


 

 2 

  Sportovec měsíce: 

  Sběrač bylin: 
 

  Sběrač papíru: 

  Hádanky na Moodle: 

www.zsul.cz 
(správná odpověď: 120 let) 
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RREEKKOORRDD  JJEE  NNAA  SSVVĚĚTTĚĚ  
 

ANEB 3 991 KUSŮ MARTIŇÁKŮ V NAŠÍ ŠKOLE  
 

Od 4. listopadu se naše škola změnila v pekárnu, kde se 
postupně vystřídaly v roli pekařů a pekařek děti 
z mateřských škol, žáci z prvního i druhého stupně, učitelky a 
učitelé, uklizečky, dámy z Klubu důchodců a jejich kolegyně, a 
především naše kuchařky a jejich pomocníci. VŠEM 
Z KUCHYNĚ PATŘÍ VELIKÉ PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC 
PŘI ZADĚLÁVÁNÍ TĚSTA, VAŘENÍ NÁDIVKY A HLAVNĚ 
PEČENÍ. Na těsto padlo zhruba 70 kg mouky. A to už je 
pořádný „bochan“!  I když trouby v naší školní kuchyňce „jely“ 
v jednom tahu, takové množství martiňáků bychom sami upéct 
nestačili. 

Den „D“ vypukl v neděli 10. 11. 2013 v devět hodin, 
kdy před školu přijel Martin na bílém koni, rozdělil se se 
žebrákem o svůj plášť a zahájil 2. ročník Martinských 
radovánek. Do 10 hodin se přijímaly martiňáky od veřejnosti, 
návštěvníci měli možnost zasoutěžit si na stanovištích a 
vyplnit husí kviz. Ve stejnou dobu se otevřela ve školní jídelně 
galerie, kde kromě klasických výrobků byl i koutek originálních 
martiňáků. A tady se bylo opravdu na co koukat. Osmičlenná 
porota měla velice těžký úkol vybrat ze všech originálů ten 
nejoriginálnější. Vítězem se stal ROHLÍKOVÝ ÚL OD 
TEREZY ČUDKOVÉ Z 9. A. 

ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM SE STALA RODINA 
JARÝCH S PANÍ ŠPETLOVOU (babičkou), kteří dohromady 
dodali 418 kousků. Za odměnu si mohou zajet na 
svatomartinskou husu do restaurace U Bulánka. Ze školek se 
na první stupínek propekla MŠ Veselka, která těsně zvítězila 
se svými 202 martiňáky nad MŠ Libňatov, která jich dodala 
„jen“ 199. Odměnu si odnesly i zástupkyně z Klubu důchodců, 
které v pátek odpoledne vytvořily 188 ks martiňáků.  

Celé nedělní dopoledne bylo velice vydařené. Všichni se těšili na ochutnávku vystavených 
výrobků. Velký raut se otevřel v 11 hodin. Na své si přišly i jednotlivé třídy v pondělí, kdy si 
nemusely nosit svačinu. A co se nesnědlo, odvezlo se zvířátkům.  

Jediné, co se nepovedlo, bylo vystoupení pana Martináka, který bohužel ze zdravotních 
důvodů nedorazil. Pan ředitel ale předvedl skvělou imitátorskou show místo něho.  

NEZBÝVÁ NEŽ PODĚKOVAT VŠEM, 
KTEŘÍ PŘISPĚLI K TĚM 3 991 KUSŮM. Hlavně 
našim členům dětského parlamentu a ostatním 
žákům, kteří pomáhali s přípravou, pečením, 
organizací a samotným průběhem Martinských 
radovánek. 
PROSTĚ VŠEM VELIKÉ DÍKY!!!    Iveta Jiříčková 
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PPRRŮŮLLEETT  ÚÚLLEEMM  
 
 

K 2. ročníku akce "Průlet Úlem " jsme měli několik otázek pro koordinátoru,  
PANÍ UČITELKU DANU TEICHMANOVOU. 

TADY JSOU JEJÍ ODPOVĚDI:  
1. V kolik hodin výše zmíněná akce začala? 
Akce začala příchodem dětí z MŠ do naší školy, 
tedy něco mezi sedmou a osmou hodinou. 
2. Které mateřské školy se akce 
zúčastnily..? 
Byla to dvě oddělení z MŠ Veselka, dvě oddělení 
z MŠ Jaromír, dále předškoláci ze Suchovršic a 
Libňatova. 
3. Kde se děti ráno scházely? 
Scházely se ve školní družině, kde se pod 
vedením paní vychovatelky Lady Šatkové naučily 
písničku o podzimu. 
4. Co vše jste s dětmi dělali? 
Jak už jsem řekla, nejprve děti zpívaly, potom v kuchařském oblečení plnily a pekly ve 
školní cvičné kuchyňce martiňáky, v tělocvičně si osvojily první lekci basketbalové abecedy 
a poté měly hodinu prvouky. Po vydatném obědě odpočívaly na lehátkách ve školní družině. 
Po spánku a následné svačině hledaly poklad. Nakonec v půl čtvrté předvedly rodičům, co se 
za celý den naučily. 
5. Bavilo děti dělat martiňáky? 
Bavilo – rozvalovaly si těsto, které jim přichystaly naše moc hodné paní kuchařky, potřely 
ho makovou náplní, zabalily a vytvarovaly zaručeně „pravý“ martinský rohlík, tzv. 
MARTIŇÁK.  
6. Co se dětem nejvíce líbilo? 
Myslím si, že se jim líbilo všude. Písničku, kterou se naučily ihned po ránu, si zapamatovaly 
až do odpoledne, u pečení martiňáků zažily spoustu legrace, basketbal – no, tak to bylo pro 
většinu něco, od interaktivní tabule se nechtěly hnout a cesta za pokladem neměla chybu. 
Nesmím zapomenout na skluzavku, na které děti dováděly každou volnou chvilku. 

DĚKUJEME PANÍ TEICHMANOVÉ.    LUCIE OBRDLÍKOVÁ, 7.B 

 

 

 
 
 
 
 



 5 

55..  TTŘŘÍÍDDYY  NNAA  EEXXKKUURRZZII  

NÁVŠTĚVA HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA  
V HRADCI KRÁLOVÉ 

 

 V úterý 15. října jsme se vydali do Planetária v Hradci Králové. Vyjeli jsme o půl 
sedmé ráno, na místě jsme byli kolem osmé hodiny. Prohlídka Planetária začala u modelu 
Země a Měsíce, jak obíhají kolem Slunce. V promítacím sále jsme si ukazovali různá 
souhvězdí a hvězdy, například 
Kasiopeju, Orion, Malý vůz, 
Velký vůz, Lva a Polárku. 
Zhlédli jsme i film o sluneční 
soustavě a planetách. Poté 
jsme se z terasy dívali 
dalekohledem na blízký 
stožár. Prohlídku jsme završili 
nákupem drobností. 
 Cestou do Úpice jsme 
se ještě zastavili v Mc 
Donaldu, kde si skoro každý 
koupil oběd. Do Úpice jsme se 
vrátili kolem jedné hodiny. 

