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Naši “NEJ” v lednu 2015

Sport 6. - 9.
Filip PANČÍK (7. A)
Tibor MIŽIGÁR (8. A)
Barbora NYKLÍČKOVÁ (9. A)

Sběr bylin
Berenika Viktorie FIALOVÁ (4. A)

Sběr papíru
Karel SLAVÍK (2. A)

Hádanky na Moodle
Kateřina VODIČKOVÁ (5. B)
Karolína JANSOVÁ (5. B)
Dominika HORÁKOVÁ (5. A)

Soutěž na www.zsul.cz
správná odpověď: 27. 1. 1945
Kamila MACKOVÁ
Petra ADAMCOVÁ
Vlasta MACKOVÁ
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Předávání vysvědčení a ocenění nejaktivnějších
žáků v I. Pololetí
Dne 29. 1. 2015 na naší škole neprobíhala výuka jako obvykle. Čekal
nás totiž poslední den prvního pololetí. Vše začalo tím, že žáci vyčkali na
svou třídní učitelku nebo učitele, aby je odvedli do tělocvičny.
Zde se všichni žáci a pedagogové usadili na svá místa, aby měli pohodlí na
připravený program. Jako první přišlo na řadu vyhlášení soutěží, kterých se
žáci účastnili po celý školní půlrok. Poté se vyhlašovali postupně žáci od 1.
až do 9. třídy, kteří měli samé jedničky, nebo
vyznamenání. Samozřejmě za to žáci
obdrželi různé drobnosti. Poměrně dost žáků
prospělo s vyznamenáním, což těší samotné
žáky, jejich rodiče i učitele, kteří je to všechno
naučili.
Gabriela Jursíková, 8. B

Týden zeměpisu
Ve dnech 9. - 13. února probíhal na naší škole Zeměpisný týden. Vše
začalo v pondělí, kdy žáci vyrazili do kina na dokumentární pořad Planeta
Země 3000. Dále byl v naší škole připraven program, který probíhal v
učebnách po celý týden.
Jednotlivých aktivit si mohli přijít užívat jak žáci naší školy, tak i
veřejnost.
Přehled činností zeměpisného týdnu:
pondělí 9. 2.
úterý
10. 2.
středa
čtvrtek

11. 2.
12. 2.

pátek

13. 2.

=> film Sopka
=> soutěž dvojic ve skládání
puzzle mapy České republiky
=> filmy Oceán a Led
=> soutěž atlasů “Kdo hledá, najde.”
=> film Atmosféra
=> film Planeta Země
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Gabriela Jursíková, 8. B

Škola podporující zdraví
Naše škola se od roku 2007 honosí titulem "Škola podporující
zdraví". Zařadit se do této národní sítě není tak lehké. Musí se vypracovat
projekt a poslat ho k posouzení na Státní zdravotní ústav v Praze. Lánská
škola letos v lednu již potřetí obstála a opět může po další čtyři roky být
takovou školou.

Iveta Jiříčková, koordinátorka projektu
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Dětský karneval
V s o b o t u 7. 2 . 2 0 1 5
pořádala naše škola 17. dětský
karneval. Přestože jsme se tímto
datem trefili přesně do chřipkové
epidemie, našlo se na dvě stě
odvážlivců, kteří se téměř tři
hodiny bavili tancem, zpěvem a
různými soutěžemi. Všichni
přítomní si domů odnášeli spoustu
k rá s n ýc h c e n , m e z i k t e r ý m i
nechyběl ani tablet a mobilní
telefon. Děkujeme a už dnes se
těšíme na další dětský karneval
(v pořadí již osmnáctý).

LÁNŠTÍ SPONZOŘI

Úpice:
Adam elektro f. o., Agentura Generali - paní
Viková; Autoopravna Baro, Cukrárna Maratonstav,
Česká spořitelna, Drogerie Teta, Eldorádo – Ráj
dobrodružství a her, GE Money bank, Chovatelské
potřeby – paní Součková, Jízdní kola – paní
Bártová, Juta – a. s., Kadeřnictví – paní
Břicháčková, Kadeřnictví – paní Modrzewská,
Keramika – paní Zaňková, Kouzlo barev a
drogerie, Krkonošská lékárna s. r. o., lékárna
Dr.Max, Maso Kazda, N-SYS s r. o., Obchod
potravinami Toman - pan Josef Jansa, Oblečení pro
malé děti, Osvětlovací technika – paní Hudá,
Opravna obuvi – pan Knap, Paliva Zaňka, pan
Josef Středa, paní Hana Maternová, paní Helena
Kábrtová, Papírnictví – paní Součková, Papírnictví
– paní Vodičková, Penzion u Řezníčků, Pneuservis
– pan Čermák, Prodejna PC – pan Kábrt, Prodejna
polských potravin, Prodejny – vietnamští
obchodníci, Relax centrum, Sekond hand Anna,
Sklo porcelán – paní Melicharová, Sklenářství –
ing. Jaroslav Kostka, Textil – paní Čepelková, Textil
– paní Urbancová, Textil SOS, Tiskárna Ofset,
Trafika – pan Rychlík, Tonava a. s., Vinotéka ZS,
Zlatnictví – paní Mádrová, Zverimex – paní
Jaroušová, Železářství Melichar a další, kteří si
nepřáli být jmenováni…
Batňovice:
pan Jaroslav Rosa

Mladé Buky:
Grund a. s.

