obědě jsme si sbalili a jeli domů.  

Bylo mi docela líto, že tyto lidi uvidím jen jednou, a to až v celostátním kole. Jsem ráda, 
že jsem měla možnost se zúčastnit. ☺ 

Helena MELICHAROVÁ, 8.B 
 

Celostátní kolo se konalo 15. května v Praze. Výsledky se dozvíte v příštím čísle ÚLu. 
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DDOOPPRRAAVVNNÍÍ  VVÝÝCCHHOOVVAA  NNAA  ZZŠŠ  ÚÚPPIICCEE--LLÁÁNNYY  
 

PPOOZZNNÁÁVVÁÁNNÍÍ  ZZNNAAČČEEKK  
 

25. 4. 2014 soutěžili žáci 1. - 5. tříd v poznávání 
dopravních značek. Ti,  kteří  přesně  určili  
názvy  zadaných  značek,  získali  diplom  a 
sladkou odměnu. Letos se to podařilo celkem 52 žákům. 
Blahopřejeme! 

 

SSOOUUTTĚĚŽŽ  MMLLAADDÝÝCCHH  CCYYKKLLIISSTTŮŮ  
   

Školní kolo dopravní 
soutěže mladých cyklistů 

se na naší škole letos  konalo  6.  května.  Pro  žáky  
druhého stupně  byly  připraveny  testy, poznávání 
dopravních značek, jízda zručnosti a beseda o první pomoci 
při zranění. 

  

VVYYBBRRAANNÍÍ  ŽŽÁÁCCII  NNÁÁSS  BBUUDDOOUU  RREEPPRREEZZEENNTTOOVVAATT  

DDNNEE  1122..  55..  VV  OOKKRREESSNNÍÍMM  KKOOLLEE  TTÉÉTTOO  
SSOOUUTTĚĚŽŽEE  VVEE  DDVVOOŘŘEE  KKRRÁÁLLOOVVÉÉ  NNAADD  LLAABBEEMM..  

 (ME) 
 

 

 

HHEERRNNÍÍ  RRUULLEETTAA  VV  99..  AA  
 

10. dubna jsme přišli do školy v noblesním ustrojení. Naše třída se totiž 
proměnila v „casino“. Nejprve jsme se normálně 
učili, ale na poslední dvě vyučovací hodiny se 

z nás stali hazardéři. Místo hodiny matematiky a finanční 
gramotnosti se hrála ruleta. Paní učitelka Teichmanová se 
proměnila v krupiéra, paní učitelka Jiříčková zastávala funkci 
barmana. Ten, kdo vyhrál nejvíc, obdržel totiž v novém kole 
odměnu - dětské šampaňské.  

Někteří z nás se drželi při zemi a 
moc nesázeli. Patrik Hlavatý s Dominikem 
Malým to ale pořádně „rozjeli“. Dávali 
obrovské sázky, což se jim i vyplácelo. Po 
dvou hodinách však pánům zbylo už jen pár 
žetonů. Otevřela se i hra poker. Novým 
krupiérem se stal Adam Petera.  

Všichni jsme si tyto netradiční 
hodiny moc užili a rádi bychom je 
zopakovali.                                                                                                               

Martina HRANIČKOVÁ, 9. A   



« 10 » 

ZZDDRRAAVVOOTTNNIICCKKÝÝ  VVÍÍCCEEBBOOJJ  
  

Každoročně je poslední dubnová středa v našem mikroregionu 
Jestřebí hory věnována soutěži mladých zdravotníků - Zdravotnickému 
víceboji. Děti jsou nejen hodnoceny z praktických a teoretických znalostí 
první pomoci, ale musí ukázat i svoji fyzickou zdatnost.  

V kategorii 1. - 5. tříd pro naše barvy mezi 14 hlídkami získala 
bronzovou medaili hlídka ve složení Marie PROUZOVÁ, Diviška ŠIKOVÁ, 

Petra JANEČKOVÁ (všechny 5. A) a Zuzka HORÁKOVÁ (5. B). V této kategorii jsme měli ještě 
dvě želízka. Tato družstva obsadila 6. a 14. místo.  

Mezi žáky 2. stupně jsme na nejvyšší příčky nedosáhli a patří nám 5. a 6. místo.                                                                                                                                 
(Jč) 

 

SSOOUUTTĚĚŽŽ  HHLLÍÍDDEEKK  MMLLAADDÝÝCCHH  ZZDDRRAAVVOOTTNNÍÍKKŮŮ  
  

VVEE  SSTTŘŘEEDDUU  77..  KKVVĚĚTTNNAA  22001144  SSEE  VV  TTRRUUTTNNOOVVĚĚ  NNAA  BBÝÝVVAALLÉÉ  PPAARRAADDRRÁÁZZEE  KKOONNAALLOO  
OOKKRREESSNNÍÍ  KKOOLLOO  HHLLÍÍDDEEKK  MMLLAADDÝÝCCHH  ZZDDRRAAVVOOTTNNÍÍKKŮŮ..  