PETRA JANEČKOVÁ, 5. A 
 

Minulý týden jsem se školou navštívil Planetárium v Hradci Králové. Prohlédl jsem si 
vystavené obrázky a mapy dřívějšího světa a vesmíru. V malé místnosti jsem viděl model 
Slunce, Země a Měsíce. V kopuli nám na strop promítali vesmír, kde byly hvězdy a planety. 
Ukázali nám mnoho známých souhvězdí, východ i západ Slunce. Nejvíce se mi líbil velký 
dalekohled, který se  používá k pozorování skutečné noční oblohy. Vedle staré budovy 
začala výstavba nového digitálního planetária. Už se těším, až bude dokončené a i já ho 
budu moci navštívit. 

ONDŘEJ RYCHTERA, 5. A 
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DDĚĚTTSSKKÝÝ  PPAARRLLAAMMEENNTT  
 

Odpoledne 1. LISTOPADU se uskutečnila 
HALLOWENSKÁ  DISKOTÉKA a po ní následovala STEZKA 
ODVAHY. Na tu se odvážili malí i velcí, šli po skupinkách s rodiči, 
nebo sami (jako můj bratr). Na stezce byla strašidla jako třeba: 
vlkodlaci, panenka a mrtvá rockerka (to jsme byly my), zombie, 
duch hokejisty a jiné příšerky.  Některé děti se bály, jiné ne. 
Trasa vedla od školy strašidelným lesíkem a zpět. V cíli dostaly děti lízátko. Některé z nich se 
vrátily ještě na diskotéku, kde si mohly v bufetu zakoupit nějaké občerstvení u našich expertů. 
Halloweenskými DJ byli Marek Adamec, Lukáš Středa a Vojta Jarý, kteří nám obstarali tu 
nejlepší hudbu. Ostatní členové parlamentu se snažili roztancovat sedící děti. Myslíme, že se 
nám akce moc povedla a všichni byli spokojeni.  

Poděkování patří panu PETROVI JARÉMU, který nám „zakouřil“ tělocvičnu bílým dýmem a 
snažil se opravit rozbité barevné světlo. To na chvíli nahradily hasičské blikací baterie. 

Nakonec pan Kejzlar sehnal jiná světla, ještě lepší než ta, co máme ve škole.    

       TEREZA ŠÍMOVÁ A TEREZA KOPECKÁ, 7. A 
 

VÁNOČNÍ SHOW ANEB ZŠ ÚL MÁ TALENT 
proběhne 

20. 12. 2013 
 

Už teď se těšíme na vystoupení jednotlivců, skupinek i tříd, kterými pobavíte ostatní 
spolužáky a porotu. Poslední školní den v roce 2013 zakončíme Vánoční diskotékou. 

Přijďte se pobavit.          DP 

 
SSCCHHRRÁÁNNKKAA  DDŮŮVVĚĚRRYY  
Dobrý den, moc prosíme všechny dívky až půjdou na WC v 1. a 2. patře, aby po 

sobě splachovaly. Je velmi nepříjemné, když jdeme na záchody a nejsou spláchnuté. To já a 
určitě i jiné dívky to vydržíme radši domů.     Dívky ze 7. třídy 
 

Odpověď: Musíme souhlasit s tím, že nepořádek na dívčích záchodech vidíme dost často. 
Nejde jen o splachování, ale i o papíry pohozené po zemi a další… Vše budeme průběžně 
kontrolovat, a pokud se tato situace nezlepší, vymyslíme systém žákovských služeb.   
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ŠŠKKOOLLNNÍÍ  DDRRUUŽŽIINNAA  
 

Školní družina zorganizovala sportovní ZÁVOD SE ZDOLÁVÁNÍM 

PŘEKÁŽEK, ve kterém děti předvedly svoji zdatnost, rychlost a 
sportovní nadání. Odměnou byl diplom a sladkost. Podzim a větrné 
počasí nám pomohly dostat dráčky do oblak. Při DRAKIÁDĚ jsme se pobavili, 
podařilo se nám, aby draci vzlétli a udrželi se nad našimi hlavami, z čehož jsme 
měli velkou radost. Však jsme se něco naběhali.  

O podzimu jsme si vyprávěli, četli, malovali, tvořili podzimní dekorace a dozvěděli se 
spoustu nového ze zvířecí i rostlinné říše. 

Koncem října jsme již tradičně navštívili PSÍ ÚTULEK V TRUTNOVĚ. Pejskům jsme 
donesli plné tašky piškotů. Dozvěděli jsme se, jak zde zvířátka žijí, jak o ně pečují a proč 
se vůbec nešťastní pejskové do útulku dostanou.  

HALLOWEN je obdoba naší památky zesnulých. Kreslili jsme, stříhali i lepili 
všemožné duchy, upíry, pavouky i škrabošky na oči. Odpoledne jsme je mohli využít na 
hallowenské diskotéce. 
Čeká nás již 6. ročník Turnaje v kuželkách, a protože se blíží nejkrásnější svátky, začneme 
tvořit spoustu vánočních dekorací. 

          DĚTI A VYCHOVATELKY ŠD 
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SSPPOORRTT  
 

V měsíci říjnu jsme soutěžili o druhé 
zvířátko, OPICI AKROBATKU. Naším 
úkolem bylo co nejrychleji zdolat opičí 
dráhu s různými překážkami. Ti nejlepší 
byli opět odměněni medailí a sladkostí. 

Ve druhé polovině října jsme začali jezdit do Trutnova na lekce bruslení. V 
závěrečné lekci nás čekají bruslařské závody, boj o „FEŠÁKA TUČŇÁKA“. 
 

