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Naši “NEJ” v únoru 2015
Sport 6. - 9.
Filip PANČÍK (7. A)

Sběr bylin
Matěj PÍŠA (6. B)

Sběr papíru
Hana SEDLÁČKOVÁ (6. B)

Hádanky na Moodle
Hádanka na únor:
Alena ZÍTKOVÁ (5. B)
Eliška HÜBNEROVÁ (5. B)
Ondřej PYTLÍK (8. B)
Hádanka na březen:
Zuzana PROKOPOVÁ (5. B)
Gabriela BALCAROVÁ (8. B)
Pavel JARÝ (6. B)

Soutěž na www.zsul.cz
správná odpověď: Masopust je lidová veselice, od Tří králů do „škaredé
středy“, kdy začíná čtyřicetidenní půst před Velikonocemi.
Kamila MACKOVÁ
Klára LANTOVÁ ŠIKOVÁ
Romana SUCHÁNKOVÁ
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Soutěž ve zpěvu
Sedm zpěvaček se vypravilo ve dnech 24. a 25. března
reprezentovat naši školu v okresní soutěži ve zpěvu, která se konala jako
každoročně v budově ZUŠ v Trutnově. Soutěžilo se v pěti kategoriích a
hned ve čtyřech “Láňačky” zabodovaly. V kategorii 0 zvítězila Veronika
Rusová z 1. B, v kategorii II obsadila třetí místo Kateřina Vodičková z 5. B,
v kategorii III – duo se umístily na pěkném druhém místě Lucie Součková a
Barbora Šťovíčková ze 7. B. Stejnou příčku obsadily i
Natálie Poláchová a Lenka Drobúlová z 9. A. Lucie
Součková navíc za své sólové vystoupení v kategorii III
obdržela čestné uznání. Všem účastnicím soutěže
děkujeme a oceněným blahopřejeme.
Jana Hrabánková

První pomoc na 1. stupni
V březnu si žákyně zdravotnického kroužku pro děti z družiny, 1. a
2. tříd připravily hodinu na téma "Základy první pomoci". Prvňáci si
zopakovali důležitá telefonní čísla, naučili se volat záchrannou službu, co
patří a nepatří do lékárničky, a také si zkusili ošetřit odřeninu. Druháci již
navázali na vědomosti z loňského roku. Dívky jim nejprve předvedly, jak
postupovat při náročnějších zraněních a postarat se o zraněného. V druhé
části hodiny již žáci pracovali prakticky,
ošetřovali vymknutí kotníku, zlomeninu
předloktí a krvácení z nosu. Doufáme, že děti
první pomoc zaujala a ve 3. třídě začnou
navštěvovat zdravotnický kroužek.
(Jč a zdravotnice)

Přírodovědné setkání
Již potřetí jsme přijali pozvání trutnovské "zdrávky" na další
přírodovědné setkání, které se uskutečnilo v sobotu 28. března 2015.
Tentokrát se sešel velký počet účastníků. Náplní byla pitva oka, chemické
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pokusy a hravá fyzika. Nejprve jsme
připravili chemické pokusy pod názvem
"Veselá chemická ZOO”. Všichni jsme
odtud odcházeli nadšeni. V biologické
učebně na nás čekala pitva prasečího oka,
které stejně jako prasečí srdce je nejvíce
podobné lidskému. A tak jsme si
zopakovali stavbu oka přímo v praxi.
Viděli jsme sklivec, rohovku, zrakový nerv, duhovku a vypreparovali jsme si
i čočku. Poslední zastávkou pak byla učebna fyziky, kde pro nás byla
připravena cvičení z optiky. Tato sobotní akce nás opět nezklamala,
zanechala v nás plno dojmů a zážitků, ale i nápadů do hodin přírodopisu,
chemie a fyziky. Děkujeme pořadatelům ze zdrávky za super akci.
(Jč)

