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 PPŘŘEEJJEE  RREEDDAAKKCCEE  ČČAASSOOPPIISSUU  ÚÚLL..  
  

DDĚĚTTSSKKÝÝ  PPAARRLLAAMMEENNTT  
 

Setkání členů dětského parlamentu  
s panem ředitelem Petrem Kalouskem 

 

29. KVĚTNA PROBĚHLO SETKÁNÍ DP S VEDENÍM ŠKOLY. 
V RÁMCI DISKUSE SE ZHODNOTIL ROK 2013-2014 A 
MLUVILO SE I O PLÁNECH NA DALŠÍ LÉTA. PAN ŘEDITEL 
PODPORUJE AKCE DP, PODĚKOVAL ČLENŮM ZA JEJICH 
AKTIVITU (MARTINSKÉ RADOVÁNKY, DÁMSKÁ JÍZDA), 
ALE ZÁROVEŇ VYSLOVIL I NĚKTERÉ PŘIPOMÍNKY. LIDÉ SE 
O AKCÍCH DOVÍDAJÍ NA POSLEDNÍ CHVÍLI, MALÁ 
PROPAGACE, VÝZDOBA TŘÍD PO AKCÍCH SE UKLÍZÍ POZDĚ, 
PLÝTVÁ SE MATERIÁLEM. 
 

A zde jsou další otázky DP na pana ředitele: 
 

1/  Jaké akce Vám tento rok chyběly? 

        Žádné, nadále pokračovat v rekordech. 
2/ Jaký máte názor na akce pro rodiče? 

 Jistě je pořádat, ale snažit se o jejich větší návštěvnost. 
3/ S čím se počítá do dalších let? 

Den zdraví, Halloween, Sportovní víkendovka, Talentmánie, Martinské radovánky, 
Bleší trh, Lánská jízda, Valentýn, Karneval… 

4/ Váš názor na akce jako je Pirátský den? 

 Není problém, pokud nenarušují vyučování. 
5/ Co by se dalo vylepšit nebo změnit ve škole? 

� Hřiště za školou – hlídání kvůli individuálním osobám 
� Skříňky – rozpadají se 

� Rozběhová dráha a volejbalové hřiště - úprava 
  

(Ji) 

KKRRÁÁSSNNÉÉ  PPRRÁÁZZDDNNIINNYY 
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RROOZZHHOOVVOORR  SS  MMAARRKKÉÉTTOOUU  PPUULLKKRRÁÁBBKKOOVVOOUU  
 

MARKÉTA PULKRÁBKOVÁ ABSOLVOVALA NA ZŠ ÚPICE-LÁNY PŘED 
DVĚMA LETY. V SOUČASNÉ DOBĚ JE STUDENTKOU 2. ROČNÍKU SPGŠ 
V NOVÉ PACE. V MĚSÍCI KVĚTNU PŮSOBILA BĚHEM SVÉ PEDAGOGICKÉ 
PRAXE V NAŠÍ ŠKOLNÍ DRUŽINĚ.  

 

V rámci předmětu komunikativní dovednosti usedla do „horkého“ 
křesla a odpovídala na dotazy žáků 9. třídy. 

 

Dotaz:  Jaké to bylo přijít v září do úplně nového kolektivu? 
MARKÉTA: Já jsem se na nové spolužáky moc těšila. Ve třídě je nás 

33 dívek a žádný kluk, žádné vážnější problémy mezi 
sebou nemáme, vycházíme dobře. Spíše některá děvčata 
mají problémy s některými učiteli, takže se toto řešilo 
změnami vyučujících. 

Dotaz: Co je na této škole nejtěžší? 
MARKÉTA: Největší obtíže mi činí tělocvik, jinak se vše ostatní dá 

naučit. Ten tělocvik mi ale opravdu dává zabrat, 
protože jsou naše výkony hodnoceny podle tabulek, do 
kterých se musíme vejít. Známka se dá zlepšit i při 
písemných pracích. Fyzicky náročné jsou také kurzy (lyžařský, plavecký, 
cyklistický). Nic nelze prominout, vším musíme každá projít. 

Dotaz: Co tě naopak nejvíce baví? 
MARKÉTA: Baví mě pedagogika a psychologie, samozřejmě hudební výchova, oblíbila jsem si 

výchovu dramatickou. 
Dotaz: Jak dlouhá je praxe? 
MARKÉTA: Liší se to ročník od ročníku. V 1. roce 14 dní v mateřské škole, ve 2. ročníku měsíc ve 

školní družině a ve třeťáku měsíc v mateřské škole. Během školního roku potom 
ještě máme výstupy v mateřské školce. 

Dotaz: Chceš po maturitě pokračovat ve studiu? 
MARKÉTA: Ano, ráda bych se přihlásila na nějakou pedagogickou fakultu. Mám ještě tajný sen 

nebo spíše přání. Chtěla bych zkusit také přijímací zkoušky na dirigentství, protože 
hudba je můj opravdu velký koníček. 

Dotaz: Kolik času věnuješ studiu?  
MARKÉTA: Učím se v průměru denně 3 hodiny. 
Dotaz: Jaké bylo vysvědčení? 
MARKÉTA: Měla jsem 1 trojku, tedy skoro stejné vysvědčení jako na konci 9. třídy. 
Dotaz: Jak trávíš volný čas? 
MARKÉTA: Moc volného času nemám, protože chodím na 2 brigády - myji nádobí v jedné 

restauraci v Úpici a také prodávám v Jičíně zmrzlinu (výbornou). 
Dotaz: Jaký je režim na internátě? 
MARKÉTA: Internát je šestipatrový, je společný i pro SOŠ, v 1. patře bydlí chlapci. Jsou od 

nás odděleni mříží. V dalších patrech jsou třílůžkové pokoje pro dívky. Sociální  
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zařízení je společné na chodbách. Vycházky máme každý den, ale volného času mi 
opravdu moc nezbývá. 

Dotaz: Využila jsi nějakým způsobem svoji absolventskou práci?  
MARKÉTA: Ano, a to hned 2x. Prezentaci i tištěnou podobu v rámci výuky hudební 

teorie. 
Dotaz: Jak vzpomínáš na časy prožité na naší škole?  
MARKÉTA: Určitě v dobrém. Teď vidím, že na rozdíl od mých současných učitelů, byli 

ti na Lánech velmi spravedliví. U nás tomu tak bohužel není. A taky vám závidím 
dobré a chutné obědy ve školní jídelně. 

