Nej v minulém školním roce

Nejlepší sportovec školy :

Petr Luštinec (9. A)

Nejlepší sportovkyně školy:

Iveta Rohanová (6. A)

Lánské kolečko (250m):

Dominik Macek (8. B)
33,8s - rekord školy

Nejlepší sběrač bylin:

Ondřej Šikola (3. A)

Nejlepší sběrač papíru:

Martina Bártová (5. B)

Milí čtenáři,
rok se s rokem sešel a máme tu další zářijové číslo Vašeho školního
časopisu ÚL. Redakce tohoto měsíčníku zažila velké personální obměny, a
tak se tu budete setkávat s novými členy týmu. Vedení volitelného předmětu,
pod jehož křídly časopis vzniká, se ujal nový učitel Jakub Huček. O
grafickou úpravu se starají Tereza Kopecká, Gabriela Homolová a Anežka
Hrbková. Články, kromě příspěvků pedagogů, pro vás připravují Lucie
Obrdlíková, Gabriela Jursíková, Natalie Škaloudová, Kristýna Kociánová,
Jiří Holík, Beata Řezníčková, Adéla Fialová, Tereza Tomková, Eliška Krtilová
a Jan Pícha. Celá redakce Vám přeje spoustu úspěchů a radosti v novém
školním roce 2014/2015.
Redakce časopisu ÚL

Dětský parlament
I letos pro vás členové DP připravili akce, které proběhnou během
celého školního roku. Co vás čeká v jednotlivých měsících, si můžete přečíst
na nástěnce mezi 1. a 2. patrem. Najdete tam tento plán:
Plán akcí dětského parlamentu na rok 2014/2015
Září