Náchod:
Vella Náchod s. r. o.

Trutnov:
Siko koupelny

Praha:
Sodexo s. r. o.

Staré Hradiště:
JIP, Východočeská a. s.

Suchovršice:
Partis a. s.

(Tch)
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Lyžařský výcvik
Žáci 5. tříd ZŠ Úpice-Lány si týden před jarními prázdninami zpestřili
pobytem na sjezdovce v Petříkovicích, kde absolvovali lyžařský kurz. Stejně
jako v loňském roce se ho zúčastnilo 23 dětí.
Každé ráno pod lánskou školu přijel skibus, který odvezl lyžaře do
Petříkovic. Výuka probíhala v dopoledních hodinách ve dvou blocích s
půlhodinovou přestávkou na svačinu. Na oběd jsme se vraceli opět do
školy.
Žáci byli rozděleni do tří skupin podle výkonnosti. Zkušenější lyžaři
zdokonalovali svoji techniku. Začátečníci se nejprve seznamovali s
pohybem na lyžích a jízdou na vleku. V úterý po svačině již však všichni
sjížděli bez větších obtíží velkou sjezdovku a rozdíly mezi začátečníky
a pokročilými rychle mizely.
V pátek na všechny lyžaře čekal očekávaný závod mezi slalomovými
brankami. Všichni závodníci slalomové branky projeli a úspěšně se dostali
do cíle. V týdnu po jarních prázdninách proběhlo vyhodnocení
slalomového závodu. Každý účastník obdržel diplom a sladkou odměnu.
Žáci “lyžák" zvládli bez zranění a s petříkovickým svahem se
poprali úspěšně. Zaslouží si tedy velkou jedničku. Kurz se jim líbil a již nyní
se těší na další lyžařský výcvik, který je čeká v 7. třídě.
Panu Bočkovi, majiteli skiareálu Petříkovice, děkujeme za
spolupráci při organizaci celého kurzu i za poskytnutí
výhodných cenových podmínek (cena za týdenní kurz činila
1 100 Kč). Děkujeme také rodičům, že umožnili svým
dětem zúčastnit se této akce. A my-pedagogové máme
radost z toho, že žáky lyžování bavilo, naše pokyny plnili
bez obtíží, chovali se vzorně a podle jejich ohlasů si týden
plný pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu patřičně užili.
V příštím roce nás čekají dva lyžařské kurzy. První, pro žáky
současných 6. a 7. tříd, proběhne již v prvním lednovém týdnu na chalupě
"U Supa" v Deštné v Orlických horách. Druhý kurz je určen pro současné
žáky 4. třídy a v případě dostatečného počtu zájemců se uskuteční v únoru
2016 opět v Petříkovicích.
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LYŽAŘSKÉ ZÁVODY 5. TŘÍD - PETŘÍKOVICE 2015

LYŽAŘSKÉ ZÁVODY 5. TŘÍD - PETŘÍKOVICE 2015
1. skupina - chlapci
Kuťák David

5. A

33,93

1.

Šíma Martin
Goder Tomáš

5. A
5. A

34,27
34,49

2.
3.

1. skupina - dívky
Jiránková Natálie

5. B

35,2

1.

Teichmanová Hana

5. A

37,43

2.

Novotná Daniela
Zelinková Petra
Středová Aneta

5. B
5. A
5. B

39,25
39,63
40,02

3.
4.
5.

Staňková Tereza

5. A

40,31

6.

Lorencová Nicol
Košnarová Andrea
Vodičková Kateřina

5. A
5. B
5. B

40,61
43,56
51,03

7.
8.
9.

2. skupina - mix
Prokopová Zuzana

5. B

40,73

1.

Potoček Václav

5. B

41,36

2.

Hübnerová Eliška
Dašková Markéta

5. B
5. B

43,26
44,58

3.
4.

Doležalová Petra

5. B

45,8

5.

Pícha Tobiáš
Kuťáková Martina

5. A
5. A

47,88
48,16

6.
7.

Neureiterová Veronika

5. A

49

8.

Horká Petra
Zítková Alena

5. B
5. B

50,24
51

9.
10.

Jansová Karolína

5. B

54,55

11.

(Jč, Vá, Vč)

Matematická soutěž
Na konci ledna proběhla napříč druhým stupněm matematická soutěž
„Nejlepší počtář“. Žáci 6. - 9. tříd řešili stejné úlohy zaměřené na
numerické výpočty a logiku. Rozdíl byl pouze v časovém limitu. 6. a 7. třídy
počítaly 20 minut, osmákům a deváťákům muselo stačit minut 15.
Nejlepšího výsledku (ztráta jednoho bodu z maximálních 13) dosáhla
Natálie Poláchová z 9. A. Gratulujeme!
7

Zde je přehled nejúspěšnějších počtářů v rámci jednotlivých tříd:
6. A Osmíková Tereza