 

DDOOPPRRAAVVNNÍÍ  VVÝÝCCHHOOVVAA  
 

66..  55..  22001144  JJSSMMEE  PPRROO  DDRRUUHHÝÝ  
SSTTUUPPEEŇŇ  ZZOORRGGAANNIIZZOOVVAALLII  ŠŠKKOOLLNNÍÍ  
KKOOLLOO  DDOOPPRRAAVVNNÍÍ  SSOOUUTTĚĚŽŽEE  
MMLLAADDÝÝCCHH  CCYYKKLLIISSTTŮŮ  --  DDOOPPRRAAVVNNÍÍ  
DDEENN.. 

Žáci vyplnili test z pravidel silničního 
provozu pro cyklisty, určovali dopravní 
značky, projeli překážkovou dráhu a 
vyzkoušeli si první pomoc. 

V I. kategorii se nejlépe umístil 
Štěpán ZAŇKA společně s Janem KRAUSEM 
a na třetím místě skončil Ondřej NÝVLT. Ve 
II. kategorii se umístil na 1. místě Petr 
JIŘÍČEK, druhý byl Ondřej ŽĎÁRSKÝ a 
třetí Ondřej VACH. 

Vítězům patří blahopřání a diplom 
spolu s drobnými cenami. 
 

DDNNEE  1122..  55..  22001144  SSEE  KKOONNAALLOO  
OOKKRREESSNNÍÍ  KKOOLLOO  DDOOPPRRAAVVNNÍÍ  
SSOOUUTTĚĚŽŽEE  MMLLAADDÝÝCCHH  CCYYKKLLIISSTTŮŮ  VVEE  
DDVVOOŘŘEE  KKRRÁÁLLOOVVÉÉ  NNAADD  LLAABBEEMM..  

Mladší žáci naší školy (Petra 
JANEČKOVÁ, Marie PROUZOVÁ, Matěj PÍŠA 
a Pavel JARÝ) zvítězili a postoupili do 
krajského kola této soutěže v Rychnově nad 
Kněžnou. Zde obsadili 5. místo. Družstvo 
našich starších žáků (Anna PROUZOVÁ, 
Dorota PROUZOVÁ, Marek ADAMEC a 

Dominik MACEK) se umístilo na 2. 
místě.  
Všem soutěžícím blahopřejeme a 
děkujeme za vzornou 
reprezentaci naší školy.            

(Me)

 
 

PPRROO  11..  AAŽŽ  44..  TTŘŘÍÍDDUU  JJSSMMEE  UUSSKKUUTTEEČČNNIILLII    DDNNEE  1122..  66..  22001144    TTRRAADDIIČČNNÍÍ  
BBRRAANNNNÝÝ  DDEENN  SS  DDOOPPRRAAVVNNÍÍ  TTEEMMAATTIIKKOOUU..  

Děti na stanovištích plnily zadané úkoly. Všem se závod líbil. Přálo nám i počasí.  Za pomoc 
děkujeme deváťákům. 

Letos se na 1. místě umístila hlídka č. 17 ve 
složení Tobiáš PÍCHA, Martin ŠÍMA, Aneta 
ZÁKRAVSKÁ, Jessica SMRCOVÁ. Na druhém 
místě skončila hlídka č. 18 – Šárka Semeráková, 
Antonie Píchová, Ondřej Šikola, Marek Langer. 
Třetí místo patří hlídce č. 16 ve složení Hana 
Teichmanová, Veronika Neureiterová, Emilio 
Smrc a Adéla Koudelová.  
Všem vítězům blahopřejeme.    
       (Me) 
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SSLLÁÁVVAA  NNAAZZDDAARR  VVÝÝLLEETTUU!!  
 

 
 
 
 

6. A a 6. B si vyjeli na výlet 
do Teplických skal. Ubytovali 
jsme se v kempu Kamenec, kde 
byly chatičky, kuchyňka a 
spousta dalších věcí. Měli zde i 
trampolínu a volejbalové hřiště. 
Ve dvě hodiny jsme si vyšli na 
procházku a pak hráli soutěže. 
Studenti střední školy se zde chovali ošklivě a necivilizovaně. Druhý 
den jsme šli do skal a poznali zde spoustu krásných míst. Odpoledne 
jsme spěchali na vlak a na večeři jsme již byli doma.  

Iveta ROHANOVÁ, 6. A 
 

Výlet se mi líbil, protože jsme si užili dost zábavy, také se mi 
líbily skály. Chatky byly malé. Nelíbilo se mi chování žáků ze 
střední školy, nemohli jsme kvůli nim spát.  

Lucie BOUDYŠOVÁ, 6. B 
LÍBILO SE MI: výlety do skal, krásná příroda, přístup k varné konvici a talířům, možnost 
zahrát si ping-pong, přehazku a stolní fotbal. Dobře jsem se vyspal.  
NELÍBILO SE MI: nepořádek na chatkách, nízké střechy, hádky a opilí lidé v kempu. 

Jan LÉVAI, 6. B 
Výlet jsem si užil, v chatce byla legrace, hráli jsme karty a různé hry, vyprávěli si 
historky, horory a povídky, které nás pobavily. Jsem moc rád, že nás sem pan učitel a paní 
učitelka vzali prožít školní výlet. 

Martin PETERKA, 6. A 
 
 
 

 
Ve dnech 2. a 3. června se 8. třídy vydaly na 
zážitkový výlet do Vlčkovic v Podkrkonoší. 
 Hned po příjezdu nás přivítal takový 
podivný pán se slamákem na hlavě, trochu 
připomínal kněze, trochu Mexikánce. Byli jsme 
na místě asi pět minut a už nás bolelo břicho od 
smíchu.  
 Ubytovali jsme se v chatkách a šli se 
seznámit s pořadateli. Poté nás čekala hra, 
která měla vylepšit naši slovní zásobu. 
Naobědvali jsme se a program pokračoval. 
Skákali jsme „do prázdna“, hráli paintball nebo 

lezli po lanech. Pořadatelé s námi byli spokojení, a tak jsme zkusili i náročnější aktivity. 
Eskymácký baseball je hra, ze které nikdo nevyvázne suchý nebo nezraněný. ☺ Na řadu přišla i  
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noční hra. Zavázali nám oči (3 hodiny jsme nic neviděli) a šli s námi přes les, bažiny, řeky, 
ostružiny atd. Myslím, že jsme všichni překonali strach jít do něčeho neznámého.  
 Druhý den jsme se zúčastnili už jen oddechových her. Kolem jedné hodiny odpoledne jsme 
si sbalili, zhodnotili výlet, rozloučili se a jeli zpátky domů. 
 Výlet se mi líbil a moc jsem si ho užila. Nejvíc mě potěšilo, když nás pořadatelé 
pochválili a řekli nám: „Jste super kolektiv a 9. třídy se nebojte…  Užijte si poslední rok. 
Není nic lepšího než přijít do třídy, kde na vás čeká 30 skvělých kamarádů.“ 

Dorota PROUZOVÁ, 8. B 
 

 
 
 
 

KKDDEE::  kemp Pecka 
 

KKDDYY:: 2. – 6. června 
 

HHOODDNNOOCCEENNÍÍ:: VŠEM SE VÝLET LÍBIL! 
 