- Street Havlovice
- Den zdraví
- Novoškolní diskotéka

Říjen

- Pyžamový den

Listopad

- Halloween
- Martinské radovánky

Prosinec

- Bleší trh
- Cukrářský výrobek
- Lány mají talent +
diskotéka

Leden

- Sportovní víkendovka
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Únor

- Valentýn + Červenorůžový den
- Karneval

Březen

- Pánská jízda

Duben

- Dámská jízda
- Velikonoční diskotéka

Květen

- Víkendovka Z pohádky do pohádky

Červen

- Setkání s vedením školy
- Výlet dětského parlamentu

- celoroční pomoc na veškerých školních akcích
- uspořádání olympiády pro rodiče a děti
Změnilo se také složení členů DP. Odešli deváťáci a nahradily je nové
posily ze šestých tříd. Seznam členů pro tento školní rok:
6. A Janečková Petra, Šiková Diviška
6. B Beneš Miroslav, Henych Martin, Jarý Pavel, Píša Matěj, Čermák
Daniel, Macková Kamila, Sedláčková Hana, Poddaná Jindřiška,
Borůvková Nela
7. A Rak David
7. B Holík Jiří, Vacková Jana, Boudyšová Lucie, Mannová Lenka, Jursíková
Alena, Šťovíčková Barbora, Součková Lucie
8. A Vlk Ladislav, Koudela Šimon, Ferenc Michal
8. B Pytlík Ondřej, Adamec Marek, Obrdlíková Lucie
9. A Stará Petra, Neureiterová Lucie, Středa Lukáš, Hrbková Anežka
První akce už nás zanedlouho čekají. DP bude pomáhat s organizací
10. ročníku Dne zdraví ve čtvrtek 25. 9., poslední víkend v září přislíbili
členové pomoc na streetballu v Havlovicích.
Pro žáky školy se připravuje Novoškolní diskotéka, na kterou všechny
srdečně zveme. Termín vám včas oznámíme.
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Sazka Olympijský víceboj
A je to tady! Pro letošní školní rok připravil
ČOV pokračování projektu Česko sportuje. Letos
budeme opět měřit své síly s ostatními školami
v soutěži, která dostala název SAZKA OLYMPIJSKÝ
VÍCEBOJ. Díky Sazce, hlavnímu partnerovi, budou
šance všech škol na úspěch daleko větší. Zároveň
vzrostla i hodnota cen pro ty nejúspěšnější. Nejlepší
školy si na konci projektu rozdělí ceny v hodnotě
500 000 korun. Už na začátku víceboje však
startovní sety se sportovním vybavením za rychlou registraci získá prvních
500 škol.
I v tomto ročníku se patrony víceboje stávají slavní olympionici, kteří budou
na školách po celé zemi motivovat děti k aktivnímu životnímu stylu. Patří
mezi ně kajakář Vavřinec Hradilek, sjezdař Ondřej Bank a plážové
volejbalistky Kristýna Kolocová a Markéta Sluková. Hvězd bude ještě víc.
Sazka Olympijský víceboj bude probíhat po celý školní rok. Budete tak mít
víc času na plnění disciplín. Těch bude tentokrát osm, díky čemuž otestujeme
kompletní fyzické schopnosti dětí – rychlost, hbitost, ohebnost, silovou
vytrvalost, rovnováhu, vytrvalost, výbušnost a sílu. Na základě výsledků
dostane každý školák, který se plně zapojí do projektu, individuální
sportovní analýzu svých silných stránek a slabin. SportAnalytik určí
pohybový typ dítěte a podle něho bude žákům doporučena škála vhodných
sportů a oddílů v okolí bydliště. Učitelé dostanou k dispozici zprávu s
kompletní analýzou jejich výkonů.
Hlavním cílem je, aby děti měly radost z pohybu a našly k němu vztah. Ti
nejlepší z druhého stupně se budou moci hladce zapojit do soutěžení v
rámci ODZNAKU VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ, který se stává
součástí Sazka Olympijského víceboje jako jeho nadstavba pro
nejtalentovanější děti.
Registrace vypukne 24. září 2014 v 9:00 hodin.
Pk Tv+sport
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Zvířátková olympiáda
I v letošním školním roce budeme každý měsíc soutěžit o jedno
zvířátko do naší olympiády. Ti nejlepší budou odměněni. Sportovní výsledky
dětí budou započítávány do celoroční soutěže “O nejlepšího sportovce
školy”. Zvlášť budou hodnoceni chlapci a dívky.
V letošním roce se uvolnily medailové pozice v kategorii dívek, když
trojice loňských páťaček (Diviška Šiková, Lucie Sacherová a Jindřiška
Poddaná) se stala žačkami 6. třídy. Na jejich místa je již několik kandidátek,
z 5. tříd. Může to být Markéta Dašková, Tereza Staňková nebo Petra
Doležalová, ze 3. třídy Nikola Weissová. Mezi
chlapci by na titul určitě rádi dosáhli Tomáš Goder
(loňský vítěz), David Matějka, Ondřej Netolický
nebo Emilio Smrc. Kdo se stane vítězem, budeme
znát 25. června 2015.
V září soutěžíme o první zvířátko “Geparda
Rychlonožku” (Lánské kolečko). 2. října 2014 nás
bude reprezentovat 25 žáků 1. stupně ve Rtyni v
Podkrkonoší na Zátopkově pětce.
(PK Tv+sport)

Zdravotnický kroužek zahajuje svoji činnost
V třetím zářijovém týdnu zahájil svoji činnost zdravotnický kroužek.
Přivítali jsme mezi sebe nové zájemce ze třetí třídy. Ti starší se již začali
připravovat na soutěže a školení, které je čekají na podzim. 3. října se
zúčastníme školení pořádaného okresním Červeným křížem. V listopadu
poté budeme obhajovat loňská tři medailová umístění ze soutěže v
Předlékařské první pomoci.
Doufáme, že letošní školní rok bude pro lánské zdravotníky stejně
úspěšný jako ten loňský.
(Jč)
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Krajské kolo “Mladého zdravotníka”
10. června 2014 pětice dívek ze současné 9. A
(loňské 8. B) – Markéta Mílová, Anna a Dorota
Prouzovy, Helena Melicharová, Petra Stará reprezentovala nejen naši školu, ale i okres Trutnov
na oblastním kole v soutěži Mladých zdravotníků.
Dívky nakonec obsadily 5. místo. Jejich výkon lze
hodnotit na výbornou. O výsledku v konečném pořadí
rozhodovaly minimální bodové rozdíly. Podstatné je,
že dívky vždy zraněným poskytly vynikající první
pomoc a rozhodčí jejich výkon a souhru v týmu
hodnotili kladně.
(Jč)

