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Naši “NEJ” v září 2014
Sport 6. - 9.
Jakub RAABE (9. A)

Sběr bylin
Matěj PÍŠA (6. B)

Sběr papíru
Tereza KAŠPAROVÁ (1. A)

Prázdninová fotografická soutěž
(celkem 60 fotografií, 105 hlasujících)
1. Gabriela HOMOLOVÁ (8. B) 29 hlasů
2. - 3. Aneta ŽĎÁRSKÁ (7. B) 17 hlasů
2. - 3. David SUCHÁNEK (býv. žák 9. A) 17 hlasů

Hádanky na Moodle
Natalie ŠKALOUDOVÁ (8. B)
Gabriela BALCAROVÁ (8. B)
Jan SACHER (8. B)

Soutěž na www.zsul.cz
správná odpověď: 2. místo
Vojtěch JARÝ
Vlasta MACKOVÁ
Lukáš BORSKÝ
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Milí čtenáři časopisu ÚL,
máme za sebou první měsíc letošního školního roku a před sebou říjnový
časopis ÚL. V tomto čísle se můžete těšit na články o akcích, které proběhly
v září a na začátku října, na rozhovor a spoustu dalšího. Dozvíte se také,
co pro Vás škola připravuje v říjnu a listopadu.
Vaše redakce

Školní družina
Školní družina je tento rok naplněna k prasknutí. Děti z první až
čtvrté třídy docházejí ráno i odpoledne za zábavou i ponaučením v
podobě tvoření, muzicírování, pobytu v přírodě a na hřišti, plánujeme opět
sponzorovat a navštívit psí útulek v Trutnově a mnoho dalších aktivit nás
bude provázet celý školní rok.
Máme novou paní vychovatelku, Nikolu Šrámkovou a jsme s ní moc
spokojeni. Říjen v družině probíhá
ve znamení barevného podzimního
tvoření, hrajeme si s kaštany, šípky, žaludy,
nádherné listy proměňujeme do různých
podob. V lese jsme našli moc a moc hub,
proháníme se po hřišti s dráčky, absolvovali
jsme běh do vrchu, sportovní odpoledne,
skokana roku a spoustu dalšího. Jednoduše
řečeno, ve školní družině se nenudíme,
učíme se, hýbeme se, rozvíjíme estetické
cítění a správně se k sobě chováme.
(děti a vych. ŠD)

Návštěva 1. a 2. třídy na policii v Úpici
V pátek 3. října 2014 navštívili žáci 1. a 2. třídy
policii v Úpici. Příslušník nás seznámil s jejich činností.
Prohlédli jsme si budovu, nejzajímavější pro nás
byla cela. Dále jsme si mohli vyzkoušet
neprůstřelnou vestu, pouta a vzít do rukou
revolver. Na závěr jsme si prohlédli policejní auto
a za zvuku houkačky jsme se rozloučili.
Bohdana Janovská
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Den s auty - původně ale bez aut
V roce 2008 počítali žáci ZŠ Úpice-Lány na komunikaci spojující
Trutnov a Náchod automobily poprvé. V den, který je mezinárodně
vyhlášen Dnem bez aut. Tehdy jich v průměru za hodinu projelo 277. Od
roku 2009 každoročně vyzývali své rodiče a spoluobčany, aby auto
nechali doma. Přesto se počet projíždějících aut zvýšil a pravidelně
pohyboval v průměru od 328 po 342 za hodinu. Letos byla kampaň
nejintenzivnější: letáčky se zněním výzvy za stěrači, plakáty, informace na
Televizi Účko, v rozhlase, na internetu... S vidinou, že žáci 6. tříd napočítají
méně než 300 vozidel za hodinu. A jak to dopadlo?
Na stejné komunikaci prosvištělo v roce 2014 aut daleko nejvíce: 407
za hodinu. Příčiny mohou být různé. Navenek to však vypadá, že kdyby
žáci vyzvali řidiče, aby 22. září všichni své auto použili, napočítali by jich
snad méně, než ve skutečnosti napočítali.

(kal)
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Den zdraví
Dne 25. 9. 2014 se uskutečnil Den zdraví. Jako obvykle započal
tradiční lánskou štafetou, ve které se nejdříve utkaly šesté třídy proti
sedmým a poté osmé třídy proti devátým. Všichni fandili do posledních sil,
závodníci do toho také dali vše co mohli, aby zvítězili. Konečné výsledky
byly vyhlášeny před školou, kde se sešly všechny třídy. Poté se jednotlivé
skupiny, rozešly na různá stanoviště, kde měly splnit daný úkol. První
stupeň například skákal přes švihadlo a naučil se básničku. Druhý stupeň
musel vytvořit pyramidu výživovou nebo pohybovou a poté ji vyfotit.
Následovala zumba, na kterou se mnozí těšili a bylo poznat, že jim dala
zabrat například podle rudých tváří, zrychleného dechu, ale hlavně podle
zpocených oděvů. Další v pořadí bylo 20 minut pod dohledem paní
učitelky Švehlové, ve kterých jsme se naučili ve znakovém jazyce písničku
Skákal pes přes oves, kterou jsme druhý den předváděli v tělocvičně.
Nakonec nás čekala už jen přednáška, každá
třída měla jinou např. o kouření, co pít a nepít,
3x o lásce a AIDS a další. Na tento den se
každým rokem těšíme, protože nikdy nevíme
co nového nás v něm překvapí.
Lucie Obrdlíková