 

Bohužel závodníkům po celou dobu soutěže pršelo. Dětem však déšť nevadil a do soutěže 
vstupovaly s nadšením a elánem. Ve hře byly nejen medaile, putovní pohár, pěkné odměny, ale 
hlavně postup do oblastního kola. Lánské barvy hájila čtyři družstva a jejich výkon lze označit 
za vynikající. 
 V kategorii 3. - 5. tříd hlídka ve složení Marie 
PROUZOVÁ, Diviška ŠIKOVÁ, Petra JANEČKOVÁ 
(všechny 5. A), Zuzana HORÁKOVÁ (5. B) a Petra 
ZELINKOVÁ (4. A) získala bronzové medaile. Těsně 
pod stupni vítězů, na 4. místě, skončila naše druhá 
hlídka - Matěj PÍŠA, Pavel JARÝ (oba 5. B), 
Dominika HORÁKOVÁ, Karolína JANSOVÁ a 
Martina KUŤÁKOVÁ (všechny 4. A). 
 V kategorii 6. - 9. tříd bylo příjemné a 
nečekané vítězství dívek 8. B. Výborné vědomosti a 
dovednosti v první pomoci, ale i souhra v týmu 
znamenala zisk zlatých medailí a postup do oblastního 
kola, které se koná 10. června v Ústí nad Orlicí. 
Členky zlatého týmu jsou: Markéta MÍLOVÁ, 
Dorota a Anna PROUZOVY, Petra STARÁ a 
Helena MELICHAROVÁ. 6. místo v této kategorii 
obsadilo družstvo ve složení - Tereza KOPECKÁ (7. 
A), Natalie ŠKALOUDOVÁ (7. B), David RAK (6. A), 
Lucie BOUDYŠOVÁ a Alena JURSÍKOVÁ (obě 6. B). 
  

Všem lánským zdravotníkům děkuji za vzornou 
reprezentaci školy. Pořadatelům pak patří velké poděkování za přípravu a organizaci této 
soutěže.                                                                                                                                                       (Jč) 
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JJAAKK  66..  BB  PPŘŘEESSPPAALLAA  VVEE  ŠŠKKOOLLEE  
 

Plni očekávání jsme 
dorazili v 18:00 před školu, 
počkali na zbytek a mezitím 
se dohadovali, co budeme 
dělat. Na plánu jsme se 
neshodli, proto ho za nás 
vymyslela třídní učitelka 
(jako vždy ☺). Paní učitelka 
nám naplánovala šipkovanou. 
Při cestě do lesa jsme 
hledali slova, ze kterých 
jsme složili báseň. Tu jsme 
museli zarepovat. Svůj tým 
měly i paní učitelky (I. 
Jiříčková a J. Kyselicová). K 
nim se přidaly i dvě 
deváťačky. Pak jsme hledali 
poklad. Našel ho Kuba 
Müller. 

Cestou zpět jsme 
sbírali dříví na oheň. U školy 
jsme opekli vuřty a odešli 
do třídy. Paní učitelka 
vymyslela, že si všichni 
napíšeme nějaké pěkné 
vzkazy. Sedli jsme si okolo 
stolu a posílali si papíry se 
jmény našich spolužáků. 
Každý jsme pak dostali 
zpátky složenou harmoniku. 
Rozbalili jsme ji a přečetli, 

co nám píší ostatní. Někdy to potěšilo i pobavilo. Paní učitelka 
nám řekla, ať si je schováme na památku, v 9. třídě si hru 
zopakujeme a budeme porovnávat, jak se vzkazy změnily.  

Potom jsme se šli protáhnout do tělocvičny. Během her se 
postupně začali ztrácet spolužáci a my náhodou zjistili, že se 
chystá stezka odvahy. Zděsili jsme se!!! Skoro všichni prošli 
temnou školou a přežili ☺. Nejhorší úsek byl před závěsem u 
pana školníka. Tady byla největší tma a ještě tam na nás vybafli 
synové paní učitelky, o kterých jsme vůbec nevěděli.  

Abychom se uklidnili, dívali jsme se před spaním na film. 
V jednu ráno byla večerka. Všichni jsme měli spát ve fyzice, ale 
postupně se někteří přesouvali na gauče na chodbě nebo do 
vedlejší třídy.  

Ráno jsme uklidili třídu a po nádherném zážitku šli domů. 
Paním učitelkám se to taky líbilo, jen nám řekly, že příště budou 
potřebovat špunty do uší, protože hrozně řveme ☺. 

 

Vojtěch Jan HORÁČEK a Honza LÉVAI, 6. B                                        
 
 

EEXXKKUURRZZEE  DDOO  MMIILLEETTÍÍNNAA  
  

KKDDYY::  30. dubna  KKDDOO::  7. třídy   KKAAMM::  Miletín, rodný dům K. J. Erbena 
Příprava probíhala tak, že  jsme ve škole zhlédli část filmu Kytice, vyplnili pracovní list a 

namalovali Polednici. V Miletíně - v domku K. J. Erbena jsme si vyslechli zajímavý výklad o jeho 
životě. Mohli jsme si také prohlédnout celý domek, kde byly vystaveny Erbenovy knížky, 
obrázky, citáty, atd. Na náměstí jsme měli rozchod, kde jsme si koupili Miletínské modlitbičky - 
byly výborné ☺. A pak už opět autobusem domů. 

Lucie MELICHAROVÁ, 7. B 
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PPŘŘIIJJÍÍMMAACCÍÍ  ŘŘÍÍZZEENNÍÍ  22001133//1144  
 

V letošním školním roce se na 
střední školy hlásilo celkem 21 žáků z 9. 
třídy a  1 žákyně 8. třídy. Všichni byli 
přijati na vybranou školu v 1. kole 
přijímacího řízení (z toho tři na odvolání). 
Výjimkou je dívka, která si musela podat 
přihlášku i v 2. kole, jelikož škola, na 
kterou se hlásila, neotevře v příštím 

školním roce 1. ročník, a to z důvodu 
nedostatečného počtu zájemců o studium. 