Hurááá, už podruhé . . . !
Sportovní setkání škol z území Místní akční skupiny Království – Jestřebí
hory, o.p.s
V pátek 5. září 2014 se naše Základní škola Úpice-Lány zúčastnila
společně s dalšími sedmi školami Žákovského turnaje v malé kopané
pořádané Havlovickým svazem malé kopané a zároveň Trojboje
pořádaného Studentským parlamentem, který pracuje pod hlavičkou MAS
KJH, o. p. s..
Kromě úžasného počasí jsme si užili i výborného výsledku. Naši
fotbalisté obhájili prvenství z loňského roku a putovní pohár podruhé skončil
ve vitríně naší školy.
V trojboji jsme tak dobrých výsledků nedosáhli. Ačkoliv
jsme byli ve streetu nejlepší, v plážové přehazované a
minigolfu se nám tolik nedařilo, proto jsme celkově skončili
na posledním místě.
Chceme tímto poděkovat všem pořadatelům za výbornou
atmosféru i organizaci a našim žákům popřát další
sportovní úspěchy po celý školní rok.
Iveta Jiříčková, Martin Kejzlar
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Rozhovor s Nikolou Šrámkovou
Jednou z několika pravidelných rubrik, které
pro další ročník časopisu ÚL připravujeme, jsou
rozhovory s našimi zaměstnanci a žáky.
Jako první odpovídala na otázky Šárky Šrámkové
její starší sestra Nikola. Ta se do Úlu vrátila po
čtyřech letech. Od 1. září pracuje ve školní družině
jako vychovatelka.

JAK SE TI LÍBÍ NÁVRAT PO ČTYŘECH LETECH NA
NAŠI ŠKOLU?
Líbí, je zajímavé vidět školu z pohledu
zaměstnance.
JSI VYCHOVATELKOU VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ, NA CO SES NEJVÍCE
TĚŠILA?
Především na děti, na práci s nimi.
VĚNUJEŠ SE DĚTEM I MIMO DRUŽINU?
Ano, pracuji jako dobrovolnice v organizaci Péče o duševní zdraví,
kde se věnuji dětem s mentálním postižením a schizofrenií.
HRAJEŠ NĚJAKÝ NA HUDEBNÍ NÁSTROJ?
Ano, na klavír.
JAKÉ NEJVĚTŠÍ ZMĚNY JSI ZAZNAMENALA?
Velmi se mi líbí nová učebna fyziky, vymalování a nová okna.
CHTĚLA BY SES VRÁTIT NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU JAKO ŽÁKYNĚ?
Pokud by byla možnost se vrátit třeba jen na
14 dní i se svými spolužáky, bylo by to určitě
příjemné zpestření.
JAKOU ŠKOLU JSI STUDOVALA?
Gymnázium a SoŠPg Nová Paka.
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JAK JSI STRÁVILA PRÁZDNINY?
Převážně jsem pracovala, ale nenechala jsem si ujít dovolenou na
Slovensku.
JAKÝ JE TVŮJ NEJLEPŠÍ ZÁŽITEK Z DOVOLENÉ?
Celá dovolená byla pro mě velkým zážitkem, navštívila jsem akci
Sahara. Ta je o vojenských autech, závodech a ukázkách z války.
Velkým zážitkem byla projížďka v tanku.
JAKÉ JE TVOJE ŽIVOTNÍ MOTTO?
Co tě nezabije, to tě posílí.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ:
ČÍSLO
BARVA
ZVÍŘE
KVĚTINA