Zátopkova desítka
V úterý 30. října 2014 se na lánském hřišti sešli žáci-zástupci škol
úpického okrsku, aby změřili své síly ve štafetovém závodě s názvem
Zátopkova desítka. Podaří se Láňákům počtvrté v řadě za sebou v tomto
prestižním běhu zvítězit? Pan učitel Martin Kejzlar, který je vždy spíše
optimisticky naladěn, zůstával tentokráte ve svých předpovědích velice
opatrný. Těsně před startem prohlásil: „Na naše vítězství bych si, na rozdíl
od předchozího roku, nevsadil. Nemyslím, že by dnes měl přijít nějaký
velký propadák, ale vloni jsem si byl 1. místem jistý na 100 %. Třeba budu
nakonec příjemně překvapen.“ Jako by tato jeho slova vyprovokovala
běžce v našich dresech k ještě kvalitnějším výkonům, než jaké předváděli
na lánském kolečku (250 m) v hodinách tělocviku. Již Jakub Raabe, první
Láňák na trati, předával v pořadí druhému s velkým náskokem. Ten další
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závodníci ještě navyšovali a po celou dobu drželi naši štafetu ve vedení.
Dominik Macek, finišman ZŠ ÚL, si tak mohl vychutnat ovace všech
přítomných diváků. Padl rekord lánský, a zároveň také okrskový. Zásluhou
čtyřiceti lánských dívek a chlapců má nový rekord hodnotu 27:47,4 s.
Uvidíme, kdy se ho podaří znovu překonat.
Jakub Huček, který je od září novým učitelem
tělocviku, byl nadšený atmosférou závodu a
po jeho skončení prohlásil: „Jsem velmi mile
překvapen s jakým nadšením a zaujetím
přistoupili všichni na start. Byl bych rád, aby
tomu tak bylo i v příštích závodech.“
Velké gratulace všem účastníkům lánské
štafety. Poděkování také pomocníkům a
zdravotníkům.
Pk Tv+sport

Zátopkova desítka očima závodníka
Dne 30. září se na pozemku naší školy konal další ročník Zátopkovy
desítky. Tým každé školy se skládal z žáků šestých, sedmých, osmých a
devátých ročníků. V každém družstvu bylo 40 závodníků. Od nás rozebíhal
Jakub Raabe a dobíhal Dominik Macek. Díky nim jsme měli docela slušný
náskok hned na začátku a díky tomu jsme skončili na první - zlaté příčce.
Škola dostala pohár, který má ve svém vlastnictví už čtyři ročníky těchto
závodů. Všichni závodníci obdrželi věnečky a den na to i pochvalu do
žákovské knížky. Myslím si, že si to užili všichni. Závodníci i ostatní žáci
naší školy, když se na nás přišli podívat po vyučování.
Gabriela Jursíková

Zátopkova pětka
Již popáté za sebou žáci 1. - 5. tříd vybojovali pro lánské barvy
vítězství v Zátopkově pětce.
Tento štafetový závod, jehož pořadatelem je ZŠ a ZUŠ ve Rtyni v
Podkrkonoší, se uskutečnil ve čtvrtek 2. října 2014. Jeden tým tvoří 25 žáků
z jedné školy. Každý účastník absolvuje 200-metrový úsek. Naši štafetu
rozbíhal David Matějka, který pro ostatní vytvořil mírný náskok a předával
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štafetový kolík jako první. Postupně jsme svůj náskok navyšovali, i když v
polovině závodu nás dotahovala ZŠ Bratří Čapků. Nakonec jsme 1. místo
udrželi a kolík do cíle donesl náš finišman
Tomáš Goder o 28 sekund rychleji.
Převážnou část týmu tvořili zkušení páťáci,
ale do nominace se také "dostal" 1 prvňák a 1
druhák, dva třeťáci a čtyři čtvrťáci. Právě na
nich bude stát obhajoba v příštím roce a svoji
letošní premiéru zvládli na výbornou.
Všem malým sportovcům patří velké
poděkování za bojovnost a vzor nou
reprezentaci naší školy.
(Jč)