1. TŘÍDA  
DÍVKY              CHLAPCI  

1. Anna Absolonová    1. Lukáš Borský 
2.  Radka Kopřivová      2.  Filip Izák 
3.  Jessica Smrcová    3.  Alexandr Lakatos 
                                                                                               

2. TŘÍDA 
DÍVKY       CHLAPCI  

1. Nikola Weissová    1. Ondřej Netolický 
2.  Eliška Horáčková     2.  Tomáš Folc 
3. Tereza Janečková      3.  Pavel Drobúl 
 

3. TŘÍDA 
DÍVKY     CHLAPCI  

1. Martina Mannová    1. Dominik Kuťák 
2.  Anna Pytlíková     2.  Emilio Smrc 
3.  Klára Melicharová     3.  Jakub Zezula 
                                                                                                                                                                                               

4. TŘÍDA 
DÍVKY       CHLAPCI  

1. Markéta Dašková    1. Tomáš Goder 
2.  Natálie Jiránková     2.  David Matějka 
3.  Eliška Hübnerová     3.  David Kuťák 
 

5. TŘÍDA 
DÍVKY       CHLAPCI  

1. Nela Borůvková    1. Matěj Píša 
2.  Diviška Šiková     2.  Martin Henych 
3.  Lucie Sacherová     3.  Matyáš Vintr 

Jč 
 
Dne 19. 10. 2013 se uskutečnilo 
V TĚLOCVIČNĚ ZŠ BŘÍ ČAPKŮ 
OKRSKOVÉ KOLO V KOŠÍKOVÉ PRO 

ŽÁKY Z 8. A 9. tříd. Turnaje, který probíhal ve dvou kategoriích (děvčata, 
chlapci), se zúčastnilo pět škol okrsku Úpice. Přestože chlapci podávali 
nevyrovnané výkony, přehráli jednoznačně všechny soupeře a 
zajistili si tak POSTUP DO OKRESNÍHO KOLA. Hra našeho 
družstva byla založena na individuálních výkonech PETRA LUŠTINCE a PETRA JIŘÍČKA.  
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Turnaj děvčat zaslouženě ovládly žačky MG a SOŠ v Úpici, které měly ve svých řadách 
basketbalistku  BK Kara Trutnov. Naše dívky obsadily 2. místo po ne zcela basketbalovém 
projevu. Za nejlepší hráčky považujeme IVETU HANUŠOVOU a NIKOLU KÁBRTOVOU. 

  
 
 
 

 
Již 22. 10. 2013 odjeli naši basketbalisté DO TRUTNOVA na 
OKRESNÍ KOLO, které pořádala ZŠ V DOMCÍCH. I po slabších 

výkonech na okrsku jsme věřili v obhajobu prvenství 
z loňského ročníku. Tentokráte chlapci 
předváděli kolektivní výkony, které vedly 
k jednoznačným vítězstvím, celkovému prvnímu 

místu, a tedy i k cennému postupu do krajského 
kola. 

VŠEM REPREZENTANTŮM ZA PŘEDVEDENÉ 
VÝKONY DĚKUJEME. 

CHLAPCI: Petr Luštinec, Adam Petera, Vojtěch Jarý (všichni 9. 
A), Bono Wajsar, Lukáš Středa, Dominik Macek (všichni 8. 
B), Petr Jiříček (8. A), Tibor Mižigár (7.A) 

DĚVČATA: Nikola Kábrtová, Iveta Hanušová, Aneta Patáková, 
Martina Hrabová (všechna 9. A), Veronika Pražanová, 
Barbora Nyklíčková, Šárka Seidlová, Simona Mikešová (všechna 8. A), Petra Stará 
(8. B). 

  

Letos, velmi netradičně již na 
počátku října (9. 10. 2013), proběhl 
ve Rtyni v Podkrkonoší florbalový 
turnaj ve všech kategoriích. Chlapci 

hráli v Orlovně, dívky pak v tělocvičně místní školy. 
 Zejména v kategorii dívek bylo patrné, že nebyl dostatečný čas na samotnou 
přípravu. Některé z mladších dívek držely florbalové hole podruhé v životě. Stejně jako 
vloni vynikla výrazně lepší hrou děvčata z MG a SOŠ v Úpici. Výkony zbývajících čtyř 
družstev byly srovnatelné, a tak rozhodovalo štěstí. Obě dvě naše dívčí družstva skončila 
po statečném boji shodně na 4. místě. 

 Turnaj starších dívek byl kvůli zranění jedné z hráček 
přerušen. Zraněné byla poskytnuta 1. pomoc a po zásahu RZS 
pokračoval turnaj dvěma zbývajícími zápasy. Naštěstí se nejednalo o 
úraz, který by ohrožoval dívku na životě.  

Starší hoši obhajovali loňské vítězství. Tentokráte se jim to 
pod vedením pana učitele Balcara ale nepovedlo. Pomyslný trůn tedy 
obsadili chlapci z pořádající školy. „Láňáci“ se museli smířit s 2. 

místem. Mladší florbalisté skončili nakonec třetí. VŠEM ZÚČASTNĚNÝM ŽÁKŮM 
DĚKUJEME ZA VZORNOU REPREZENTACI NAŠÍ ŠKOLY.  

Pk Tv + sport 
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DEN PRO DĚTSKOU KNIHU 
 

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ÚPICE 
zve všechny děti i jejich rodiče na NÁVŠTĚVU KNIHOVNY 

v rámci  
7. ročníku celostátní akce  

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU  
– v sobotu 30. listopadu 2013 od 13:30 do 16:30 hodin. 

 
PO CELÉ ODPOLEDNE BUDE PROBÍHAT DĚTSKÁ DÍLNA – budeme vyrábět drobné 
dárečky a vánoční dekorace, i maminky si mohou vyrobit malý dárek. 

V každou celou hodinu (tj. 14:00, 15:00 a 16:00 hodin) si BUDEME ČÍST POHÁDKU. 
V knihovně bude tento den i po celý listopad a prosinec probíhat PRODEJ DĚTSKÝCH 
KNIH nakladatelství Fragment za zvýhodněné ceny, dále prodej medových svíček a 
malá prodejní výstava výrobků žen výtvarné dílny.  
  

BURZA STŘEDNÍCH 
ŠKOL 

     Ve středu 16. října 2013 se celá 9. A 
vydala v doprovodu paní  učitelky 
Votočkové do Trutnova. Naším cílem byl 
NÁRODNÍ DŮM, kde se každoročně koná 
VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL 
TRUTNOVSKÉHO REGIONU.  

Zástupci zúčastněných škol se snaží žákům 9. tříd otevřít oči a přimět je pořádně se 
zamyslet nad budoucí profesí. U jednotlivých stánků jsme dostali informace o daném oboru, 
spoustu propagačních materiálů a také pozvání na dny otevřených dveří, které školy 
pořádají pro případné zájemce o studiu. 

 Mezi žáky, kteří pomáhali svým pedagogům s prezentací, jsme také potkali několik 
absolventů ZŠ Úpice-Lány. MG a SOŠ v Úpici zastupovala Kristýna Turková, z Náchoda 
dorazila Veronika Krumpholzová (Academia Mercurii). Hlásila se k nám i Kristýna Petrusová 
(SŠ gastronomie a služeb v Nové Pace). 

     Nabídka škol byla celkem pestrá, přesto několik z nás nemile překvapilo, že Gymnázium 
Trutnov zde zastoupeno nebylo. Ale i tak bylo z čeho vybírat.                              