PPRRŮŮBBĚĚHH::  Z Úpice jsme vyjeli už ráno, 
ale do kempu jsme se dostali až před 
polednem. Stany jsme postavili rychle a 
pak hned šli prozkoumat, co nám areál 
nabízí. Nebyli jsme tu sami, zrovna se 
zde konalo republikové finále ve vybíjené. Odpoledne si několik odvážlivců zpestřilo skokem do 

bazénu. Když už se stmívalo, zapálili jsme oheň a zpívali. Anetka nám hrála 
na kytaru. U ohně jsme vydrželi skoro do jedné hodiny. Druhý den jsme se 
šli podívat na hrad Pecka, také jsme uspořádali turnaj v plážovém volejbalu 
nebo hráli fotbal (ale více než hráli, jsme běhali pro míč do potoka). Večer 
jsme opět usedli k ohni, opékali jsme vuřty a opět zpívali. Našli se i tací, 

kteří se rozhodli spát pod širákem.   
 Nastala středa – den odjezdu, ale domů se nám nechtělo. 

Martina HRANIČOVÁ 
 
Danča: Večery u ohně s kytarou byly nejlépe stráveným společným časem.  
 

Adam: Výlet se mi moc líbil, protože byla legrace a docela hezké počasí.  
 

Patrik: Rychle to uteklo. 
 

Marťa: Líbilo se mi, že jsme byli spolu a jak Anetka hrála na kytaru. Potěšily mě zde teplé 
sprchy. V noci mi ale byla MALINKO zima.  
 

Aneta: Výlet byl naprosto skvělý! Spousta zážitků, legrace, po večerech hraní a zpívání u ohně. 
Dokonce jsme spali jednu noc pod širákem, nabalení a napáskovaní u ohniště. Bylo nám lépe než ve 
stanu, menší zima. Byli jsme se podívat i na hradě. Tam mě nejvíce zaujala zrekonstruovaná 
mučírna, která údajně na hradě nikdy nebyla.  
 

David: Když jsme vyjížděli, myslel jsem, že bude pršet. Nakonec se počasí umoudřilo. Výlet byl 
super. Hráli jsme beach volejbal, fotbal, ping-pong a někteří odvážlivci se i vykoupali. Myslím, že 
jsme si výlet užili všichni. Mně se moc líbil.  
 

Paní učitelky: Výlet se nám líbil. Moc nás potěšilo, že vás chválili i zaměstnanci kempu a ostatní 
učitelé. Deváťáci, byli jste skvělí! 
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Na školní výlet jsme se my, čtvrťáci,  
těšili již od ledna. Paní učitelka Vávrová 
nám totiž slíbila, že pojedeme do 
zábavního parku v Ulmu – do Legolandu.  

A konečně jsme se dočkali – 4. 
června o půlnoci jsme natěšeni 
nastoupili do autobusu směr Německo. 
Cestu jsme absolvovali bez problémů, 
ráno jsme se ještě občerstvili na 
benzínce, provedli nezbytné hygienické 
úkony a už jsme se těšili, jak  se v 10 
hodin otevřou brány a my se vrhneme 
na atrakce. 

A je to tady! Nejprve proběhla 
společná návštěva továrny vyrábějící 
Lego, zhlédli jsme film a pak už jsme dostali rozchod. Každý z nás 
nejprve rychle proběhl celý areál, aby si pak vybral tu 
nejoblíbenější atrakci. Někteří strávili nejdelší čas na horských 
drahách, kluci zase jezdili stále dokola na pirátských lodích, jiní 
sjížděli na loďce do řeky a pořádně se smáčeli. Oblíbená byla také 
střílečka v egyptských pyramidách nebo 4D kino. No, bylo toho 
opravdu hodně a měli jsme co dělat, abychom to všechno do 17 hodin stihli. 

Brány se uzavřely v 18 hodin a my jsme smutní, že už to skončilo, odjížděli domů. 
Do Úpice jsme přijeli brzo ráno a byli jsme rádi, že v pátek nemusíme do školy. 
Výlet byl super, moc jsme si ho užili a určitě se tam ještě chceme někdy 
podívat. 

 

P. S. Potěšila nás také paní učitelka, která řekla, že s tak hodnými dětmi na výletě ještě 
nebyla ☺☺☺☺.             (Vá)  

A jak se výlet líbil páťákům? 
Kamila Macková: Letošní výlet do Legolandu se mi moc líbil. Asi nejvíce atrakce s lodičkou a 
horská dráha. Po páté hodině jsme šli na večeři do autobusu. Byl to úžasný výlet. 
 

Matěj Píša: Legoland je kouzelné místo. Na horských dráhách zažijete dobrodružství na lodi, 
můžete si prohlédnout mořský svět. Doporučuji jet se na tento park podívat. 
 

Martina Bártová: V Legolandu se mi moc líbilo. Poznali jsme mnoho nových atrakcí. Budu se těšit, 
až tam pojedu znova. 
 

 
 

 
Ve středu 11. června se 7. B a několik dětí ze 7. A 
vydaly na výlet do aquaparku v Polsku, do městečka 
jménem Karpacz.  
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Nejdřív jsme v 7:30 hodin 
nastoupili na „Kejzlaráku“ na autobus. 
Hodinu a půl trvalo, než jsme dorazili na 
místo. Zde na nás čekal obrovský hotel 
Golebiewski s již zmiňovaným 
aquaparkem. Zde jsme pobyli 3 hodiny 
s možností jít do osmi druhů vířivek, do 
trychtýře, na tobogány, do všelijakých 
saun, ledové komory, venkovního bazénu, 
plaveckého bazénu, solné jeskyně, 
posilovny, divoké řeky, vlnobití…. 

Po koupání jsme se přesunuli ke 
kostelu Wang, který je dominantou 
města. Dali jsme si místní zmrzlinu a 

ochutnali grilované polské sýry. Poté zbývala už jen cesta domů. 
 