Školení Mladých zdravotníků
3. října 2014 se 22 žáků zdravotnického kroužku zúčastnilo školení v
první pomoci, které pořádal trutnovský Červený kříž. Školení se uskutečnilo
na bývalé Paradráze. Mladí zdravotníci absolvovali dvoukilometrový okruh
v lesním prostředí, kde na ně čekaly nejen úkoly z první pomoci, ale i
obvazová technika, otázky z dopravní výchovy, transport raněných a řada
doplňkových sportovních disciplín (běh se zavázanýma očima, běh v
gumákách do kopce, lanová dráha, hod na cíl a střelba ze vzduchovky). Z
první pomoci jsme se naučili ošetřit pro nás netypická zranění - bezvědomí
po pádu ze skály, autonehoda na motorce, popáleniny. Zranění byla
namaskována opravdu realisticky a figuranti svoji
roli hráli, jako kdyby jejich zranění byla skutečná.
Děti si tedy musely poradit nejen s ošetřením, ale i
s komunikací a chováním zraněných.
Velký dík patří pořadatelům tohoto školení,
které pro nás bylo uskutečněné přímo v terénu a
rapidně se lišilo od školení v učebnách. Doufáme,
že pro nás Červený kříž další super akce opět
připraví.
(Jč)
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Zvířátková olympiáda
V září se již rozběhl další ročník zvířátkové
olympiády. Soutěžili jsme o “Geparda Rychlonožku”.
Každý žák zvládl tradiční lánské kolečko. Ti nejlepší
budou nejen odměněni, ale reprezentovali nás i ve
štafetovém běhu, tzv. Zátopkově pětce.V říjnu nás čeká
Zajíc Přespolák.
1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. ANNA ABSOLONOVÁ

1. FILIP RAABE

2. Tereza Vachová

2. Jakub Chobotský

3. Karolína Křížková

3. Tomáš Zelinka

2. TŘÍDA
1. BARBORA HORÁKOVÁ

1. ALEXANDR LAKATOS

2. Dorota Vojtěchová

2. Patrik Vítek

3. Anežka Marešová

3. Patrik Dufek

3. TŘÍDA
1. NIKOLA WEISSOVÁ

1. TOMÁŠ FOLC

2. Iljana Beránková

2. Šimon Pohner

3. Adéla Koudelová

3. Jan Horák

4. TŘÍDA
1. BERENIKA VIKTRORIE FIALOVÁ

1. MARTIN TOMEK

2. Nela Čápová

2. Lukáš Ljubečko

3. Anna Pytlíková

3. Ondřej Petera

5. TŘÍDA
1. TEREZA STAŇKOVÁ

1. TOMÁŠ GODER

2. Markéta Dašková

2. David Matějka

3. Natálie Jiránková

3. Matěj Holman

(Jč)
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Evropský den jazyků
Evropský den se slaví 26. 9. po celé Evropě od roku 2001. Naše
škola se ho účastní pravidelně od roku 2004. Téma 11. ročníku znělo
Evropští velikáni. Tři vyučovací hodiny pracují žáci ve skupinách dle předem
zadaných instrukcí. Letos měli za úkol „promluvit“ ve znakovém jazyce,
vylosovanou osobu představit výstižně v jazyce anglickém, nechyběl ani
vědomostní test a krátké divadelní představení. Chodby školy zdobí velmi
zdařilé karikatury deseti evropských velikánů.
Na výbor ném dor tu si letos
p o c h u t n a l i n a ko n e c č l e n ové
s k u p i n y č . 1. Ta t o s k u p i n a
pracovala pod vedením Viktora
Karase, společně s ním se podíleli
na vítězství Natálie Poláchová,
Marek Souček, Michal Ferenc,
Ondřej Bekr, Veronika Krausová,
Lucie Obrdlíková, Adéla Fialová,
Filip Pančík, Vojtěch Horáček,
Denisa Součková, Zuzana Horáková, Marie Prouzová, Petra Lencová.
Velký aplaus sklidil v jejich provedení J. A. Gagarin. Vystoupení dalších
skupin byla neméně zdařilá.
Těšíme se na další ročník.

A year has gone by quickly and
we had a chance to celebrate
anot her “Day of european
languages”. This year´s topic
was “European giants”. There
were 10 groups representing
different famous personalities.
I think everybody enjoyed it
again and we are looking
forward to next year !
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rozdělení do skupin:
Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Skupina 4

Karas

Macek

Raabe

Rosa

Poláchová

Radochová

Mikešová

Souček M. Štillerová
Ferenc

Skupina 5
Wajsar

Skupina 6

Skupina 7

Skupina 8
Ždárský

Skupina 9 Skupina 10

Holman

Drábek L.

Středa

Nyklíčková Stará

Mílová

Melicharová Prouzová A. Prouzová D. Pražanová

Zaňková

Benešová

Kyselová

Hrbková

Vachová

Tomková

Levaiová

Simonová

Koudela

Miko

Mižigár

Nývlt

Lacko

Ptáček

Šilar

Zákravský

Adamec

Bekr

Vlk

Goldmann

Kaizr

Valenta

Pytlík

Sacher

Kábrt

Kraus

Ljubečko T.

Krausová

Melicharová Kopecká
L

Kociánová

Jursíková G.Homolová

Goderová

Galuščáková Dostálová

Balcarová

Tomanová

Manychová

Obrdlíková Prouzová D. Sixtová

StanislavováŠímová

Škaloudová Šolcová

Fialová

Borovská

Košková

Krtilová

Balogová

KrumpholzováŘezníčková B.
Boudyšová

Jursíková A.Kollertová

Pančík

Rak

Peterka

Vlček

Rameš

Winter T.