Šplh – 2. stupeň
Po zdárném vystoupení našich žáků na Úpické laťce lánští sportovci
zaznamenali další úspěch. V úterý 17. března 2015 ve Rtyni v Podkrkonoší
proběhlo okrskové kolo žáků 2. stupně ve šplhu, odkud jsme si téměř po
deseti letech přivezli zlato v soutěži škol. Láňáci bodovali i mezi jednotlivci
a získali 10 individuálních medailí. Pro zlato si
vyšplhali: Filip Štiller (6. A), Nikola Manychová, Iveta
Rohanová a Filip Pančík (všichni 7. A), Matěj Kaizr (8.
B). Na stříbrný stupínek dosáhly ve svých kategoriích
dívky z 6. A, Lucie Sacherová a Diviška Šiková.
Bronz získali Aneta Žďárská a Ondřej Nývlt (oba 7.
B) a Soňa Nedomová (6. A). Po šplhu nám v
celoroční soutěži škol Grand Prix patří 2. - 3. místo.
Další možnost, jak vylepšit naše umístění v Grand
Prix, budeme mít v dubnu, kdy se koná okrskové kolo
ve vybíjené žáků 6. tříd a první atletická soutěž
družstev – populární Pohár rozhlasu.
Všem závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
(PK Tv+sport)
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Vybíjená
Ve středu 25. března palubovka
tělocvičny ZŠ Bratří Čapků patřila
vybíjenkářům z 4. - 5. tříd. Dopoledne svá
utkání sehrála děvčata a odpoledne
nastoupili chlapci. Naše dívky v přípravě
nepodávaly výrazné výkony, v soutěži se
jejich hra zcela změnila. Zápasy proti ZŠ
Malé Svatoňovice a ZŠ a ZUŠ ve Rtyni v
Podkrkonoší vyhrála, vítězství nás však stála velké množství sil a nervů, hra
byla vyrovnaná až do konce, ale štěstí v závěru stálo na naší straně.
Láňáčky nakonec podlehly pouze dívkám ze ZŠ Bratří Čapků, které byly o
třídu lepší.
Větší naděje jsme vkládali do chlapců, kteří pokyny pana učitele v
přípravě plnili na 100% a jejich hra měla spád. Soupeři byli vždy však o
kousek lepší, kluci nevyhráli žádný zápas, a tak jim patří 4. místo.
V poslední březnový den se vybíjená do tělocvičny na Blahovku opět
vrátila. Své zápasy hráli ti nejmladší, smíšená družstva 2. - 3. tříd. Naši
druháci a třeťáci navázali na umístění dívek z 4. - 5. tříd, pro naše barvy
vybojovali 2. místo. Boj to byl až do konce. Nad ZŠ Malé Svatoňovice a
ZŠ Rtyně v Podkrkonoší jsme vždy vyhráli pouze o jednoho vybitého, na
hráče ze ZŠ Bratří Čapků bohužel stále nemáme.
Všechny poháry pro vítěze nakonec zaslouženě zůstaly na ZŠ Bratří
Čapků. Po vybíjené nám v celoroční soutěži Grand Prix patří 2. místo. Všem
lánským hráčům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a fair play hru. Z
našich nejmladších lze vyzdvihnout skvělý výkon Ondřeje Netolického (3.
A) a Patrika Vítka (2. A).
(Jč)

Spolupracujeme se Zdravou 5
Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro
základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl především v
oblasti zdravého stravování. Cílem je motivovat děti k automatickému přijetí
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zásad zdravé výživy. Vzdělávací program Zdravá
5 je realizován společností Ahold již od roku
2004 a za tu dobu vyškolil statisíce dětí v
základních i mateřských školách v celé České
republice.
Spolupráce naší školy se Zdravou 5
započala již na podzim, kdy v rámci projektu Den
zdraví byly obě 5. třídy proškoleny odbornou lektorkou o zásadách
správné výživy. Zároveň si žáci v prostorách školní kuchyňky připravili
jednoduché občerstvení.
Součástí Zdravé 5 je také celostátní talentová soutěž Coolinaření
s Albertem. Jejím smyslem je podpořit u dětí a mladistvých znalost zásad
správné výživy a zároveň podpořit umění kreativní přípravy jednoduchých
pokrmů. Zúčastnit se mohou děti od 6 do
18 let. Soutěžní disciplínou je příprava
studeného párty pohoštění. Porota bude
hodnotit nejen složení pokrmu, ale i
lákavý vzhled, jednoduchost přípravy a
finanční nenáročnost surovin.
Pohoštění s názvem Lánské jarní menu připravovala pro tuto soutěž
děvčata v rámci volitelného předmětu vaření v pondělí 23. března. Součástí
menu byl salát z červené řepy, salát s tuňákem a vajíčkem a malinové
tiramisu. Nechyběly ani barevné ovocné nápoje. Fotografie společně
s recepty byly zaslány odborné porotě Zdravé 5. Nyní budeme již jen
netrpělivě čekat, zda děvčata budou
úspěšná a postoupí se svými
specialitami do semifinálového kola.
Toto však není poslední setkání
našich žáků se Zdravou 5 v letošním
školním roce. V pondělí 4. května se
výukového programu zúčastní obě 1.
třídy a dívky navštěvující vaření.
(Jč, Vč)
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=> recepty

Barevné nápoje
šťáva (sirup) dle vlastního výběru
džusy podle vlastní chuti (lépe hustší)
voda
pomeranč (citron)
případně led
Do vysoké skleničky nalijeme na dno trochu šťávy. Vložíme kolečko
citronu nebo pomeranče a opatrně doléváme džus. Skleničku potom
doplníme vodou, kterou opět opatrně lijeme přes kolečko citronu.
Ingredience mícháme dle chuti či barvy (např. šťáva červená 0,5 + dcl,
džus oranžový 1 dcl + doplnit vodou). Nakonec ozdobíme dle vlastní
fantazie, můžeme přidat i led.

Malinové tiramisu
Příprava: 15–20 min. + na chlazení minimálně 4 hod
1 balení cukrářských piškotů
čerstvá pomerančová šťáva z 1 pomeranče
250 g maskarpone
2 vanilkové cukry
200 ml smetany ke šlehání
1 tvaroh ve vaničce
cukr moučka na ochucení smetany
čerstvé maliny
hořká čokoláda
kakao holandského typu
Do misek nebo pohárů rozdělíme nalámané piškoty a zakapeme je
pomerančovou šťávou. Maskarpone utřeme s vanilkovým cukrem, tvarohem
a dobře promícháme. Ušlehanou smetanu s trochou cukru vmícháme do
krému. Přibližně dvě třetiny krému naneseme na piškoty, na krém rozdělíme
většinu připravených malin a na ně zbylý smetanový krém. Povrch
ozdobíme malinami, hrubě strouhanou hořkou čokoládou nebo
čokoládovými hoblinkami a poprášíme kakaem.
(Ji, Vč)
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Beseda o zrakovém postižení
26. března čekala celý 2. stupeň
beseda o zrakovém postižení. O tomto
tématu nám vyprávěl muž, který je sám slepý
již od narození. Jako pomocníka měl s sebou
svého v pořadí jíž třetího asistenčního psa,
který obecenstvo velmi pobavil. Dále nám
ukázal předměty, které mu v jistých ohledech
usnadňují život. Například slepeckou hůl,
telefon s hlasovým ovládáním, mincovník atd.
Některé to dojalo až k slzám a většina si uvědomila, jaké štěstí má, když
vidí.
Anežka Hrbková, 9. A