Všem se nám výlet moc líbilo a určitě bychom jeli znovu.  
Dominik ROUDNÝ, 6. B 

 

 
 

V úterý 10. 6. 
prvňáci a druháci 
nemohli ani dospat. 
Těšili se totiž na svůj 
školní výlet, pro 
některé úplně první.  
Nejprve jsme jeli do 
Bozkovských jeskyní. 
Prohlídka jeskyní byla 
zajímavá a pro některé 
hodně překvapivá. Po 
malé svačině naše cesta 
pokračovala do Pěnčína. 
Zde jsme se seznámili 
s výrobou produktů 
z kozího mléka, prohlédli si řadu domácích zvířat a zavítali jsme také do výrobny skleněných 
korálků. Byli jsme překvapeni, co práce dá, než z obyčejného skla vyrobí skleněnou perlu. Ve 
sklářské dílně jsme si mohli zkusit práci šperkařů. Navlékli jsme si sami vlastní  náramek, který 
jsme každý chtěl věnovat svojí mamince.  

 Naší poslední zastávkou byl hrad Valdštejn. S historií hradu nás seznámili průvodci 
v dobových kostýmech. Odtud naše cesta už směřovala k domovu.  

Výlet se velice vydařil a už nyní se těšíme, jaký pro nás vymyslí paní učitelky příští 
rok.  

(Dě, Dč) 
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AABBSSOOLLVVEENNTTSSKKÉÉ  PPRRÁÁCCEE  22001144  
 

OODD  2266..  DDOO  2299..  KKVVĚĚTTNNAA  PPRROOBBÍÍHHAALLYY  NNAA  ZZŠŠ  ÚÚPPIICCEE--LLÁÁNNYY  
OOBBHHAAJJOOBBYY  AABBSSOOLLVVEENNTTSSKKÝÝCCHH  PPRRAACCÍÍ  ŽŽÁÁKKŮŮ  99..  TTŘŘÍÍDD..  

  

Členové hodnotících komisí se shodli na skutečnosti, že letos 
jsme byli svědky nejkvalitnějších děl v celé čtyřleté historii projektu. 
O to složitější bylo vybrat osm žáků, jejichž prezentace se "vejdou" 
do časového rámce veřejných představení závěrečných prací (úterý 
17. června 2014 od 17 hodin). Nominováni nakonec byli níže uvedení 
autoři.  

OOBBDDIIVV  AA  ÚÚCCTTUU  SSII  VVŠŠAAKK  ZZAASSLLOOUUŽŽÍÍ  DDRRTTIIVVÁÁ  
VVĚĚTTŠŠIINNAA  ZZ  JJEEDDNNAADDVVAACCEETTII    

VVYYCCHHÁÁZZEEJJÍÍCCÍÍCCHH  ŽŽÁÁKKŮŮ..  
  

BBYYLLII  JJSSTTEE  VVÝÝBBOORRNNÍÍ,,  JJSSMMEE  NNAA  VVÁÁSS  PPYYŠŠNNÍÍ!!  
(pK) 

 
 

 
 

 
 
 
 

Martina HRABOVÁ (Rok české hudby) 
Patrik HLAVATÝ (Jaderné zbraně) 

Vojtěch JARÝ (Hasiči) 
Tomáš KOŠNAR (Pozitivní myšlení v praxi - praktické techniky) 

Pavel MLYNÁŘ (Časoprostor) 
Aneta PATÁKOVÁ (Skauting) 
Adam PETERA (Řád templářů) 

David SUCHÁNEK (Pes - přítel člověka)  
 
 
 
 

NOMINACE NA VEŘEJNÉ 
PREZENTACE ABSOLVENTSKÝCH 
PRACÍ 2013-2014: 



« 11 » 

SSPPOORRTT  ––  11..  SSTTUUPPEEŇŇ 

 

ZZVVÍÍŘŘÁÁTTKKOOVVÁÁ  OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA 

 Květen byl věnován atletice. Nejprve jsme soutěžili o „ŠNEKA ŠAMPIONA“ 
v běhu na 60 metrů. Plnili jsme i další disciplíny „LVÍHO KRÁLE“, hod kriketovým 
míčkem, skok daleký a vytrvalostní běh.  

V červnu jsme výkony zdokonalovali a dokončili poslední zvířátko z 
olympiády - „ZAJÍCE PŘESPOLÁKA“.  

 Všechny naše výkony ze Zvířátkové olympiády a výsledky z okrskových soutěží se 
započítávají do celoroční soutěže „O nejlepšího sportovce školy“ – 1. - 5. třída. První tři v 
kategorii dívek a chlapců budou vyhlášeni a odměněni na konci června. 

        

      DÍVKY              CHLAPCI 
      1. TŘÍDA     

                                                                     

      2. TŘÍDA       
 

1. NIKOLA WEISSOVÁ 1. ONDŘEJ NETOLICKÝ 

2. Iljana Beránková 2. Ladislav Čermák 

3. Tereza Absolonová 3. Jan Horák 
                                                          

      3. TŘÍDA 
 

1. MARTINA MANNOVÁ 1. EMILIO SMRC 

2. Klára Melicharová 2. Lukáš Ljubečko 

3. Nela Čápová 3. Martin Tomek 
                                 

      4. TŘÍDA 
 

1. NATÁLIE JIRÁNKOVÁ 1. TOMÁŠ GODER 

2. Tereza Staňková 2. David Matějka 

3. Markéta Dašková 3. David Kuťák 
 

      5. TŘÍDA       
 

1. DIVIŠKA ŠIKOVÁ 1. JAROSLAV KÁBRT 

2. Lucie Sacherová 2. Matyáš Vintr 

3. Nela Borůvková 3. Martin Henych 

 
                                                                                                                                             (Jč)                                                                                        

1. ANNA ABSOLONOVÁ  1. ALEXANDR LAKATOS 

2. Jessica Smrcová 2. Lukáš Borský 

3. Barbora Horáková 3. Karel Slavík 
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AATTLLEETTIICCKKÉÉ  FFIINNÁÁLLEE  
 

VV  ÚÚTTEERRÝÝ  2277..  KKVVĚĚTTNNAA  22001144  SSEE  NNAA  LLÁÁNNSSKKÉÉMM  HHŘŘIIŠŠTTII  KKOONNAALLYY  PPOOSSLLEEDDNNÍÍ  
ZZÁÁVVOODDYY  PPRROO  ŽŽÁÁKKYY  11..  AAŽŽ  55..  TTŘŘÍÍDD  CCEELLOORROOČČNNÍÍ  SSOOUUTTĚĚŽŽEE  GGRRAANNDD  PPRRIIXX    

ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍCCHH  ŠŠKKOOLL  OOKKRRSSKKUU  ÚÚPPIICCEE,,  TTZZVV..  AATTLLEETTIICCKKÉÉ  FFIINNÁÁLLEE..  
Ve hře byl boj o 48 medailí 

ve čtyřech disciplínách (běh na 50 
metrů, skok daleký, hod míčkem, 
vytrvalostní běh) a 4 poháry v 
jednotlivých kategoriích.   