ANETA PATÁKOVÁ, 9.A 
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      RROOZZHHOOVVOORRYY  SS  HHUUDDEEBBNNÍÍKKYY  NNAAŠŠÍÍ  ŠŠKKOOLLYY  

NIKOLA MANYCHOVÁ 

VĚK:                            11 let 
OBLÍBENÝ ZPĚVÁK:        Macklemore 
NEJOBLÍBENĚJŠÍ JÍDLO:   Knedlíky plněné ovocem 

  

1. Nikolo, na jaké hudební nástroje hraješ? 
Hraji na housle a klávesy. 

      2. Jak dlouho na tyto nástroje hraješ? 
      Na klávesy přibližně rok a půl a na housle asi čtyři roky. 
    3. Navštěvuješ hudební školu A. M. Buxton? 
      Ne, ale mám soukromou paní učitelku, která za mnou dochází domů. 
    4. Jak často tě navštěvuje? 
      Jezdí k nám jednou týdně, většinou v pátek. 
    5.Kolik času ti zabírá příprava? 
      Trénuji každý den okolo 15 minut na oba nástroje, někdy i déle. 
      6. Co tě přivedlo ke hraní na klávesy? 
      Hrál na ně bratr a mně se to časem začalo líbit, a tak jsem to chtěla také zkusit. 
      7. Kdo tě přivedl ke hraní na housle? 

    Můj pes, protože jsem chtěla vědět,  jestli bude štěkat, když uslyší mou hru. 
     8. Vystupuješ někde? 

   Příležitosti mám, ale zatím mě to moc neláká. Tradičně ale vystupuji s bratrem doma na  
  Štědrý den, nejdříve hraje on na klávesy a potom já na housle. Někdy si zahrajeme  
   společně se strýci. 

.     9. Chtěla bys hrát v budoucnu ještě na nějaký další hudební nástroj? 
      Láká mě ještě hraní na kytaru, nejsem však ještě rozhodnutá. 

 10. Nikolo, víme, že ještě zvládáš několikrát týdně gymnastický trénink.  
 Co je těžší? Housle, nebo gymnastika?  
 To se nedá srovnat, každé je úplně o něčem jiném. Gymnastika je náročná na fyzičku,  
 při hře na housle je to o trpělivosti a přesnosti.  
  10. Budeš v hraní i nadále pokračovat?  

      Určitě ano a velice ráda.  
      Děkujeme za rozhovor.  
 
 NIKOLA KÁBRTOVÁ, TEREZA VODIČKOVÁ, 9. A 
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AANNKKEETTAA  
 

JJSSII  PPRROO  ZZAAVVEEDDEENNÍÍ  ŠŠKKOOLLNNÍÍCCHH  UUNNIIFFOORREEMM  NNAA  ZZŠŠ  ÚÚPPIICCEE--LLÁÁNNYY??  
  

Tuto anketu jsme uspořádali, protože nás zajímal názor žáků ZŠ Úpice-Lány na možnost 
zavedení školních uniforem. V mnoha zemích již tomu tak je.  

A jak je vidět  z výsledků ankety, ani někteří naši žáci by se tomuto nebránili.  
Odpovídali žáci 1. i 2. stupně. 
 

       ANO    NE 

Dívky      53    36 

Chlapci      28    37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Vypracovaly: NIKOLA KÁBRTOVÁ A TEREZA VODIČKOVÁ, 9. A 
  
  
  

77..  RROOČČNNÍÍKK  --  EEXXKKUURRZZEE  NNAA  RRYYBBÁÁRRNNUU    
  

Dne 15. října jsme se vydali na exkurzi do RYBÁRNY V HAVLOVICÍCH.  
Dorazili jsme tam asi o půl jedenácté dopoledne. Ujal se nás PAN ŘEZNÍČEK. 

V kádi hned ulovil jednoho tříkilového kapra, kterého usmrtil přesně vedenou ranou 
na hlavu, a pak začala samotná pitva. Nejprve otevřel dutinu břišní a postupně 

vyndal všechny vnitřnosti. Nejvíce nás zaujalo srdce, které pulzovalo ještě dobu 
poté, co bylo vyňato z těla ven. Podrobně jsme si mohli prohlédnout i hlavu kapra, oči, 

zuby a jednotlivé ploutve. Pan Řezníček nám také ukázal, jak co nejjednodušeji zbavit rybu 
šupin. Mnozí z nás si jednu sebrali a dali do peněženky, aby se nás držely peníze. Správně 
jsme podle „letokruhů“  na šupině určili, o jak starého kapra se jednalo. Dívky zase se 
zájmem sledovaly, jak maso zbavit kostí a naporcovat na řízky. 
 Poté jsme si prohlédli zbývající část rybárny a poslechli ještě mnoho zajímavostí, 
které nám vyprávěl pan Řezníček. 
 Po návratu do školy jsme vyplnili pracovní list a napsali zprávu do školního časopisu.  
 Výlet na rybárnu se nám líbil. Mnozí z nás viděli poprvé  rybu jinak než na talíři.  

 
NATALIE ŠKALOUDOVÁ, 7. B 

Dívky

Ano

Ne

Chlapci

Ano

Ne
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JJAAKK  TTOO  VVIIDDÍÍMM  JJÁÁ  
 
 
 V říjnu se žáci od třetí třídy do deváté zamýšleli nad tématem ÚPICE V ROCE 
2032. Práce byly velice zajímavé, opět jsme se přesvědčili, jak  mají děti ohromnou 
fantazii a smysl pro humor, dokáží se kriticky dívat kolem sebe a své názory (možná i přání) 
upřímně zformulovat. Všem, kteří se do soutěže zapojili, děkujeme. Nejlepší práce (některé 
v plném rozsahu, z některých pouze úryvky) vám přinášíme.   
 

 

V ÚPICI TO BUDE VYPADAT TAKTO. DĚTI BUDOU DO ŠKOLY JEZDIT NA 
KOLOBĚŽKÁCH POHÁNĚNÝCH SLUNCEM. DOMY BUDOU JAKO KRABICE, LÁHVE 

JAKO SKLENICE, ŠKOLA SE BUDE ROZPADAT, DOMÁCÍ ZVÍŘATA BUDOU JENOM 
VEVERKY, PENÁLY UDĚLAJÍ JAKO PENĚŽENKY, VÁNOCE BUDOU V BŘEZNU… 

ADÉLA MELICHAROVÁ, 3. A 
 

Podle toho, jak to tu vypadá dnes, si myslím, že Úpice nemá moc dobré vyhlídky. Když 
hodně zapojím fantazii, mohlo by to tu vypadat třeba takhle: 

Všechny domy, paneláky, polorozpadlé budovy by byly opravené, čisté, s novými 
kabáty.  Továrny by zase fungovaly a nikdo by nemusel za prací dojíždět. Nikdo by se tu 
nebál ničeho a nikoho. Všude by byly vysázené stromy, květiny, keře, bylo by čisto a 
uklizeno. 

