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Naši “NEJ” v únoru 2015
Sport 6. - 9.
Nikola MANYCHOVÁ (7. A)
Jakub RAABE (9. A)
Radek ROSA (9. A)

Sběr bylin
Matěj Píša (6. B)

Sběr papíru
Denisa KUBIŠOVÁ (6. A)

Hádanky na Moodle
Uzávěrka únorové hádanky, která souvisí
s narozeninami bývalého ředitele naší školy
p a n a M g r. Z d e ň ka N y k l í č ka , by l a
prodloužena do 31. 3. 2015. Panu
exřediteli gratulujeme a přejeme pevné
zdraví a hodně štěstí.
Kromě toho najdete na Moodle i
zajímavé březnové hádanky, které připravil
pan učitel Mgr. Zdeněk Hrabánek. Také ony
mají uzávěrku 31. 3. 2015.

Soutěž na www.zsul.cz
V sekci "Soutěže" najdete "Soutěž pro vás". Až do 31. 3. 2015 mohou
všichni návštěvníci našich webových stránek odpovídat na otázku: Co je to
masopust?
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Olympiáda v českém jazyce
Ve čtvrtek 6. 2. 2015 se konalo okresní kolo dalšího ročníku
Olympiády v českém jazyce. ZŠ Úpice-Lány reprezentovaly Anna Prouzová
a Natálie Poláchová, dvě nejúspěšnější řešitelky z kola školního.
Na Základní školu Rudolfa Frimla v Trutnově
dorazilo celkem 52 nejlepších češtinářů. Naše
zástupkyně se mezi nimi rozhodně neztratily. Anička
skončila se ziskem bodů 24 na 10. – 12. místě,
Natálce 22 bodů stačilo na 16. – 20. místo.
Za umístění v první polovině výsledkové listiny patří oběma dívkám
velké poděkování.
(Pk Č)

Přírodopisná soutěž
V úterý 10. března proběhlo školní kolo v
přírodopisné soutěži. V letošním roce na téma "Život
ve vodě a v jejím okolí". Soutěžící absolvovali dvě
kola, teoretickou část a poznávání živočichů.
Výsledky:
TEORETICKÁ ČÁST
Kategorie 6. třída:

Kategorie 7. - 8. třída:

1. Petra Janečková

6. A

1. Martin Krejzl

7. A

2. Ondřej Astr

6. B

2. Gabriela Balcarová

8. B

3. Pavel Jarý

6. B

3. Natalie Škaloudová

8. B

POZNÁVÁNÍ ŽIVOČICHŮ
Kategorie 6. třída:

Kategorie 7. - 8. třída:

1. Diviška Šiková

6. A

1. Natalie Škaloudová

8. B

2. Matěj Píša

6. B

2. Lucie Boudyšová

7. B

3. Ondřej Astr

6. B

3. Martin Krejzl

7. B
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Zde si můžete ověřit své znalosti z přírodopisu na vybraných otázkách,
které se objevily v soutěži:
1) Podtrhni ptáky, kteří žijí v blízkosti vodních toků.
skorec vodní – strakapoud velký – čáp bílý –
vlaštovka obecná – kos černý – kachna divoká
– ledňáček říční – brhlík lesní – volavka
polelavá – jiřička obecná – sýček obecný –
vrabec domácí
2) Ve skrývačkách se nacházejí názvy sladkovodních ryb. Pokus se je najít.
V dešti kabát promokne.
......................................................................................................
Prodavačka prodala všechno zboží.
......................................................................................................
Všichni si dali pantofle do botníku.
......................................................................................................
Na louce kvetly úpolíny a vstavače.
.......................................................................................................
Jardo, kup struhadlo na okurky!
......................................................................................................
3) Náš jediný pavouk žijící pod vodní hladinou, kde si vytváří i pavučinu,
se nazývá:
a) běžník
b) potápník
c) vodouch
d) křižák
e) podvodník
4) Sladkovodní mlže podtrhni.
hlemýžď — škeble — slávka — perlorodka — perlotvorka — velevrub —
srdcovka — slimák — sépie
(Jč)
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Ohlédnutí za lyžařským výcvikem 5. tříd
Lyžařský výcvik očima žáků 5. tříd
Lyžařský výcvik se mi opravdu líbil. Já jsem předtím na lyžích nikdy
nestála. Po celém týdnu to vypadalo skvěle. Kopce jsem sjížděla už bez
problémů. V pátek jsme měli závody. Jela jsem trochu pomaleji, ale i tak
jsem to zvládla jako ostatní. Jsem moc ráda, že jsem se do kurzu přihlásila.
Byl to hezký výlet!
Veronika Neureiterová, 5. A
Lyžařský výcvik se mi moc líbil. Paní učitelky nás učily
hezky lyžovat. Jediné, co mi trochu vadilo, bylo to, že
ke konci byl sníh velice hrbolatý, proto se v něm špatně
jezdilo.
Alena Zítková, 5. B
Bylo to zábavné, naučili nebo doučili jsme se
lyžovat. Líbilo se mi, že jsme závodili ve slalomu a měli volné jízdy. Moc se
mi to líbilo a myslím, že by to mohlo pokračovat i pro další mladší třídy.
Tobiáš Pícha, 5. A
Na lyžařském kurzu se mi moc líbilo. Dostala jsem šanci se naučit
něco nového na lyžích, jak se zdokonalit a používat hůlky. Kdybych v
sedmé třídě dostala šanci jet znova, tak určitě jedu.
Nicol Lorencová, 5. A
Lyžařský kurz se mi líbil, protože jsem se
naučila lyžovat. Paní učitelky byly ochotné i ve
velkém množství dětí nám vše vysvětlit. Lyžák se mi
moc líbil a těším se na další.
Petra Doležalová, 5. B
Na lyžák jsem se těšila a nezklamal mě. Každému ho doporučuji. Od
té doby se stalo lyžování mým oblíbeným sportem.
Zuzana Prokopová, 5. B
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Soutěž s MS v ledním hokeji

