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Naši “NEJ” v listopadu 2014

Sport 6. - 9.
Marek ADAMEC (8. B)
Lukáš STŘEDA (9. A)

Sběr bylin
Ondřej ŠIKOLA (4. A)

Sběr papíru
Hana SEDLÁČKOVÁ (6. B)

Hádanky na Moodle
Martin KREJZL (7. B)
Zuzana HORÁKOVÁ (6. B)
Ondřej RYCHTERA (6. A)

Soutěž na www.zsul.cz
správná odpověď: cca 15 000 lidí
Kristýna KOCIÁNOVÁ
Iveta ASTROVÁ
Petra ADAMCOVÁ
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Rozsvícení vánočního stromu
V neděli 30. listopadu se od 16:00 hodin v Úpici na náměstí konalo
slavností rozsvícení vánočního stromu s vánočními trhy. Na náměstí
vystupovaly děti ze zdejších základních a mateřských škol. Představení se
dětem velmi povedlo, zejména zazářila Lenka Drobulová se
svými dvěma anglickými písněmi. Zároveň jsme se dozvěděli i
spoustu zajímavých věcí, které se týkají vánočních svátků a
tradicí s nimi se pojícími. Návštěvníci se mohli i občerstvit
teplým svařeným vínem nebo čajem. Mezitím v muzeu
probíhala expozice obrazů, ale i starých vánočních
výzdob a vánočních stromečků, otevřené bylo i vrchní
patro s obrazy J. W. Mezerové. Počasí bylo velmi
chladné, ale i tak se tu sešlo poměrně dost lidí. Vánoční
strom svítil opravdu nádherně.
Tereza Kopecká, 8. B

Exkurze Praha
Ve čtvrtek, 4. prosince 2014, vyjela devátá třída v 6:30 autobusem
do Malých Svatoňovic, kde nastoupila na vlak do Prahy. Cesta trvala asi tři
hodiny a všichni si ji náramně užili. Na hlavním nádraží (Wilsonovo
nádraží) navštívili sochu Wilsona a vydali se na Václavské náměstí, odkud
se každá skupinka měla dostat podle mapy na určité místo a přitom plnit
úkoly, které dostali. Cestou na Petřín viděli Národní divadlo. Následoval
nástup na lanovku, která je vyvezla k Petřínu. Poté celá třída měla nakreslit
panorama Prahy. Potom se šli podívat na Loretu a odtud se všichni těšili na
Pražský hrad a do poslanecké sněmovny. Odcházeli se smíšenými pocity a
únavou. Přešli Karlův most a nemohli se dočkat
rozchodu. Každému kručelo v břiše a většina se vydala
na nákupy.
Exkurzi si moc užili a doufají v další vydařené výlety.
Anežka Hrbková, 9. A
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Zvířátková olympiáda
Na začátku prosince žáci 1. – 4. tříd ukončili kurz bruslení. V
závěrečné lekci jim učitelé bruslení uspořádali závody. Děti bojovaly o
medaile “Fešáka Tučňáka”. Žáci 5. tříd tento kurz již neabsolvují. Během
celého listopadu se seznamovali se základy florbalu, nacvičovali techniku a
v závěru měsíce si uspořádali školní kolo ve florbalovém slalomu.
1. třída
1. Anežka Dupilková

1. A

1. Jonáš Kyselica

1. A

2. Veronika Rusová

1. B

2. Tomáš Zelinka

1. B

3. Kateřina Horáková

1. A

3. Jiří Jansa

1. A

2. třída
1. Barbora Horáková

1. Karel Slavík

2. Kateřina Lencová

2. Matěj Pirný

3. Nela Žďárská

3. Patrik Dufek

3. třída
1. Šimon Pohner
2. Tomáš Folc
3. Adéla Koudelová
4. třída
1. Marek Nohejl
2. Martina Mannová
3. Klára Melicharová
5. třída
1. Hana Teichmanová

5. A

1. David Kuťák

5. A

2. Dominika Horáková

5. A

2. Martin Šíma

5. A

3. Tereza Staňková

5. A

3. Tomáš Goder

5. A
(Jč)
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Halová kopaná
Ve středu 10. prosince 7 žáků a 1 žákyně 2. - 5.
tříd odjelo naši školu reprezentovat do Malých
Svatoňovic v halové kopané. Po loňském posledním
místu je bronzová medaile překvapením, od stříbrné
medaile nás dělila jedna remíza. Děkujeme všem za
vzornou reprezentaci školy.
(PK Tv+sport)

Astronomická olympiáda - školní kolo
Výsledky školního kola Astronomické olympiády
Kategorie 6. - 7. třídy
1. Martin KREJZL
2. Pavel JARÝ
3. Petra JANEČKOVÁ
4. Daniel JAKUBČANIN
5. Jan LÉVAI
6. Jan SLÁMA
7. Jakub PIRNÝ

(7. B)
(6. B)
(6. A)
(7. B)
(7. B)
(6. A)
(6. A)

30 bodů
27
25
21
17
16
12

Kategorie 8. - 9. třídy
1. Tereza KOPECKÁ
2. Tereza ŠÍMOVÁ
3. Viktor KARAS
4. Gabriela HOMOLOVÁ
5. Barbora RADOCHOVÁ

(8.
(8.
(9.
(8.
(9.