11

11
tyrkysová
animovaná zvířata z Madagaskaru
kopretina
Šárka Šrámková

Literární projekty na rok 2014/2015
Jako každý rok, i tento, máme další témata na literární projekty, které bude
každý z nás psát.
V projektu “Úpice bratří Čapků” žáci mají na výběr, jestli budou psát po
svém ́ Ṕ rvní loupežnickou pohádku ́ ,́ nebo jestli budou psát na volné téma
Druhým literárním projektem je mezinárodní soutěž “Mladý Demosthénes”.
Tato soutěž je složitější v tom, že žáci musí psát, ale i mluvit o tom, co si
sami připravili. Ti nejlepší ze školy postupují dále do krajských kol, případně
ještě výš.
Třetím literárním projektem je “Jak to vidím já”. Zde
budou mít žáci každý měsíc na výběr nové téma, ale o
tom v článku níže.
Tereza Kopecká
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Jak to vidím já
Čtenáři školního časopisu ÚL si v uplynulém
školním roce oblíbili pravidelnou rubriku „Jak to
vidím já“.
Rozhodli jsme se proto, že i letos
vyhlásíme deset témat, vždy jedno na jeden měsíc.
Nejlepší texty potom otiskneme. I když je rubrika
určena především pro žáky 2. stupně, budeme rádi,
když se zapojí i ti mladší. S radostí přivítáme i
výtvarné zpracování tématu.
Září:
Říjen:
Listopad:
Prosinec:
Leden:
Únor:
Březen:
Duben:
Květen:
Červen:

Prázdninové proměny naší školy
Proč mám/nemám rád/a podzim
Ach, to ráno!
První loupežnická pohádka
Jak jsem se přesvědčil/a o pravdivosti přísloví
Svět se mění a my s ním
Vzpomínka na …
Moje malá inventura
Náš svět není jen vážný
Uteklo to jako voda
Na vaše příspěvky se těší Pk Čj

Prázdninové proměny naší školy
Prvního září mi ta změna vyrazila dech. Když jsme
totiž v červnu opouštěli školu, omítka na chodbách a
v šatnách byla omlácená, špinavá, poškozená.
Stará okna, jejich barva se loupala. Ale když jsem
uviděla ty krásné barevné stěny, byla jsem nadšená.
Stálo to prý hodně peněz, takže doufejme, že to
všechno vydrží co nejdéle jako nové.
Lucie Obrdlíková, 8. B
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A je to tu! Stojíme před školou. Musíme vejít dovnitř zase po dvou měsících.
Nádech, výdech, hlavně se uklidni. Vcházím dovnitř. Vidím jak je škola
nově natřená, vidím nová okna a hlavou mi hned proběhne otázka „Jaká
asi bude nová třída fyziky?“. Jsem tak zvědavý, nemůžu se dočkat, až ji
uvidím. Vcházím dovnitř. V obličeji úžas. Vidím nové lavice a novou
podlahu! Je úžasná. Možná, že se teď začnu těšit na hodiny fyziky.
Josef Holman 9. A
Škola je celkově krásná, ale mohlo by se ještě vylepšit hřiště. Místo škváry
na lánském kolečku by mohl být povrch podobný tomu, který je ve Dvoře
Králové.
Pavlína Galuščáková, 8. B
Nová škola je jako nový začátek. Jsem si jistá, že
se to všem moc líbí jako mně, i když modré chodby
ve druhém patře působí trochu jako v nemocnici,
ale jinak je to tu moc krásné a doufám, že se
budou dělat změny i nadále, i když tady nebudu.
Petra Stará 9. A
Naše škola se po prázdninách úplně změnila. Jsou tady nová okna, chodby
nově vymalované, je tu nové vybavení i učitelé. Moc se mně líbí naše třída.
Naše škola je nádherná a chtěla bych poděkovat všem, kteří tady pomáhali
a udělali naši školu krásnější. Děkuji.
Hana Sedláčková 6. B
Naše škola prošla během prázdnin mnoha změnami. Zatímco si žáci užívali
doma na dovolených a na výletech prázdniny, na naší škole bylo zřejmě
živo. Obměňovala se okna, malovaly se chodby, přestavovaly a zkrášlovaly
se některé třídy. Myslím, že je dobře, že se naše škola obměňuje a
modernizuje. Přece jenom tu trávíme hodně času, tak ať se nám tu líbí.
Helena Melicharová 9. A
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Když jsem přišla do školy, byla jsem moc překvapená. Přes prázdniny se
naše škola úplně změnila. Byla krásná nová okna. Po celé škole jsou třídy
krásně nově vymalované, ale nejvíc se mi líbí moje třída.
Konečně jsem na druhém stupni, konečně máme žolíky a můžeme chodit do
školního parlamentu. Chtěla bych moc poděkovat panu řediteli, Paním
uklizečkám, paním učitelkám a všem, kdo přiložili ruku k dílu. Moc ráda
chodím do této školy, je krásná, moderní a útulná. Všem bych ji
doporučovala.
Kamila Macková 6. B
Sice jsem tu jen pár dní, protože jsem přešla z malotřídní školy v
Havlovicích. Ale renovace se mi moc líbí. Podle mě škola dostala šmrnc a
grády, proto se mi tolik líbí a ráda do ní chodím. Je radost v tak krásné
škole se učit.
Zuzana Prokopová 5. B