9 bodů

6. B Píša Matěj
Sedláčková Hana
Jarý Pavel
Beneš Miroslav

8
8
8
8

7. A Tomanová Anna
Vlček Ondřej
Košková Jana

9 bodů
9 bodů
9 bodů

7. B Krejzl Martin

9 bodů

8. A Zákravský Jakub

8 bodů

8. B Kopecká Tereza

10 bodů

9. A Poláchová Natálie
Wajsar Bono
Mikešová Simona
Žďárský Ondřej

12 bodů
10 bodů
10 bodů
10 bodů

bodů
bodů
bodů
bodů

Další soutěže nás čekají v březnu:
⇒ 20. března proběhne MATEMATICKÝ KLOKAN (2. – 9. třída)
⇒ 23. – 25. března PYTHAGORIÁDA (5. – 8. ročník)
Iveta Jiříčková, Jana Kyselicová a Martin Kejzlar

Dějepisná olympiáda
Dne 20. ledna proběhlo v Hostinném okresní kolo 44. ročníku
Dějepisné olympiády, ve které nás reprezentovala trojice žáků naší školy Natálie Poláchová, Anna Prouzová a Lukáš Drábek.
Po 8. hodině ranní dorazili žáci spolu s doprovodem, panem učitelem
Hučkem, na místo, kde proběhla prezentace. V 9:15 bylo soutěžícím
rozdáno zadání olympiády, na jehož vypracování měli 90 minut. Se
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záludností otázek se z žáků naší školy nejlépe poprala Natálie Poláchová,
která získala 69 bodů. Tento výsledek ale nestačil na obhajobu úspěchu z
minulého roku a do krajského kola se tedy nepodařilo postoupit.
Děkujeme všem zúčastněným za příkladnou reprezentaci školy.
Natalie Škaloudová ÚL

Mladý Demosthenes
Změny v pravidlech VIII. ročníku Young Demosthenes.
Mezinárodní kolo této soutěže skončilo v loňském roce pro naši školu
mimořádným úspěchem: vítězstvím Heleny Melicharové, žákyně 9. třídy. A
protože ve školním kole nenašla Helena ani letos přemožitele, jsme
zvědavi, jak daleko postoupí v VIII. ročníku.
Společně se Šárkou
Šrámkovou měla školu reprezentovat počátkem února v regionálním kole
v Pardubicích. Bohužel paní Jana Adámková, předsedkyně poroty a
zároveň hlavní organizátorka soutěže, se stala účastníkem vážné dopravní
nehody. Proto regionální kola proběhnou jako kola neveřejnákorespondenční. Kameraman Tv JS natočí záznam monologu obou dívek a
ten zašle škola pořadatelům soutěže. Odborná porota vyhodnotí všechny
zaslané záznamy vystoupení a určí pořadí na 1. - 3. místě za každý region,
v každé věkové kategorii. Přehled vítězů bude zaslán do všech škol, které
se regionálního kola účastní. Vítěz regionálního kola automaticky postupuje
do kola krajského.
Věříme, že Helena a Šárka budou úspěšné a že se jim podaří
vybojovat postup do dalšího kola. O výsledcích vás budeme samozřejmě
informovat.
Paní Janě Adámkové přejeme brzké uzdravení.
(Pk Č)