Zima

Holík

Falta

Drábek V.

Horáček

Jakubčanin Krejzl

Lévai

Muller

Nývlt O.

Pícha

Sobotka

Astr

Beneš

Součková

Šlechtová

Šrámková

Šťovíčková Vacková

Žďárská

Bártová

Borůvková

Fabiánová

Fronková

Horáková

Macková

Poddaná

Sedláčková Čepelková

Janečková

Kubišová

Nedomová

Netolická

Osmíková

Prouzová M.Rýdlová

Sacherová

Suchánková Šiková

Zaňka

Štiller

Sláma

Rychtera

Pirný

Lencová

Pytela

Píša

Kuželka

Kábrt

Jarý

Čermák

Vintr M.

Melichar

Rohanová

Vach

výsledková tabulka:

(Pt)
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Jak to vidím já
Proč mám/nemám ráda podzim?
Podzim je třetí roční období a patří také mezi mé oblíbené. Prvním je
léto, protože je to nejteplejší období, druhým je kvítím provoněné jaro a
třetím je pestře zbarvený podzim. Krátí se dny a prodlužují noci. Což je pro
velké spáče výhoda, protože můžou dlouho spát. Já bych byla radši déle
venku s přáteli, ale bohužel nemůžu, protože už v šest hodin je tma jako
v pytli.
Podzim má i své výhody. Zbarvují se stromy a opadává jejich do
žlutozelena zbarvené listí, které pokryje celou zahradu a vytvoří pestrou
paletu barev. Slunce a teplo nás pomalu opouští, jako by spěchalo na
druhou stranu země. Začíná foukat vítr. A listí lehké jako peří poletuje ve
vzduchu. Slyšíme šumění. Zima už se blíží. Děti ve škole malují různé
obrázky s podzimní tématikou.
Podzim mám ráda také pro jeho deštivé dny. Když prší, připadám si
jako královna deště a cítím, jak mě voda očišťuje. Nemusím myslet na to, co
bylo dříve, ale přemýšlím o tom co přijde.
Vzpomínáte? K podzimu neodmyslitelně patří také papíroví draci,
které si vlastnoručně vyrobíme. Poté se všichni scházíme na zelených
kopcích, kamenitých cestičkách a všude tam, kde je trochu místa. Společně
ty naše krásně barevné draky pouštíme do oblak. Nevadí nám vítr ani
chladno.
A co Halloween? Znáte tento svátek? Je to svátek, při kterém se
oblékáme do strašidelných kostýmů a vytváříme spoustu svítících dýní. Je to
sice trochu strašidelný svátek, ale patří také k podzimu. Potom se už všichni
těšíme na zimu a nejkrásnější svátky roku, Vánoce. Ale o nich zase někdy
příště.
Podzim zkrátka patří mezi čtvero ročních období a jako každé roční
období i podzim má své krásné dny plné slunce, ale i dny plné deště a
sychravého počasí. Je to však v pořádku. Když prší, tak je příroda zalita a
nachystána, aby přečkala bílou a studenou zimu.
neznámý autor
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Podzim je jedno z našich čtyř ročních období. Je to přelom mezi létem
a zimou. Počasí je vrtkavé, takže se mohou vystřídat všechna čtyři roční
období. Rána jsou chladná a mrazivá, pavučinky propojující keře, stromy a
zábradlí jsou jasným náznakem podzimu. Odpoledne má slunce sílu a pálí
jako v létě. Ale den se krátí a začíná být sychravo.
Slovo podzim se mi osobně nelíbí, představím si většinou sychravý
den, ale ve skutečnosti je to úplně jinak. Podzim je báječné období. A jestli
vám vadí ten název, můžete si podzim pojmenovat jinak. Například
bonboniéra. Hned se lépe vnímá, tedy podle mého. Mám ráda ty dny, kdy
nevíte, co bude. Ráno se nabalíte a odpoledne chodíte v tričku a ve vestě.
Dny, kdy je slunečno a vy jdete po asfaltové cestě a skáčete na suché listy,
které pod vámi zvláštně praskají. Běhání listím, listový
déšť, barevné stromy… To všechno mi dělá radost.
Mnozí by to nečekali, ale nevadí mi ani dny, kdy
prší nebo je po dešti. Jediné, co mi na podzimu vadí, je
to, že je plno lidí nemocných, nabručených. A také to,
že se mi nechce ráno vstávat. Ale jinak je podzim i při
své sychravosti krásný a barevný.
Natálie Škaloudová, 8. B
Podzim nemám rád, protože skončilo léto. Čas sluníčka, tepla,
prázdnin a volna. Začíná sychravé počasí. Je brzy tma a tím pádem