24
23
22
16
15

B)
B)
A)
B)
A)

Poznámka: Všichni žáci, kteří nastřádali
minimálně 15 bodů, postupují do krajského
kola.
(Ks)
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Dějepisná olympiáda
Ve středu 19. 11. 2014 se na naší škole konala Dějepisná olympiáda.
Zúčastnilo se jí celkem 7 žáků z 8. a 9. třídy. Letošní školní kolo bylo na
téma „Pot, slzy a naděje aneb Život je boj“.
Se zadáním si nejlépe poradila trojice žáků z 9. A. Natálie Poláchová
získala 36 bodů z 52 možných, Anna Prouzová 33 bodů a Lukáš Drábek
31 bodů. Tito výše jmenovaní postupují do okresního kola, které se bude
konat 20. ledna 2015 v Hostinném.
(Pk D)

Olympiáda z českého jazyka
V úterý 2. 12. 2014 se někteří žáci 8. a 9. tříd zúčastnili "Olympiády
v českém jazyce". Pro mnohé z nich to byla vlastně generálka na blížící se
přijímací zkoušky. Ne všem se ale bohužel dařilo tak, jak by si
představovali.
Nejlépe se s nástrahami zadání, které ani tentokráte nebylo vůbec
jednoduché, vypořádaly Natálie Poláchová (26 bodů) a Anna
Prouzová (25 bodů). Obě dívky z 9. A nás budou reprezentovat i v kole
okresním, a to 5. února 2015.
(Pk Č)

Mladý Demosthenes
10. 12. 2014 proběhlo školní kolo této, pro nás mimořádně úspěšné
soutěže. Vždyť právě žákyně Helena Melicharová (9. A) se stala vítězkou
mezinárodního kola 8. ročníku. Před porotu ve složení Jana Stiborová, Petr
Kalousek a Iveta Votočková předstoupilo celkem 27 nejlepších z kol
třídních.
V mladší kategorii žáci přednesli obsahově velmi pěkné práce.
Bohužel ale většina vystupujících pojala svůj monolog jako rychlostní
závod. A to mělo negativní vliv na výsledný dojem.
Naopak ostřílení účastníci z řad starších žáků se s touto nejčastější
chybou vyrovnali o poznání lépe. Helena Melicharová uplatnila veškeré
zkušenosti, které nasbírala během svého vítězného tažení v uplynulém
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ročníku. O jejím prvenství nebylo pochyb. Ale ani děvčata na 2. a 3. místě
se za své výkony nemusí stydět. Rozhodně ani ty by se v dalším
postupovém kole neztratily. Pravidla soutěže však jsou neúprosná a
dovolují účast pouze vítěze dané kategorie.
A kdo je tedy nejlepším řečníkem naší školy pro rok 2014/15?
Kategorie 6. a 7. tříd:
1. Šárka Šrámková (7. B)
2. Alena Jursíková (7. B) a Štěpán Melichar (6. B)
3. Jana Košková (7. A)
Kategorie 8. a 9. tříd:
1. Helena Melicharová (9. A)
2. Lucie Melicharová a Natalie Škaloudová (obě 8. A)
3. Gabriela Balcarová (8. B) a Barbora Nyklíčková (9. A)
Ukázky úspěšných prací si budete moci přečíst v dalších číslech časopisu.
Oběma vítězkám přejeme hodně úspěchů v dalších kolech.
(Pk Č)

Běh Dlouhými Záhony
Po několika letech se Láňáci opět zúčastnili Běhu Dlouhými Záhony,
který pořádá TJ Maratonstav Úpice. Start i cíl je v aleji naší školy, ale také
zázemí běžců je umístěno do lánské školy. Dle
pořadatelů opět vzrůstá zájem dětí o přespolní běhy, a
tak konkurence byla velká. Našich 10 závodníků
zaznamenalo tři bronzové úspěchy. V nejmladší
kategorii naše barvy už reprezentoval Ludvík Folc, který
obsadil vynikající 3. místo. Další bronz přidala jeho
sestřenice, žákyně 1. A, v kategorii dívky - přípravka
Kateřina Horáková. Třetí byla také Diviška Šiková (6. A) v kategorii
mladších žákyň. I lánský pedagogický sbor měl své zastoupení. V mužích
se na start postavil pan učitel Jakub Huček. Všem lánským účastníkům
děkujeme za reprezentaci školy.
(PK Tv+sport)
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Přírodovědné setkání na "zdrávce"
Naše škola je již druhým rokem zapojena do projektu na podporu
přírodovědných předmětů pod Vyšší odbornou a střední zdravotnickou
školou. Co tento projekt obnáší? Na Lánech pracují dva kroužky, které jsou
hrazeny z tohoto projektu, Biologicko-chemický kroužek a Praktika z
biologie člověka. Účastníme se také různých přednášek, ale hlavně
zdravotnická škola pro nás připravuje různá sobotní dopoledne. První
setkání již proběhlo v květnu a druhé 22. listopadu 2014. Při první návštěvě
jsme shlédli fyzikální pokusy v podání brněnského divadla
ÚDIF, vyrobili si maketu elektromotoru, pitvali prasečí
srdce a soutěžili v anatomii člověka. Druhé setkání
bylo zaměřeno na biologické mikroskopování a
chemické pokusy, vyslechli jsme i přednášku na
téma myslivost a sokolnictví. A co nás ještě čeká?
V jarních měsících se opět chystáme na sobotní
setkání na "zdrávce". Připravujeme přednášku z
přírodovědných oborů na naší škole. Odměnou všem
žákům, kteří tyto kroužky navštěvují, bude víkendová
akce na horách v dubnu.
(Jč)