A nyní vážně:  
Úpice bude město duchů a důchodců, jak říká moje babička. Mladí lidé 

se budou snažit z města odstěhovat za prací nebo lepším bydlením. Nebude 
tu nic, jen prázdné budovy, které budou chátrat a postupně se rozpadat. 
Nebude tu práce, a tudíž žádný život. Naopak budou rozkvétat okolní 
vesničky a vesnice, které již nyní čelí  velkému tlaku přistěhovaných. Možná, že Úpice jako 
město zanikne a bude z ní jen další vesnice. Lidé až za několik let přijdou na to, o co vlastně 
přišli.           ONDŘEJ PYTLÍK, 7. B 

 
Ve školách budou místo 
schodů jezdící schody. A 

v domech budou sluhové. Na stromech 
budou zpívat ptáčci a porostou všude 
houby. Na zimu hezký sníh, slunce bude 
svítit. Ve městě budou hezké obchody. A 
všude hodně lidí. Nikdo nebude kouřit a 
nikdy nebude třetí světová válka. V České 
republice bude mír. Budou se všichni 
kamarádit.  

BERENIKA A. FIALOVÁ, 3. A 
 

Úpicí povede veliká dálnice až do cizích 
zemí. Postaví se tu mnoho nových domů s 
rovnými střechami a na nich budou okrasné 
zahrady. Také tu bude spousta 

supermarketů a mnoho zábavných středisek. 
V nich bude i veliké koupaliště se spoustou 
tobogánů a bazénů.  
 Úpice se stane velkým  krásným 
městem, do kterého 
začnou jezdit turisté. 
V Úpici vyrostou první 
mrakodrapy a luxusní 
hotely. Postaví se také 
větrné elektrárny, které budou zásobovat 
celé město elektřinou. Auta zde budou 
jezdit na elektrický pohon, takže nás  
nebude trápit žádný smog.  
 Úpice bude krásné a čisté město. 

LUKÁŠ NÝVLT, 5. A
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JJAAKK  TTOO  VVIIDDÍÍMM  JJÁÁ  
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ROCE 2032 SE BUDE DO ŠKOLY JEZDIT LIMUZÍNOU. ŠKOLA BUDE PŘESTAVĚNÁ, BUDOU 
ZDE NOVÉ ZÁCHODY A JÍDELNA.  
 V ÚPICI BUDE AQUAPARK, NA NÁMĚSTÍ BUDE ORLOJ A NÁDHERNÁ PIZZERIE 
S VĚŽIČKAMI, NEJHLAVNĚJŠÍ BUDE EIFFELOVA VĚŽ A U NÍ SOCHA SVOBODY. V ÚPICI 
BUDOU NÁDHERNÉ HOTELY A U NICH PLNO BAZÉNŮ S VÍŘIVKAMI. VEDLE HOTELŮ BUDE 
STÁT 3D KINO S MEKÁČEM.  
 VE ŠKOLE BUDOU DĚTEM ROBOTI MASÍROVAT NOHY. 

ZUZANA HORÁKOVÁ, 5. B 
 

VÍTEJTE V ÚPICI V ROCE 2032. Úpice 
se právě proslavila objevením minosaura 
z druhohor. Ihned se do Úpice začali 
stěhovat nejslavnější vědci a ekologové, 
zoologové, ale také zvědaví turisté. Počet 
obyvatel se rapidně zvýšil. Pro minosaura 
se na Dlouhých záhonech vytvořil dinopark 
a začalo se vybírat vstupné. Díky 
vybraným penězům začal úřad zvelebovat 
město a odkupovat pozemky, město se 
začalo rozšiřovat.  
 Při stém výročí lánské školy byla 
tato škola vyhlášena vítězem soutěže 

Škola roku 2032. Nápad na Den bez aut se 
ujal a Ministerstvo dopravy vyhlásilo na 
každou neděli zákaz jízdy motorovým 
vozidlem po celé České republice. 
 Letní olympiáda v roce 2034 se 
bude konat právě v Úpici, město se začíná 
pilně připravovat. Stadion vyroste na 
pozemcích bývalé Juty. Vodní sporty se 
budou provádět na řece Úpě, atletické 
soutěže pak na Spartě.  
 Takto se vyvine Úpice za 19 let, 
které jste prospali.  

ANNA PROUZOVÁ,  8. B
 

Ze Suchovršic jedu do Úpice metrem. Vystupuji přímo před školou, ta je větší a prosklená. 
Místo bufetu je restaurace a obchod s hamburgery. Při výuce sedíme na gaučích a místo 
učebnic používáme notebooky.  
 Od školy jedu na kolečkových bruslích do aquaparku nebo do 5D kina. Zasportovat si 
jdu do posilovny na náměstí. Na Dlouhých záhonech zažijeme adrenalin v lanovém centru a 
přemostíme se na hvězdárnu. Ta se zabývá pozorováním živočichů ve vesmíru. K přepravě 
do okolních měst slouží soukromé letiště. Dospělí chodí nakupovat do desetipatrového 
hypermarketu.  
 Naštěstí se mohu zase vrátit domů, do Suchovršic, kde se stále pasou koně, rozkvétá 
louka a štěká pes.         DAVID KUŤÁK, 4. A 

Úpice se stane velkým  krásným městem, do kterého začnou jezdit turisté.  
Děti létají na raketových botách do školy. Doma nám uklízí a vaří roboti. 

Auta létají, jezdí, potápí se. Místo dřevených lavic a židlí používáme křesla a 
skleněné stoly. Píšou za nás mechanické ruce. Aktovky létají. Každý má 
vymyšlenou svoji hodinu. Do per se nemusejí dávat náplně. Roboti hlídají 
záchody, aby tam nebyl binec. Houpačky se houpají samy. Co nakreslíš, obživne. 
Česká republika se zvětšila. Zlobivé děti mají svoji školu. 

ONDŘEJ PETERA, 3. A 
 



JJAAKK  TTOO  VVIIDDÍÍMM  JJÁÁ  
    

„…Naše životy budou o něco lehčí. Mohly by být nové prostředky, které 
usnadní život. Třeba vysavač, který by vysával sám. A přístroj, který by 
udělal kávu na požádání…“ 

DAVID MATĚJKA, 4. A 
 

Stinné, vylidněné město, sem tam proletí pták, do Úpice se stahují lišky a psi. Žijí 
tu už jen starší, mladí se stěhují, skoro nikdo tu nemá práci. Všichni žijí 
v polorozpadlých domech, na polích se pěstuje obilí, aby měli na jídlo i ti, co vlastní 
obchody. 
 Takto si představuji Úpici v roce 2032.  