Jazykový koutek - jablko sváru
Před mnoha a mnoha dávnými lety, kdy ještě téměř nic nebylo
skutečné a téměř všechno bylo vymyšlené, se ženil jeden krásný Řek
jménem Péleus. Tenhle Péĺeus chtěl mít opravdu nádhernou svatbu, prostě
něco, co tu ještě nebylo. Pozval si proto na hostinu všechny řecké bohy.
Pardon! Všechny ne. On totiž na jednu bohyni zapomněl. A jak už to tak
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bývá, zapomněl právě na tu, na kterou zapomenout neměl. Byla to totiž
Eris – bohyně sváru.
Eris nejprve dělala, jako by se nic nestalo, ale
když byla hostina v nejlepším, nakoukla do síně a
vhodila mezi svatebčany jablko, na kterém bylo
napsáno: „ Pro nejkrásnější bohyni.“ No,
P ro
n ej k
řekněte v dámské společnosti větu: „Která z vás
r
b o hy ás nější
je nejkrásnější, nechť si to jablko vezme.“
ni
Po dlouhých úvahách a sporech došli hosté
k názoru, že o jablko by se nejspíš mohly ucházet
Héra (Diova manželka), Palas Athéna (bohyně moudrosti a umění) a
Afrodita (bohyně lásky). Tím to prozatím skončilo. Na žádné určitější
úsudky si už nikdo netroufl. Všichni se chtěli vyhnout neshodám s tak
významnými bohyněmi. Bylo proto dohodnuto poohlédnout se po soudci
jinde. Volba padla na krásného pastevce ovcí Parida
Každá ze tří bohyň se snažila půvabného rozhodčího uplatit a ovlivnit
tak jeho volbu.
Héra mu za příznivý rozsudek nabídla moc a bohatství, Athéna
moudrost a slávu a Afrodita nejkrásnější ženu na světě.
Paris se dlouho nerozmýšlel a jablko dal Afroditě. Ta svůj slib splnila,
ale nešťastnou shodou okolností byla však největší kráska té doby už
vdaná. Jmenovala se Helena a měla za manžela spartského krále
Meneála. Paridovi nezbývalo nic jiného, než Helenu unést.
Zbývající dvě bohyně se pastevcovým rozhodnutím cítily dotčeny a
okamžitě se postavily na stranu oklamaného krále. Ten pak následně získal
i podporu celého Řecka. Zanedlouho již téměř 1200 korábů vyrazilo ke
břehům Tróje, kde se se svým vojskem opevnil Paris. Deset let trvala válka
pro krásnou Helenu. Nakonec však byla Trója přece jen dobyta.
Pověst dále praví, že nejlepší trójští mužové padli a s nimi i výkvět
řeckých bojovníků,a to všechno kvůli jednomu jedinému jablku.
(Tch)
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Jak to vidím já: Svět se mění a my s ním
Dalším tématem celoročního projektu Jak to vidím já bylo téma Svět
se mění a my s ním. Všichni, kteří odevzdali svůj příspěvek, si zaslouží
pochvalu. Z vašich názorů je patrné, že to, co se děje všude kolem nás,
vám není rozhodně lhostejné.
Tentokráte předmětová komise češtiny
vybrala pouze úryvky z jednotlivých prací.
Přírodní podmínky se mění neustále. Můžeme si
za ničení planety i my sami, protože některé naše
přístroje i věci vyzařují různé škodlivé látky, které ničí
ozonovou vrstvu. Přírodu také ničí člověk, odhazuje
odpadky, do řek vypouští škodlivé chemikálie a kácí
lesy, které nám dávají kyslík. Někteří lidé se snaží
přírodu chránit, udržovat ji a sázet nové stromy.
Iveta Rohanová, 7. A
V téhle době se žije mnohem lépe a jsem rád za to, že nežiji v době
středověku nebo v době 2. světové války. Nové technologie nám přinesly
atomovou bombu, granáty a další typy zbraní, které se dají použít na
ničení lidstva i celé planety Země. Věřím, že se lidstvo poučilo ze svých
chyb a použití nových technologií nepovede k další katastrofě. Jsem rád, že
se mám dobře a doufám, že stejně dobře se mají i ostatní a že už nikdy
žádná válka už nebude.
Viktor Kábrt, 7. A
Podle mého názoru je kosmetika pro malé děti z 1. stupně naprosto
nepodstatná věc. Teprve minulý rok jsem si odvážila namalovat řasy
řasenkou. Když teď potkám sedmiletou holčičku na ulici s řasenkou a
leskem na rty, skoro se jí bojím. A taky se ptám sama sebe, jak to vůbec
mohou rodiče dovolit? Malé holčičky by si měly hrát na ulici nebo běhat po
loukách za městem, ne trávit hodiny u kadeřníka a doma úpravami vlasů a
nanášením kosmetiky.
Jana Košková, 7. A
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Již delší dobu pozoruji, že se mění počasí. Teď
už se sníh vyskytuje jen zřídka, a proto si hledáme
jiné zájmy. Místo na lyžích jezdíme na kole,
chodíme na procházky a jezdíme na plavání.
Změna počasí má tedy vliv na to, jak trávíme volný
čas. Za takovéhoto počasí vítězí televize, počítače a
spousta dalších „zabijáků“ volného času. Čas, který
bychom za lepšího počasí strávili sáňkováním,
lyžováním nebo bruslením, teď většinou trávíme
doma.
Martin Peterka, 7. A
Svět se mění, mění se elektrotechnika, oblečení a spousta dalších věcí.
Všichni se přizpůsobujeme věcem, které jsou zrovna v módě, co je aktuální,
trendy a oblíbené. Myslím, že dříve bylo lidem celkem jedno, co nosili, ale
hlavně, že jim nebyla zima nebo naopak teplo. Teď tomu tak není.
Málokdo vyjde z domu neustrojený podle poslední módy nebo
nenamalovaný.
Natálie Šolcová, 8. B
Občas slyším od rodičů výtku, že jsme generace mobilních telefonů a
počítačů. Vyprávějí mi, jak v dětství neměli tyhle vymoženosti a jak si své
dětství více užívali. Trávili se svými kamarády více času, chodili více ven,
hráli spolu hry, podnikali různé akce a užívali si společně více zábavy.
Také více četli a dívali se méně na televizi. Proto se mě rodiče snaží
odhánět od počítačů a televize, zabavují mi mobil. Nutí mě
namísto toho chodit více ven a trávit více času s kamarády.
Podnikají se mnou akční výlety. V létě na rafty a kola, v zimě
na lyže nebo mě berou o víkendu jen tak na procházku. Vím,
že to dělají proto, abych i já, až budu dospělý, měl hezké
zážitky a veselé vzpomínky, jako měli oni, když byli malí.
Ondřej Nývlt, 7. B
Více se nakupuje, více se spotřebovává, méně se opravuje, co
nefunguje, hned se vyhazuje. Vyrábí se více, často zbytečnosti. Přírodní
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materiály nahrazujeme plasty, které, když doslouží, zatěžují přírodu. Nebo
sport. Dříve se sportovalo hlavně pro radost. Dnes je vrcholový sport
ovlivňován přílišnou reklamou, dopingem a penězi. Místo, abychom udělali
pár kroků pěšky, vozíme se v autě, a tak ničíme životní prostředí. Myslíme
jen na peníze a zapomínáme na city a na lásku.
Ondřej Bekr, 8. B
A vztahy? Vztahy se už vůbec neřeší osobním
setkáním, ale výhradně skrz facebook nebo jiné sociální
sítě. Ti dva si jsou schopni psát i celé dny, ale když
potom stojí tváří v tvář proti sobě, tak jen stojí a mlčí.
Gabriela Jursíková, 8. B
Nebo mi nejde do hlavy toto: jdete po ulici a tam malé šestileté děti
s cigaretou v ruce a v pohodě si kouří a ještě si cigaretu předává s
kamarádem. A ta sprostá slova, co z nich vypadnou? O tom už raději ani
nemluvím.
Anna-Marie Goderová, 8. B
Na toto téma mě okamžitě napadlo napsat o tom,
co řeším teď poměrně často. Situace, která se neustále
opakuje. Mamka mně dává oblečení, které někdy
vypadá jako z 60. let. No, znáte to… Například
zvonové kalhoty a podobně. A diví se, proč to nechci! A
říká: „To je mám jako vyhodit?“ Já si v duchu pomyslím:
„Jo, mami, vyhoď!“ Následně přichází situace, kdy jí
řeknu, že to oblečení nechci, a ona mi vzápětí nabídne
další věc, která se zkrátka už nenosí… Tak kdy už
konečně pochopí, že svět se mění a my s ním?
Lucie Melicharová, 8. B