Školní časopis roku
Dne 1. 12. 2014 jsme vyrazili v 5:30 z Úpice směr Brno na finále
celorepublikové soutěže “Školní časopis roku”. První komplikace tohoto
dne se vyskytly ve chvíli, když měl náš vlak do Pardubic zpoždění a díky
tomu nám ujel ten, kterým jsme měli pokračovat do Brna. Počkali jsme si
tedy na “Ecečko”, které jelo asi o půl hodiny později, a vesele jsme
pokračovali dále. Po prezentaci následovalo zahájení a po něm jsme jsme
měli možnost vybrat si jeden z nabízených workshopů. My jsme zvolili ten,
který se zabýval internetem. Vyprávěli nám tam o šťastných i nešťastných
obětích internetu, zesměšňování, atd..
Poté následovalo vyhlášení vítěze ročníku 2013 - 2014. Zde získal náš
časopis ÚL cenu poroty. Po vyhlášení výsledků jsme se pomalu rozjeli
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domů. Jelikož vlak, který nás měl odvézt domů, jel až za hodinu, dali jsme
si rozchod v nákupním centru. To jsme ještě nevěděli, jak “výživná” cesta
domů nás ještě bude čekat. Díky nevlídnému počasí bylo všude mokro a
začala se dělat námraza. To nám později dost zkomplikovalo cestu, náš
vlak měl více než hodinu zpoždění, ten další se ani nerozjel, musel pro nás
tedy přijet starý, narvaný, dieselový vlak. S dalšími přestupy jsme se
konečně dostali až do naší poslední zastávky, Malých Svatoňovic. Tam už
čekal tatínek Natálky Poláchové a odvezl nás domů. Nevím, jak zbytek
naší posádky, ale já se doma převlékla, umyla a šla rovnou spát. Byl to sice
docela zábavný den, ale musím říct, že už nikdy nejedu vlakem v zimě.

Lucie Obrdlíková, 8. B

Dvě medaile ze soutěže v předlékařské
první pomoci
V pátek 28. listopadu 2014 proběhla na Vyšší a střední
odborné zdravotnické škole v Trutnově soutěž v první
pomoci. Naše škola každoročně na tuto soutěž vysílá svoje
žáky. V letošním roce jsme měli v boji o medaile sedm
želízek, tři hlídky v mladší kategorii (3. - 5. třída) a 4
hlídky ve starší kategorii (6. - 9. třídy).
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Mladí zdravotníci, aby dosáhli na stupně vítězů, museli absolvovat
dva praktické úkoly z první pomoci a teoretický test. Vyrovnat se s různě
těžkými zraněními nebylo vůbec snadné. Kritériem k úspěchu bylo správné
ošetření zranění, volání rychlé záchranné služby, komunikace se
zraněnými, šetrnost ošetření, volba správné polohy zraněného a přístup k
němu, ale i souhra v týmu a role kapitána. A jak si Láňáci poradili se všemi
úkoly? Zde jsou jejich výsledky:
Mladší kategorie:
3. místo - Karolína Jansová (5. B), Petra Zelinková a
Dominika Horáková (obě 5. A)
5. místo - Daniela Novotná, Alena Zítková a Markéta
Dašková (všechny 5. B)
8. místo - Martina Kuťáková, Nikola Velcová (obě 5. A) a
Ondřej Šikola (4. A)
Starší kategorie:
2. místo - Markéta Mílová, Dorota Prouzová a Petra Stará (všechny 9. A)
4. místo - Matěj Píša, Pavel Jarý (oba 6. B) a David Rak (7. A)
6. místo - Diviška Šiková, Marie Prouzová a Petra Janečková (všechny 6. A)
10. místo - Lucie Boudyšová (7. A), Helena Melicharová a Anna Prouzová
(obě 9. A)
Zlaté medaile v mladší kategorii získali
žáci z Jaroměře a ve starší kategorii
zdravotníci z Hronova.
Všem zúčastněným děkujeme za
úspěšnou a vzornou reprezentaci školy.
Velký dík patří také organizátorům této
oblíbené soutěže.
(Jč)
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Jak to vidím já - První loupežnická pohádka
Loupežník Rudovous naruby
Kdesi v černých lesích žil mladý loupežníček. Jeho otec byl mordýř a
zabiják, lidé v širokém okolí se ho proto velmi báli. Své doupě měl
vrchovatě zaplněné poklady. Jeho synek jménem Rudovous se mu tak
trochu nevyvedl. Byl hodný, slušný, samý lajblíček a kudrlinka. Místo aby
loupil, chodíval mezi lidi a naslouchal jejich trápení. Vždy se nad nimi
slitoval a z kapsy vytáhl nějaký ten zlaťák na přilepšenou. Jelikož trápení
lidí bylo moc a doupě s poklady nebylo bezedné, zůstal na čas na mizině.
Proto se vydal jednoho dne do světa.
Putoval přes louky, pahorky, hory, až se jednoho dne usadil v malém
královstvíčku. V podhradí se šel poptat na práci. Přeci i loupežník musí
něco jíst a nemůže zůstat bez peněz.
Zaťukal na dveře místního krejčíře. Byl to mistr nad mistry a šil šaty i
pro princeznu. Rudovous, jelikož se rád parádil, uměl dobře šít. Proto se
krejčímu zalíbil a ten ho vzal pod svou střechu. Brzy zjistil, že udělal dobře.
Zakázky se jen hrnuly a brzy se o jeho šikovnosti dozvěděla i princezna.
Zanedlouho se měl na zámku konat velký ples, a tak
chtěla ušít ty nejkrásnější šaty. Sedla do kočáru a osobně se
za Rudovousem vydala. Hned, jak ho uviděla, zalíbil se jí.
Chtěla proto, aby jí šaty přinesl on sám. Ani Rudovousovi
nebyla princezna lhostejná.
Rudovous ušil překrásné šaty. Byly celé zlaté jako zářící
slunce, pokryté drahými kamínky, které se třpytily jak kapičky
ranní rosy. A hlavně v nich byla zašitá láska k princezně,
která v Rudovousovi vzplála na první pohled.
Rudovous šaty naložil a rychle s nimi upaloval na zámek. Princezna
ho přivítala a namísto peněz mu nabídla svou ruku. Rudovous její nabídku
šťastně přijal. Konala se svatba. A nevěsta? Ta měla ty nejkrásnější svatební
šaty na světě.
(Alena Jursíková, 7. B)