Tipuj vítěze a vyhraj batoh
Cílem soutěže je uhodnout vítěze
MS v hokeji 2015
Zúčastnit se mohou žáci 4. - 9. tříd.
Tipování proběhne 1. - 30. 4. 2015
v hodinách tělesné výchovy.
Vyhraje jedna dívka a jeden chlapec.
Jedinečná šance vyhrát hezký batoh.

Mistrovství světa v ledním hokeji
Mistrovství světa v ledním hokeji je soutěží mužských
reprezentačních družstev členských zemí IIHF. První mistrovství se konalo
už v roce 1920 jako součást olympijských her v Antverpách, oficiálně však
bylo uznáno až roku 1982. Světový šampionát letos po jedenácti letech
znovu zavítá do České republiky, konkrétně do Prahy a Ostravy. Ve dnech
1.–17. května 2015 si tedy přijdou hokejoví fanoušci na celém světě
opravdu na své. Českým hokejistům budeme fandit samozřejmě i my.
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Zatímco trenéra Vladimíra Růžičku
momentálně nejvíce zaměstnává složení a
forma české reprezentace, žáci naší školy
už tipují, kdo se stane v pořadí 79. mistrem
světa v ledním hokeji. Právě správný tip na
vítěze rozhodne o tom, zda budou hrát o
dvě pěkné ceny pro vítěze a vítězku
tipovací soutěže.
Žáci předmětu komunikativní dovednosti dostali jednoduchý úkol:
vytvořte na počítači plakát vyzývající Láňáky k účasti v této soutěži.
Všechny návrhy jste si mohli prohlédnout na sportovní nástěnce v 1. patře,
v časopise otiskujeme návrh nejzdařilejší. Čtěte pozorně a dozvíte se i další
důležité informace
(Pk Tv+sport)

Šplh - 1. stupeň
Dne 12. března 2015 se sešli v tělocvičně naší školy zástupci 1. - 5.
tříd škol úpického okrsku. Tentokráte však nedorazila ZŠ Malé Svatoňovice.
V soutěži družstev se nejlépe dařilo žákům ze ZŠ Bratří Čapků, na 2.
místě skončila ZŠ a ZUŠ ve Rtyni v Podkrkonoší, 3. místo vybojovali Láňáci.
Nejlepšího umístění mezi jednotlivci dosáhli z našich řad Tomáš Goder
(5. A) a Markéta Dašková (5. B). Oba ve svých kategoriích šplhali
nejrychleji. Na stupínku stříbrném skončila Barbora Horáková (2. A), třetí
příčku obsadili David Matějka (5. A) a Aneta Středová (5. B). Po této
soutěži nám patří v
celoroční soutěži Grand
Prix 2. - 3. místo.
Děkujeme žákům za
příkladnou reprezentaci
školy, deváťákům za pomoc
při organizaci závodů.
Další měření sil žáků 1.
stupně proběhne ve dnech
2 5 . a 31. 3 . 2 015 v
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tělocvičně ZŠ Bratří Čapků. Na řadě bude vybíjená.
(Pk Tv+sport)

Lánská laťka
V pondělí 2. března 2015 se v tělocvičně školy sešli žáci, aby změřili
své síly ve skoku vysokém. Ve hře byla nominace na 25. ročník Úpické
laťky. Přeborníky školy ve skoku vysokém pro školní rok 2014/15 se
stali: Iveta Rohanová (dívky 5. - 7. tříd), Gabriela Jursíková (dívky 8. - 9.
tříd), Filip Pančík (chlapci 5. - 7. tříd) a Jakub Raabe (chlapci 8. - 9. tříd).
Dívky 5. - 7. třída
1. Iveta Rohanová (7. A)
137 cm
2. - 3. Lucie Sacherová (6. A)
120 cm
2. - 3. Jindřiška Poddaná (6. B) 120 cm
Chlapci 5. - 7. třída
1. Filip Pančík (7. A)
2. Martin Peterka (7. A)
3. Jiří Holík (7. B)