DIVIŠKA ŠIKOVÁ, 5. A 
 
„…Já doufám, že všechny vymoženosti a super moderní vynálezy lidi nezkazí, 
nepřipraví je o fantazii. Jak to bude vypadat v dalších letech, záleží jen a jen na 
nás. Pojďme se společně snažit a usilovat o to, aby se tady nám i našim dětem 
společně líbilo!“       HELENA MELICHAROVÁ, 8. B 
 
Pokud se mám zamyslet, jak asi bude 
vypadat Úpice za 19 let, nebude to lehké. 
Když vidím, jak to tu vypadá dnes, snad ani 
radši nechci znát její budoucnost. Ovšem 
je možné, že se úplně vše obrátí ve 
prospěch města, ale taky hrozí ta 
možnost, že Úpici zaplaví nynější menšina a 
většina vymizí, uteče pryč. V tomhle 
případě si nepřeju o tom psát, obzvlášť 
když hrozí, že by se moje psaná slova 
mohla vyplnit. Proto do psaní zapojím svoji 
fantazii a vytvořím tak krásný příběh. 
Tedy doufám. 
     Je čtvrtek 15. května 2020. Já 
vycházím slavnostně nastrojená z domu, 
nasedám na svého zeleného slona jménem 
Oskar a vyrážím směr Úpice. Dnes je totiž 
10. výročí postavení 
mezidimenzionální brány, která stojí na 
místě, kde dřív bývala policejní stanice. Ta 
slouží k přepravě různých bytostí z 
různých planet na jiné planety. Ale 
nemyslete si, tohle není jako červí díra z 
Hvězdné brány. Tahle brána se objevuje 
jen v určitou dobu a jen pro určité 
bytosti. Její princip zjevování souvisí s 
žitím bytostí či osob na svých mateřských 

planetách. Když se však někomu na té 
planetě nedaří, brána se u něj objeví a 
umožní mu tak "přestup" na jinou, předem 
určenou planetu. Tam ho tamní obyvatelé 
přijmou s otevřenou náručí a dotyčný 
začíná nový, lepší život jinde. Není to 
pěkné? 
     To jsem ale trochu odbočila, zpět k 
oslavám. Na tu velkou slávu se přišla 
podívat celá Úpice i okolí, dokonce tu jsou 
i cizinci. Všichni se radují, oslavují a baví 
se. Proč taky ne? Vždyť je co oslavovat! 
Díky této bráně vymizel veškerý zločin, 
který způsobovali nespokojení lidé i 
bytosti. Dokonce i počasí nad Úpicí se 
mnohem zlepšilo. Pěkné počasí se tu drží a 
trakaře nepadly už aspoň 5 měsíců!  
     Přemýšlím, jak je tu najednou krásně. 
Není pravda, že před několika lety toto 
město bylo na pokraji vyhubení, že bylo 
městem, ve kterém nikdo nechtěl zůstat. 
A teď? Všichni se sem jen hrnou a místní 
jsou tu moc spokojení. Já ostatně taky. 
Uprostřed mého rozjímání mě přerušil čísi 
hlas.  
,,To jsem rád, že tě tu vidím," promluvil ke 
mně vlídný hlas…. 

ANETA PATÁKOVÁ, 9. A 
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MMEEDDIIÁÁTTOORR    

 
(KOMIKS NA MOTIVY KNIŽNÍ SÉRIE MEDIÁTOR OD  

americké spisovatelky Meg Cabotové.) 
 

 

  
 

Z šatny jsem vylítla jako raketa. Cee Cee už netrpělivě postávala před školou a koukala 
z nudy do mobilu. Já vím, se mnou je to nadlouho. Všechno. Musela jsem se jí na ni zeptat. 
Na, Heather, protože nejdřív potřebuju zjistit, jak se z ní stal duch. Takže příčinu smrti. 
Jinak by tady totiž nestrašila. Už by dávno byla na „onom světě“ a měla klid v duši. I když 

myslím, že toho ona nikdy nedosáhne. 
 
 

         
Blbou umím hrát vážně dokonale. Za ta léta praxe ze mě už musí být herečka hodna Oscara. 

Vážně!                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Rozloučila jsem se se Cee Cee a šla domů. Přemýšlela jsem o tom, co mi řekla. Že Heather 
zavraždili. Policie už našla pachatele a ten sedí v base. Jenže milostslečinka Williamsová to 

neví. Od toho jsem tu samozřejmě já, vyšetřovatel těchto líných duchů. Ach jo. 

Cos tam dělala 
tak dlouho, 
Suzie? 

No, ty klíče byly někde 
zapadlý. Jo, a 
mimochodem, nevíš, kdo je 
Heather Williamsová?  

Spíš, kdo byla. U ní 
musíš použít minulej 
čas. Heather totiž 
nedávno zemřela. 

Vážně? Děláš si 
legraci? Já mám 
její skříňku. 

To je mi 
novinka. 

Tak zítra, 
ahoj! 

Ahoj Cee Cee, a 
děkuju moc! 

3. díl 
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  Jen co jsem dorazila domů, lehla jsem si. Dneska to bylo hodně unavující. Vy víte, 
proč. Teď už jen stačí Heather říct, kdo ji zabil, poslat ji pryč a je hotovo. 

Kéž by to bylo takhle snadné. 
Začnu co nejdříve. Vytáhla jsem svoji kabelu a pomalu hledala věci, které na zaříkání 

budu potřebovat: kuřecí krev (já vím, nechutné!) a svíčky. Toť vše. Jo, a nějaké 
portugalské zaříkávadlo, které si vůbec nepamatuju. Za chvíli jsem měla všechno 

sbalené. Stačí se jen, ehm, v noci vkrást do školy. Jo, zní to jednoduše, ale tak lehké 
to zase nebude. Ještě když máte na starost takového tvrdohlavého ducha. Popravdě, 

vůbec se mi tam nechce, ale co nadělám. Někdo se o ni postarat musí. 
 

                         
 

Už jsem se chystala odejít, když mě upoutala slabounká zář. Moje oči pomalu postupovaly od 
podlahy směrem nahoru, a to, co jsem uviděla, mě poměrně vykolejilo. V tuhle chvíli jsem to 

vážně potřebovala nejmíň. Přímo v mém pokoji se opíral o parapet kluk. To by až tak nevadilo, 
až na to, že to nebyl obyčejný kluk. Byl to duch! 

 

(ZAJÍMÁ VÁS, CO SUZE UDĚLÁ? ODLOŽÍ TU VĚC S HEATHER A POPOVÍDÁ 
SI S NEZNÁMÝM DUCHEM VE SVÉM POKOJI, ANEBO POBĚŽÍ ZA HEATHER A 
BUDE HO NAPROSTO IGNOROVAT? 