Loupežnická pohádka
Letos probíhá již 21. Ročník soutěže ÚPICE BRATŘÍ ČAPKŮ. Celkem
dvanáct prací do soutěže odeslala předmětová komise češtiny. Žáci mohli
13

vybírat ze dvou témat: První loupežnická pohádka a Volné téma.
Vyhodnocení soutěže a přehlídky oceněných prací se uskuteční poslední
dubnový čtvrtek v Městském sále v Úpici. Vy si už teď můžete přečíst
pohádku Matěje Píši z 6. třídy.

První loupežnická pohádka
Můj pradědeček byl už starší pán, baculatý, v obličeji červeňoučký,
ale na svůj věk stále veselý a čilý. Poslyšte, co se mu onehdy stalo.
Jednou se tak vracel z trhu a cestou ho na horách přepadla ohromná
bouře. A protože měl raději pivo než vodu, poohlédl se po hospodě.
Uviděl jen jednu. Nebyla nic moc. Vešel dovnitř a dostal se rovnou na
loupežnický bál. Zasedl do rohu vedle loupežníka, který jedl řízky
s okurkami. Popřál mu dobré chutnání. Ale to neměl dělat. Jak loupežníci
viděli, že se tam zatoulala dobrá duše, chtěli se pobavit na jeho účet.
Loupežnice Kokotka ho vyzvala k tanci – ke
kvapíku. Pradědeček se vymlouval, že má holínky a
všichni loupežníci se mu smáli. Pradědečkovi to bylo
líto, pokusil se tedy zalhat: „Já jsem taky v převleku,
jsem velký vrah, zamordoval jsem muže, ženy i děti“.
Loupežníci se jen smáli: „Ty nejsi žádný zloděj ani
vrah. Jestli chce někdo být zlodějem nebo vrahem,
musí k nám do učení. Zloděj nebo vrah musí být
uzounký a mrštný, aby se mohl všude schovat, všude
se vytáhnout a kdekoliv se protáhnout a jestli takový
není, musíme ho obrousit, ohoblovat, opálit a vysušit
pod zemí, ve vzduchu a v ohni.“
Jak to pradědeček uslyšel, dostal strach, ale věděl, že nemá na
vybranou, a tak řekl: „Tak mě pááááni loupežníci učte.“

„Tak dobře,“

promluvil Lotrando, „sundej si holínky.“ Pradědečkovi je doma pomáhala
sundávat prababička. Chvíli mu to tedy trvalo, než se mu to samotnému
podařilo. Mezitím mu loupežníci pověsili na krk ceduli s nápisem „Nikdo.“
To proto, aby ho nikdo neviděl. Namalovali mu obličej, aby ho nikdo
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nepoznal a řekli mu: „Teď se budeš plížit. Když ale jen zrnko prachu
skřípne, tak tě obrousíme a osekáme, opálíme a vysušíme pod zemí, ve
vzduchu a na ohni.“ Pradědeček se snažil, ale byl moc kolébavý a po
každém kroku podlaha ukrutně zaskřípala. Loupežníci se smáli, a tak si ani
nevšimli průvodu, který se blížil k hospodě.
„Kdo by to mohl být?“, lekli se loupežníci. „Možná zemní maršálek nebo
generál nebo dokonce sám policejní šéf s plukem biřiců a policistů, aby nás
chytili, zajali a odvedli pod šibenici.“
Lotrando se zamyslel a řekl: „Postavte se nehnutě jako sochy a to
ostatní nechte na mě.” Do hospody na bál vešel britský vévoda a Lotrando
mu namluvil, že se jmenuje Panákáno a že má svůj cirkus s pohyblivými
loutkami. Byl ochoten mu ukázat, jak každá loutka funguje. Zmáčkl tedy
pomyslný knoflík a postupně každá z loutek vévodovi předvedla, co
dovede. Vévoda řekl, že si je koupí a vezme k sobě do pokoje. Jak
Lotrando uslyšel, že mu vévoda leze přímo do pasti, byl nadšený. Ale
vévoda se chtěl ještě podívat, co dělá loutka pradědečka. A pradědeček
začal zpívat loupežnickou hymnu, kterou předtím od loupežníků slyšel a
přitom postupně odhaloval, že loutky jsou hledaní loupežníci. Vévodovi
společníci je potom všechny spoutali a odvedli k soudu.
Když to pradědeček pak doma vypravoval babičce, byla moc ráda,
že se jí vrátil v pořádku, živý a zdravý.
Matěj Píša