148 cm
139 cm
130 cm

Dívky 8. - 9. třída
1. Gabriela Jursíková (8. B)
2. Barbora Nyklíčková (9. A)
3. Natalie Škaloudová (8. B)

125 cm
125 cm
120 cm

Chlapci 8.- 9. třída
1. Jakub Raabe (9. A)
2. David Rameš (7. A)
3. Marek Adamec (8. B)

153 cm
140 cm
135 cm

Všem závodníkům děkujeme za účast a vítězům gratulujeme.
(Pk Tv+sport)
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7 kovů z Úpické laťky
V sobotu 14. března 2015 proběhl
v tělocvičně na ZŠ Bratří Čapků již 25.
ročník Úpické laťky, soutěže ve skoku
vysokém, kterou pořádají tři úpické
školy. Letošní ročník byl pro lánské
barvy velmi úspěšný, máme 7 medailí.
První zlato pro nás vyskákala v
mladších žákyních Nikola Manychová
(7. A), která si vytvořila osobní rekord (142 cm). V této kategorii vedle
Nikoly soutěžily za naši školu ještě dvě žákyně 6. B, Jindřiška Poddaná (4.
místo) a Nela Borůvková (7. místo). O několik minut později Nikolu
napodobil její spolužák Filip Pančík. Filip nejenže vystoupil na nejvyšší
stupínek v mladších žácích, ale překonal i rekord Úpické laťky v této
kategorii o 9 centimetrů. Jeho strojové tempo se zastavilo až na výšce 160
cm. Těsně pod stupni vítězů skončil Martin Peterka (7. A) v mladších žácích.
Ve starších žákyních jsme nezískali žádnou medaili. Blízko k medaili měla v
této kategorii Gabriela Jursíková (8. B), která v boji o medaili nakonec
podlehla studentce úpického gymnázia až v rozeskakování o 3. místo. Další
naše starší žákyně, Iveta Rohanová (7. A) a Barbora Nyklíčková (9. A),
obsadily 6. a 11. místo. Za výkon 159 cm v kategorii starších žáků Jakub
Raabe (9. A) bral stříbro. Starší žáci z 8. B Matěj Kaizr a Marek Adamec
vybojovali 5. a 10. místo. V odpolední části jsme měli zastoupení hned ve
třech kategoriích. První i druhé místo v ženách patří opět Láňákům. První
byla Monika Friebelová a druhá paní učitelka Petra Nývltová. Kategorii
muži již několik ročníků ovládá lánský učitel Martin Kejzlar. Ani letos tomu
nebylo jinak, zvítězil výkonem 169 cm. Lány se také rozhodl reprezentovat
loňský absolvent Petr Luštinec, v současné době student 1. ročníku SPŠ
stavební v Náchodě. Petr zdolal 169 cm a obsadil stříbrný post.
Všem Láňákům, současným i bývalým, děkujeme za vzornou
reprezentaci školy, výborné sportovní výsledky a zážitky.
(Pk Tv+sport)
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Zvířátková olympiáda - leden
Leden se nesl ve znamení „NEPOSEDNÉHO PEJSKA“.
Probíhal boj o páté zvířátko a medaile se rozdávaly v
člunkovém běhu, který je jednou z disciplín Olympijského
víceboje. Ti nejlepší byli opět odměněni.

1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. NATÁLIE JANOVSKÁ

1. FILIP RAABE

2. Anna Absolonová

2. Jakub Chobotský

3. Denisa Krůtová

3. Jonáš Kyselica

2. TŘÍDA
1. ELIŠKA ŠŤOVÍČKOVÁ

1. ALEXANDR LAKATOS

2. Barbora Horáková

2. Karel Slavík

3. Barbora Tomanová

3. Lukáš Borský

3. TŘÍDA
1. ILJANA BERÁNKOVÁ

1. ONDŘEJ NETOLICKÝ

2. Tereza Janečková

2. Šimon Pohner

3. Nikola Weissová

3. Jan Horák

4. TŘÍDA
1. NELA ČÁPOVÁ

1. ONDŘEJ ŠIKOLA

2. Berenika Viktorie Fialová

2. Ondřej Petera

3. Martina Mannová

3. Martin Tomek

5. TŘÍDA
1. TEREZA STAŇKOVÁ

1. TOMÁŠ GODER

2. Veronika Neureiterová

2. David Matějka

3. Eliška Hübnerová

3. Matěj Holman

(Jč)
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Zvířátková olympiáda - únor
Vzhledem k tomu, že nejbližším okrskovým závodem v březnu
je soutěž ve šplhu, v únoru jsme soutěžili o „DATLA ŠPLHAVCE“.
Prvňáci a druháci šplhali do výše 3 metrů, třeťáci, čtvrťáci a páťáci
do výše čtyř metrů. Ti nejlepší nejen obdrželi medaili a sladkou
odměnu, ale budou nás reprezentovat v okrskovém kole ve šplhu.
Tento závod proběhne v březnu v naší tělocvičně.
1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. GABRIELA ABSOLONOVÁ