Lánští atleti obhájili dvě 
loňská vítězství,  v kategorii 
chlapců 4. - 5. tříd a v kategorii 
dívek 4. – 5. tříd. Žáci 1. - 3. tříd 
obsadili mezi svými vrstevníky 
shodně 4. místa. Zaznamenali jsme však i úspěchy mezi jednotlivci. 
11..  MMÍÍSSTTOO - Diviška ŠIKOVÁ (běh 600 m), Matyáš VINTR (skok daleký, běh 650 m), Martin    
ŠÍMA (hod kriketovým míčkem). 
22..  MMÍÍSSTTOO - Nikola WEISSOVÁ (hod kriketovým míčkem), Emilio SMRC (skok daleký), Diviška 
ŠIKOVÁ (běh 50 m), Jindřiška PODDANÁ (skok daleký), Tomáš GODER (běh 50 m), Martin 
HENYCH (běh 650 m). 
33..  MMÍÍSSTTOO - Lucie SACHEROVÁ (běh 50 m), David MATĚJKA (běh 50 m), Matěj PÍŠA (hod 
kriketovým míčkem). 
 

VV  KKOONNEEČČNNÉÉMM  PPOOŘŘAADDÍÍ  GGPP  JJSSMMEE  VV  LLEETTOOŠŠNNÍÍMM  RROOCCEE  SSKKOONNČČIILLII  NNAA  
SSTTŘŘÍÍBBRRNNÉÉ  PPOOZZIICCII  ZZAA  ZZŠŠ  BBRRAATTŘŘÍÍ  ČČAAPPKKŮŮ..  

Děkujeme  všem žákům 1. - 5. tříd, kteří nás reprezentovali po celý školní rok, za vynikající 
sportovní výkony.  

(Pk Tv+sport) 
 

GP škol okrsku Úpice  
školní rok 2013 – 2014  

I. stupeň 

DISCIPLÍNA/ŠKOLA ÚL BČ RT MS 

Zátopkova pětka 4 3 2 1 

Halová kopaná  1 3 4 2 

Vybíjená 3 4 1,5 1,5 

Šplh 3 4 2 0 
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Atletické finále 3 4 2 1 

CELKEM BODŮ 14 18 11,5 5,5 

POŘADÍ ŠKOL 2. 1. 3. 4. 

DISCIPLÍNA/ŠKOLA ÚL BČ RT MS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOLLYYMMPPIIJJSSKKÝÝ  VVÝÝBBOORR  
 

Nového projektu českého olympijského výboru 
s názvem OOLLYYMMPPIIJJSSKKÝÝ  VVÍÍCCEEBBOOJJ se zúčastnilo 
celkem 541 škol a 149 186 žáků z celé české republiky. 
ZŠ Úpice-Lány se opět jako jediná škola úpického 
okrsku do této soutěže zapojila. A podobně jako při 
předchozí soutěži (Olympijský park Letná – Soči 2014) 

si naši žáci nevedli špatně. V rámci škol Královéhradeckého kraje obsadili celkově 16. místo 
(soutěžilo 53 škol).  

Podrobnější informace včetně celkových výsledků naleznete na 
http://www.ceskosportuje.cz/olympijsky-viceboj/. 

Český olympijský výbor slibuje i pro příští rok  připravit další soutěž. Pokud se tak 
stane, určitě se zúčastníme. 

         Pk Tv+sport 
 

Vážení kolegové, 
velice Vám děkujeme za účast v prvním ročníku projektu Česko sportuje. Vážíme si Vašeho úsilí a 
spolupráce. Jsme si vědomi toho, že plnění Olympijského víceboje bylo administrativně náročné a 
nebylo lehké vše splnit v tak krátkém období. O to více Vám chceme poděkovat, že i přes to jste se 
jako škola projektu zúčastnili. 
Velice Vám děkujeme za spolupráci. 
 

Přejeme Vám hodně štěstí a sil do finiše!      Český olympijský výbor 
 

 

ATLETICKÉ FINÁLE ÚL BČ RT MS 

dívky 1.-3. třídy 4 1 3 2 
chlapci 1.-3. třídy 4 1 2 3 
dívky 4.-5. třídy 1 2 3 4 
chlapci 4.-5. třídy 1 2 3 4 
SOUČET UMÍSTĚNÍ 10 6 11 13 

POŘADÍ ŠKOL 2. 1. 3. 4. 

BODY DO GP 3 4 2 1 
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LLIITTEERRÁÁRRNNÍÍ  ÚÚPPIICCEE  BBRRAATTŘŘÍÍ  ČČAAPPKKŮŮ  
 

Aleně děkujeme za reprezentaci školy a 
blahopřejeme. 

(Pk Č) 
 

33DD  FFEESSTTIIVVÁÁLLEEKK  AA  SSTTUUDDÁÁNNEECCKKÁÁ  ČČAAPPKKIIAANNAA  
 

Vyvrcholením divadelní sezóny našeho dramatického 
kroužku byla účast na úpickém 3D festiválku a poté 
na Studánecké Čapkianě, která se konala v Malých 
Svatoňovicích. Tentokrát jsme měli připravenou 
povídku od Karla Čapka Zločin na poště.  
 Na obou festivalech jsme vystupovali jako 
poslední a po všech zhlédnutých  pohádkách a 
povídkách jsme se báli, abychom něco nezkazili my. 
Tréma byla (na Čapkianě asi větší), ale na divadelních 
prknech z nás spadla a myslím, že jsme svou tříměsíční práci dokázali prodat.  
 Mrzelo nás, že porota na Čapkianě nedokázala rozhodnout o vítězi, protože soutěžící byli 
nejen ze základních, ale i středních škol. Nakonec jsme vyhráli všichni a v září nás čeká společný 
výlet.  

 Natálie POLÁCHOVÁ, 8. A 

  

ÚÚLL  ZZVVÍÍTTĚĚZZIILL  VV  KKRRAAJJSSKKÉÉMM  KKOOLLEE  SSOOUUTTĚĚŽŽEE  

ŠŠKKOOLLNNÍÍ  ČČAASSOOPPIISS  RROOKKUU  
AA  PPOOSSTTOOUUPPIILL  DDOO  CCEELLOORREEPPUUBBLLIIKKOOVVÉÉHHOO  KKOOLLAA..  

  

Tento školní rok jsme náš časopis přihlásili do soutěže, kde odborná porota složená 
z profesionálních žurnalistů ohodnotila nejlepší školní časopisy. 

V krajském kole se nám podařilo zaujmout hlavně v oblasti grafiky a obsahu. Obsadili jsme 
první příčku před Soboteckým školákem (ZŠ Sobotka) a Libaňákem (ZŠ a MŠ Libáň). 
Celorepubliková část soutěže bude vyhlášena v prosinci 2014 v Brně.  
 