Výměnný den
Dne 1. 4. se na jednu vyučovací hodinu vše doslova promíchalo.
Devátá třída se učila písmenka, prvňáčci dělali chemické pokusy, paní
zástupkyně kontrolovala, zda jsme všichni přezutí a pan ředitel coby
školník byl nemilosrdně vyhozen ze třídy, jelikož vyrušoval při hodině. My
žáci osmé třídy jsme se vyměnili s druhou třídou a vrátili se k paní učitelce
Dědkové, u které většina z náš strávila 4 krásné roky. Cílem této akce bylo,
aby si starší děti zavzpomínaly, jaké to bylo, když byly ještě malé. Mladší
děti naopak poznaly, jaké to bude, až
budou velké a budou zvládat vše, co
tyto starší děti již dávno zvládají.
Osobně toto hodnotím jako skvělou a
povedenou akci. Vidět starší dívky v
sukních a s culíky bylo opravdu
zábavné. Doufám, že se výměna bude
konat i v příštích letech, jelikož bylo
vidět, že se všem tato akce velice líbila.
Lucie Obrdlíková, 8.B
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Zvířátková olympiáda - březen
V březnu jsme hodiny tělesné výchovy trávili v trutnovském bazénu na
lekcích plavání, ale ještě předtím jsme stihli splnit již
sedmé zvířátko z olympiády, Žabáka Skokana.
Soutěžili jsme ve skoku z místa. Tato disciplína patří
také do Olympijského víceboje.
1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. GABRIELA ABSOLONOVÁ

1. FILIP RAABE

2. Anna Absolonová

2. Jonáš Kyselica

3. Natálie Janovská

3. Pavel Horák

2. TŘÍDA
1. KATEŘINA LENCOVÁ

1. LUKÁŠ BORSKÝ

2. Barbora Horáková

2. Karel Slavík

3. Eliška Šťovíčková

3. Patrik Dufek

3. TŘÍDA
1. TEREZA ABSOLONOVÁ

1. ONDŘEJ NETOLICKÝ

2. Adéla Koudelová

2. Ladislav Čermák

3. Nikola Weissová

3. Jan Horák

4. TŘÍDA
1. ELIŠKA MUNZAROVÁ

1. ONDŘEJ PETERA

2. Nela Čápová

2. Adam Kolesa

3. Berenika Viktorie Fialová

3. Kryštof Říha

5. TŘÍDA
1. TEREZA STAŇKOVÁ

1. DAVID MATĚJKA

2. Martina Kuťáková

2. Tomáš Goder

3. Markéta Dašková

3. David Kuťák

(Jč)
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Návštěva 1. a 2. třídy v Muzeu Podkrkonoší
v Trutnově
Ve čtvrtek 12. března žáci prvních a druhé třídy neodjeli
z plaveckého výcviku do školy, ale vypravili se na návštěvu Muzea
Podkrkonoší. Využili tak nabídky edukačních pracovnic a vyslechli
přednášku – „Povídání o Krakonošovi“.
Děti se seznámily s postavou Krakonoše, bájného ducha a vládce
Krkonoš a pohádkami o něm.
Po příchodu do muzea se nás ujala paní Alena Křivská, která nás
přivítala a uvedla do promítacího sálu. Zde už na děti čekaly postavičky
Krakonoše z muzejních sbírek, které si děti se zájmem prohlédly. Také měly
možnost si prohlédnout ztvárnění Krakonoše ve výtvarných dílech a
součástí programu byla také beseda o Krakonošově zahrádce, jejích
květinách, bylinkách a zvířatech. Vše bylo podáno zábavnou formou, děti
soutěžily o „jedničky“ a do školy si odnesly obrázky Krakonoše. Cestou
na autobus jsme se ještě stavili na trutnovském náměstí a prohlédli si
Krakonoše na kašně.
O tom, že se povídání líbilo, svědčí i spousta krásných obrázků, které
děti namalovaly v hodinách výtvarné výchovy.