2 žáci 5. tříd vykonali zkoušku na 
osmileté gymnázium. Žák hlásící se na MG a 
SOŠ v Úpici byl přijat, zájemce o studium 
na Gymnázium v Trutnově sice úspěšně 
vykonal zkoušku, ale mezi 30 přijímaných 
studentů se nedostal. 

Iveta Votočková, výchovná poradkyně 

BBYYLLII  JJSSMMEE  NNAA  PPŘŘIIJJÍÍMMAAČČKKÁÁCCHH   
 

PŘEKVAPILO MĚ, ŽE VĚTŠINA LIDÍ U PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK MĚLA HLAD. I 
KDYŽ JSME SE O PŘESTÁVCE NAJEDLI, VŠEM NÁM STEJNĚ KRUČELO 
V ŽALUDKU, A TO NA OBOU ZKOUŠKÁCH, KDE JSEM BYLA.  
PŘEKVAPILO MĚ, ŽE I UČITELKY BYLY NERVÓZNÍ. TA MOJE POPLETLA ČAS A 
PŘIDALA NÁM NA TEST 15 MINUT. 

Martina HRANIČKOVÁ 
 

Překvapilo mě, že jsem nebyla nervózní. Zaskočilo mě, že jsem si při testech nemohla 
vzpomenout na nic z toho, co jsem se předtím učila. 

Martina HRABOVÁ 
 

PŘEKVAPILO MĚ KRESLENÍ OVCE, KTERÉ JSEM ZKAZIL ČUMÁK, ALE NAKONEC VŠE 
DOBŘE DOPADLO. 

Tomáš KOŠNAR 
Překvapila mě plná třída uchazečů. 
Překvapilo mě, že jsem věděla všechny otázky ve všeobecném testu. 
Tři otázky z testu byly i na internetu. 

Karolína JURSÍKOVÁ 
 

ZJISTIL JSEM, ŽE NĚCO UMÍM.  
Petr LUŠTINEC 

 

To, co se mi zdálo nejtěžší, dopadlo nakonec nejlépe. Na obou školách jsem skončil 33. 
Patrik HLAVATÝ 

 
PŘI ZKOUŠKÁCH MĚ PŘEKVAPILO, JAK BYLO ZADÁNÍ JEDNODUCHÉ.  

Matěj FRINTA 
  

PPŘŘIIJJEETTÍÍ  NNAA  SSTTŘŘEEDDNNÍÍ  ŠŠKKOOLLYY  22001133//22001144  
 

  PŘÍJMENÍ A JMÉNO TŘÍDA PŘIJAT NA SŠ 
1. Čudková Tereza 9. A VOŠ zdravotnická a SZŠ Nymburk, asistent zub. tech. 
2.  Faltová Petra 9. A SŠ gastronomie a služeb Nová Paka, cukrář 
3.  Frinta Matěj 9. A SPŠ Velké Poříčí, grafik pro media 
4.  Hlavatý Patrik 9. A Gymnázium Trutnov, všeobecné 
5.  Hanušová Iveta 9. A Academia Mercurii Náchod 
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6.  Hrabová Martina 9. A Gymnázium Trutnov, všeobecné 
7. Hraničková Martina 9. A VOŠZ a SZŠ Trutnov, zdravotnické lyceum 
8. Jarý Vojtěch 9. A SPŠ chemická Pardubice, požární ochrana 
9. Jursíková Karolína 9. A MG a SOŠ Úpice, veřejnosprávní činnost 
10. Kábrtová Nikola 9. A VOŠZ a SZŠ Trutnov, zdravotnický asistent 
11. Košnar Tomáš 9. A SPŠ Velké Poříčí, grafik pro media 
12. Luštinec Petr 9. A VOŠ stavební a SPŠ stavební Náchod, stavebnictví 
13. Malý Dominik 9. A SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové, průmyslová ekologie 
14. Mlynář Pavel 9. A SPŠ Trutnov, elektrikář silnoproud 
15. Marelová Daniela 9. A SOŠ pro administrativu EU Praha, ekonomika a podnikání 
16. Patáková Aneta 9. A Gymnázium Trutnov, všeobecné 
17. Petera Adam 9. A Gymnázium Trutnov, všeobecné 
18. Suchánek David 9. A VOŠ zdravotnická a SZŠ Hradec Králové, asistent zub. tech. 
19. Téra Stanislav 9. A SŠ řemeslná, Jaroměř, opravář zemědělských strojů 
20. Vodičková Tereza 9. A VOŠZ a SZŠ Trutnov, zdravotnické lyceum 
21. Winklerová Nikita 9. A SOŠ informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, kadeřník 

22. Seidlová Šárka 8. A SOU Trutnov, Volanovská, kuchař-číšník 

23. Nývlt Lukáš 5. A Gymnázium Úpice, všeobecné, osmileté 
 

EEXXKKUURRZZEE  VVŠŠEESSTTAARRYY    
 

VV  PPOONNDDĚĚLLÍÍ  2288..  44..  OODDJJEELLII  VVŠŠIICCHHNNII  
PPÁÁŤŤÁÁCCII  NNAA  VVÝÝLLEETT  DDOO  PPRRAAVVĚĚKKÉÉ  

VVEESSNNIICCEE..  
 Nejprve jsme odložili v hale batohy, 
bundy a rozdělili jsme se na dvě skupiny. Ta 
první zhlédla film, ve kterém jsme se 
seznámili s tím, jak se stavěly dříve domy, 
jaké existovaly nástroje… Poté jsme 
vyrazili do muzea, kde nám ukázali malby, 
viděli jsme, co se dá najít na dně řeky, jak 
vypadaly doly na kámen, jak se pohřbívalo, 
jak vypadaly vesnice, jaké měly výhody a 
nevýhody. Potom jsme si mohli zkusit mlít 

obilí, zbavit zvířecí kůži tuků a vyzkoušet si, že měď je měkčí než bronz.  
 Celá exkurze se mi líbila a doporučil bych vám jet se tam podívat. Je to moc hezké. 