Celé redakci gratulujeme a děkujeme za práci,  
kterou každý měsíc na tvorbě časopisu odvádějí. 

 (Bl) 

ÚÚSSPPĚĚCCHH  ŠŠKKOOLLNNÍÍHHOO  ČČAASSOOPPIISSUU  

Letošního slavnostního vyhlašování literární soutěže, 
kterou pořádá Klub bratří Čapků v Úpici, se zúčastnila pouze 
jedna žákyně naší školy, a to Alena JURSÍKOVÁ ze 6. B.  

Svým příspěvkem zaujala porotu, která jí udělila 
v kategorii nejmladších 2. místo. 



JJAAKK  TTOO  VVIIDDÍÍMM  JJÁÁ  
 

KKoouuppaalliiššttěě  vv  ÚÚppiiccii  
Není to vůbec špatný nápad! Alespoň bychom se měli v parném létu 

kde ochladit. A já vím, kde by mohlo takové koupaliště stát.  
 Koupaliště by stálo hned za naší školou na našem proslulém lánském 
kolečku. Trať by zůstala, ale místo trávy v oválu by byl obrovský bazén, 
ve kterém bychom se mohli cachtat. Měl by odkrývací střechu, vířivky, 
divokou vodu atd. Mohly by se zde konat i závody v plavání. Nechyběly by ani tobogány. 
Ty by se nacházely na místě volejbalového hřiště.  Kdykoliv bychom se sklouzli, vyplivnul 
by nás tobogán přímo do obřího bazénu v oválu nebo do jiné části obrovského vodního 

komplexu. 
 Pro Láňáky by byl vstup zdarma.  

Gabriela BALCAROVÁ, 7. B  
  

V našem městě by hodně dětí chtělo koupaliště. V létě tady nemáme 
žádný čistý rybník na koupání. Nejlepší místo pro stavbu je fotbalové 
hřiště na Spartě. Je to stranou a nikomu by nevadil dětský křik. Na  
velkou plochu se určitě vejde mnoho lehátek a slunečníků s lidmi. 

Máma by tam prodávala své dobré langoše ve stánku. Já bych 
vybíral vstupné a můj táta by dohlížel na bezpečnost koupaliště.    

V listopadu by to byla chovná nádrž pro kapry, kteří by o Vánocích skončili na talíři. 
Daniel JAKUBČANIN, 6. B 

 

Zamýšleli jste se někdy nad tím, 
proč v Úpici není koupaliště? Ono tu kdysi 
bylo, dokonce vyhlášené široko daleko, a 
stálo v místech, kde se dnes nachází 
lánské hřiště. Po jedné tragédii ho však 
zbourali.  
 Chodil se sem koupat i jeden místní 
kluk. Jmenoval se Karel. Mezi dětmi nebyl 
moc oblíbený, neměly ho rády a posmívaly 
se mu.  
 Jednoho slunečného dne se na 
místní přeplněné koupaliště dostavil i 
Karel. Vše probíhalo normálně až do 
chvíle, kdy si začal povídat s Marií. Tato 
blondýnka byla v Úpici nová a Karlovi se 
na první pohled zalíbila. Jenže se jí dvořil 
i Antonín, vyhlášený rváč. Když se blížila 
zavírací doba a koupaliště bylo prázdné, 

došlo ke rvačce. Skončilo to tak, že 
Antonín se svou bandou chudáka Karla 
utopili. Nikdo o tom nevěděl. Karel byl 
pohřešovaný. 
 Za několik dní na hladinu 
koupaliště vyplavalo dětské 
tělo. V ten den bylo 
koupaliště plné, ale od té 
doby už sem nikdo nechodil. 
Plovárna se zbourala. Nyní stojí 
v okolí škola, místo bazénu je zde 
sportovní areál.  
 Říká se, že když někdo zakopne či se 
mu stane nějaký úraz, může za to Karel. 
Prý se mstí za to, co mu tenkrát děti 
udělaly.  

Martina HRANIČKOVÁ, 9. A 
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TTOOUULLKKYY22  
 

EETTAAPPAA  čč..  55  ––  KKOONNEEČČNNÉÉ  BBIILLAANNCCOOVVÁÁNNÍÍ 
 

 Uteklo to jako voda a už tu máme poslední etapu letošní 
toulavé sezóny. Tedy, mohli bychom ji tu mít, ale rozhodla jsem se, 
že ji nenapíšu (Mára mi určitě promine). A to z jednoho prostého 
důvodu… 
 Když v pololetí Toulky2 začínaly, bylo na seznamu celkem 53 
žáků. V první etapě se zapojil pouze jeden žák. Říkala jsem si, že 
jsme to asi málo avizovali. Připomínali jsme a připomínali… Druhá 
etapa už byla lepší, i když v porovnání s celkovým počtem nepřišla ani 
polovina odpovědí. I což, třeba se chytnou ve třetím pokračování… A 
nechytli se. Odeslané odpovědi byly pouze tři.  
 A proč druhý ročník Toulek na druhou uzavřeme již ve čtvrté etapě a ne v páté? Jelikož 
v předposledním kole přišla už jen jedna jediná odpověď. Té si samozřejmě nesmírně vážím, 
stejně tak jako všech předešlých – i když jich bylo pomálu.  
 

Závěrem musím konstatovat, že mě velice mrzí, že si lenost a nezodpovědnost 
vydláždily dálnici i do naší školy. Jsem však z duše optimistka, a tak pevně věřím, že se 
v dalším ročníku Toulek2 budeme zase společně setkávat, a to především s těmi, kteří 
jsou aktivní, chtiví se něco nového dozvědět a naučit, a také s těmi, kteří se nebojí 

vzít zodpovědnost do vlastních rukou. 
Za kolektiv tvůrců Toulek2 Petra Nývltová 

 

PS: Blahopřejeme všem účastníkům, kterým se díky aktivnímu zapojení v této soutěži 
podařilo vylepšit si průměr v předmětech, z jejichž tématiky jsme čerpali náplň úkolů 
do soutěžních otázek. Všem ostatním vzkazujeme, že jsou hlupáci, když si nechali 

utéct takovou příležitost…!!!  
 

PPŘŘÍÍRROODDOOVVĚĚDDNNÉÉ  SSEETTKKÁÁNNÍÍ  
  

Již druhý školní rok na 
naší škole pracuje Biologicko-
chemický kroužek, který 
navštěvují žáci 6. až 9. tříd.  