Filip Raabe

Denisa Krůtová

Matěj Mach

(Vá, Dě)
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Jak to vidím já - Moje malá inventura
V září 2015 mi bude patnáct let. A když si toto časové období shrnu,
uteklo to jako voda. Kojenecké a předškolní období si moc nepamatuji,
znám ho jen z poslechu mamky a babičky. Prý jsem byl
živé dítě už od narození a to mi také zůstalo. Nechtěl
jsem v noci vůbec spát a mamka říkala, že až bude luštit
křížovku a bude tam noční pták na čtyři písmena, napíše
MÁRA. Tomu se všichni vždycky zasmějeme. V sedmi
letech jsem nastoupil na Základní školu Úpice-Lány, kde se
mi líbí a příští rok tam zakončím 9. ročník. Ze školního
období mám plno hezkých zážitků a dobré kamarádské vztahy. Neumím si
vůbec představit, že se se spolužáky nebudu každý den vídat. Každý z nás
půjde cestou, kterou si sám zvolí. A začne úplně něco nového…
Marek Adamec, 8. B
Již 7 let docházím do základní umělecké školy Anny Marie Buxton
hrát na zobcovou flétnu. Celých 6 let mě to moc bavilo, vloni jsme za
odměnu jeli do Rakouska do města Salzburg. Navštívili jsme bydliště
Wolfganga Amadea Mozarta. Cestou jsme v botanické zahradě v Praze
pozorovali líhnutí motýlů. Bylo to zajímavé, moc jsme si to užili.
Jenže co se nestalo? Sedmým rokem mě hraní
přestalo bavit. Dříve jsem dostával samé jedničky.
Ale postupem času jsem přestal trénovat a z hodin
jsem odcházel s dvojkami. Poslední postupové
zkoušky u mě dopadly za tři. Bylo to šokující, ale
postoupil jsem. Říkal jsem si, že už s hraním skončím, ale paní učitelka nám
slíbila týdenní výlet do Anglie. Tak jsem si řekl, že tento rok možná ještě
dokončím.
Z Anglie jsem se vrátil minulý týden. Bylo to super, viděli jsme mnoho
památek. Bydleli jsme v hotelu. Moc se nám to tam líbilo a paní učitelka
řekla, že pojedeme i další rok. Ale já přece řekl, že budu končit. No, co se
dá dělat, s tou flétnou se alespoň někam dostanu. Tak jsem si usmyslel, že
to ještě zkusím.
Jan Pícha, 7. B
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Nikdy jsem si nemyslela, že bych už ve svém věku měla psát inventuru
svého života. Vzhledem k tomu, že mi bude 14 let, to bude opravdu malá
inventura.
Narodila jsem se jako nejmladší člen rodiny. Vzhledem k tomu jsem
byla celou rodinou hýčkána, opečovávána a tak trochu i rozmazlována.
Mé dětství bylo velmi šťastné.
Ve třech letech jsem nastoupila do Mateřské školy v Batňovicích. Zde
jsem našla spoustu kamarádů, naučila se spolupracovat a být velmi pečlivá.
Po třech letech jsem nastoupila do batňovické základní školy. Tady jsem
našla svoji nejlepší kamarádku, se kterou jsme nejlepší přátelé i teď. Na
škole jsem strávila dalších krásných pět let. Kromě školy jsem navštěvovala i
klavír a hudební nauku, výtvarný obor a Taneční školu Bonifác. To vše ve
Rtyni v Podkrkonoší.
Jelikož je v Batňovicích pouze „malotřídka“,
musela jsem na druhý stupeň přestoupit jinam.
S mamkou jsme se rozhodly pro ZŠ Úpice-Lány. I
tady jsem velmi spokojená.
Nyní navštěvuji dva kroužky. Skaut a taneční
školu. Taneční školu navštěvuji již devátým rokem,
tedy od svých čtyř let. Před rokem a půl jsem si našla
nový kroužek, skaut. Skauting se stal součástí mého
života. S naší družinou se nyní připravujeme na Svojsíkův závod.
K mému životu neodmyslitelně patří zvířata. Ať už koně, psi, kočky,
hlodavci, dobytek i ptáci.
A nyní trochu té charakteristiky.
Vím o sobě, že jsem velmi pečlivá a baví mě ruční práce. Dále jsem
trochu tvrdohlavá a agresivní. Věřte mi, raději se mě nepokoušejte naštvat.
Jsem také trochu stydlivá a nedochvilná. Občas se bojím prosadit svůj
názor a neumím se hádat. Často se mi stává, že něco řeknu nebo udělám,
a poté si uvědomím, že jsem to nechtěla, ale to už je pozdě. Když to tak
shrnu, jsem celkem náladová a mnohým lidem to vadí.
To je asi tak vše, co bych vám o sobě mohla říci.
Myslím si, že jsem celkem šťastný člověk.
Natalie Škaloudová, 8. B
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Nad sebou se příliš zamýšlet nemusím, vím jaká jsem a někdy mě to i
mrzí, a chtěla bych se změnit. Jsem neskutečně cholerický člověk, výbušný ,
hned mě vytočí jedno jediné slůvko. Jsem upřímná, neumím se přetvářet a
lhát, vždycky všechno řeknu na rovinu. Mám i silnou vůli, když za něčím
jdu, dosáhnu toho, i kdyby to stálo cokoli. Měnit bych se nechtěla, jsem
jaká jsem a taková i zůstanu…
Simona Mikešová, 9. A
Osobnost, charakter, to je to, co nás, lidi, dělá výjimečnými.Každý
jsme jiný a v tom je naše krása – v různorodosti. U někoho převládají
vlastnosti kladné, u někoho záporné, které musíme potlačovat, aby z nás
byli „lepší“ lidé.
Když se nad sebou zamyslím, vážím si sama sebe, protože i já jsem
výjimečná. Vážím si svého pozitivního přístupu k životu.
Já nechci být v životě slavná nebo bohatá, stačí mi, že budu šťastná,
budu mít svou rodinu, svoje zážitky a vzpomínky. Budu se každý den budit
s pocitem štěstí, že jsem stále živá a budu si vážit maličkostí, které mě
budou dělat šťastnější, protože právě život je v maličkostech.
Markéta Mílová, 9. A
Dnes jsem se rozhodl překontrolovat po zimě své kaktusy. Z třinácti
přežilo jedenáct. Dva mi uschly, proto jsem je musel odstranit. Podle knížky
se nemají v zimě vůbec zalévat. Je možné, že jsou jiný druh a chtějí zalít
dříve. Většinou mně kaktusy začínají po dvou letech sesychávat. Můj rekord
v životnosti kaktusů je pět let, byla to opuncie. Další živý kaktus, který mám
čtyři roky, mi vyrostl o neuvěřitelných 6, 5 cm. Také Aloe variega značně
rychle roste, jako další čtyři chlupaté kaktusy. Bohužel
s kaktusy ze školy úspěch nemám, do roka mně
zahynou a rostou trochu nakřivo. Na druhou stranu si
můžu koupit nové. Po malé inventuře musím pár
kaktusů ještě přesadit.
Předloni v zimě jsem si zasadil listovou růžici
z ananasu. Za patnáct měsíců po mém úspěšném
pokusu vyrostly metrové listy, což jsem nečekal. Jsem
zvědav, či po další inventuře vypěstuji ananas.
Martin Krejzl, 7. B
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Za některé věci, které mi byly dány shůry, jsem opravdu ráda. Možná
to bude znít lehce povýšeně, ale jsem vděčná za svou povahu a mám se
vskutku ráda. Cením si své inteligence, i když … jak můžu posoudit, jestli
jsem inteligentní ? Ovšem, myslím si, že jsem. Již od první třídy prospívám
se samými jedničkami, na to jsem vskutku pyšná. Minimálně dalších deset
let bych chtěla studovat. Nechci vést jednoduchý život, chci objevovat nové
věci a vědět co nejvíc. To je jedna z vlastností, které si cením. Připadám si
jiná, vyspělá, troufám si říct, že se nějakým způsobem liším a nejdu
s davem.
Můj prozatímní největší úspěch? Asi má vůle. Vypěstovala jsem si
nezlomnou vůli, a když chci něco dokázat, dokážu to. Odolávám veškerým
pokušením, která na mě číhají. Ať se to týká třeba jídla. Je to úplně jedno…
Natálie Poláchová, 9. A