Znakový jazyk
Únor - stále ještě zimní měsíc, ale my si ho prohřejeme trochou lásky.
Ano, hádáte správně, Valentýn, svátek všech zamilovaných. Vím, že už je
tento den za námi, ale důvodů, proč říci někomu něco hezkého, je spousta.
V tomto čísle nás čekají znaky, kterými budeme blízkým sdělovat, co pro
nás znamenají. Zároveň jimi určitě uděláme druhým radost. Takže se do
toho pustíme.
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Miluji tě
Skládá se ze dvou znaků: „milovat” a „tebe”.
Milovat = obě ruce jsou otevřené s prsty u sebe a
střídavě se dotýkají brady směrem dolů (celkem se
dotknou brady každá dvakrát).
Tebe = u rozevřené ruky pokrčíme prostředníček
(směrem k dlani) a pohybem dopředu ukážeme na
člověka, kterému to říkáme. Skládá se ze dvou
znaků - “milovat” a “tebe”.
Láska
Malíček, prsteníček i prostředníček sevřeme do dlaně a ukazováček s
palcem pokrčíme, jako bychom drželi něco malého (např. balíček
žvýkaček). Tímto tvarem ruky se dotkneme ramene u pasivní ruky (praváci
tedy levého ramene, leváci naopak) a
poté se dotkneme pasu na straně ruky,
kterou znakujeme. Uděláme si vlastně
takovou šerpu.

Srdce (tvar)
Ukazováčky nakreslíme do vzduchu srdce, každý
ukazováček jednu polovinu.
Chodit s někým
Tento znak se používá ve smyslu, když s někým chodíte nebo vyprávíte o
svém příteli/přítelkyni.
Obě ruce jsou sevřené v pěst až na palce, těmi ukazujeme „jedničku”. Obě
ruce se dotknou prsty a pohybem
dopředu se opět rozpojí. Tento pohyb
zopakujeme dvakrát. Tento znak se
používá ve smyslu, když s někým
chodíte nebo když vyprávíte o svém
příteli/přítelkyni.
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Kamarád
Prsty na ruce dáme do tvaru „dobře”, tedy ukazováček
se s palcem spojí do tvaru písmene „O” a zbylé tři
prsty rozevřené. Pro znak „kamarád/ka” tímto tvarem
ruky poklepeme dvakrát na rameni pasivní ruky
(praváci na levém rameni, leváci obráceně).
Štěstí
Popřát někomu štěstí se může hodit kdykoliv, proto považujeme tento znak
za velmi důležitý.
Pasivní ruka směřuje dlaní dolů.
Aktivní ruka spojí prostředníček s
palcem, jako když chceme cvrnkat
kuličky, a pohybem přes pasivní ruku
(přiložíme aktivní k pasivní) cvrnknutí
provede.
Doufám, že dnešní znaky budou pro vás inspirací, jak říci něco pěkného a
milého.
Jana Švehlová

Tábor se znakovým jazykem o velkých prázdninách
Na červenec jsme připravili tábor, na který se můžou vydat i ti, kteří
nejsou členy kroužku znakového jazyka, a přesto by se chtěli naučit něco
nového, případně získat další kamarády. Nebudou chybět ani výlety a
zábavné kořeníčko.
Tábor proběhne na Pavlátově louce, krásném místě v Novém Městě
nad Metují (více informací naleznete na webových stránkách http://
www.pavlatovalouka.wbs.cz/). Jedná se o krásné a tiché prostředí kousek
od města, obklopené lesem a potůčkem. Ubytování v chatkách nebo hlavní
budově. V areálu nechybí sociální zařízení s teplou vodou. Chutná strava
5x denně a pitný režim. Součástí areálu je také malá tělocvična, bazén,
ohniště a hřiště.
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Termín:
Cena:

Od 12. 7. 2015 (neděle) do 22. 7. 2015 (středa).
3000 Kč (možné na splátky) zahrnuje: ubytování, strava 5x
denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře), pitný režim,
pojištění, výlety, odměny pro děti a táborové tričko na památku
pro všechny účastníky.
Program: Učení se znakovému jazyku hrou v přímé komunikaci s
neslyšícími (budeme mít neslyšící vedoucí), tvoření (pletení
košíčků, malování na textil, atd.), výlety do přírody.
V případě zájmu mě kontaktujte, prosím, na e-mailu: svehlova@zsul.cz.
Jana Švehlová

Rozhovor s Janou Strachotovou
V září k nám do školy přibyla spousta nových tváří.
Jednou z nich je paní Jana Strachotová,
naše nová hospodářka.
Připravili jsme s ní krátký rozhovor.
Oblíbené jídlo:
Oblíbené zvíře:
Oblíbená barva:
Oblíbená činnost:
Životní motto:

=> srnčí medailonky
=> kůň
=> modrá, zelená, lososová
a červená
=> nyní nejvíce hra s dcerami,
ale jinak například aranžování květin
=> „Život není peříčko“.
„S úsměvem jde všechno líp“.