Znakový jazyk
Jistě jste si všimli, že se u nás na škole objevil
kroužek, pro některé volitelný předmět s
názvem Znakový jazyk.
Co to vlastně ta "znakovka" je :-). Vezmeme
to hezky od začátku :-). Hlavně u dospělých
je zafixován výraz "znaková řeč", tak to ale
není, tento výraz je zastaralý, používal se do
roku 1998 a je velmi nepřesný, protože v
sobě obsahoval dva pojmy - znakový jazyk a
znakovanou češtinu. Neslyšící ovládající znakový jazyk se tedy dostávali do
situací, kdy si objednali tlumočníka znakové řeči, ten ovšem ovládal
znakovanou češtinu, nikoliv znakový jazyk a výsledek tlumočení byl v
podstatě nulový.
Co je tedy správně? V dnešní době se používá výraz ZNAKOVÝ JAZYK jazyk proto, že má jako všechny jiné jazyky svá nářečí, svou vlastní
gramatiku a neustále se vyvíjí nová slova (znaky). Proto, prosím, používejte
výraz znakový jazyk, i samotní neslyšící jsou na to velmi hákliví :-).
Znakový jazyk má vlastní gramatiku, vlastní nářečí, není celosvětový (i když
mnoho znaků je ve světě podobných).
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Teď možná přemýšlíte, co je to tedy ta výše zmiňovaná znakovaná čeština.
Je to vlastně také “znakovka”, ale vymyšlená slyšícími lidmi pro osoby, které
postupně ohluchly, a tedy český jazyk a jeho gramatiku znají velmi dobře.
Znakovaná čeština využívá znaků znakového jazyka, ale používá stejný
slovosled jako v českém jazyce.
Co tedy můžete očekávat od těchto stránek? Samozřejmě, že vás
nenaučíme všechno ze znakového jazyka, ale chtěli bychom vám s dětmi,
které se ho budou učit, alespoň něco málo z jeho tajů přiblížit, a také vás
nějaké ty znaky naučit.
Dnes na takový malý rozjezd přidáváme prstovou abecedu (dvouruční),
kterou neslyšící používají při znakování věcí nebo spíše hlavně názvů a
jmen, které nemají svůj vlastní znak.
Tady je:
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(Písmenko J znakuje většina neslyšících trošku jinak, ale bylo by těžké to tu
popisovat, takže se zeptejte svých kamarádů, kteří chodí na kroužek)
A ještě pro zajímavost máte jednoruční prstovou abecedu. Ta se sice u nás v
České republice vyskytuje v menší míře (používají ji spíše mladí neslyšící),
ale určitě je dobré alespoň vědět, že existují i další typy.
Ať se vám učení prstové abecedy daří a v příštím čísle už vás naučíme
nějaký ten znak :-).
Jana Švehlová