1. JONÁŠ KYSELICA

2. Tereza Vachová

2. Pavel Miko

3. Vu Thi Jen Nhi

3. Filip Raabe

2. TŘÍDA
1. BARBORA HORÁKOVÁ

1. ALEXANDR LAKATOS

2. Dorota Vojtěchová

2. Matěj Pirný

3. Karolína Prouzová

3. Karel Slavík

3. TŘÍDA
1. TEREZA ABSOLONOVÁ

1. MAREK LANGER

2. Adéla Koudelová

2. Ondřej Netolický

3. Nikola Weissová

3. Ladislav Čermák

4. TŘÍDA
1. BERENIKA VIKTORIE FIALOVÁ

1. ADAM KOLESA

2. Martina Mannová

2. Marek Nohejl

3. Anna Pytlíková

3. Jakub Zezula

5. TŘÍDA
1. ANETA STŘEDOVÁ

1. TOMÁŠ GODER

2. Markéta Dašková

2. David Matějka

3. Andrea Košnarová

3. David Kuťák

(Jč)
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Jak to vidím já
Chtěla jsem psát podstatně veselejší vzpomínku, ale nakonec zvolím
tuto velmi emotivní.
Je to už šest let, co s dědou nesdílíme rodinný dům. Moje mamka to
nesla nejhůře z rodiny, protože i když za to nemohla, vyčítala si jeho smrt.
Ale zavzpomínáme ještě trochu více. Děda byl úžasný člověk, který by
každému dal, co mu na očích viděl. Kamkoli jel, bral mě s sebou a
náramně jsme si to užívali. Výjimkou nebyla ani návštěva Babiččina údolí,
výlety ke koňům, také mě bral na letadla do Hradce Králové nebo do
Poděbrad.
Bydleli jsme společně v rodinném domku, my nahoře a děda dole. Vždy,
když jsem byla u něho v ložnici, hrála jsem si , že je to můj byt nebo
prodejna. Děda mi to vždy dovolil, i když jsem pak nechtěla uklízet tu
spoušť, kterou jsem způsobila.
Byl to nejen nejúžasnější, ale i nejlaskavější člověk. Stále na něj vzpomínám
a raduji se z každé vzpomínky na něj.
Lucie Neureiterová, 9. A
Chtěla bych vzpomenout na svou srdeční záležitost – klisnu, která
nesla jméno Maryša. Začala jsem na ní jezdit, když mi byly čtyři roky,
tehdy já byla malý špunt a ona můj obr. Ale Maryša mě milovala. Mohla
jsem s ní dělat úplně všechno a ona mě na oplátku
naučila spoustu věcí.
Ale přišlo léto roku 2012 a přišel konec. Jak já bych
ráda vrátila čas, abych se s ní ještě jednou mohla setkat
a pohladit ji po jejím semišovém čumáčku, ale nejde to.
Byla to kobyla, na kterou naše rodina nikdy
nezapomene!
Simona Mikešová, 9. A
Rád vzpomínám na dobu, kdy babička bydlela nedaleko nás. Bylo to
moc fajn byl jsem tam skoro pořád. Kdykoli jsem byl nemocný, byl jsem
tam, kdykoli byla zavřená škola, byl jsem tam, kdykoliv byla mamka nebo
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taťka v práci, byl jsem tam. Babička měla velký obývák a vždy tam bylo co
dělat….
Miroslav Beneš, 6. B
Ráda vzpomínám na svoji kamarádku, která se odstěhovala a já ji
vídám jen několikrát za rok. Každý den se pro mě zastavila se svým psem
Matýskem a šly jsme na procházku. Povídaly jsme si o různých věcech.
Jindřiška Poddaná, 6. B
Jeden den ráno nás vzal táta na vyjížďku. Zavázal nám oči a někam
jsme jeli. Když jsme dorazili na místo, táta otevřel dveře od auta a já
uslyšela štěkot. Když jsem si sundala pásku, viděla jsem okolo sebe asi
patnáct štěňat německého ovčáka. Byl to neuvěřitelný zážitek vylepšený
navíc tím, že jsem si jedno štěně mohla vybrat a hned odvézt domů.
Denisa Kubišová, 6. A
Strašně rád vzpomínám na své úžasné dětství, kdy nikdo
neřešil oblečení a borec byl ten, kdo měl dobré hračky
pro hry na vojáky, na hry s autíčky, na stavění
báboviček na pískovišti,… V té době nikdo
neřešil, jaký kdo má účes, jestli má značkové
boty a oblečení. Nebylo tolik pomluv a
nadávek. Každý se choval lépe než teď.