První loupežnická pohádka
Před mnoha a mnoha lety, za mnoha a mnoha lesy, před mnoha a
mnoha řekami a před devatero hrady a za devatero zámky žila na jednom
zámku královská rodina, kterou tvořil král, královna, starší princezna a
mladší princ. Když nastaly Vánoce, princ byl velice nedočkavý, nic ho
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nedokázalo udržet aspoň malou chvilku v klidu. Princezna byla velmi milá
a chytrá dívka, a tak ji napadlo, že by mohla svému bratříčku vymyslet
příběh, který by ho dokázal udržet chvilku na jednom místě.
Zamyslela se a hned ji napadl neuvěřitelný
příběh o dvou loupežnících. Zavolala si bratříčka
k sobě a začala vyprávět.
Povím ti příběh, který se odehrával daleko
předaleko od našeho zámku, až tam, kde ani
z nejvyšší věžičky nejvyššího hradu bys k nám
nedohlédl. Tak tam žili dva loupežníci, kteří se
jmenovali Trubka a Truhlík. Nebyli to jen takoví
obyčejní loupežníci, ale byli poněkud zvláštní. Loupili a kradli jen občas,
spíše lidem pomáhali, ale aby se uživili, občas něco, jak se říká, štípli, aby
měli na něco k snědku.
V tomto kraji se dodržoval zvláštní zvyk, a to ten, že na Vánoce se
nesmí krást už vůbec! Kdo ho poruší, bude navždycky sloužit lidem v kraji.
Truhlík a Trubka tento zvyk pokaždé dodržovali, na Vánoce pouze
pomáhali. V tom jejich pomáhání je ale jednou potkala nemilá věc.
Jednoho dne, když se zrovinka vraceli z vánoční porady loupežníků,
zaslechli podivný slabý hlásek, který volal o pomoc. Rozhlíželi se, ale nic
neviděli, až na jednou se podívali dolů. Malé rodince skřítků, která se
zrovna chystala na návštěvu, se převrátil a rozbil jejich vozík. „To je ale
nemilá věc,“ řekl Trubka a Truhlík na to zas: „Musíme jim pomoci.“ A to se
ví, že pomohli. Dali se do práce a za chvilku bylo hotovo. Jako poděkování
skřítci pozvali Trubku a Truhlíka na slavnostní skřítčí vánoční večeři. Všichni
se dobře najedli a napili. Truhlíka a Trubku tato zkušenost natolik
poznamenala, že se rozhodli, že už nikdy nic neukradnou. Navíc založili
malou dílničku na opravu nejroztodivnějších vozíků a vozíčků.
Malý princ se zamyslel a také jako loupežníci, se rozhodl, že už bude
jen pomáhat lidem.
(Tereza Kopecká, 8. B)