TOULKY 2
Vážení rodiče, milí žáci a ostatní příznivci
zkoumání, hledání, počítání…
I tento školní rok vám nabízíme zajímavou
soutěž, díky které se seznámíte se zajímavými
místy, zopakujete si něco z matematiky, fyziky,
chemie, dějepisu…
Pokud máte chuť a čas, zapište se, prosím,
prostřednictvím mailu paní učitelky Petry
Nývltové (nyvltova@zsul.cz), která je garantem
této zajímavé soutěže.
Časový harmonogram a několik informací si přečtěte zde:
– Soutěž pro děti, rodiče a širokou veřejnost, která bude probíhat
v dvouměsíčních etapách během celého školního roku. Bude zaměřena na
cestování po České republice.
– Uzávěrka zápisu do soutěže: v pátek 10. 10. 2014.
– Průběžné výsledky se budou zveřejňovat na MOODlu a webových
stránkách.
– Garantem je paní učitelka Petra Nývltová (nyvltova@zsul.cz).
– Odměnou pro vítěze bude permanentka do sportovního areálu do
Havlovic.
Těšíme se na spolupráci.
Za sekci matematiky a fyziky

Iveta Jiříčková
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Křížovky
1. Ovoce, které dáváme do štrůdlu.
2. Fialové nebo tmavě modré ovoce.
3. Oranžové ovoce,které se do ČR musí dovážet.
4. Žluté kyselé ovoce často používané k dochucení čaje.
5. Velké ovoce se silnou zelenou šlupkou a růžovým sladkým vnitřkem.

pomeranč, meloun,
citron, jablko, švestka

1. Sladkovodní ryba.
2. Savec v kalhotkách.
3. Hmyz, který lítá v blízkosti vody.
4. Pták žijící na Antarktidě.
5. Včelka z pohádky.
6. Zvířátko, které jí banány.
7. Pták, který létá u moře.
8. Samička od kohoutka

racek, kapr, slepička, kapr,
Mája, krteček, tučňák, opička

Lucie Obrdlíková, Gabriela Jursíková
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koutek pro nejmenší
=>vtipy
Jak blondýnka zabíjí kapra?
Utopí ho.
Paní učitelka se při hodině přírodopisu ptá Pepíčka: “Čím se živí vlci?”
Pepíček odpovídá: “Červenými Karkulkami”.
Přijde policajt do obuvi, že chce černé, leštěné polobotky na tkaničku.
Prodavačka se ho ptá: “Jaké máte číslo?” Policajt odpoví: “158!”
Víte, jak zabavíte blondýnku?
Napíšete na obě strany papíru otoč.
Proč blondýnka sedí před počítačem a křičí?
Protože sáhla na myš.

=>omalovánka

Jan Pícha
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=>bludiště

=>sudoku
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Čínský horoskop
V této rubrice budeme společně poznávat jednotlivá čínská znamení. Pro
určení svého znamení vám stačí pouze znát svůj rok narození. Jedno čínské
znamení = jeden rok. Čínský rok začíná mezi 21. lednem a 21. únorem.
Čínský horoskop má původ v legendě.
Buddha uspořádal velkou hostinu, na kterou pozval
všechna zvířata, aby zdůraznil jednotu a rovnost všech
živých bytostí. První přiběhla agresívní Krysa, za ní
pracovitý Buvol. Mezi posledními se objevili věrný Pes a
svědomitý Vepř. Nakonec se Buddha rozhodl všechna
zvířata odměnit. Po dlouhém rozmýšlení se rozhodl
každému hostu věnovat vládu nad jedním rokem.