V letošním roce jsme 
začali spolupracovat se 
Střední a vyšší zdravotnickou 
školou, která pro nás připravila 
na 24. května 2014 program 
s přírodovědnou tematikou. 
Z naší školy se ho zúčastnilo 9 
žáků. Nejprve jsme zhlédli 

představení brněnského divadla ÚDIF, kde nám 
předvedli jednoduché fyzikální pokusy a s jejich 
pomocí jsme si i vyrobili maketu elektromotoru. 
Poté již následovalo dopoledne plné her a 
soutěží z biologie člověka. Zopakovali jsme si 
kostru a orgány člověka. Většina z nás také 
poprvé viděla pitvu prasečího srdce, které je 
nejvíce podobné lidskému.  

Již nyní se těšíme na další podzimní akci, 
kterou pro nás „zdrávka“ připraví.  

(Jč)
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HHEERRNNÍÍ  RREECCEENNZZEE  
 

HHRRAA,,  NNAA  KKTTEERROOUU  MMIILLIIÓÓNNYY  HHRRÁÁČČŮŮ  ČČEEKKAALLOO  66  LLEETT,,  HHRRAA,,  OODD  KKTTEERRÉÉ  
NNEEBBYYLLOO  OOČČEEKKÁÁVVÁÁNNOO  NNIICC  JJIINNÉÉHHOO  NNEEŽŽ  DDOOKKOONNAALLOOSSTT..  

WATCH_DOGS  
 

NNĚĚCCOO  OO  HHŘŘEE:: Hra je zasazena do Chicaga, které ke svému chodu využívá superpočítač 
ctOS. Tento systém ovládá prakticky veškerou technologii ve městě a obsahuje informace o 
všech obyvatelích města. 

Hrajete za Aidena Pearce, skvělého hackera, jehož kriminální minulost vedla k rodinné 
tragédii. Cestou k odplatě se město stane vaší zbraní. Můžete sledovat a hackovat vše, co je 
řízené ctOS; ovládat všudypřítomné bezpečnostní kamery, stahovat osobní informace, řídit 
semafory i veřejnou dopravu, atd... 
 

HHOODDNNOOCCEENNÍÍ  AA  KKRRIITTIIKKAA:: Hra má výbornou grafiku a ani příběh není špatný, ale detaily 
úplně vynechali. Například když nabouráte, je auto skoro nedotčené, nebo když střelíte do vody, 
není vidět žbluňknutí atd. Nedodělaných detailů je opravdu hodně, ale to se dá přehlédnout. V 
jiných ohledech je hra dobře propracovaná, velice zajímavý je i systém multiplayeru, hrajete 
singl a najednou se na vás někdo náhodně napojí (v podstatě o sobě nevíte, dokud se nepotkáte). 
    

JJEELLIIKKOOŽŽ  MMÁÁ  HHRRAA  NNĚĚKKOOLLIIKK  NNEEDDOOSSTTAATTKKŮŮ  AA  MMŮŮŽŽOOUU  JJII  HHRRÁÁTT  JJEENN  HHRRÁÁČČII  SS  

LLEEPPŠŠÍÍMMII  PPOOČČÍÍTTAAČČII,,  DDÁÁVVÁÁMM 7,5 BBOODDUU ..  SSNNAADD  ČČAASSEEMM  OOPPRRAAVVÍÍ  DDEETTAAIILLYY  

VV  PPOODDOOBBĚĚ  PPAATTCCHHŮŮ.. 
 grafika            bugy 
 hratelnost          detaily 
 rozmanitý výběr "ničení" města“       spíše pro konzole 
 parkour 
 multiplayer = singleplayer 

Lukáš DRÁBEK, 8. A 
 

LLÁÁNNŠŠTTÍÍ  MMAALLÍÍŘŘII  
Autoři obrázků: Josef HOLMAN a Natálie POLÁCHOVÁ (oba z 8. A) 
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MMEEDDIIÁÁTTOORR  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Stačila chvíle, kdy jsem si skočila  
                                               pro telefon a… 

10
. 

1. 

2. 

3. 

Skoro vůbec jsem ti 
nepomohla. 

 

Děkuju Susannah, že 
jsi mi… pomohla. 

 

Právě že jo. A 
hodně. 

Omluv mě na 
okamžik. 

Hele, tak… 
Jesse? 

 

4. 

5. 
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Nebyl tam. Z ničeho nic.    
Prostě… byl pryč. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Bezmyšlenkovitě jsem popadla  
     bundu a hnala ven. Ovšem  
     nemohla jsem tušit, co mě tam  
     bude čekat. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nic. Vůbec. Jindy byly ulice přímo narvané duchy, ale dnes?  

Nikdo. A myslím, že mi došlo, proč. Ztratila jsem své schopnosti.  
Možná to tak má být. Pomůžete pár duchům a máte hotovo.  

A možná taky ne. Pomohla jsem Jessovi i dalším.  
Nejspíš mě od toho osvobodil on. Osvobodila jsem jeho,  

on udělal to samé.  
Ale jestli to tak je…, to se nikdy nedozvím.

  

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

6. 

7. 

8. 

9. 

Jo, holka, 
myslím, že už 
máš splněno. 
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NNEEJJEENN  PPRROO  NNEEJJMMEENNŠŠÍÍ  
 

1. malé zvíře, potrava kočky 
 

2. synonymum slova „už“ 
 

3. proutěná nádoba 
 

4. zábavné měření sil 
 

5. synonymum slova „louže“ 
 

6. ochranka 
 

7. opak slova „níž“ 
 

 

 

Co znamená….? 
1. VZÍT NOHY NA RAMENA    A) BÝT ODMÍTNUT 
2. OBJEVIT AMERIKU     B) OBJEVIT TO, CO BYLO OBJEVENO 
3. JÍT S BARVOU VEN     C) MARNĚ SE NAMÁHAT 
4. DOSTAT KOŠEM     D) BÝT NEPOZORNÝ 
5. POSLOUCHAT KOLENEM    E) UTÉCT 
6. UHODIT HŘEBÍK NA HLAVIČKU   F) NAJÍT SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ 
7. MLUVIT DO LESA     G) PŘIZNAT SE  
 

1.      Y    

  2.           

3.      O    

4.  S           

5.             

6. S           

7.           

 

Najdeš ve větách zvířata? 
 

LUCINKA SE HOUPE SAMA. 
DĚLO SE LEŠTÍ. 
MOKRÁ VANDA ŠLA RYCHLE DOMŮ. 
NEMOHU SAMA JÍT DO DIVADLA. 
DĚTI MAJÍ DOBRÝ ZRAK. 
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VVTTÍÍPPKKYY  PPRROO  PPOOBBAAVVEENNÍÍ  
 

„JEAN, BĚŽ ZALÍT TRÁVNÍK!" 
„ALE, PANE, VŽDYŤ PRŠÍ!?" 