Matěj PÍŠA, 5. B 
 Ve Všestarech jsme navštívili archeopark. Seznámili jsme se s životem 
pravěkých lidí. V parku se mi nejvíce líbilo 1. patro, kde jsme si mohli vyzkoušet dobové 
nástroje. Obdivoval jsem model pravěké krajiny, na kterém se po stisknutí tlačítka 
zobrazily různé zajímavosti. Model jsme si mohli prohlédnout i z 2. patra.  
 Archeopark se mi moc líbil a určitě se do něj někdy opět podívám. 

Jan SLÁMA, 5. A 
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JJAAKK  TTOO  VVIIDDÍÍMM  JJÁÁ  
  

JJsseemm  ssppoorrttoovvnníí  ffaannoouuššeekk  
 

Je těžké říct, jestli ano, nebo ne. Ke každému sportu mám jiný vztah. Odmalička tancuju, je to 
asi můj nejoblíbenější sport. Když tančím, cítím se jinak než normálně, cítím se, jako bych byla 
něčím výjimečná. Dříve mi sport moc nešel, ale začínám se zlepšovat, myslím, že už je to asi 
lepší. Ráda hraju vybíjenou a další pohybové hry. 

Když se řekne sport, jako první se mi vybaví hokej, golf, fotbal a tanec. Proč? Ke každému 
z nich mám vztah už odmalinka. Hokej se tady u nás hraje velmi často, oba moji dědové hráli 
hokej, můj strýček a i můj taťka taky. Na hokej se ovšem jenom dívám, je to dobrý sport. Dále 
je tu golf. Když jsem byla malá, můj taťka ho miloval, často mě bral na velká hřiště, kde jsme 
hráli. Jednou jsme byli na hřišti blízko Liberce. Ten den jsem se učila dlouhý odpal, když jsem se 
napřahovala, můj taťka nestihl uhnout, bum a bylo to - jelo se na šití.  

Teď něco veselejšího. Tanec, můj nejoblíbenější sport, který sama provozuji, to 
nejkrásnější spojení té nejrytmičtější hudby s nejpropracovanějšími pohyby. Když tančím, jsem 
šťastná. Někdy tančím, když se třeba jen postavím a čekám ve frontě na oběd. Jednoduše tanec 
je můj život.  

A teď fotbal. Fotbal patří k mým nejoblíbenějším sportům vůbec, jelikož můj taťka, oba 
dědečkové a můj druhý strýček fotbal hráli, mám k němu velmi dobrý vztah. Jedny 
z nejkrásnějších okamžiků mého života byly, když mě téměř každý týden můj taťka bral do 
Prahy na stadion Eden na zápasy Slavie. Pamatuju si naše vstupy do VIP boxů. 
  Takže stručně: můj vztah ke sportu je velmi dobrý, a proto (pravděpodobně) jsem sportovní 
fanoušek. 

Tereza KOPECKÁ, 7. A 
 

RÁDA SPORTUJI, HLAVNĚ CVIČÍM, JEZDÍM NA KOLE A NA SNOWBOARDU. CHODÍM DO 
SOKOLA, ALE PŘÍŠTÍ ROK ZAČNU DOCHÁZET I NA GYMNASTIKU. TAKÉ PROTO FANDÍM 
ČECHŮM NA OLYMPIÁDĚ. NA LETOŠNÍ OLYMPIÁDĚ MĚ PŘEKVAPILA EVA SAMKOVÁ A 
STALA SE MOU FAVORITKOU. ZÁVODILA VE SJEZDU NA SNOWBOARDU. RÁDA JÍ BUDU 
FANDIT I DALŠÍ ROKY…  

Iveta ROHANOVÁ, 6. A 

Můj kamarád fotbal  
 V novém bydlišti, kde jsem začal chodit do školy kolem sportovního areálu, jsem pocítil 
touhu zahrát si fotbal. Náhoda tomu chtěla, že jsem potkal Járu Balcara, který mi poradil, jak 
se přihlásit a být hráčem fotbalového týmu. Doposud mé zkušenosti s fotbalem byly jen v 
havlovické školní družině. Tam jsme ho hráli skoro každý den. A tak jsem se přihlásil do 
fotbalového klubu, za který již hraji pátým rokem. Fotbal se mi prostě líbí, protože je rychlý, 
napínavý a zábavný. Sleduji ho v televizi a na internetu. Můj nejoblíbenější klub je Real Madrid a 
hráč Cristiano Ronaldo. I rodiče jsou rádi, že sportuji, a proto mě podporují. 