Jazykový koutek - Trojský kůň
Trojská válka zuřila již desátý rok. Boj
způsobený Eričiným jablkem sváru stále
nekončil. Manželka spartského krále Meneláa
byla nadále v moci trojských obránců a její
únosce Paris nebyl ještě potrestán. Padl výkvět
řeckého vojska, zemřel i velký hrdina
Achilleus.
Vedení bojů se ujal ithácký král Odysseus. A teprve díky jeho
válečnickému důmyslu se podařilo to, o co se marně Řekové pokoušeli. Na
jeho radu začali Řekové předstírat ústup a přípravy k odjezdu. Zdálo se, že
ztratili všechnu naději na vítězství, že se už smířili s nezdarem výpravy.
Trójané jásali.
A skutečně – zakrátko bylo vidět, jak řecké lodě jedna za druhou
odrážejí od břehů. Na bojišti zůstal pouze obrovský dřevěný kůň. Všichni
obležení se vyhrnuli z bran, aby si ho prohlédli. Zraněný Řek, který ležel
poblíž, jim řekl, že kůň byl zhotoven jako dar (oběť) bohyni Athéně, aby se
loďstvo šťastně vrátilo; a velký je tak proto, aby ho Trójané nemohli odvézt
do města. Trójané ale zbourali část hradeb a s velkou slávou vtáhli koně do
města.
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Uvnitř obrovské dřevěné sochy ale číhal Odysseus se svými bojovníky.
I řecké loďstvo, skryté nablízku, čekalo na příhodný okamžik. Ten přišel
v noci. Celá Trója tančila a radovala se. Odysseus a jeho vojáci tiše
vystoupili z koně, pobili stráže a otevřeli brány, za kterými stáli připravení
Řekové. Nastala strašná bitva. Do rána byla většina Trójanů mrtvá. Celé
město hořelo a po deseti dlouhých letech skončila trojská válka: nikoliv
mocí, ale lstí.
Byl vám mazaný pán,
vymyslel šikovný plán,
trik, švik, prima podfuk,
fajn kluk a samouk.
Homér mu dal jméno
Lstivý Odysseus.

Řek ten veřejně řek:
„Řek je všech válek dalek.
Už mi srdce plesá,
jdu na to od lesa.
Zmocníme se Tróje
bez boje…“.