Dominik Macek, 9. A
Často vzpomínám na svou nejlepší psí kamarádku – Barušku. Vždy,
když jsem měla nějaký problém, pomohla mi. Se vším jsem se jí mohla
svěřit, protože to nikdy nikomu neřekla. Prožily jsme spolu toho hodně
moc… Chodila se mnou na dlouhé procházky, já se kochala přírodou, ona
si četla psí noviny všude, kde je našla, a když jsme potkali nějakého pejska,
začali si spolu hrát.
Ale nedávno moje kamarádka odešla do psího ráje. A já jí tam
nahoru posílám vzkaz: “Hrozně nám chybíš, měj se hezky a nezlob tam!”
Petra Lencová, 6. A
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Když mi bylo asi sedm let, jeli jsme s mamkou na dovolenou do
Portugalska. Cesta letadlem byla dlouhá, ale mně to nevadilo, protože
jsem se moc těšil k moři a do hotelu. S sebou jsem si vzal vozíček se sadou
nářadí, který se mnou cestoval již na dovolené do Itálie a Řecka. Hrál jsem
si s ním na pláži, dával jsem do něj písek a vodu a vařil jsem mamce
polévku.
Ke konci dovolené jsem si opět hrál na pláži.
Stavěl jsem přehrady, vozil písek a skákal přes vlny.
Pak jsem se rozhodl, že vozíček naučím plavat.
Mamka mě varovala, ať to nedělám, ale já ji
neposlechl. Když jsem byl ve vodě, zvedla se velká vlna, já jsem vozíček
neudržel a on mi uplaval. Pokoušel jsem se ho ještě zachytit, ale nepovedlo
se mi to.
Dovolená byla moc prima, ale ztráta hračky mi ji trochu pokazila.
Jan Sláma, 6. A
Rád vzpomínám na školu v Havlovicích.
Chodil jsem tam rád, i když jsem kašlal na učení, zapomínal jsem
pomůcky a měl jsem hodně poznámek. Vzpomínám si, že pokaždé, když
jsem něco zapomněl, smáli se mi třeťáci i čtvrťáci, protože škola je
málotřídní a učí se tam dva ročníky v jedné třídě. Ale ve škole jsem byl
velmi oblíbený, chodil jsem tam rád a rád na ni vzpomínám.
Jaroslav Kábrt, 6. B
Jednoho dne jsem šla ze školy domů, potkala jsem kamaráda a on mi
říká: “Hele, víš, že se tvoji rodiče rozvádějí?” Zůstala jsem jako opařená a
vyjela jsem na něj, že to není pravda. Naštvaně, ale zároveň i smutně jsem
šla domů, věděla jsem totiž, že má nejspíše pravdu.
Se strachem v očích jsem vešla do obývacího pokoje, sedla si naproti
mamce a taťkovi a snažila se zachovat klid. Vtom mi ale mamka říká:
“Holčičko, nevíme jak ti to říct, ale my se s tatínkem už nemáme
rádi.” (Dodnes si pamatuji každičké slovo z té věty). Nevěděla jsem, jak se
zachovat a co říct, nevěděla jsem nic.
Byl to nejhorší den v mém životě, na který nikdy nezapomenu!!!
Nikomu nepřeji zažít si to, co já…
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Znakový jazyk
Další měsíc za námi a jaro ťuká na vrátka. Venku už nám sluníčko
krásně hřeje, příroda se probouzí, tak se pojďme naučit pár znaků s jarní
tématikou :-).
Než ale začneme s jarem, vrátíme se trošku zpátky a
naučíme vás měsíce, které už letos byly, ať se máme
na co napojit a vy umíte hezky celý rok :-).
Leden
Ukazováčkem aktivní ruky se dotkneme nosu, poté
obě ruce ukazují znak bruslit.
Pomůcka pro lepší zapamatování znaku: “V lednu
máme studený nos, když bruslíme.”
Únor
Pasivní ruka je ve tvaru “špetky” před tělem. Aktivní ruka začne s
rozevřenými prsty v oblasti přibližně před bradou. Prsty se postupně spojí
také do tvaru špetky”, pasivní ruku obkrouží zespod a ruce se spojí
přiložením aktivní s pasivní.
Pomůcka pro lepší
zapamatování : “V
únoru je zima, tak si
obmotáme šálu a
uděláme na ní uzel.”