„NEVADÍ, VEZMI SI DEŠTNÍK!“ 
 

Lord spí a najednou se ozve strašná rána. Probudí se a povídá: „Jean, co to bylo?" 
„Klid, to nic, lorde, to jenom kočár zahnul do vedlejší ulice.“ 

Lord: „Aha, a co ta rána?" 
Jean: „Víte, tam žádná ulice nebyla". 

 

STARÝ LORD LÍČÍ SVÉ ZÁŽITKY Z LOVŮ V AFRICE.  
„ZŮSTALI JSME V DŽUNGLI BEZ JÍDLA, ODSOUZENI K SMRTI."  

„TO TAM NEBYLA V OKOLÍ ŽÁDNÁ VODA." 
„KDO BY V TAK TĚŽKÉ SITUACI MYSLEL NA MYTÍ!?!" 

 

"Jean, má televize dvířka?" 
„Ne, pane." 

„Tak to jsem se zase díval celý večer do kamen." 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pan Novák se vrací z práce. Malý Honzík na 
něj volá: „To bude maminka překvapená. Před 
deseti minutami ti volala do práce." 
„A kde je teď?" 
„Ještě s tebou mluví." 
 
„ŘEKNI MI, HONZÍKU, KOLIK NOHOU MÁ 
BLECHA?" 
„PROPÁNAJÁNA, PANÍ UČITELKO, VAŠE 
STAROSTI BYCH CHTĚL MÍT." 
 

ŽÁK NOVÁK: 
„PANE UČITELI, NEMOHU PŘEČÍST, CO 
JSTE MI NAPSAL POD SLOHOVOU 
PRÁCI!" 
UČITEL: „NAPSAL JSEM TI TAM, PIŠ 
ČITELNĚJI." 

 
Přijde kohout do porodnice a 
sestřička povídá: 
„Blahopřeji, je to vejce.“

Zdroj: www.psina.cz/vtipy/ 
Vtipy vybral: Dominik ROUDNÝ, 6. B  



Foto z roku 2013/2014
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PPŘŘIIPPRRAAVVUUJJEEMMEE  
 

20. 06.        Poslední den vyučování podle rozvrhu hodin 
20. 06.        V. pedagogická rada 
21. 06.        Den města, náměstí TGM, vystoupení našich žáků, od 13:00 
23. 06.        Atletický čtyřboj – okrskové kolo, vyhodnocení Grand Prix, II. stupeň, od 8:30 
23. 06.        ODPIS VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ – recesní vyřazování deváťáků, 16:30 
24.-25. 06.        TAJNÝ VÝLET ZA ŽOLÍKY  
24. 06.        Lánský víceboj (5.-8. třídy), od 8:00 
24. 06.        Atletický trojboj – školní družina 
25. 06.        Sportovní areál Havlovice (1.-4. třídy) 
25. 06.        Vědomostní víceboj (5.-8. třídy), od 8:00 
26. 06.        Den rekordů, areál hřiště, 8:00 
26. 06.        Vyhodnocení soutěží a nejlepších žáků 13/14, od 9:00, tělocvična 
26. 06.        ROZLOUČENÍ S ŽÁKY 9. TŘÍDY, Divadlo A. Jiráska, 16:00 
27. 06.        Ocenění vyznamenaných žáků, tělocvična, od 09:00 
27. 06.        Předávání vysvědčení, od 10:00 hodin; ve třídách 
30. 06.-04. 07.   Příměstský letní tábor školní družiny 
30. 06.-29. 08.    Letní prázdniny  
do 22. 08.        Výměna oken v zadní části školní budovy 
01. 09.        Zahájení nového školního roku – žáci 2. až 9. tříd, od 8 hodin 
01. 09.        VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ, od 9:00 
02. 09.        Zahájení vyučování ve školním roce 2014-2015 
22. 09.        Den bez aut 
25. 09.        Den zdraví 

(pK)  

 

Vydává Základní škola Úpice-Lány ve spolupráci s Dětským parlamentem. 
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Odpovědná redaktorka: Mgr. Petra Blahnová. Uzávěrka příštího čísla: 8. září 2014 



JÍDELNÍ LÍSTEK 01. 09. - 30. 09. 2014

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

01. 09. 2014
02. 09. 2014
03. 09. 2014
04. 09. 2014

losos na bylinkách, bramborová kaše

holandský řízek, brambor

05. 09. 2014

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

pstruh na másle, bramborová kaše

kuřecí řízek, brambor
rizoto z vepřového masa sypané sýrem, červená řepa

hovězí guláš, kolínka
azu po tatarsku, špagety sypané sýrem

rybí filé smažené, brambor

vepřová panenka na švestkách, hranolky
segedínský guláš, houskový knedlík

vepřová kotleta na ratatoillích, brambor
vepřová kýta po italsku, těstoviny vepřový vrabec, bramborový knedlík, zelí

maso tří vůní, dušená rýže
vepřové maso po selsku, chlupaté knedlíky, zelí
hamburská kýta na smetaně, houskový knedlík

18. 09. 2014
19. 09. 2014

12. 09. 2014
13. 09. 2014

16. 09. 2014
17. 09. 2014

domácí buchty s mákem a tvarohem

přírodní roštěná, dušená rýže  

tvarohové taštičky sypané cukrem a kakaem
brokolice se šunkou a sýrem, brambor
piškotová bublanina s višněmi
vepřová játra na roštu, brambor, tatarská omáčka
kuřecí plátek na zelenině, těstovinová rýže

palačinky s džemem
hrachová kaše, uzenina, zelný salát
střapačky se zelím

23. 09. 2014 lasagne s mletým masem a zeleninou

rýžový nákyp s meruňkami

jablková žemlovka

20. 09. 2014

zapečený rybí filet, brambor
kynuté knedlíky s džemem
zeleninové lečo, brambor
čočka nakyselo, vejce vařené

zapečené těstoviny, červená řepa špekové knedlíky, zelí kysané
uzená kýta, bramborové špercle, špenát

27. 09. 2014

rajská omáčka, hovězí maso vařené, kolínka 
rybí porce se sýrem, brambor

sekaná pečeně, brambor

25. 09. 2014
24. 09. 2014

uhlířské špagety sypané sýrem

                                    VOLBA 1                           DATUM                         VOLBA 2

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

27. 08. - 29. 8. 2014 od 9 do 11 hodin ce
na

ob
ěd

ů

7 - 10 let
11 - 14 let

15 let a více
veřejnost

26. 09. 2014

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

460,- Kč
500,- Kč
520,- Kč
1040,- Kč