Mluvit jako demagog
V minulém čísle tohoto školního časopisu jste se dozvěděli, co to
znamená „mluvit jako Démosthenes“. Dnes se seznámíte s významem
spojení „mluvit jako demagog“.
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Význam některých slov se během celého jazykového vývoje mění.
Slova často bezděčně odráží stav celé společnosti. Tak např. slovo „páni“
označovalo dříve v Čechách nejvyšší šlechtu. Slovo slečna vzniklo ze slova
„šlechtična“. I slovo „demagog“ se nám významově tak trochu proměnilo.
V 5. století n. l. se v Aténách říkalo politickým vůdcům demagogové.
Řecké démos znamená lid a agein vést; spojením těchto dvou výrazů
vznikla složenina démagógos = vůdce lidu. Bylo to označení velmi čestné a
Atéňané tak říkali svým nejlepším lidem.
Později však začalo toto slovo měnit svůj původní význam a obsah
tak, že dostalo nakonec smysl úplně opačný.
Na politické scéně Atén se objevila nová postava v osobě městského
radního Kleóna. Historik Plútarchos charakterizuje tohoto politika takto:
„Neměl sice uhlazenosti ani vzdělání, ale zato vynikal výmluvností
zvyšovanou hromovým hlasem. Jeho řeči bývaly hrubé, ba i neomalené,
ale pádné a přesvědčivé.“
Kleón byl člověk bez jakýchkoliv zásad a mluvil, jak se dnes říká, co
mu slina na jazyk přinesla. Říkalo se mu proto i „řvoucí dravec“ nebo
„tlučhuba“. Dovedl z bílého udělat černé, silná slova nahrazovala
argumenty. Sliboval hory doly a vůbec se nestaral o to, zda své sliby bude
moci také splnit. Jediné, o co ve své ješitnosti a ctižádosti usiloval, byly
popularita a moc ve státě.
Srovnání s moderní dobou se přímo nabízí. Kdopak dovedl svým
řevem strhávat davy a vyhrožovat válkou celé Evropě? Když se ve třicátých
letech minulého století řeklo v Německu Führer (vůdce), většina jeho
stoupenců se tvářila, jako by dostala elektrický šok – přestávali dýchat,
vyvalovali oči a jako natažené stroje sráželi paty a zvedali ruce. Zatímco
Němcům slovo Führer bylo posvátné, ostatní národy je vyslovovaly
s opovržením.
A přesně to se stalo i Kleónovi v Athénách. Netrvalo dlouho a čestný
titul démagógos se stal jízlivou přezdívkou a
nadávkou. Lidé tímto slovem začali
pojmenovávat ty politiky, kteří svou moc získali
podvodnými řečmi. Slovo vůdce se stalo
obdobou slova svůdce, a tedy politického
podvodníka. V tom smyslu platí dodnes.
Demagog je tedy slovo, které označuje člověka,
proti kterému nezmůže nic logika ani zkušenost.
Demagog obrátí váš výrok proti vám a zkreslí ho
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tak, že nepoznáte vlastní slovo. Demagog nepřipouští námitky, podceňuje
rozum.
Demagogové se mohou zpravidla chlubit rychlými úspěchy. Ty však
nemívají dlouhého trvání. Kleónovi svěřili Athéňané vedení ve válce. Taky
Hitler si nárokoval hlavní slovo při válečných operacích. S oběma to
dopadlo stejně. Kleón padl v bitvě u Antipolis, Hitler shořel i se svou
velkohubou demagogií v berlínském kancléřství po nejstrašlivější válce,
jakou kdy svět zažil.
A co nám o demagogii říká wikipedie?
Demagogie (z řeckého démos = „lid“ + agógos = „vůdce“) je
v moderní době působivé a klamné řečnické vystupování, využívané k
získání vlivu, politické podpory a moci. Místo věcného zdůvodňování
působí hlavně na předsudky a emoce posluchačů, k čemuž slouží
polopravdy, překroucené argumenty, logické klamy, falešné sliby,
vyvolávání strachu a podobně.
Výsledky ankety konané v 9. třídě.
Otázka: Jak mluví demagog?
Odpovědi:
Nevím
Koktá
Mluví zřetelně, srozumitelně, spisovně
Mluví nezřetelně
Mluví nelogicky
Mluví nevhodně
Neumí mluvit

9x
3x
10x
2x
1x
1x
1x
(Tch)