Krysa

(1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Jedinci tohoto znamení jsou inteligentní a vtipní.
Kr ysa má šar m, neobyčejnou út očnost a
bojechtivost. Na první pohled se přitom zdá být
klidná, vyrovnaná a veselá, zdání ovšem klame. Za
tím vším se skrývá neustálý vnitřní pohyb a
záměrně pěstovaná agresivita. Většina krys vytváří
trvale zmatky a chaos, v maličkostech jsou
tvrdohlavé.
Silné stránky
Mezi dobré povahové r ysy tohoto znamení patří ambicióznost,
cílevědomost, loajalita, nezávislost, vysoká kreativita, umění se pohybovat
ve společnosti, vtipnost, chytrost a v neposlední řadě smyslnost.
Slabé stránky
Krysa si libuje v klepech a pomluvách. Ráda kritizuje své okolí a je velmi
zvědavá. V soukromí dává průchod žárlivosti, nezřídka je i výbušná, až
agresivní. Jakmile si něco umane, nikdo ji od toho neodradí.
Kristýna Kociánová
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Připravujeme
22. 9.

Den bez aut

23. 9. 15:30 – 17:00

Výbor RRPŠ

25. 9. 7:00 – 13:30

Den zdraví (1.-9. třídy)

27. 9. 12:00 – 17:00

Memoriál sv. Václava ve Streetballu, Havlovice

30. 9. 12:30 – 15:00

Zátopkova desítka - okrskové kolo (6.-9. třída)

1. 10. 8:00 – 13:00

Evropský den jazyků (6.-9. třídy)

2. 10. 12:00 – 14:30

Zátopkova pětka - okrskové kolo (1.-5. třídy)

2. 10. 15:30 – 17:00

Jednání Školské rady ZŠ Úpice-Lány
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06/ 10/ 2014
07/ 10/ 2014
08/ 10/ 2014
09/ 10/ 2014
10/ 10/ 2014
13/ 10/ 2014
14/ 10/ 2014
15/ 10/ 2014
16/ 10/ 2014
17/ 10/ 2014
20/ 10/ 2014
21/ 10/ 2014
22/ 10/ 2014
23/ 10/ 2014
24/ 10/ 2014
27/ 10/ 2014
28/ 10/ 2014
29/ 10/ 2014
30/ 10/ 2014
31/ 10/ 2014

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

azu po tatarsku, špagety sypané sýrem
halušky s perkeltem

čevabčiči, brambor, obloha

vepřová panenka na kari omáčce, těstoviny
rybí porce se sýrem, brambor

rajská omáčka, hovězí maso vařené, kolínka

znojemská hovězí pečeně, rýže dušená
vepřový špíz, brambor
podzimní prázdniny
Státní svátek
podzimní prázdniny

koprová omáčka, houskový knedlík, vejce vařené

rybí filé, bramborová kaše

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

26. 9. - 30. 9. 2014

cena
obědů

03/ 10/ 2014

ryba na bylinkách, brambor

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

01/ 10/ 2014
02/ 10/ 2014

DATUM

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

VOLBA 1

JÍDELNÍ LÍSTEK

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

520,- Kč
1144,- Kč

20ob. X 26,- Kč
22 ob. x 52,- Kč
JITKA ŠTĚPÁNOVÁ

460,- Kč
500,- Kč

20ob. X 23,- Kč
20ob. X 25,- Kč

králík pečený na česneku, bramborový knedlík, zelí kysané

vepřová pečeně, mrkvička, brambor

uzená kýta, brambor, okurka kysaná

vepřová pečeně na houbách, dušená rýže
Státní svátek

krupicová kaše

čočka nakyselo, vejce vařené

špercle s mákem

formanské halušky
mušličky s brokolicovou omáčkou

rýžová kaše sypaná skořicí

lasagne s tuňákem a sýrem

kuřecí plátek v šunkovém těstíčku, brambor

domácí buchty s mákem a tvarohem
taštičky s tvarohem, sypané ořechy

francouzské brambory zapečené

kuřecí stehna, dušená rýže

chilli noc carne / fazole, hovězí maso/. Chléb

zapékané halušky se sýrem
rýžový nákyp s meruňkami

cmunda po kaplicku / brambor, uzená kýta, zelí kysané/

dukátové buchtičky se šodó
langoše se sýrem a kečupem

VOLBA 2

01.10. - 31.10. 2014