Tak a teď již konečně začneme s jarem, ale jako první si dáme opět měsíc,
tentokrát březen.
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Březen
Ukazováčkem aktivní ruky se dotkneme
nosu, poté “strouháme mrkvičku” aktivní ukazováček o pasivní.
Pomůcka: “Abychom neměli v březnu
rýmu, nastrouháme si mrkvičku.”
Jaro
Obě ruce máme ve tvaru, kdy
ukazováček a prostředníček jsou
narovnané a u sebe, ostatní prsty jsou v
pěst. Aktivní rukou přiložíme prsty k
pasivní tak, aby směřovali k nám. Poté
pasivní ruku spodem obkroužíme a
dotkneme se prstů z druhé strany.
A teď nějaká zvířátka :-).
Kočka
Obě ruce máme ve tvaru “dobrý” ukazováček s palcem spojený, ostatní
prsty zvednuté nahoru. Obě ruce se
dotknou vedle rtů a dvakrát znázorňujeme
fousky kočky. Při tomto znaku bychom
měli bezhlasně artikulovat slabiku “ko”.
Zajíc a králík
Tyto znaky jsou velmi podobné, stejně jako tato dvě zvířátka.
Zajíc - Obě ruce jsou ve tvaru, kdy ukazováček
a prostředníček jsou narovnané a u sebe, ostatní
prsty jsou v pěst. Znázorňujeme takto uši zajíce.
Ruce přiložíme na hlavu, dlaně nám směřují
dopředu a prsty jsou narovnané. (Zajíc musí v
přírodě naslouchat, jestli se neblíží nějaké
nebezpečí).
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Králík - Ruce jsou ve stejném tvaru jako u zajíce,
jediný rozdíl je, že dlaně směřují dozadu a prsty
(ouška) jsou trošku pokrčené. (Králík bydlí v
králíkárně a nemusí se tedy starat, jestli mu
nehrozí nějaké nebezpečí.)

Zase umíte o něco víc, tak přeji hezké učení a užívejte jara :-).
Poděkování pro žáky ze 7.B
Děkuji všem za milé překvapení, které jste mi připravili, udělali jste mi tím
velkou radost ;-).
Jana Švehlová

Rozhovor s Milanem Peroutkou
Syn známého hudebníka kapely
Olympic Milana Peroutky, mladý herec a
hudebník Milan Peroutka navštívil Taneční
akademii Základní umělecké školy Anny
Marie Buxton v Úpici společně s herečkou
ze seriálu ULICE Sabinou Rojkovou.
Zpěvák hraje v televizních seriálech a se
svou kapelou natočil videoklip. Zde v Úpici
zazpíval píseň “Postavím kolem nás zeď”,
která chytla za srdce snad každého.
Jak dlouho zpíváš a hraješ?
Když už jsem vystupoval, pořád jsem bral jako malý zázrak, že se to lidem
muže líbit. Styděl jsem se a musel jsem si vždycky dodávat pocit
sebevědomí. Zlomilo se to definitivně až s jedním rozchodem, když jsem
měl najednou pocit, že mi nic nezbylo a že alespoň tenhle koníček si vžit
nenechám. Přišla první vlastní tvorba a konečně taky odhodláni vystupovat.
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A co jsi pro to musel udělat?
Na začátku jsem musel přesvědčit spoustu lidi o tom, že to myslím vážně.
Blízké i širší okolí. Ale celou kariéru je vlastně člověk pořád hodnocen a
musí neustále někomu něco dokazovat. Je to trochu nelítostné a občas
svazující, ale není zbytí.
Jak dlouho se hudbě věnuješ?
Profesně vlastně už skoro 10 let. Začal jsem s jednou agenturou jezdit na
vystoupení s dětskými porady do různých měst.
Čeho bys chtěl ve své kariéře dosáhnout?
Chtěl bych, aby se má tvorba dostala mezi co nejvíce lidi, a tak mohla
oslovit ty, pro které písničky dělám. To je teď klíčová věc. Každá pěkná
reakce je ohromně motivující.
Kde všude tě diváci mohli vidět?
Aktuálně hraji v pražské Redutě v představení Perseidy a zkouším novou
autorskou hru Láska. V televizi mě je spíš vidět při reprízách starších seriálu
a aktuálně na Očku. Těším se k Martinovi Harichovi do Bravo TV.
Jak na tebe zapůsobila Úpice a okolí?
Jsem moc rád, že jsem k vám mohl přijet! Je
skvělé občas přenocovat na hotelu a vyjet
někam mimo Prahu. Vždycky když mužů
vystupovat někde dal, jsem moc rad. V autě si
prohlížím všechna města a vesničky a v
podstatě si u toho i dost odpočinu.
Plánuješ návrat do Úpice?
Zda se, že se k vám vrátím s celou kapelou, nejspíš v červnu 2016.
Doufám, že na mě do té doby nezapomenete.
Co je podle tebe nejdůležitější věc v herectví a hudbě?
Vycházet sám ze sebe. Jedině tak muže vzniknout něco opravdového.
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Jak si užíváš natáčení seriálů a videoklipů?
Dnes už si to asi umím užívat ještě o něco víc, dřív mě více trápily
pochybnosti. Kolem klipu bylo také více stresu, to nejmenší pak bylo
samotné natáčeni.
Tereza Kopecká, 8. B