Silvestr
Je prosinec, Vánoce se pomalu, ale jistě blíží a po nich přijde i
poslední den v roce, kdy slaví svátek všichni potomci rodu mužského, jimž
rodiče dali jméno SILVESTR. Asi málokdo z nás nějakého Silvestra zná.
V naší škole se tak určitě žádný kluk nejmenuje a v celé České republice
žije k dnešnímu dni pouze 410 nositelů tohoto jména.
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Zato o silvestrovské půlnoci jsme slyšeli určitě všichni. Lidé se
s končícím rokem loučí různě. Zpívají, tančí, posílají si smsky, bouchají
petardy, odpočítávají poslední vteřiny starého roku, se sklenkou v ruce
vítají rok nový a připíjejí si…
… a na co si připíjejí?
My Češi si převážne připíjíme NA ZDRAVÍ, podobně si připíjejí i
Slováci - Na zdravie!
[na zdravje],
Poláci Na zdrowie!
[na zdarovje],
Rusové - Za zdarovje!
[za zdarovje],
Chorvati - Na zdravlje!
[na zdravje],
Bulhaři - Nazdrave!
[na zdravé],
Francouzi - Santé!
[santy],
Španělé - Salud!
[salů],
Italové - Alla salute!
[ala salůte],
Němci Zum Wohl!
[cum vól],
Maďaři - Egészségére!
[egíšígíre],
Finové Kippis!
[kippis],
Číňané - Gānbeī!
[gan bej],
Arabové - Saha
[saha].
Odkdy se Silvestr slaví?
31. 12. 335 n. l. zemřel papež Silvestr I. - 33. papež katolické církve.
Vládl 21 let a známý je například tím, že léčil Konstantina Velikého
z malomocenství. Svatý Silvestr se stal patronem dobré úrody a ochráncem
domácích zvířat a jeho smrtí skončilo pronásledování křesťanů, čímž mohla
začít zlatá éra církve. A právě kvůli tomu začaly každoroční silvestrovské
oslavy západní civilizace. Ovšem chápáno celosvětově, jde o oslavy
Nového roku. V roce 46 př. n. l. založil císař Julius Caesar juliánský
kalendář a podle tohoto kalendáře
je 1. leden začátkem nového roku.
České novoroční pověry
Již předtím, než jsme přijali bezezbytku křesťanské tradice, měly
oslavy Nového roku pohanský původ a v církevních kruzích u nás nebyly
oblíbené.
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Do 19. století chodili lidé děkovat za příchod Nového roku jen
do kostela, ovšem u nás se o půlnoci jedl horký ovar, kroupy a křen
s jablky. Přinášelo to štěstí. Dům od domu zároveň chodily takzvané
ometačky, což byly černě oděné chudé ženy, které vždy ve jménu Otce,
Syna i Ducha svatého třikrát zaklepaly a třikrát ometly kamna. Bez toho by
v novém roce nehřála dobře. O Silvestru nesměly hospodyně prát a věšet
prádlo, jinak by způsobily smrt někoho blízkého. Nesměla se též pojídat
drůbež, jinak by uletělo štěstí.
To velké silvestrovské veselí a bujaré oslavy, jak je známe dnes,
začaly až s příchodem století páry (19. století) a s hospodářským
rozmachem, kdy se stal kalendář civilní záležitostí.
Silvestrovská novoroční předsevzetí
Tato tradice pochází již z 16. století. Nový rok vyvolává pocit,
že máme šanci něco ve svém životě zlepšit. Podle statistik svá předsevzetí
lidé většinou neplní, proto vám doporučujeme, pokud o svou změnu
skutečně stojíte, abyste do svého přání zasvětili co nejvíce lidí, kteří vám s
jeho splněním pomohou.
(Tch)

Adopce na dálku
V pondělí 8. 12. 2014 odstartovala v naší
ško l e kaž do ro čn í c h ar i t at i v n í sbí r ka pro
adoptivního indického chlapce Joela Charlese
Rozaria, jehož vzdělání již od roku 2007
podporujeme. Stejně jako v předešlých letech na
začátku března roku příštího odešleme
prostřednictvím Diecézní charity v Hradci Králové
částku 5000,- Kč. Diecéze spolupracuje s Dětským
fondem UNICEF na projektu Adopce na dálku.
Námi vybrané peníze poputují do Diecéze
Belgaum ve státě Karnataka na jihozápadě Indie.
Roční příspěvek 5000,- Kč chlapci zaplatí
učebnice a ostatní školní pomůcky, školní uniformy,
stravu, ubytování, dojíždění, vánoční dárek, ale i základní zdravotní péči
pro něj a jeho matku v následujícím školním roce 2015/2016.
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Za pouhý týden se nám podařilo shromáždit 5786,- Kč, a sbírku jsme
proto mohli uzavřít. Všem, kteří přispěli, DĚKUJEME. Zároveň bych ráda
touto cestou poděkovala těm žákům naší školy, kteří se velice ochotně a
sami zapojili do sbírky, a to i přes rozmary počasí, které minulý týden
panovalo. Byli to především naši „šesťáci“, „sedmáci“, některé dívky z 9.
A, ale také žák čtvrté třídy.
Hrá

Rozhovor s Pavlou Škodovou
Od září pracují na naší škole také tři asistenti pedagoga. Jedním
z nich je i paní Pavla Škodová. Pomáhá třídní učitelce v 1. B. Otázky pro ní
připravili Jan Sacher a Ondřej Bekr.
Oblíbené jídlo:
=> Těstoviny na jakýkoliv způsob.
Oblíbené barva:
=> Černá a růžová.
Oblíbený hudební interpret: => Mám ráda rockovější hudbu, nejraději
Metallicu.
Oblíbená osobnost:
=> PhDr. Lidmila Pekařová pro její přístup k
životu a výchově. Pokaždé člověku ukáže,
že je vše velice jednoduché, jen je
potřeba se na svůj problém správně
podívat.
Životní motto:
=> Nikdy neříkej nikdy.
Odkud pocházíte?
Pocházím z nedaleké vesnice Velké Svatoňovice, kde žiji s manželem a
dvěma dětmi.
Jak se vám líbí naše škola?
Škola je velmi hezká. Líbí se mi velmi přátelský duch této školy, který je zde
cítit na každém kroku.
Proč jste si vybrala povolání asistentky?
Pokud si člověk tuto práci nevyzkouší, má jen představu o tom, že druhým
pomáhá a říká, co mají dělat. Někdo si myslí, že asistent udělá vše za ně.
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Ale jde o to vhodným přístupem a
podporou pomoci žít každodenní
život co nejvíce samostatně.
Jaké byly vaše oblíbené předměty ve
škole?
Nejraději jsem měla matematiku a
zeměpis.
Jak jste se k tomuto povolání dostala?
Po mateřské dovolené jsem začala studovat speciální pedagogiku a
naskytla se mi příležitost pracovat v mateřské škole jako asistentka
pedagoga.
Jak trávíte svůj volný čas, máte nějaké koníčky?
Většinou trávím volný čas s rodinou, kdy podnikáme různé výlety do
přírody a za zajímavostmi Čech. Pokud se mi naskytne příležitost být sama,
ráda sáhnu po zajímavé knížce.
Věnujete se nějakému sportu?
Aktivně se nevěnuji žádnému sportu, ale ráda si jdu zacvičit aerobik, někdy
zaběhat nebo vyjedu někam na kole.
Co vás baví na povolání asistentky pedagoga?
Největší odměnou pro mne je, pokud dítě, které provázím, je šťastné, vše
dělá rádo a zvládne vše samo.
Jan Sacher a Ondřej Bekr , 8. B