nebude tolik času, který trávím s kamarády na hřišti. Celý den rychle utíká.
Na lidi padá únava a začínají být více podráždění a nervózní.
S podzimem končí i fotbalová sezóna a odpadají tréninky. Čas, který jsem
tak trávil s kamarády, bude pryč.
Na podzimu se mi líbí, jak listy na stromech začínají měnit svoji barvu
a opadávají.
A podzim je také znamení, že jsou tu brzy Vánoce a snad i hodně
sněhu.
Ondřej Pytlík, 8. B
Ze všech ročních období mám nejraději podzim. Mám kolem sebe
přírodu, která prošla paletou malíře. Listí si jen tak poletuje jako barevní
motýli v létě a pavoučí sítě po ránu jiskří pod kapkami rosy. Vzduch je
prosycen slunečními paprsky a vůní spadaného listí. Tuto vůni miluji. Je to
čas dozrávání plodů, které mi moc chutnají, například švestky, jablka,
hrušky, kukuřice, dýně. Právě z dýně maminka vaří kompot a já z ní
vydlabávám a vyřezávám strašidlo. Ráda navštěvuji les. Vyzbrojená
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košíkem a nožíkem pátrám po houbách a mám velkou radost, když najdu
nějaký pěkný kousek.
K podzimu patří práce na zahradě. Hrabání
spadaného listí, rytí záhonů a zazimování kytiček.
Ráda skáču do listí, které je shrabané do kupiček.
Také mě baví se jim na procházce brouzdat. Když
začne foukat ze strnišť, můžeme spatřit na obloze
papírové draky tancující ve větru. Občas se nám stalo,
že se k nám na zahradu zatoulal ježek. S bráškou
jsme mu vytvořili příbytek, do kterého jsme umístili
seno a listí, aby se mohl uložit k zimnímu spánku.
Nejraději mám podzim u své babičky v Petrovicích, kde máme
spoustu jablečných stromů. Když jí pomáháme sklízet, vylézáme s bratrem
až na jejich vršky a kde trháme ta nejkrásnější jablka.
S podzimem přichází i ranní chlad, proto se musíme tepleji obléknout.
Alena Jursíková, 7. B
Podzim mám rád, protože padá ze stromů krásné barevné listí a
můžeme v nich dělat andělíčky. Můžeme to listí vylisovat a udělat z něj
krásnou výzdobu. Dozrávají jablka. Ježci si dělají z listí obydlí. Za chvíli
bude zima. Už moc nehřeje sluníčko a ráno je docela zima. Začíná nový
školní rok.
Jan Sláma, 6. A
Nevím proč, ale přijde mi, že moc lidí v oblibě podzim nemá. Jenže
já jsem pravý opak.
Na podzimu mám ráda skoro vše. Hlavně počasí. Je sychravo, padá
listí a vytváří to takovou příjemnou atmosféru. Neodmyslitelný je také déšť, i
když poslední dobou je to spíš takové pozdní léto, a moc neprší. Mám
ráda hlavně den, kdy se přetáčí čas a my si o hodinu pospíme déle. Potom
je také již v brzkých odpoledních hodinách tma, ale to vlastně mám
nejradši. Sice je pak trochu nebezpečné toulat se navečer venku, ale pokud
vás někdo doprovází, není to zas takový problém. Na tyto tmavé večery
mám vždy připravenou kupu knih, uvařený čaj a tabulku čokolády.
Třináctého listopadu mám narozeniny, což je další pozitivum na tomto
ročním období. Dostávám spoustu dárků a scházím se s rodinou.
A hned po podzimu následuje zima, advent a Vánoce. Takže je na co
se těšit.
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A proč nemám ráda podzim? Možná proto, že už je chladněji a ráno
v posteli pěkně mrznu. Musím vrstvit více oblečení a vypadám jako
sněhulák.
A jinak už nevím. Vážně ne, protože podzim je moje nejoblíbenější
roční období a téměř nic mi na něm nevadí. Takže už jen netrpělivě čekám,
až nastane ten pravý, nefalšovaný podzim.
Natálie Poláchová, 9. A
A na závěr „Pravidla pro dobrou podzimní náladu“ od Lucie Melicharové:
1. Venku je teď zima, proto se raději zabalte do peřiny a zpříjemněte si
večer tím, že se podíváte na dobrou komedii. Ta vás zaručeně
rozesměje.
2. Jděte do přírody se svými nejbližšími a užívejte si barev.
3. Jezte čokoládu.
4. Uvařte si horký čaj. Přiznejme si, že na podzim a v zimě chutná stejně
nejlépe.