Ondřej VLČEK, 6. A 
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VVYYHHOODDNNOOCCEENNÍÍ  LLIITTEERRÁÁRRNNÍÍ  SSOOUUTTĚĚŽŽEE  PPOOOODD  
Letošního ročníku soutěže PPOOŽŽÁÁRRNNÍÍ  OOCCHHRRAANNAA  OOČČIIMMAA  DDĚĚTTÍÍ se zúčastnilo celkem 682 žáků 
ze 14 základních škol okresu Trutnov. Jsme rádi, že se mezi oceněnými objevili i autoři příspěvků 
z naší školy. V kategorii L1 obsadil Matěj PÍŠA (5. B) 2. místo, stejně skončil i Jan LÉVAI (6. A) 
v kategorii L2, hned za ním se umístila Alena JURSÍKOVÁ (6. B). Pomyslnou stříbrnou medaili 
získala také Natálie POLÁCHOVÁ (8. A) v kategorii L3. 
 

VVŠŠEEMM  VVÝÝŠŠEE  UUVVEEDDEENNÝÝMM  DDĚĚKKUUJJEEMMEE  ZZAA  ÚÚSSPPĚĚŠŠNNOOUU  RREEPPRREEZZEENNTTAACCII  AA  JJSSMMEE  ZZVVĚĚDDAAVVII  
NNAA  VVÝÝSSLLEEDDKKYY  KKRRAAJJSSKKÉÉHHOO  KKOOLLAA..  

(Pk Č)  

HHAASSIIČČII    --  MMAATTĚĚJJ  PPÍÍŠŠAA  
 

Když siréna zakřičí, 
vyjíždějí hasiči. 

Sjedou dolů po tyči, 
až to kolem zafičí. 

 

Jedou rychle, auta z cesty, 
držíme jim všichni pěsti. 

Aby rychle dorazili 
a požár včas uhasili. 

 

Rozbalují hadice, 
je to jejich tradice. 

Pustí vodu, voda stříká, 
oheň hasne, ještě bliká. 

 

Záchranáři běží tam a sem, 
vynášejí lidi z domu ven. 

Všechno dobře dopadlo, 
vypínají čerpadlo. 

 

OHEŇ JE DOBRÝ SLUHA, ALE ŠPATNÝ PÁN - JAN LÉVAI 
 

     V jednom nejmenovaném městě žil kluk, 
říkali mu Pepa Popleta. Jednou rodiče Pepy 
odjeli na výlet s jinými dospěláky a Pepa 
zůstal doma sám.  
     Byl domluvený s kamarádem, že spolu 
půjdou ven. Než kamarád dorazil, Pepa 
objevil na poličce u krbu zápalky. Sahat na 
ně mu mamka nikdy nedovolila. Ale věděl, co s 
nimi! Chtěl si zkusit škrtnout sirkou. Vzal 
zápalky, jednu vyndal a škrtnul. Nic se 
nestalo. Zkusil to znovu a nic. Konečně po 
třetí se objevil plamínek. Pepa Popleta se 
lekl, cukl sebou, no a protože ještě navíc v tu 
chvíli někdo silně zabouchal na dveře v 
předsíni, Pepa zahodil zápalku a běžel do 
chodby. Za dveřmi čekal jeho kamarád 
Tomáš, se kterým byl domluvený jít ven. Pepa 
vzal kšiltovku, zabouchl za sebou dveře a 
běžel s Tomášem ven. 
     Na zápalku úplně zapomněl. Plamínek třetí 
zápalky ale nezhasl. Ještě hořící sirka spadla 
na koberec před krbem. Chvilku se nic 
nedělo, pak ale začal koberec doutnat a 

hořet. Čoudilo to a smrdělo. Začaly hořet taky 
záclony a všude byl kouř. To už byl ale Pepa z 
bytu pryč. Naštěstí byla doma sousedka. Když 
viděla, jak se z bytu cpe na chodbu štiplavý 
kouř a nikdo na bouchání neotevírá, zavolala 
hasiče. Byt už byl ale celý v plamenech. 
     Hasiči naštěstí přijeli skoro hned a dali se 
do práce. Vybourali dveře a natáhli hadice, 
kterými přivedli do bytu vodu. Dělali co mohli, 
aby hořící byt zachránili. Ještě dlouho tam 
byli a hlídali, aby oheň znovu nehořel. Do toho 
se vrátili Pepovi rodiče, protože sousedka jim 
taky hned zavolala. Strašně se divili, jak se to 
mohlo stát, a báli se, kde je Pepa. 
     K večeru se Pepa vrátil. Rodiče se zlobili a 
hubovali Pepu. Taky dostal trest, aby si 
pamatoval, že nikdy, nikdy, nikdy nesmí sahat 
na zápalky, když nejsou rodiče 
doma. Snad si už to Pepa 
zapamatuje. Však taky při požáru 
přišel o všechny své hračky i o 
nový počítač.  
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TTOOUULLKKYY22 

ETAPA č. 4 – KRAJEM BOŽENY NĚMCOVÉ  
A FRANTIŠKA ANTONÍNA ŠPORKA 

 