Odkud k nám přicházíte?
Od narození žijí v Úpici. Do školy jsem nastoupila po ukončení mateřské
dovolené.
Jak se vám líbí na naší škole?
Ve škole se mi líbí. Je hezká, i když zvenčí působí jako obrovská budova,
uvnitř je útulná a člověk se tu cítí příjemně.
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Jak jste se dostala k práci sekretářky?
V podstatě tak pracuji pořád, jen s menšími rozdíly v práci. Po střední škole
jsem nastoupila jako bankovní úřednice a teď po mateřské dovolené
pracuji zde.
Co se vám líbí na profesi sekretářky?
Rozmanitost a samostatnost v práci.
Jak vzpomínáte na dobu, kdy jste chodila na základní školu?
S úsměvem a trochu s nostalgií. Dnes mi to přijde jako krásné, veselé a
bezstarostné období.
Jaký byl váš oblíbený předmět?
Matematika, dějepis a výtvarná výchova.
Jak trávíte svůj volný čas máte, nějaké zájmy, koníčky?
Nyní mě nejvíce zaměstnávají moje dcerky, ale jinak ráda jezdím na kole,
pracuji s květinami. Mám ráda jakékoli ruční práce a ráda si také přečtu
nějakou knížku, když mi zbude čas.
Prozradíte nám něco o své rodině?
Bydlím v malém domečku u hvězdárny, který jsme si manželem Martinem
postavili. Mám dvě dcery Dominiku a Danielu. Dominičce je už 7 let a
chodí tady do školy, Danielka je ještě malá, teď v lednu jí byly 3 roky a
chodí do mateřské školky v Suchovršicích. Jsou to veselé a bezva holky a
snaží se mi dělat radost.
Máte nějakého domácího mazlíčka?
Žádné zvířátko zatím doma nemáme, ale protože bydlíme u lesa, tak o ně
není nouze. Neustále máme na zahradě srnky, zajíce, dokonce i liška nás
navštívila. I když já je za mazlíčky nepovažuji, protože mi neustále
„ožírají“ keře a květiny na zahradě. Dcery je však rády pozorují z okna.
Děkujeme, že jste si na nás udělala čas.
Gabriela Balcarová, Matěj Kaizr
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Dětský koutek
=> křížovka

20

detskestranky.cz

=> sudoku

=> omalovánka
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Čínský horoskop
Had (1965, 1977, 1989, 2001, 2013)
Had má ve většině zemí světa velmi
špatnou pověst. Zato v zemích Asie je
naproti tomu pro svou moudrost a ostrovtip
velmi vážen a ceněn. Muž narozený v
tomto znamení je citlivý a plný humoru.
Žena je hezká a razí si svou cestu životem
nezřídka svou přitažlivou krásou. Had je
též trochu plachý. Přemýšlí velmi mnoho a
hluboce, má bystrý rozum a často
filozofuje. Velmi vyvinutý instinkt mu často
umožňuje vyhnout se nebezpečným a
spletitým situacím, nacházet východiska tam, kde jiní jsou bezradní, a včas
se protlačit k lidem nebo do míst jemu prospěšným.
Spoléhá víc na své vlastní smysly, dojmy, pocity než na zkušenosti a rady
druhých. Je velmi rozhodný a sebevědomý a nemůže snést, aby v nějaké
situaci ztroskotal. Ač od přírody rozvážný, činí svá rozhodnutí rychle.
Na co se můžete těšit?
Děti nebo mladší příbuzní vám tento týden budou dělat radost. Nejenže
vás výjimečně nebudou ničím zlobit, ale dokonce vás překvapí něčím, co
byste od nich nikdy nečekali. Nezapomeňte jim dát najevo svoji
spokojenost a pochválit jejich šikovnost.
Na co si dát pozor?
Jedno drobné zdravotní trápení sice nebude nikterak vážné, ale přinese
vám zbytečné starosti. Přečtete si něco, co vás trochu vystraší a budete mít
sklon malovat čerta na zeď. Až později pochopíte, že jste se obávali
zbytečně, problém rychle odezní.
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Připravujeme
02. 03. 2015

08:00 - 10:30

3. + 4. tř.: 1. lekce plavání

05. 03. 2015

08:00 - 10:30

1. + 2. tř.: Plavecký výcvik

05. 03. 2015

10:15 - 11:45

3. - 9. tř.: Taneční akademie ZUŠ

06. 03. 2015

08:15 - 09:45

1. - 2. tř.: Taneční akademie ZUŠ

09. 03. 2015

08:00 - 10:30

3. + 4. tř.: 2. lekce plavání

12. 03. 2015

08:00 - 10:30

1. + 2. tř.: Plavecký výcvik

12. 03. 2015

11:30 - 14:30

1. - 5. tř.: Šplh - okrskové kolo

14. 03. 2015

08:00 - 17:00

Úpická laťka - soutěž ve skoku vysokém

16. 03. 2015

08:00 - 10:30

3. + 4. tř.: 3. lekce plavání

19. 03. 2015

Astronomická olympiáda - krajské kolo - odesílání

19. 03. 2015

08:00 - 10:30

1. + 2. tř.: Plavecký výcvik

23. 03. 2015

08:00 - 10:30

3. + 4. tř.: 4. lekce plavání

24. 03. 2015

07:30 - 13:00

Soutěž ve zpěvu - okresní kolo (0., I., II. kategorie)

24. 03. 2015

16:00 - 18:30

Konzultační odpoledne pro rodiče

25. 03. 2015

07:30 - 13:00

Soutěž ve zpěvu - okresní kolo (III., IV. kategorie)