Seznamovací víkendovka v 6. A
V pátek 12. září 2014 jsme my, žáci 6. A, měli s paní učitelkou Klárou
Pitašovou seznamovací víkendovku. V 18 hodin jsme všichni byli v družině
a vyráběli si talismany pro štěstí, o kterých jsme si následně povídali. Poté
jsme ve skupinkách pekli perník na snídani. K večeři jsme si dali párky.
Zvenčí se nás snažili nějací kluci vystrašit, ale nepodařilo se jim to.
Večer nám paní učitelka pustila Cestu do pravěku. K spánku jsme se
uložili po 23. hodině. I přesto jsme vstávali už v 7 hodin. K snídani jsme
měli perník a čaj.
Víkendovka se mi moc líbila.
Petra Janečková, 6. A
Čas plyne jako voda a já jsem se opět stala třídní učitelkou těch
nejmladších na druhém stupni, tedy šesťáků. Abych je měla možnost lépe
poznat hned na začátku, organizuji tzv. seznamovací víkendovku. Mám se
zde možnost potkati s rodiči žáků. Vypijeme kávu a jak se říká, prohodíme

14

pár slov. Letos jsem měla možnost přivítat i dva tatínky, což mě velice
překvapilo, samozřejmě příjemně.
Poté, co jsme se rozloučili s rodiči,
jsme si upekli perník na snídani, ohřáli
párky k večeři a po společném
„popovídání “ jsme zalezli do spacáků a
při filmu Cesta do pravěku usnuli.
Ráda pořádám akce tohoto typu,
protože si myslím, že poznat děti a jejich
reakce při společných aktivitách mimo
školu má svůj smysl.
(Pt)

Rozhovor s Janou Švehlovou
Od září přibyla na naší škole spousta
nových dětí nejen do 1. tříd, ale také noví
pedagogové. Jedním z nich je paní učitelka
Jana Švehlová, se kterou jsme připravily
rozhovor pro náš školní časopis.
1. Odkud k nám přicházíte?
Bydlím ve Rtyni v Podkrkonoší, kde jsem
vyrůstala i chodila do školy. Máme domek s
velkou zahradou a krásným výhledem na
panorama Krkonoš přímo z okna.
2. Jak se vám na naší škole líbí?
Ve škole se mi líbí moc, všichni jsou velmi přátelští a plní elánu a škola jako
taková je útulná.
3. Jste spokojená s žáky na naší škole?
Žáci na škole jsou podobní jako žáci, které jsem učila ve Rtyni. Vždy se
najde nějaký ten „provokatér“ :-), ale myslím, že se všemi vycházíme bez
problémů, takže jsem spokojená :-)
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4. Věnujete se nějakému sportu?
Sportování není zrovna mou silnou stránkou, ale k těm oblíbených bych
zařadila plavání, běžkaření a frisbee.
5. Máte nějaké koníčky?
Koníčků mám poměrně dost. Největším
koníčkem je samozřejmě rodina, potom
znakový jazyk, foukání skla, tvoření všeho
druhu, canisterapie, zpěv, fotografování,
práce na zahradě, geocaching, turistika, atd.
V neposlední řadě jsem šťastná, že můžu říct,
že moje práce je moje hobby :-).
6. Už víme, že ovládáte znakový jazyk. Jak jste se k němu dostala?
Vždycky jsem se znakový jazyk chtěla naučit. Před šesti lety jsem navštívila
týdenní intenzivní kurz v Brně, abych vyzkoušela, jestli mi to půjde. Výuka
od neslyšícího lektora mě naprosto nadchla. Bohužel v našem okolí nikde
žádný kurz nebyl, tak jsem se rok učila doma sama, to ale není ono. Poté
otevřeli kurz v Hradci Králové, kam jsem se přihlásila a 2x týdně dojížděla
na výuku opět k neslyšícím lektorům. Navíc jsem měla studium znakového
jazyka i na Masarykově univerzitě v Brně, takže zkušeností, poznatků a
neslyšících přátel byla spousta. V současné době už druhým rokem
tlumočím hlavně v klubu neslyšících a nedoslýchavých v Náchodě a v
Trutnově.
7. Jaké povolání jste chtěla dělat když
jste byla malá?
Jako úplně malá jsem si přála být
pečovatelkou v ZOO, později už mě
začala lákat práce s dětmi – když ale
nad tím tak přemýšlím, ono to vlastně
někdy vyjde nastejno :-D.
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8. Máte nějakého domácího mazlíčka?
Máme doma dva pejsky (zlatý retrívr). Psí slečna se jmenuje Eny a právě s
tou dělám už skoro 6 let canisterapii. Druhý pejsek se jmenuje Rony a ten je
spíš hlídací. Také máme nového činčiláka Montyho a rybičky.
9. Prozradíte nám něco o své rodině?
Moje rodina se skládá ze čtyř členů – syna Toníčka, dcery Barunky,
manžela Ondry a mě + samozřejmě výše zmiňovaná zvířátka. Toníčkovi je
rok a 8 měsíců a je doma s manželem, se kterým jsme se teď od září
vyměnili na mateřské. Barunka už je velká holka, je jí 7 let a chodí do
druhé třídy u nás ve Rtyni. Obě děti jsou usměvavá sluníčka, i když zlobit
taky umí :-). S manželem jsme spolu už od mých patnácti, tedy dohromady
13 let.
10. Chtěla byste něco sdělit čtenářům našeho školního časopisu?
Přeji všem krásné podzimní dny, užívejte sluníčka a nezapomeňte, že s
úsměvem jde všechno líp ;-).
Oblíbená barva:
Oblíbené jídlo:
Oblíbená činnost:
Životní motto:

modrá, zelená a tyrkysová
domácí tortila s kuřecím salátem
tvoření a hraní si s Barunkou a Toníčkem
S úsměvem jde všechno líp :-)