NA TO SI BUDETE MUSET JEŠTĚ MĚSÍC POČKAT.) 
NATÁLIE POLÁCHOVÁ A MARKÉTA MÍLOVÁ, 8.A A 8.B 

 
 

MMEEGG  CCAABBOOTTOOVVÁÁ (celým jménem Meggin 
Patricia Cabot)  

� narozena 1. února 1967 
� AMERICKÁ SPISOVATELKA A 

ILUSTRÁTORKA  
� literární žánr: romány a dramata 
� ne nejvýznamnější dílo:  Princezniny deníky 

Mediátor 
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ZZŠŠ  ÚÚPPIICCEE--LLÁÁNNYY  SSPPOOLLUUPPRRAACCUUJJEE  SS  TTEELLEEVVIIZZÍÍ  VV11  
 

Východočeská televize V1 sídlící v Hradci Králové oslovila paní učitelku Hanu 
Dědkovou, aby se se svými žáky zapojila do tvorby Večerníčků. Žáci dostali za úkol 
namalovat dějovou linku vybraných pohádek. Výkresy pak následně doplnily vyprávění 
pohádky nahrané ve studiu. Loňští druháci měli za úkol nakreslit pohádku O Sněhurce a žáci 
šesté třídy vytvořili pohádku O lišce a vráně. Oba příběhy jsme ve vysílání V1 už mohli 
zhlédnout. Tím však spolupráce lánské školy s východočeskou televizí nekončí. V tuto chvíli 
naši žáci druhé a čtvrté třídy zpracovali další dvě pohádky, na jejichž uvedení do programu 
se můžete teprve těšit.           

Vá, Dě 
 
My vám přinášíme práce žáků 4. třídy, všichni jistě poznáte, o kterou pohádku se jedná. 

 
Autoři obrázků: ŠIMON HRBEK, TOMÁŠ GODER, MATĚJ HOLMAN, MARKÉTA DAŠKOVÁ, 
PETRA DOLEŽALOVÁ, DAVID KUŤÁK, MARKÉTA KUŤÁKOVÁ, HANA TEICHMANOVÁ, TOMÁŠ 
VAŠÍČEK. 
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PPŘŘÍÍBBĚĚHH  PPRROO  DDĚĚTTII  ––  VVEELLKKÝÝ  PPOOŽŽÁÁRR  
  

Jednoho dne šel chlapec s na procházku do   . Jak tak šli po 

lesní , najednou před sebou vidí veliký . Hoří les! řekne: 

„Musíme rychle běžet za a říct jí to!“ Když tam děti doběhly, vyřídily vše 

a ona zavolala . Ti   uhasili a vše dobře dopadlo. Zazvonil 

a pohádky je konec!  
LUCIE MELICHAROVÁ, 7. B 

 

ZZNNÁÁŠŠ  SSTTAARROOVVĚĚKKÝÝ  EEGGYYPPTT??  
 
 

� Egyptské písmo  
� Věda, ve které Egypťané vynikali 
� Egyptská hrobka ve tvaru jehlanu 
� Na co Egypťané psali? 
� Kdo stavěl pyramidy? 

 
IVETA ROHANOVÁ, 6. A 

 

 
 Podzim klepe na dveře,  
 kdo mu asi otevře?  
  Léto končí, předá vládu,  

               pískáme si pro náladu. 
   Listí padá, vítr fouká,  

zraje šípek, voní louka.  
Dědeček a babička  
češou zralá jablíčka. 

 
 Už se stmívá, den se krátí,  
 děti by se měly báti  
strašidel a bubáků,  
 co se schovaj za branku. 

Měsíc svítí, noc je dlouhá,  
přepadá mě zvláštní touha.  
Obléci se, vyjít ven  
na palouček za dubem. 
 
Bafne na mě bubák z houští,  
velkou hrůzu na mě pouští.  
Spěchám domů, do postýlky,  
usínám tam během chvilky.

MATĚJ PÍŠA, 5. B 

                     

                     

                   

                  

                 



SSEETTKKÁÁNNÍÍ  SS  RROODDIIČČII  
 
Dne 31. října proběhly tradiční SCHŮZKY RODIČŮ. Tentokrát 
ale netradičně měli rodiče možnost přijít o něco dříve, protože 
v tělocvičně byl pro ně připraven zajímavý program.  
 Na začátku pan ředitel všechny přivítal a představil celý 
pedagogický sbor, poté přišla na řadu vystoupení dramatického a 
tanečního kroužku. Natálie Poláchová z 8. A nádherně zazpívala 
písničku od Anety Langerové Hříšná těla, křídla motýlí. Pak už 
pan ředitel představil rodičům nový školní web. Vše ukončila 
ukázka basketbalového umění našich nejmenších pod vedením 
našich největších, Petra Jiříčka (8. A) a Petra Luštince (9. A) 

      IVETA HANUŠOVÁ, 9. A 
  

 

NNĚĚCCOO  PPRROO  ZZAASSMMÁÁNNÍÍ  
  
 
Přijde Pepíček ze školy a říká 
mamince: „Dnes jsem se jako 
jediný ze třídy přihlásil!" „To je 
pěkné a na co se paní učitelka 
ptala?" Kdo rozbil okno na 
chodbě!" 
 
Seznámí se mladý muž s 
blondýnkou. Při rozloučení se 
zeptá: „Mohu ti zítra zavolat do 
práce?"  
„Můžeš, ale kdyby to brala šéfová, 
tak to polož."  
„Jak ji ale poznám?"  
„Je zrzavá a má brejle." 
  
Vtipy vybral DOMINIK ROUDNÝ (6. B), zároveň je autorem kresleného vtipu. 



 
 

VVTTÍÍPPKKYY    
 
Ptá se paní učitelka:  
„Děti, co víte o významných matematicích starého Řecka?"  
Přihlásí se Pepíček a povídá: „Všichni zemřeli!" 

 
STAŘIČKÝ LORD ZAZVONÍ VEČER NA SLUHU: 
„JOHN, NĚKAM SE MI TU ZAKUTÁLELA PŮLLIBROVÁ MINCE. KDYBYSTE JI 
NAŠEL, TAK MI JI RÁNO VRAŤTE, A KDYBYSTE JI NENAŠEL, TAK SI JI 

MŮŽETE NECHAT." 
 
Stojí Bill Gates před svým zrcadlem a ptá se:  „Zrcadlo, zrcadlo, kdo je na světě 
nejbohatší?" 
A zrcadlo mu odpoví: „Aplikace Zrcadlo provedla neplatnou operaci a bude ukončena." 
 
POVÍDÁ DCERA OTCI:  
„DEJ MI STO PADESÁT KORUN! MŮŽU UDĚLAT DOBRÝ OBCHOD!"  
„JAKÝ?" 
„ZA STO PADESÁT KORUN SE MŮŽU PODÍVAT NA FILM, KTERÝ STÁL 200 MILIÓNŮ!" 

 
U zaoceánského letu přijde jeden z cestujících za kapitánem:  
„Promiňte, ale nezdá se vám, že letíme nějak moc nízko?!" 
„Ne, proč myslíte?" 
„No, já jen že jsem z okýnka zahlédl chobotnici."  
 