A takhle to ve zkratce a v rýmech viděli Jiří Voskovec s Janem Werichem.
(Tch)

Pálení čarodějnic - původ a historie
Pálení čarodějnic patřívalo a do dnešních dnů patří k
velmi populárním lidovým zvykům. Ona magická
filipojakubská noc (z 30.dubna na 1.května) patřívala
mezi noci, kdy prý zlé a nečisté síly vládly větší mocí
než kdy jindy. O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem,
kdy měly nečisté a zlé síly moc škodit lidem, se daly
nalézt různě poschovávané, zakopané a před lidmi
ukryté poklady. Aby se hledač pokladu dokázal před
silami úspěšně bránit, musel prý mít při sobě květ z
kapradí, svěcenou křídu a řadu dalších předmětů.
Lidé věřili, že této noci v povětří poletuje spousta čarodějnic, letících
na sabat (shromáždění). Proto se této noci také říká "noc čarodějnic".
Víra v nečisté síly, stará jako lidstvo samo, se časem proměnila v
pověru, že ďábel může moc na zemi uplatňovat pouze prostřednictvím lidí 15

čarodějnic a někdy i čarodějů. Zvláště staré ženy bývaly často podezřívány
ze spojení s ďáblem a před uhranutím jimi se venkované bránili
rozmanitými praktikami:
• před vrata domu i chlévu se pokládaly narýpané drny, dříve, než
mohla čarodějnice vstoupit dovnitř, musela všechna stébla přepočítat,
což jí trvalo až do rána, kdy její moc pominula,
• stavení se kropilo svěcenou vodou, před vrata a na dvůr se
zapichovaly pruty a pichlavé trní, aby se čarodějnice poranila, na
ochranu před nimi se zapichovaly i vidle a košťata, pod drn se
dávalo vejce. Aby se čarodějnice zahnaly, práskalo se na návsi biči a
také se střílelo z pušek.
Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálily
ohně, které jsou v některých krajích (zvláště v Německu) velmi starého
původu. Postupem doby se z výročních ohňů stalo "pálení čarodějnic" mladíci zapalovali košťata a vyhazovali je do výšky, prý proto, aby viděli
čarodějnici létající na košťatech v povětří. Jinde se říkalo, že je tak možno
čarodějnici srazit k zemi.
Ochrana úrody a dobytka se zejména soustředila na noc
filipojakubskou, kdy se vesničané chránili především proti čarodějnicím,
které očarovávaly a tak poškozovaly dobytek i úrodu. V ten den se jednak
prováděly pověry na ochranu chléva (zelené větévky na hnojiště, osypání
chléva pískem). Jak již bylo řečeno, v ten den se pálil oheň dodnes zvaný
čarodějnice. Ochrana úrody a celého hospodářství před neúspěchem, to
byl hlavní účel tohoto lidového svátku.
Čarodějnice však nebyly jen zlé, těch, které znaly
tajemství bylin, uměly zahánět nemoci a napravovat
zlomeniny, si lidé vážili. V některých jazycích dokonce slovo
čarodějnice znamenalo "moudrá žena". Bylinkářky - vědmy
se vyznaly v tajích přírody. Věděly mnoho o působení
rostlin, hub, kamenů, kovů, drahokamů, ale i barev a vůní.
Jejich poznatky, někdy zdánlivě nesmyslné a bláznivé,
přispěly mnohdy k užitečným vědeckým objevům. A tak
stará "přírodní magie" ovlivnila lékařství, chemii, biologii a fyziku. Kromě
bab bylinkářek působili jako léčitelé i kováři a jejich manželky. Když
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kovářovy kleště vytáhly bolavý zub, hned přispěchala kovářka s hojivým
obkladem. Ani tyto hodné "čarodějnice" to ale neměly lehké. Většina z nich
se ve středověku stala obětí "honu na čarodějnice". Desetitisíce, možná
statisíce (některé zdroje uvádějí dokonce miliony) nevinných žen byly
odsouzeny a upáleny na hranicích po celé Evropě, ale i v Americe.
Zdroj: České tradice, časopis NENUDA, Církevní rok a lidové obyčeje, knižní archív České tradice, internet

(Tch)

Znakový jazyk
V tomto čísle časopisu navážeme na číslo minulé a předvedeme si, jak
se ve znakovém jazyce ukáže měsíc duben. Nezapomeneme ani na
začátek měsíce, kdy jste si všichni vesele užili aprílový den plný vtípků. Brzy
budeme mít také příležitost nasednout na koště, prolétnout se s
čarodějnicemi :-) a zatančit si. Nebude chybět přání DOBROU CHUŤ,
protože to se nám hodí každý den.
Duben
Aktivní ruka vytvoří z prstů tvar
písmene „c”. Ruku dáme do oblasti
nosu a pohybem dopředu znázorníme
„dlouhý nos” tak, že prsty rukou
pomalu sevřeme do pěsti (jako
bychom měli místo nosu mrkev).

Vtip
Pasivní ruka má napnutý ukazováček, dlaň
směřuje k našemu tělu. Aktivní ruka palcem a
ukazováčkem dvakrát „pohladí” prst na pasivní
ruce, jako bychom chtěli z ukazováčku setřít
například barvu.
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Čarodějnice
Obě ruce s roztaženými prsty směřují dlaněmi od
nás. Společně udělají krouživý pohyb směrem k
sobě („čáry máry”). Na závěr obě ruce udělají
pohyb, jako když chceme někoho postříkat vodou.