Děkujeme, že jste si na nás udělala čas.
Gabriela Jursíková, Lucie Obrdlíková

Znakový jazyk
Začal nám podzim, venku je krásně, ale i tak doufám, že jste si našli
chvilku a z minulého čísla se naučili prstovou abecedu - ať už dvouruční,
jednoruční či obě. A odnaučili jste se používat termín znaková řeč připomínám, že správně je znakový jazyk :-).
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V tomto čísle se představí pět žáků naší školy, kteří Vás naučí několik
základních znaků. V dalších číslech budeme znaky postupně přidávat, tak
doufám, že to, co se zde naučíte, využijete
mezi sebou, i v životě.
Ať se Vám učení daří.

Ahoj
Pozdrav při příchodu i odchodu - význam
obdobný jako “dobrý den”.
- Ve znakovém jazyce se nevyká.
- Rukou uděláme pohyb od čela směrem
dopředu.

Jak se máš?
Důležitá je mimika a postoj.
- Zvednuté obočí a mírně předkloněné tělo (takto
je zdůrazněn otazník).
- Prostředníček směřující směrem k dlani se 2x
dotkne u podpaží směrem nahoru

Prosím
- Dlaní si pohladíme tvář tahem
dolů.
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Děkuji
-

Prsty ruky se dotkneme brady a

uděláme pohyb směrem od sebe.

Omlouvám se
- Pasivní ruka je rozevřená s dlaní směřující dolů.
Aktivní ruka opět rozevřená s dlaní směřující dolů a
pasivní ruku hladí do kruhu (jako byste si
rozmazávali krém).

Jednotlivé znaky se ukazují tou rukou, kterou píšete. Tato ruka se
označuje aktivní, druhá pasivní. Aktivní ruka ukazuje hlavní část znaku,
pasivní případně pomáhá. U některých znaků jsou aktivní obě ruce.
Na závěr ještě několik zajímavých odkazů, kde najdete různé znaky
(české, i zahraniční):
-

www.ticho.cz => stránka s českými znaky (některé jsou pražskou
variantou, jiné moravskou, takže ne vše musí sedět s tím, co se učíme
ve škole - my máme také svoje nářečí),

-

www.spreadthesign.com => skvělé stránky na hledání znaků v
různých světových jazycích.
Přeji příjemné znakování a užívejte si podzimu.
(Jš)
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Koutek pro nejmenší
=>hádanky
Víte, proč chtějí rybáři, aby je po smrti spálili?
(Bojí se pomsty červíčků.)
Co vznikne zkřížením cukráře a astronoma?
(Orion, vaše čokoládová hvězda.)
Co jsou to středoškoláci?
(To jsou školáci, kteří chodí do školy pouze ve středu.)
Víte, co se stane, když sní kráva šmoulu?
(Modrý sýr.)
Víte, proč nemůže šnek utíkat?
(Aby mu nevlály oči.)
Je to oranžové a má to zelené vlasy. Co je to?
(Mrkev.)
Barvu má jednu, tvary mění, létá, ale raději je na zemi. Bydlí na světle, ve
tmě je skrytý. Co je to?
(Stín.)
Natalie Škaloudová

=> sudoku
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=>omalovánka

=>bludiště
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Čínský horoskop
Buvol

(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Jedinec narozený jako buvol je mlčenlivý, trpělivý
a klidný. Za jeho trochu neotesaným zevnějškem
se skrývají originální myšlenky a inteligence.
Buvol má dar budit důvěru. Je rozvážným typem,
milujícím práci a samotu. Jedinec narozený v
tomto znamení je navzdory klidnému chování
cholerikem. Jeho výlevy vzteku jsou řídké, ale
velmi prudké. Ačkoliv je uzavřený, může být
velice hovorný, jestliže to situace vyžaduje. Buvol
nenávidí vše moderní a novomódní je spíše starým typem.
Je nesmírně schopný a snaživý, ale ne vždy ho to dovede k zdárnému
konci. Neměl by volit stresová zaměstnání, kde by mohl přicházet do
kontakt s úřady nebo větším počtem lidí. Nehodí se proto pro veřejnou
správu. Také cestování mu moc nesvědčí, trpí tím jeho zdraví, spíše zůstává
v pohodlí domova. Žena narozená ve znamení Buvola lpí na svém domově
a je velice dobrá hospodyně. Často je to ona, kdo řídí celou rodinu.
Silné stránky
Buvol je velice spolehlivý, věrný a citlivý. Je zodpovědný, pracovitý a
odolný vůči těžkým stresovým situacím. Má silný charakter, vysoké, zdravé
sebevědomí a hrdé vystupování.
Slabé stránky
Buvol je tak konzervativní, tvrdohlavý a bývá netolerantní, pokud má na
stejnou věc odlišný názor. Buvol je sebelítostivý a topí se velice rád ve
svých problémech.
Co učiní Buvola šťastným
Buvol je nejšťastnější ve svém domácím prostředí. Co řekne, to musí platit!
Očekává, že se jeho příkazy do písmene splní. A ačkoli svou rodinu
bezmezně miluje a je na ni hrdý, má na ni velké, někdy až přehnané
nároky.
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Přípravujeme
22. 10.