 Pakliže jste správně zodpověděli otázku 
z předchozí etapy, víte s naprostou jistotou, kde se 
nyní nacházíme. Nasedli jsme do vlaku v Olešnici, 
vystoupili jsme v České Skalici. Toto město jistě velmi 
dobře znáte díky spisovatelce, Boženě Němcové. 
Nachází se zde totiž její muzeum a také přenádherná 
socha. Dále mezi zajímavé památky řadíme Barunčinu 
školu či vilu Čerych. Zde sídlí vzdělávací středisko 
zaměřené na ekologii, rozvoj venkova a přeshraniční 
spolupráce. Českou Skalici opustíme nedaleko výše 
zmíněného muzea Boženy Němcové. Vydáme se po červené turistické značce západním směrem, 
přičemž budeme chvíli kopírovat také naučnou stezku Česká Skalice–Svinišťany-Josefov 1866.  
 Červené značení nás dovedlo do Chvalkovic. Tuto obec jistě téměř všichni velmi dobře 
znáte, ale možná si to ani neuvědomujete. Projíždíte jí určitě se svými rodiči, když jedete na 

výlet například do Jaroměře či Hradce Králové. Její 
průjezd netrvá nijak dlouho, a proto můžete mít 
pocit, že v této obci není nic moc zajímavého. Opak je 
však pravdou. Oči bychom si mohli vykoukat pohledem 
na zámek, kostel svatého Jiljí, bývalý pivovar či mlýn, 
židovský hřbitov se synagogou, nebo nejrůznější 
památné sochy.  

Z Chvalkovic nás kroky povedou nadále po červeném značení až 
do Kohoutova. Tato vesnička, ač nevelká svým rozměrem, je velká 
svým jménem. Lidé milující ruční práce, stará řemesla a vůbec 
tvořivost a kreativitu se tu každý rok scházejí na Slavnostech 
lidových řemesel. Prodejní jarmark je pořádán každoročně v půli 
srpna a je na něm opravdu z čeho vybírat.  

K dalšímu vandrování jsme si vybrali modrou značku. Postupujeme jižním směrem až do 
Kuksu. Zde si můžeme prohlédnout panství Františka Antonína Šporka. Z vyhlídky Nad Tratí si 
ho můžeme celé prohlédnout.  Najdeme zde 
například Hospital se 
sochami Ctností a 
Neřestí, České 
farmaceutické muzeum či 
věhlasný Braunův Betlém. 
Po nádherné procházce 
po zdejší naučné stezce 
budeme pokračovat po 
stejném značení až do 
jednoho lázeňského města. A které máme na mysli, to se dozvíte, pokud zapátráte v mapách… 
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ETAPA č. 4 – OTÁZKY A ÚKOLY 
   

1. Ve vile Čerych byl natáčen celovečerní film 
jednoho z našich dřívějších prezidentů. 
Zjistěte název filmu i jméno jeho autora.  
(OBČANSKÁ VÝCHOVA) 

 
2. Před budovou Hospitalu v Kuksu se nacházejí 

sochy představující Ctnosti a Neřesti. Stručně 
vysvětli význam těchto dvou slov. (ČESKÝ JAZYK) 

 
3. Jak velký by byl nákup z kohoutovského jarmarku v dnešní době? 

Přepočítejte následující staré míry a váhy na dnešní: žejdlík piva, loket 
sametové látky, kopa vajíček a tucet trdelníků. 

                            
4. Jaká je skutečná vzdušná vzdálenost z Úpice do Chvalkovic? Přepočti 

podle měřítka mapy.      

 

RREECCEENNZZEE  --  CCIIVVIILLIIZZAATTIIOONN  VV  
 

Vytvoř si svou vlastní frakci a můžeš dobýt celý svět! 
 

Tato strategická hra je založená z větší části na nepravdě, například se vám může stát, že 
se budete učit pracovat s kovem asi v roce 2000 před Kristem. Svět se v ní pomalu zvětšuje a 
objevují se nové neutrální frakce, které si můžete znepřátelit, nebo i naopak. Mně nevyhovuje, 
že se zde nepoužívá čeština, pro někoho to může znamenat vyřazení ze hry. Jak už se dá vytušit, 
děj se odehrává v době před Kristem až po budoucnost. Lze však upravit herní nastavení: kde 
chcete začít, kým chcete být, v jakém roce, lze nastavit i rychlost hry a obtížnost. Je pouze na 
vás, jaká bude vaše vláda, zda průmyslová, válečná, ekonomická, nebo od každého něco. Jediný 
nesmyslem je, že jste například arabský panovník z 10. století, který žije třeba i 6 tisíc let, 
jednotky z doby kamenné můžou přežít až do 21. století a váš sousední panovník je Washington, 
jenž má podobnou kulturu jako vy (přestože jste Arab). 

 

 INTELIGENCE                                         
 SNADNÉ OVLÁDNUTÍ ZEMĚ                                

 MNOHO PANOVNÍKŮ, ZEMÍ, FRAKCÍ                     
 DOBRÁ GRAFIKA A ZPRACOVÁNÍ 
 ČÍM VĚTŠÍ LEVEL MĚSTA, TÍM HORŠÍ SPORY MEZI LIDMI    

                             

  primitivní diplomacie 
  nedokonalé ovládání armády  
  nesmyslná realita  

   Viktor KARAS, 8. A 
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ZZ  DDÍÍLLNNYY  LLÁÁNNSSKKÝÝCCHH  UUMMĚĚLLKKYYŇŇ  
 

SSTTRROOMM    
Hana SEDLÁČKOVÁ, 5. B 

 

Když jsem byl malé semínko, 
styděl jsem se malinko. 
Schoval jsem se do hlíny, 
vystrčil jsem ramínko. 
Na ramínku lísteček 
a byl ze mě stromeček. 
Na stromečku kvítečky 
opylovaly včeličky. 
S kvítečků pak jablíčka  
otrhala babička. 
Potom jsem byl starý strom 
a udeřil do mě hrom. 
Teď nemám žádné jablíčko, 
budu dělat v krbu teplíčko. 