Dětský koutek
=> sudoku

=> osmisměrka

Gabriela Jursíková, 8. B
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=>zajímavosti o lidském těle
1. Váha kostí je překvapivě malá. Kosti tvoří pouze 12 % váhy vašeho
těla.
2. Kyčelní klouby jsou nejsilnější klouby v našem těle.
3. Člověk mrkne asi 25 000x za den.
4. Nehty na rukou rostou čtyřikrát rychleji než nehty na nohou.
5. Lidské tělo obsahuje dost uhlíku, aby se z něj dalo vyrobit osm tužek.
6. Čtvrtina lidských kostí se nachází v nohách.
7. Kdyby bylo ze 100 000 lidských vlasů upleteno lano, mohlo by unést
závaží o hmotnosti 12 tun.
8. Při kašli se vzduch v plicích pohybuje rychlostí přibližně 100 km/h.
9. Večer je každý člověk až o 2 cm menší než ráno.
10.Svalový systém vytváří téměř polovinu hmotnosti lidského těla.
11.Při chůzi používáme více než 200 druhů svalů.
12.Většina lidí má na hlavě okolo 100 000 vlasů.
13.Lidské oko může určit 10 milionů různých barevných odstínů.
Kristýna Kociánová, 8. B

=> vtipy
Sedí veverka na stromě a louská oříšky.
Rozlouskne první-stříbrné šaty.
Rozlouskne druhý-zlaté šaty.
Rozlouskne třetí-diamantové šaty.
Veverka se rozpláče, schoulí se
na větvičku a vzlyká: “Já snad kvůli té
pohádce umřu hlady.“
Babička říká Pepíčkovi: “Pepíčku, když
kašleš, dej si ruku před pusu!“
Pepíček na to: “Babi neboj, mně zuby
nevypadnou.“
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Jednoho dne se dcera ptá maminky:
"Mami, proč máš některé vlasy bílé?"
"To je z tvého zlobení. Pokaždé, když
provedeš něco špatného, zbělá mi jeden vlas."
"A mami, to tys musela babičku hodně
zlobit, když už má bílou celou hlavu, že?"
Kluk se chlubí kamarádům: "Můj děda je rytíř!"
"Nepovídej!""Fakt, má brnění v nohou i rukou!"
Natalie Škaloudová, 8. B

=> omalovánka
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Čínský horoskop
Kůň (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, …)
KŮŇ má dobrý vkus a je mnohostranný. Miluje
přehlídky, koncerty a společenské i sportovní
podniky. Stejně jako na dostizích i v životě
snadno zdolává většinu překážek anebo je velmi
obratně a nepozorovaně obchází. KŮŇ dovede
všestranně lichotit a získávat tak přívržence a
obdivovatele. Umí zajímavě hovořit o všem
možném a je tím sympatický, je rozený řečník.
V politice má KŮŇ často úspěch, neboť umí vést a ovlivňovat davy. Ví
předem, co lidé chtějí slyšet a říkat, neboť se na to dokáže pilně připravit.
KŮŇ je spíše obratný než inteligentní, ale právě proto, že to ví, snaží se
navenek vystupovat o to jistěji. Je velmi horkokrevný, vášnivý, ctižádostivý a
egoistický. Lehce ztrácí trpělivost. Jedná směle, nedá na rady druhých lidí.
Kdo mu stojí v cestě, toho prostě ušlape. Tím se často připravuje o ovoce
svého mnohostranného talentu a to někdy v celém svém okolí, takže ztrácí
přívržence a obdivovatele i dobré spolupracovníky.
KŮŇ je velmi pilný a umí zacházet s penězi. Je ale nestálý a mnohdy
zanedbává, co již jednou sám začal. Ale brzy začne se stejnou chytrostí
znovu. Je úspěšný v každém povolání, kde má co činit s lidmi a není
odkázán sám na sebe. Druzí, pokud je nekope, na něj pracují obětavě.
Žena narozená ve znamení KONĚ, zvláště obdařená hezkou tváří a
postavou, dokáže uplatňováním svých vlastností dosáhnout téměř všech
cílů, jež si vytyčí.
Silné stránky
KŮŇ je šaramantní, galantní a pozorný společník. Má smysl pro
humor a dokáže bavit velké množství lidí okolo sebe. Je kamarádský a ve
svém jednání vždy přímý. Mimoto je praktický, nezávislý a náročný.
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Slabé stránky
Díky své oblíbenosti může být KŮŇ ješitný a egoistický. Bývá rebel a
jde proti systému. Umí být náladový, a pokud se mu někdo nelíbí, dokáže
jej urazit i pomluvit. Křivdy si v sobě nosí zbytečně dlouho.
Co učiní Koně šťastným
KŮŇ miluje cvičení, a to duševní i tělesné. Je to rozený bavič a touží
být středem pozornosti. Libuje si v rozdávání komplimentů a také je rád
přijímá. Práce mu není cizí, ale dobře se vyzná i v lásce.
Kristýna Kociánová, 8. B