12:00 – 15:30

Pohádkový úl - akce pro předškoláky

23. 10.

12:00 – 15:30

Pohádkový úl - akce pro předškoláky

27. 10.

Podzimní prázdniny

29.10.

Podzimní prázdniny

31. 10.

21:00

Uzávěrka soutěže na www.zsul.cz

05. 11.

5. A, B - Exkurze hvězdárna, Hradec Králové

06. 11.

6. A, B - Znakový jazyk - Exkurze do Prahy

06. 11.

11:00 - 12:00

09. 11.

3. - 4. tř.: Bruslení
Martinské radovánky

11. 11.

8:00 - 12:00

6. - 7. tř.: Florbal (chlapci a dívky) - okrsek

11. 11.

12:30 - 16:00

8. - 9. tř.: Florbal (chlapci a dívky) - okrsek

11. 11.

8:00 - 11:40

5. - 9. tř.: Kouzlo poezie

11. 11.

15:00 - 17:00

Pedagogická rada

12. 11.

8:00 - 10:00

1. - 2. tř.: Kurz burslení

12. 11.

16:00 - 18:30

Třídní schůzky

13. 11.

11:00 - 12:00

3. - 4. tř.: Bruslení

18. 11.

14:00 - 15:00

Astronomická olympiáda - školní kolo

19. 11.

8:00 - 10:30

1. - 2. tř.: Kurz burslení

20. 11.

11:00 - 12:00

3. - 4. tř.: Bruslení

Vydává Základní škola Úpice-Lány ve spolupráci s Dětským parlamentem
Adresa redakce: Palackého 793, 542 32 Úpice, tel.: 499 881 124, 775 032 541
e-mail: zsul@zsul.cz, internet: www.zsul.cz
Odpovědný redaktor: Mgr. Jakub Huček
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10/ 11/ 2014
11/ 11/ 2014
12/ 11/ 2014
13/ 11/ 2014
14/ 11/ 2014
17/ 11/ 2014
18/ 11/ 2014
19/ 11/ 2014
20/ 11/ 2014
21/ 11/ 2014
24/ 11/ 2014
25/ 11/ 2014
26/ 11/ 2014
27/ 11/ 2014
28/ 11/ 2014

vepřová játra na cibulce, dušená rýže
vepřová pečeně, brambor, dušená zelenina
kuřecí řízek, bramborová kaše

azu po tatarsku, špagety sypané sýrem
losos na mandlích, brambor

Státní svátek
vepřová pečeně na žampiónech, dušená rýže

hovězí guláš, kolínka
cikánská hovězí pečeně, houskový knedlík
ryba v bylinkové strouhance, brambor

paella s tuňákem
přírodní řízek, bramborová kaše
burger, brambor
soté se zeleninou, sušená rajčata, penne sypané sýrem
sýr smažený, hranolky, tatarská omáčka

30. - 31. 10. 2014

cena
obědů

07/ 11/ 2014

karbanátek, brambor

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

03/ 11/ 2014
04/ 11/ 2014
05/ 11/ 2014
06/ 11/ 2014

DATUM

rizoto z vepřového masa sypané sýrem
uzená kýta, hrachová kaše
vepřová panenka na houbách, těstoviny
segedínský guláš, houskový knedlík

VOLBA 1

JÍDELNÍ LÍSTEK

telefon: 499 781 429; 733 662 895; e-mail: jidelna @zsul.cz
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19 ob. x 23,- Kč
19 ob. x 25,- Kč
19 ob. x 26,- Kč
19 ob. x 52,- Kč
JITKA ŠTĚPÁNOVÁ

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

pirohy plněné
jablková žemlovka
bramborové špercle s mákem
květákový mozeček, brambor
masové kuličky v rajské omáčce, dušená rýže

hermelínové rizoto
omeleta se špenátem, brambor
moravský vrabec, bramborový knedlík, zelí

437,- Kč
475,- Kč
437,- Kč
988,- Kč

Státní svátek
lívanečky se zakysanou smetanou a borůvkovým džemem

bramborový guláš, chléb
zapečená rýže se zeleninou

vepřové maso po selsku, chlupaté knedlíky, zelí kysané
hovězí líčka pečená, gnocchi
rýžový nákyp s meruňkami a broskvemi

plněný paprikový lusk, dušená rýže

ovesná kaše s medovými jablky
zeleninový řízek, bramborová kaše
ryba na smetaně, brambor
brokolice se šunkou a sýrem, brambor

VOLBA 2

01.11. - 30.11. 2014