Iljana BERÁNKOVÁ, 2. A 

  

PPŘŘÍÍRROODDAA    
Kamila MACKOVÁ, 5. B 

 

 Apríl to je duben, 
počasí se střídat bude. 
Déšť a černé mraky 
probudí i straky. 
Když vyleze sluníčko, 
ohřeje nás maličko.  
Koukne se na celý svět, 
budou stromy samý květ. 
Včeličky se probudí, 
na kytičky posadí. 
Hadi z díry polezou, 
na  kameny vylezou. 
Zimy mají všichni dost, 
jaro je tu pro radost. 

Valérie HUŠOVÁ, 2. A 
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PPRROO  VVOOLLNNOOUU  CCHHVVÍÍLLII  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VVYYLLUUŠŠTTII  KKŘŘÍÍŽŽOOVVKKUU  AA  ZZJJIISSTTÍÍŠŠ,,  CCOO  TTĚĚ  BBRRZZYY  ČČEEKKÁÁ..  
  

1. ZÁKLADNÍ, STŘEDNÍ, VYSOKÁ…. 
2. ELEGANTNÍ ZVÍŘE 

(LICHOKOPYTNÍK) 
3. STONEK ROSTLIN 
4. HLAVNÍ MĚSTO VELKÉ BRITÁNIE 
5. NEJZNÁMĚJŠÍ DIVADLO V PRAZE 
6. KEŘ S OŘÍŠKY 
 
 
7. H2O 

 

8. SOVA (VYJMENOVANÉ SLOVO) 
 

9. SERVÍRKA V LETADLE 
 

10. GEOGRAFIE 
 

11. ČESKÝ ZPĚVÁK  
 

Křížovku připravila Iveta HANUŠOVÁ, 9. A 

1.               

2.               

3.                

4.                

5.                 

6.               

   x       

7.              

8.             

9.                 

10.                 

11.              
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MMEEDDIIÁÁTTOORR  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

9. 
dd

1. 

2. 

3. 

Jessi? Jsi 
v pohodě? 

 
Já… jasně. 

Jenom mě to 
zaskočilo. 

 

To je 
pochopitelné. 

 

Takže, víš 
to jistě? 

 

Úplně jistě 
to nevím. Počkej 

chvilku, jen 
si pro něco 

skočím. 

 

4. 

5. 

Vešla jsem do kuchyně, kde jsem se 
musela trochu občerstvit. 

Jesse zjistil, že ho zavraždili. 
Párkrát jsem takového ducha, který 
si nepamatoval svoji smrt, potkala. 

A bylo to vždycky zvláštní. 
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Měl pravdu.  
Viděli jsme to černé na bílém.        

                   

                   (PŘÍŠTÍ DÍL UŽ BUDE KONEČNÝ, 
ROZLOUČÍME SE S CELÝM PŘÍBĚHEM.) 

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

6. 

7. 

8. 

9. 

Tak už jsem 
tady. 

 

Kam jsi 
šla? 

 

Jenom pro 
notebook. 

 

Zadej tam 
Paul Slater. 
 

Fajn, takže… 
jdeme na to. 

 

Tady. To 
bude ono. 
 

Vidíš tu něco? Protože já 
ne, asi jsem se spletla, 

nebo-. 
 

Takže 
jsem měla 
pravdu. 

10. 
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PPRROO  PPOOBBAAVVEENNÍÍ  
 

Život nekončí 
vždycky smrtí.  
Někdy končí 
svatbou. 

 

OPTIMISTA JE ČLOVĚK, 
KTERÝ V PONDĚLÍ RÁNO 
PŘI NÁSTUPU DO PRÁCE 
ZVOLÁ: „A POZÍTŘÍ UŽ 

MÁME STŘEDU!“ 
 

Jak poznáte 
pravou svíčkovou 
omáčku?  
 

Trčí z ní knot... 
 

„TAK CO, KAMARÁDE, 
ČÍM SE DNESKA ŽIVÍŠ?"  
„VÍCEMÉNĚ POLITIKOU."  
„MÁŠ PRAVDU, MNĚ SE 
TAKY NECHCE DĚLAT!" 

 

Jede kněz s malým žebřiňáčkem a veze něco 
pod plachtou.  
Zastaví ho dva policajti: „Tak copak to 
vezete, velebný pane?"  
„Ále, bojler, hoši, bojler."  
„Jenom aby. Sundejte tu plachtu." Kněz 
provinile odkryje náklad. „No dobře, 
pokračujte." Když se vzdálí z doslechu, 
povídá jeden policajt druhému: „Ty, 
poslouchej, co to bylo?" „Slyšel jsi. Bojler." 
„No to jsem slyšel, nejsem hluchej, ale co 
to je?"  
„Ty jseš dobrej, to se ptáš mne? Pokud 
vím, na náboženství jsi chodil ty."   
 