Znakový jazyk
Vánoce nám klepou na dveře a určitě se všichni těšíte na Ježíška. Děti
na dárky a pohádky, dospěláci na pohodu a klid a všichni dohromady se
těšíme na to krásné vánoční kouzlo. Než se ale úplně ponoříme do vánoční
atmosféry, dovolte nám naučit vás ještě pár znaků spojených právě s tímto
obdobím, jak jsme slibovali v předchozím čísle. Takže ještě chvilku vydržte
a hezky se učte :-).
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Vánoce / vánoční stromek
Znakujeme oběma rukama. “Kreslíme” tvar
vánočního stromečku od špičky směrem dolů třikrát znázorníme větvičky stromku. Rozdíl
mezi znakem “Vánoce” a “vánoční strom” je v
artikulaci - ke znaku “Vánoce” toto slovo
rovnou i artikulujeme.

dárek
Pasivní ruka je rozevřená s dlaní směřující dolů a
aktivní ruka ve tvaru jako znak “dobrý” (palec s
ukazováčkem tvoří písmenko O, ostatní prsty jsou
rozevřené) se přiloží na pasivní ruku, hřbety k
sobě.

Ježíšek
Obě ruce jsou ve tvaru, kdy
prostředníček směřuje k dlani a
ostatní prsty jsou vztyčené.
Prostředníčky se třikrát střídavě
dotkneme dlaně opačné ruky.
Stejný znak se používá i pro
jméno Marie.

cukroví
Pasivní ruka je rozevřená s dlaní směřující
nahoru. Aktivní ruka je ve tvaru jako bychom
drželi v ruce vykrajovátko na cukroví. Poté
aktivní ruka jakoby vykrajuje cukroví z
pasivní ruky.

A jako poslední se naučíme krátkou větu, která se vám může hodit na
konci prosince.
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krásný nový rok
krásný - Aktivní ruka s roztaženými prsty dělá pohyb jako bychom
šroubovali žárovku, jen s tím rozdílem, že prsty se postupně schovají do
dlaně.
nový - Obě ruce jsou rozevřené s prsty u sebe. Aktivní ruka
hřbetem po dlani ruku pasivní a míří směrem vzhůru.

“pohladí”

rok - Aktivní ruka ukazuje tvar pro číslo 1. Pasivní ruka je zaťatá v pěst v
oblasti před tělem. Aktivní ruka s tvarem čísla 1 pasivní ruku jednou
obkrouží.

To by bylo pro aktuální číslo dost a na další znaky se můžete těšit zase v
lednu. Do nového roku 2015 všem ze srdce přeji, ať se plní tajné sny a
máte pořád proč se smát :-).
Jana Švehlová

Koutek pro nejmenší
=> vtipy
Pepíček:
Tetička:
Pepíček:

"Tetičko, chutnal ti ten bonbón, který jsem ti dal?"
“Chutnal, Pepíčku."
"No vidíš a náš zmlsaný Rex ho předtím vyplivl!"
Proč dávají bílé ovce víc mléka než černé? Protože bílých je víc!
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Při štědrovečerní večeři se ptá synek svého tatínka: „Tati, máš v krku kost?“
„Nemám, synu.“ „A na čem ti tedy drží hlava?“
Víš co je to zebra? Kůň, který utekl z vězení.

=> sudoku

=> bludiště
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Čínský horoskop
Zajíc (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, …)
Za jíc je většinou opatr ný, rozumný a
zdrženlivý. Chce žít v pokoji a pohodlí a chránit
svůj klidný život. Zajíc je nesmírně jemný tvor,
symbolizuje půvab a laskavost. Tento typ nemá
rád spory.
Nicméně si to vynahradí rozvojem své mysli, je
odbor níkem v docilování svýc h záměrů
mírumilovně a bez zbytečné námahy. Vůči
ostatním je snášenlivý a vnímavý, takže chápe jejich skryté úmysly. Lidé mu
důvěřují, protože má jistou auru klidu a dělá laskavý a ujišťující dojem. Pod
jeho zdánlivou družností se ale skrývá velká nesmělost, jako výsledek
sklonu udržovat si vzdálený odstup.
Zajíc je lehce ovlivnitelný ostatními a je citlivější, než by se mohlo na
první pohled zdát. Miluje svoji rodinu, domov a svůj soukromý život, které
mu dodávají pocit bezpečí. Úspěch v zaměstnání jej zajímá pouze tehdy,
když mu zpohodlní život.
Zajíc dokáže předstírat hněv nebo lhát, když potřebuje o něčem zjistit
pravdu. Obratně manipuluje ostatními a manévruje, aby dosáhl svého. V
lásce je stabilní, něžný, citlivý, romantický a věrný člověk. Stejně tak jako
ve společenském životě, tak i v lásce nevyhledává dobrodružství nebo
vášeň.
Má-li Zajíc možnost volby, vždy se rozhoduje pro harmonický život,
vychutnává klidné, tiché a příjemné prostředí. Dobře se cítí v pohodlných
volných oděvech vybraného střihu a z kvalitních materiálů.
Kristýna Kociánová, 8. B
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Připravujeme
20. 12. 2014