Dobrou chuť
Pasivní ruka je rozevřená, napnutá, s prsty u sebe a
dlaní vzhůru (znázorňujeme takto desku stolu).
Aktivní ruka sevře ruku v pěst a na dlaň druhé
třikrát zaťuká. Tato verze znaku se používá, pokud
přejeme někomu, kdo nejí společně s námi u stolu,
ale je na jiném místě nebo u jiného stolu.
Neslyšící lidé neznakují zvlášť DOBROU a
CHUŤ, i když to lze také. V jejich kultuře existují
určitá pravidla, mezi která patří i tento znak. Velmi
dobře vnímají vibrace, proto když sedí společně u
stolu, neťukají na ruku, ale rovnou na stůl - ostatní zbystří, protože ucítí, že
se něco děje.
Přeji krásně prožitý duben a v květnu se opět budeme těšit :-).
Jana Švehlová

Rozhovor - Přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky jsou velmi vážná a důležitá věc. Každý rok si žáci
devátých tříd podávají přihlášky na střední školy a gymnázia. Příprava na
zkoušky by měla být opravdu důkladná. Oslovily jsme tedy Markétu
Mílovou a Bona Wajsara, abychom zjistily, jak se připravují letošní
deváťáci.
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1) Na jakou školu se hlásíš?
M: Hlásím se na Gymnázium Trutnov a Gymnázium
Náchod.
B: Obchodní akademie Trutnov a Střední
průmyslová škola Trutnov.
2) Čekají tě přijímací zkoušky?
M: Ano, čekají mě Cermat testy i Scio testy.
B: Ano.
3) Z čeho je budeš skládat?
M: V Cermatu se jedná pouze o český jazyk a matematiku, v Scio testech
budou navíc ještě všeobecné studijní předpoklady.
B: Z matematiky a češtiny.
4) Jak se připravuješ?
M: Snažím se opakovat si nějaké matematické postupy, občas napíšu
nějaký cvičný test.
B: Připravuji se hlavně tak, že si zkouším psát různé testy.
5) Čemu věnuješ při přípravě nejvíce času?
M: Asi matematice.
B: Určitě matematice.
6) Kolik času věnuješ přípravě?
M: Popravdě moc ne, ale alespoň o víkendech se
snažím.
B: Málo, jsem hrozně líný.
7) Myslíš, že jsi udělal pro úspěšné zvládnutí zkoušek
maximum?
M: Vůbec ne, ale doufám, že to bude stačit.
B: Ne, myslím, že jsem se měl snažit víc.
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8) Myslíš, že uspěješ?
M: Upřímně, nic jiného mi nezbývá, ale ráda bych uspěla, přestože
konkurence bude pravděpodobně velká.
B: Doufám, že ano.
Rozhovor připravily Tereza Kopecká a Gabriela Homolová (Kd)

Dětský koutek
=> sudoku

=> vtipy, hádanky
Víte, proč smrtka nosí kosu?
Protože neudělala řidičák na kombajn.
Co je největší ironie?
Když polykač mečů hodí šavli.
Proč nemůžou blondýnky dělat dvojité dávky podle receptu?
Trouba se nedá rozpálit na 600 stupňů.
Co dělá mimozemšťan na nejvyšším stromě v lese?
Chytá taxi.
Víte, proč nemůže kostra skákat bungee-jumping?
Protože na to nemá žaludek!
20

Víš, jaký je rozdíl mezi psem a autobusem?
Ne, tak se vrať do první třídy!
Víte, co je maximální chudoba?
Když se vám ve špajzu oběsí myš.
Co udělá blondýna, když chce zabít rybu?
Utopí ji.
Lucie Obrdlíková, 8. B

=> omalovánka
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Čínský horoskop
Koza (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015,...)
Koza si potrpí na elegantní zevnějšek a ráda se
předvádí, je umělecky nadaná, miluje přírodu. Mohla
by být nejšaramantnější bytostí na zemi, kdyby nebyla
tak nestálá a pesimistická. Nikdy není spokojena se
svým osudem a přivádí své spoluobčany až k
zoufalství svými výroky. Své slabé stránky a vnitřní
nejistoty zakrývá silnou arogancí. Je dotěrná, aniž by
si toho byla vědoma. Je neovladatelná zmatkářka a nemá vůbec pojem o
čase, má stálé zpoždění anebo na hodiny nehledí a žádá to od jiných i
partnera, a tím je nesnesitelná. Přesto se umí zalíbit, je-li to v jejím zájmu.
Koza se přizpůsobuje s neobyčejnou lehkostí každému způsobu
života, pokud to poskytuje aspoň to nejskromnější bezpečí. Je ráda, když
se o ní mluví a sama ráda radí. Ale nevzdá se svých věčných vytáček a
žalostných litanií. Vydává se za skromnou a mírnou, ač je založena
rozmarně.
Koza se dá lehce připoutat, ale musíme počítat s tím, že sebou bude
trhat na provaze. Chová se, jako by její osud nezávisel na ní samotné, ale
na druhých. Ráda udílí rozkazy, ale ve skutečnosti je to ona sama, kdo je
stvořen pro poslouchání. Je-li vedena dobře, může dosáhnout úspěchu,
dokonce zazářit v kulturním povolání.
Má vkus a šarm, který dovede využít pro svůj úspěch. Koza touží žít v
bezpečí, sní o bohatém sňatku, velkorysém příteli či výnosné práci. Je
tesána z materiálu kurtizán, parazitů, ale i velkých umělců.
Silné stránky
Koza je kamarádská, cílevědomá, pozorná, citlivá a starostlivá. Má
velmi originální nápady a vysoký stupeň kreativity. Je značně oblíbená pro
svou přirozenost a připravenost podat kdykoliv pomocnou ruku.
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Slabé stránky
Nejhorší vlastností Kozy je její pesimismus, dokáže tím otrávit
atmosféru celému svému okolí. Je skeptická a neumí se rozhodovat. Někdy
je též indiskrétní a nedokáže svěřené informace udržet pod pokličkou.
Co učiní Kozu šťastnou
Pro Kozu jsou velmi důležité věci materiální povahy. Má velkou
tendenci šetřit. Potřebuje cítit jistotu a bezpečí! Daří se jí lépe, když se
vymaní z konvencí a na nikoho a na nic nemusí brát ohledy.
Kristýna Kociánová, 8. B