Vtipy vybral Dominik ROUDNÝ, 6. B 
              zdroj:www.vtip.cz          

Autor obrázku: Jan ZIMA, 6. A 
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PPŘŘIIPPRRAAVVUUJJEEMMEE  OODD  2200..  55..    DDOO  2200..  66..  22001144  
 

20. 05.  UKÁZKA BOJOVÉ TECHNIKY, „za školou“, 1.-7. třídy, od 8:00 
20. 05.  Schůzka výboru RRPŠ, od 15:30 
21. 05.  3D festiválek, Divadlo A. Jiráska, dramatický kroužek, od 9:00 
21. 05.  Schůzka rodičů budoucích prvňáčků, od 16:00 
22. 05.  LVÍ KRÁL (ATLETICKÝ ČTYŘBOJ), 1.-5. TŘÍDY 
22. 05.  Preventivní program, 8. třídy, od 8:00 
22. 05.  ZUŠ – hledání talentů, 1. třída, od 8:30 
26.-29. 05.  OBHAJOBY ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ, 9. TŘÍDA 
27. 05.  Atletické finále, okrskové kolo, 1.-5. třídy, od 9:00 
29. 05.  Literární Úpice bratří Čapků – vyhlášení výsledků 
30. 05.  Studánecká Čapkiana – dramatický kroužek, od 8:00 
30. 05.  VYHODNOCOVÁNÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽÍ ZA KVĚTEN, od 9:45 
02.-03. 06.  Školní výlet 8. tříd 
02.-04. 06.  Školní výlet 9. třídy 
03.-04. 06.  Školní výlet 6. tříd 
03. 06.  Předškoláček (4/4) 
04. 06.  Páskování karatistů, od 16:30 
05.-06. 06.  Legoland, 4. a 5. třídy 
05. 06.  Školská rada ZŠ Úpice-Lány, od 15:30 
06. 06.  Zahradní slavnost, 1. a 2. třídy, od 10:00 
06. 06.  Uzávěrka červnového ÚLu 
10. 06.  Školní výlet 1. a 2. tříd 
10. 06.   Oblastní kolo Hlídek mladých zdravotníků (Ústí nad Orlicí) 
10.-13. 06.  SPORTOVNÍ SETKÁNÍ TŘÍ ŠKOL, KOSTELEC N. Č. L. 
10. a 12. 06.  Sběr tetrapakových obalů a elektroodpadu (3/3) 
11. 06.   Školní výlet 7. B 
12. 06.  ZAJÍC PŘESPOLÁK, 1.-5. TŘÍDY 
14. 06.  Hudební vystoupení žáků školy, Trutnov-Poříčí 
17. 06.  Koncert pěveckého kroužku Žihadlo, před budovou školy, od 16:00 
17. 06.  VEŘEJNÉ PREZENTACE ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ, učebna 9. A, od 17:00 
18. 06.  Školní výlet 3. A, 5. A a 5. B 
19. 06.  Uzávěrka hodnocení prospěchu a chování ve II. pololetí 
19. 06.  UZÁVĚRKA SOUTĚŽÍ VE SBĚRU PAPÍRU A BYLIN 
19. 06.  Distribuce červnového ÚLu 
20. 06.  PEDAGOGICKÁ RADA             (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: 6. června 2014 



JÍDELNÍ LÍSTEK 01. 06. - 30. 06. 2014

460,- Kč
500,- Kč
520,- Kč
1040,- Kč

20ob. X 23,- Kč
20ob. X 25,- Kč
20ob. X 26,- Kč
20 ob. x 52,- Kč

                                    VOLBA 1                         DATUM                         VOLBA 2

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

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

28. 5. - 30. 5.  2014 ce
na

ob
ěd

ů

7 - 10 let
11 - 14 let

15 let a více
veřejnost

26. 06. 2014

rajská omáčka, hovězí maso vařené, kolínka špercle s mákem
znojemská hovězí pečeně, dušená rýže

27. 06. 2014

těstoviny s brokolicovou omáčkou a kuřecím masem
smažený sýr, hranolky
vepřový špíz, brambor

25. 06. 2014
24. 06. 2014

tortillas plněné kuřecím masem

23. 06. 2014 opékané nudle s čínským zelím

domácí buchty s mákem a tvarohem

taštičky s tvarohem, sypané ořechy

20. 06. 2014

kuřecí plátek v šunkovém těstíčku, brambor
lasagne s tuňákem  a sýrem
rýžová kaše sypaná skořicí
formanské halušky

slabé párky, hořčice, kečup, pečivo

rybí porce se sýrem, brambor

dukátové buchtičky se šodó
langoše se sýrem a kečupem
cmunda po kaplicku /brambor, uzená kýta, zelí kysané/
kapustový karbanátek, brambor
zapékané halušky se sýrem

rýžový nákyp s meruňkami
chilli con carne /fazole, hovězí maso/, chléb
kuřecí stehna, dušená rýže
francouzské brambory zapečené

azu po tatarsku, špagety sypané sýrem
halušky s perkeltem

čevabčiči, brambor, obloha
18. 06. 2014
19. 06. 2014

12. 06. 2014
13. 06. 2014

16. 06. 2014
17. 06. 2014

vepřová panenka na kari omáčce, těstoviny

vepřový kotlet po italsku, těstoviny
vepřová pečeně, brambor, dušená zelenina

ryba na bylinkách, brambor
debrecínský guláš, kolínka

kuřecí rolka pečená, dušená rýže

zapečené těstoviny s uzeninou
sekaná pečeně, brambor, zelí kysané

cikánská hovězí pečeně, houskový knedlík
rybí karbanátek, bramborová kaše

vepřová pečeně, chlupaté knedlíky, zelí kysané

hrachová kaše, uzená kýta

06. 06. 2014

09. 06. 2014
10. 06. 2014
11. 06. 2014

02. 06. 2014
03. 06. 2014
04. 06. 2014
05. 06. 2014