Připravujeme
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

02. - 03. 04. 2015

Velikonoční prázdniny

20. 04. 2015

08:00 - 11:30

Fotografování tříd

20. - 24. 04. 2015

07:45 - 07:55

Sběr plastových víček

22. 04. 2015

08:00 - 13:00

Den Země, Igelitiáda

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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08/ 04/ 2015
09/ 04/ 2015
10/ 04/ 2015
13/ 04/ 2015
14/ 04/ 2015
15/ 04/ 2015
16/ 04/ 2015
17/ 04/ 2015
20/ 04/ 2015
21/ 04/ 2015
22/ 04/ 2015
23/ 04/ 2015
24/ 04/ 2015
27/ 04/ 2015
28/ 04/ 2015
29/ 04/ 2015
30/ 04/ 2015

vepřová pečeně, chlupaté knedlíky, zelí kysané

rybí filet se sýrem, bramborová kaše

přírodní roštěná, dušená rýže sypaná pórkem

čočka nakyselo, vejce vařené, okurka
mořská ryba v bylinkové strouhance, brambor

přírodní řízek, bramborová kaše
hovězí guláš, kolínka

vepřová panenka na smetaně, brambor, špenát

kuře na paprice, halušky
rybí filet na mandlích, brambor, zeleninový salát

azu po tatarsku, špagety sypané sýrem

rizoto z vepřového masa sypané sýrem, červená řepa

těstoviny zapečené s uzeným masem

mušličky s brokolicovou omáčkou a kuřecím masem
vepřové žebírko na roštu, brambor, dušená zelenina

hrachová kaše, uzená kýta, zelný salát

paprikový lusk, dušená rýže

51

51, 3, 7

51, 7

51, 3

51, 3, 7

51, 3, 7

51, 3, 7

51, 3, 7

3, 4, 7, 61

3, 7

51, 3, 7

51

51, 3

27. 03. 2015 - 31. 03. 2015

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

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

karbanátek smažený, brambor, zeleninový salát

těstoviny s lososem na smetaně

krupicová kaše sypaná kakaem
halušky se smaženým vejcem sypané pažitkou

kapustový karbanátek, brambor, zeleninový salát

437,- Kč
475,- Kč
494,- Kč
1092,- Kč

kachna na medu, bramborový knedlík, zelí kysané

koprová omáčka, vejce vařené, houskový knedlík

hermelínové rizoto /hermelín, hlíva ústřičná/
zapékané jablkové nudle

taštičky s povidlím

halušky s lučinou

lasagně s tuňákem a rajčaty

těstovinový sen z Bádenska, /hov. maso, brokolice, sýr/
kuřecí pilaf

dukátové buchtičky se šodó

ovesná kaše s medovými jablky

omeleta plněná houbami, brambor

Státní svátek
zapečená brokolice se šunkou a sýrem, brambor

vepřový špíz, brambor

kovbojská pánev, / fazole, hovězí maso/, chléb
uzená kýta, křenová omáčka, houskový knedlík

01. 04. 2015 - 30. 04. 2015
VOLBA 2

51, 3, 7

51, 4, 7

51, 3, 7

51, 7

51, 3, 7

51, 3

51, 3, 7

51, 3, 7

7

51, 3, 7

51, 3, 7

51, 3, 4

8

51, 3, 7

51, 3, 7

54, 7

51, 3, 7

3, 7

51, 7

7

51, 3, 7

51

alergeny

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 sem., 12 - oxid siřičitý a siřičitany, 13 - vlčí bob / lupina /, 14 - měkkýši, 51 - obiloviny - pšenice, 54 - obiloviny - oves, 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

7

7

7

51, 3, 7

cena
obědů

06/ 04/ 2015
07/ 04/ 2015

Státní svátek
vepřové maso po italsku, těstoviny

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

03/ 04/ 2015

7

velikonoční prázdniny

DATUM
01/ 04/ 2015
02/ 04/ 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK
VOLBA 1

kuřecí plátek se sýrem, brambor, dušená zelenina
velikonoční prázdniny

alergeny
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