Připravujeme
20. - 24. 04. 2015

07:45 - 07:55

Sběr plastových víček

20. 04. 2015

08:00 - 11:30

Fotografování tříd

22. 04. 2015

08:00 - 13:00

Den Země, Igelitiáda

28. 04. 2015

07:30 - 14:00

6. - 9. tř.: Pohár rozhlasu - Trutnov

29. 04. 2015

12:30 - 17:00

Zdravotnický víceboj - okrskové kolo

05. 05. 2015

08:00 - 13:00

Dopravní den

07. 05. 2015

08:00 - 13:00

Odevzdání absolventských prací v tištěné podobě
- žáci 9. tříd

11. - 15. 05. 2015

Paříž - zájezd pro 5. - 9. třídy

12. 05. 2015

08:00 - 12:00

Testování 9. třídy (přírodovědné předměty)

13. 05. 2015

08:00 - 12:00

Testování 9. třídy (společenskovědní předměty)

25. - 28. 05. 2015

Obhajoby absolventských prací žáků 9.tříd

27. 05. 2015

16:00 - 17:00

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

28. 05. 2015

14:30 - 15:30

Poslední sběr tetrapakových obalů v tomto školním
roce

29. 05. - 06. 06. 2015

Školní výlet - 9. třída

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

23

07/ 05/ 2015
08/ 05/ 2015
11/ 05/ 2015
12/ 05/ 2015
13/ 05/ 2015
14/ 05/ 2015
15/ 05/ 2015
18/ 05/ 2015
19/ 05/ 2015
20/ 05/ 2015
21/ 05/ 2015
22/ 05/ 2015
25/ 05/ 2015
26/ 05/ 2015
27/ 05/ 2015
28/ 05/ 2015
29/ 05/ 2015

kuřecí prsa upečená se sýrem, brambor, zeleninový salát
Státní svátek

tuňák se sýrem a rýží
vepřová panenka na slanině, brambor, dušená zelenina

králík béřovický na smetaně, houskový knedlík

sýr eidam smažený, brambor, zeleninový salát

rybí filet na mandlích, brambor, zeleninový salát

kuřecí prsa plněná, brambor, zeleninový salát

vepřový špíz, brambor, zeleninový salát

vepřová pečeně na medu, brambor, zeleninový salát
penne s kari omáčkou a kuřecím masem

rybí porce se sýrem, bramborová kaše, zel. salát
hovězí guláš, kolínka

grilovaný pstruh na bylinkách, brambor, zelenina dušená

3, 7, 51

4, 7, 61

rizoto z vepřového masa sypané sýrem, červená řepa
3, 4, 7, 51 báječné rybí placičky se sýrem, bramborová kaše, zel. sal.

čočka nakyselo, vejce vařené, okurka kysaná

3, 7, 51

7

7

7

7, 9

4, 7

7

28. 04. 2015 - 30. 04. 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

kuřecí prsa se zelím a bulgurem

francouzská palačinka plněná zeleninou, brambor

lasagně s vepřovým masem

alergeny

7, 51

3, 7, 51

3, 7, 51

3, 7, 51

3, 7, 51

3, 7, 51

3, 51

51

7, 9

3, 7, 51

3, 7, 51

7, 9

3, 7, 51

3, 7, 51

7

51

7

7

3, 7, 51, 61

437,- Kč
475,- Kč
494,- Kč
1092,- Kč

pohankové karbanátky, rajská omáčka, houskový knedlík
pizza se šunkou a dvěma druhy sýra

zapečené špagety se smetanou a sýrem zel. salát

kovbojské fazole s hovězím masem, chléb

přírodní roštěná, dušená rýže sypaná pórkem

krupicová kaše sypaná kakaem
kuřecí soté na zelenině, dušená rýže sypaná pažitkou

plněné knedlíky z kynutého těsta, sypané skořicí

pečená kuřecí stehna na zelenině, dušená rýže

zapečený kapustový nákyp se sýrem, brambor, zel. salát

hrachová kaše, uzená kýta, zelný salát
vaječná omeleta se špenátem, brambor, rajský salát

Státní svátek

kuskus s broskvemi

vepřová pečeně na česneku, pohanka, červená řepa

bramborové noky se sýrem, špenátem, ořechy
tyrolské brambory s vepřovým masem syp. petrželkou

Státní svátek

01. 05. 2015 - 29. 05. 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 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

4, 7

3, 51

3, 4, 7, 51

3, 7, 51

3, 7, 8

3, 7

cena
obědů

06/ 05/ 2015

boloňské špagety sypané sýrem

3, 7, 51

3, 4, 7, 54

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

04/ 05/ 2015
05/ 05/ 2015

51, 3, 7

zapečené těstoviny s uzeným masem, červená řepa
ryba v ovesných vločkách, brambor, zeleninový salát

DATUM
01/ 05/ 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK
VOLBA 1
Státní svátek

alergeny

24