25. 03. 2015

09:00 - 12:30

4. - 5. tř.: Vybíjená (dívky) - okrsek

25. 03. 2015

13:00 - 16:00

4. - 5. tř.: Vybíjená (chlapci) - okrsek

26. 03. 2015

08:00 - 10:30

1. + 2. tř.: Plavecký výcvik

26. 03. 2015

09:00 - 13:30

6. - 9. tř.: Beseda o životě se zrakovým postižením

30. 03. 2015

08:00 - 10:30

3. + 4. tř.: 5. lekce plavání

31. 03. 2015

13:00 - 15:30

2. - 3. tř.: Vybíjená - okrsek

Vydává Základní škola Úpice-Lány ve spolupráci s Dětským parlamentem
Adresa redakce: Palackého 793, 542 32 Úpice, tel.: 499 881 124, 775 032 541
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Odpovědný redaktor: Mgr. Jakub Huček
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04/ 03/ 2015
05/ 03/ 2015
06/ 03/ 2015
09/ 03/ 2015
10/ 03/ 2015
11/ 03/ 2015
12/ 03/ 2015
13/ 03/ 2015
16/ 03/ 2015
17/ 03/ 2015
18/ 03/ 2015
19/ 03/ 2015
20/ 03/ 2015
23/ 03/ 2015
24/ 03/ 2015
25/ 03/ 2015
26/ 03/ 2015
27/ 03/ 2015
30/ 03/ 2015
31/ 03/ 2015

vepřová pečeně na houbách, dušená rýže

mořská štika v mandlovém těstíčku, bramborová kaše

hrachová kaše, uzená kýta, zelný salát

rizoto z vepřového masa sypané sýrem, červená řepa
rybí filet na másle, bramborová kaše, zeleninový salát

rajská omáčka, hovězí maso vařené, kolínka

smažený sýr, brambor, zeleninový salát

svíčková na smetaně, houskový knedlík

karlovarský guláš, noky
vepřový špíz, brambor, zeleninový salát

čína z kuřecího masa, dušená rýže

vepřová pečeně, chlupaté knedlíky, zelí kysané

losos na zelenině, brambor

džuveč s rýží
francouzské brambory zapečené

hovězí na česneku, bramborový knedlík, špenát

halušky s perkeltem
sekaná pečeně, bramborová kaše

51, 3, 7, 9

51, 3, 7

51, 3, 7, 12 kapustový karbanátek, bramborová kaše, zeleninový salát

vepřové maso v mrkvi, brambor

51, 3, 7

4, 7, 9, 12

51

51, 6

7, 12

51, 3

4, 7, 12

7

51, 4, 7, 61

51

51, 3, 7, 12

25. 02. 2015 - 27. 02. 2015

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

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

čočka nakyselo, vejce vařené, okurka kysaná
domácí buchty s mákem a tvarohem

tuňákový kuskus

langoše se sýrem a kečupem

kuře pečené na zelenině, dušená rýže

šoulet/ hrách a kroupy/, uzená kýta, zelný salát
vepřový vrabec, bramborový knedlík, zelí kysané

tortillas plněný kuřecím masem, tatarská omáčka

palačinky s džemem

cikánská hovězí pečeně, houskový knedlík

zapékaná rýže se zeleninou
kuřecí plátek plněný sýrem a slaninou, brambor

uhlířské špagety sypané sýrem, kečup

51, 3, 7

51, 7, 12

51, 7

51, 7

3, 7

51

alergeny

51, 3, 7

3, 7

51, 4

51, 3, 7

7, 9

51, 7, 12

51

51, 3, 7

1,51,
3, 3,
77

51, 3, 7

51, 7, 12

3, 7

51, 3, 7

51,
3, 7, 12
1, 7,

7, 9, 12

51, 3, 7, 12

506,- Kč
550,- Kč
572,- Kč
1144,- Kč

plněný bramborový knedlík uzeným masem, zelí kysané

stehýnko nadivoko s bramborami a mrkvovým pyré

kynuté knedlíky plněné ovocným džemem
omeleta se špenátem, brambor

vepřová játra na roštu, brambor, tatarská omáčka

azu po tatarsku, špagety sypané sýrem

lasagně s mletým masem a zeleninou

kuskus s kuřecím masem a kukuřicí
rýžový nákyp s meruňkami

02. 03. 2015 - 31. 03. 2015
VOLBA 2

Alergeny : 1 - obiloviny obsahující lepek, 2 - korýši, 3 - vejce, 4 - ryby, 5 - arašídy, 6 - sójové boby, 7 - mléko, 8 - skořápkové plody
9 - celer, 10 - hořčice, 11 - sezamová semena, 12 - oxid siřičitý a siřičitany, 13 - vlčí bob / lupina /, 14 - měkkýši
51 - obiloviny - pšenice, 61 - mandle,
=> a výrobky z nich

polévka dle denní nabídky

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

51, 3, 7, 12

51, 3, 7

51, 7

51, 7, 12

1, 3, 7

51

cena
obědů

02/ 03/ 2015
03/ 03/ 2015

zapečené těstoviny, červená řepa
kuřecí řízek smažený, brambor, zeleninový salát

51, 2, 3, 7

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

DATUM

alergeny

JÍDELNÍ LÍSTEK
VOLBA 1

24