20:00 - 21:00

Vánoční koncert Městské hudby Úpice

22. 12. 2014 - 02. 01. 2015

Vánoční prázdniny

27. 12. 2014

9:00 - 16:00

Vánoční turnaj trojic v basketbalu

31. 12. 2014

10:00

Silvestrovský běh Havlovicemi

03. 01. 2015

18.30 - 20:30

Tříkrálový koncert Městské hudby Úpice

04. 01. 2015

14:00

Uzávěrka soutěže na webu i hádanek na Moodlu

06. 01. 2015

9:40

Vyhodnocování soutěží a aktivit za měsíc prosinec

20. 01. 2015

Okresní kolo - Dějepisná olympíáda

21. 01. 2015

Uzávěrka klasifikace za I. pololetí

Florbalový turnaj - Malé Svatoňovice

Školní časopis roku - Brno

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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17. 12. 2014 - 19. 12. 2014

19 ob. x 23,- Kč
19 ob. x 25,- Kč
19 ob. x 26,- Kč
20 ob. x 52,- Kč
JITKA ŠTĚPÁNOVÁ

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

uzená kýta, bramborový knedlík, zelí kysané

taštičky z nudlového těsta s tvarohem
hermelínové rizoto s hlívou ústřičnou
bramborka, zelí kysané
střapačky se zelím

játra vepřová na česneku s pórkem, noky

kuřecí prso pečené, kuskus se zeleninou
brokolicové krokety se sýrem, bramborová kaše
šopská omeleta, brambor
těstoviny s ořechy

437,- Kč
475,- Kč
494,- Kč
1040,- Kč

rýžový nákyp s meruňkami a broskvemi
moravský vrabec, bramborový knedlík, zelí kysané

bavorské vdolečky se švestkovým povidlím a tvarohem
vepřové maso po italsku, těstoviny
pohankové karbanátky, rajská omáčka, houskový knedlík

haše z mletého masa, brambor
pečené kuřecí stehno, houskový knedlík, zelí kysané

čočka nakyselo, vejce vařené, okurka kysaná
kuskus se zeleninou, kuřecím masem a žampióny
plněný bramborový knedlík uzeninou, zelí kysané

5.1. - 30.1.2015
VOLBA 2

Alergeny : 1 - obiloviny obsahující lepek, 2 - korýši, 3 - vejce, 4 - ryby, 5 - arašídy, 6 - sojové boby, 7 - mléko, 8 - skořápkové plody
9 - celer, 10 - hořčice, 11 - sezamová semena, 12 - oxid siřičitý a siřičitany, 13 - vlčí bob / lupina /, 14 - měkkýši

cena
obědů

30. 1. 2015

pololetní prázdniny

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

26. 1. 2015
27. 1. 2015
28. 1. 2015
29. 1. 2015

23. 1. 2015

vepřová kotleta na houbách, dušená rýže
rybí karbanátek, bramborová kaše
soté z kuřecího masa, penne
cikánská hovězí pečeně, houskový knedlík

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

1
1, 3, 4, 7
1, 3
1, 3, 7

lasagně s vepřovým masem a zeleninou

1

19. 1. 2015
20. 1. 2015
21. 1. 2015
22. 1. 2015

15. 1. 2015
16. 1. 2015

hrachová kaše, uzená kýta, zeleninový salát
špíz vepřový , brambor

karlovarský guláš, halušky
štěpánská hovězí pečeně, brambor
rybí filet na smetaně, hranolky
svíčková na smetaně, houskový knedlík

12. 1. 2015
13. 1. 2015
14. 1. 2015

8. 1. 2015
9. 1. 2015

přírodní roštěná, dušená rýže sypaná pórkem
vepřové maso v mrkvi, brambor

rizoto z vepřového masa sypané sýrem, červená řepa
hovězí maso na česneku, bramborový knedlík, špenát
hejk na másle, brambor

5. 1. 2015
6. 1. 2015
7. 1. 2015

DATUM

zapečené těstoviny, červená řepa
losos na mandlích, brambor
vepřová pečeně na houbách, dušená rýže

JÍDELNÍ LÍSTEK
VOLBA 1

1, 3, 7
3
7
1, 3, 7

1
7

7
1, 3, 7
4, 7

1
7

1, 3, 7
4, 8, 7
1

alergeny

24

1, 3

1, 3, 7
1, 7
1, 3
1,3

1,3

7
1, 3, 7
3, 7
1, 7, 8

3, 7
1, 3

1, 3, 7
1
1, 3, 7

3, 7
7, 1, 3, 7

1, 3
1
1

alergeny