VYBRAL ADAM ŠILAR, 8. B

SUDOKU 
 

Doplň do prázdných 
políček jednotlivé 
tvary tak, aby se 

v žádném řádku ani 
sloupci neopakovaly. 
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„Budete-li se snažit 
porozumět celému 
vesmíru, nepochopíte 
vůbec nic. Jestliže 
se pokusíte 
porozumět sobě, 
pochopíte celý 
vesmír.“ Buddha 
 

 

„Pouze dvě věci jsou 
nekonečné. Vesmír a 
lidská hloupost. U té 

první si tím však 
nejsem tak jist.“ 

A. Einstein 
 
 

 

„Láska dovede 
pohnout sluncem i 

hvězdami.“  

D. Alighieri 
 
 

HHOORROOSSKK OOPP  SSTTŘŘEELL EECC  2233..  1111..  ––  2211..  1122..  
 

 

Charakteristika lidí narozených ve 
znamení Střelce 

 

Upřímní, impulsivní, neklidní, netrpěliví, štědří, velkorysí – 
takoví jsou Střelci. Jsou dobrými pozorovateli, neustále chtějí 
poznávat nové lidi i nová místa. Poměrně rychle a snadno 
navazují kontakt. Milují nezávislost a svobodu. Jsou optimisty 
a většinou jsou mírumilovní. Svou upovídaností baví své okolí, 
někdy jim to ale mluví až moc. Mají rádi tanec a hudbu, přírodu 
a všechno živé. Jednou z chyb je jejich přeceňování. Často si 
naloží víc, než můžou zvládnout. Střelci často vykonávají více 
povolání najednou.  

Známé osobnosti narozené ve znamení Střelce:     
Rudolf Hrušínský, Miloš Forman, Ladislav Smoljak, Josef Abrhám, 
Kim Basingerová, Ludwig van Beethoven, Walt Disney, Winston 
Churchill, Edith Piaf, Brad Pitt, Frank Sinatra, Marie Stuartovna, 
Steven Spielberg, Tina Turnerová, Mark Twain, Aneta Langerová… 

 L. van Beethoven 
 

Souhvězdí Střelce (latinsky: Sagittarii) je název souhvězdí na jižní 
obloze. Staré hvězdné mapy zachycují Střelce jako kentaura držícího 
luk a šíp. Podle jedné z bájí si staří Řekové Střelce ztotožňovali s 
Krotem, synem boha Pana. Krotus vynalezl šíp a odjel s ním na koni na 
lov do lesa. Jiná báje si Střelce vykládá jako kentaura, který byl 
chráněncem Múz a vynalezl lukostřelbu, za což byl přenesen na oblohu. 

(zdroj: www.horoskopy.cz) 
 

SLOVA MOUDRÝCH O HVĚZDÁCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŽIVEL: oheň 
VLÁDCE: Jupiter 
PŘEDNOSTI: síla přesvědčit, nadšenost 
SLABINY: chlubivost 
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CCOO  PPRROO  VVÁÁSS  PPŘŘIIPPRRAAVVUUJJEEMMEE  
OODD  2200..  1111..  DDOO  2200..  1122..  22001133  

  

20. 11. Soutěž v předlékařské první pomoci, Trutnov 
20. 11. BESEDA S PRACOVNICÍ ÚŘADU PRÁCE, 9. TŘÍDA 
21. 11. Exkurze 3. a 4. tříd, Praha 
22. 11. PROJEKT PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ – PROJEKCE A BESEDA, 9. TŘÍDA 
22. 11. Uzávěrka vybírání příspěvku RRPŠ (150 Kč, mladší sourozenec 100 Kč) 
25. 11. FLORBALOVÉ DOVEDNOSTI. 5.-9. TŘÍDY 
25. 11. Dějepisná olympiáda – školní kolo, 8. a 9. třídy 
25.–29. 11. VÁNOČNÍ VYRÁBĚNÍ – ŠKOLNÍ DRUŽINA 
25.–27. 11. Sběr elektroodpadu a tetrapakových obalů 
26. 11. PRŮLET ÚLEM – MŠ LIBŇATOV 
26. 11. Astronomická olympiáda – školní kolo, 6.–9. třídy 
27. 11. BESEDA – VOLBA POVOLÁNÍ A PRVNÍ POMOC, 9. TŘÍDA 
28. 11. Knihovnická lekce, 1. třída 
29. 11. EXKURZE 8. TŘÍD, TRANSFORM BOHDANEČ, VODNÍ ELEKTRÁRNA HUČÁK 
29. 11.  Uzávěrka přihlášek na střední školy s talentovými zkouškami 
29. 11. 2. A 3. SPLÁTKA NA LYŽAŘSKÝ VÝCVIK, 5., 7. A 8. TŘÍDY 
01. 12. Zpívání pod vánočním stromem a vánoční trhy, náměstí TGM 
02.–20. 12. LOSOVÁNÍ VÁNOČNÍCH PYTLÍKŮ 
04. 12. Olympiáda v českém jazyce - školní kolo, 8. a 9. třídy 
05. 12. MIKULÁŠ, 1.-5. TŘÍDY 
06. 12. Vánoční exkurze, 1. a 2. třídy 
06. 12. ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ, Divadlo A. Jiráska, 6.-9. třídy, od 10:00, vstup: 20,- 
06. 12. Uzávěrka prosincového ÚLu 
10. 12. TANEČNÍ POHÁDKA POPELKA, Divadlo A. Jiráska, 1.-5. třídy, od 10:00, vstup: 20,- 
10. 12. Zeměpisná olympiáda – školní kolo, 6.-9. třídy 
11. 12. HALOVÁ KOPANÁ – OKRSKOVÉ KOLO, 1.-5. TŘÍDY, MALÉ SVATOŇOVICE 
11. 12. Exkurze do Prahy, 9. třída 
12. 12. VYSTOUPENÍ TŠ BONIFÁC, RTYNĚ V P., OD 10:30 
12. 12. Konzultační odpoledne pro rodiče, 16:00–18:30 
13. 12. ŽABÁK SKOKAN (SKOK Z MÍSTA), 1.-5. TŘÍDY 
13. 12. Šplh – školní kolo, 6.-9. třídy 
13. 12. VÁNOČNÍ POHÁDKA, HAVLOVICE, 1.-3. TŘÍDY, OD 9:00 
14. 12. Vánoční koncert Městské hudby Úpice 
16. 12. NEJZAZŠÍ TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ OSNOVY ABSOLVENTSKÉ PRÁCE, 9. A 
17. 12. „Dramatický kroužek pro družinu“, divadelní představení 
17. 12. MLADÝ DEMOSTHENES – ŠKOLNÍ KOLO, 6.-9. TŘÍDY 
18. 12. Lekce zumby, 5.-9. třídy 
18. 12. DISTRIBUCE PROSINCOVÉHO ÚLU 
20. 12. Vánoční besídky ve třídách, 1.-9. třídy, 8:00-9:00 
20. 12. LÁNY MAJÍ TALENT, VÁNOČNÍ SHOW, 1.-9. TŘÍDY, OD 9:00 
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