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Naši “NEJ” v dubnu 2015
Sport 6. - 9.
Nikola MANYCHOVÁ (7. A)

Sběr bylin
Marek LANGER (3. A)

Sběr papíru
Martina BÁRTOVÁ (6. B)

Hádanky na Moodle
Martin KREJZL (7. B)
Matěj PÍŠA (6. B)
Lucie OBRDLÍKOVÁ (8. B)

Soutěž na www.zsul.cz
správná odpověď: Albert Einstein
Petra ADAMCOVÁ
Petra JANEČKOVÁ
Klára LANTOVÁ ŠIKOVÁ
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Zdravá 5 potřetí
Třetí a zároveň poslední setkání se Zdravou 5
proběhlo na naší škole v pondělí 4. května.
Podobně jako na podzim dorazila na „Párty se
Zdravou 5“ Timona Čermáková, lektorka nadačního
fondu Albert. V dopoledních hodinách patřila cvičná
kuchyňka oběma prvním třídám, odpoledne potom
děvčatům volitelného předmětu vaření.
Pr vňáčci se se zdravým způsobem stravování seznamovali
prostřednictvím her a soutěží. Ke každému tématu byl vždy připraven jeden
soutěžní úkol, který plnili žáci rozdělení do skupinek. Zároveň sbírali pro
svou skupinku „pětky“. Drobné ocenění si nakonec ale odnesli všichni.
Dívky z 2. stupně se dozvěděly nejprve důležité informace o
kombinaci zdravých potravin, sestavily potravinovou pyramidu, hovořily o
svých zkušenostech se správným stravováním a došlo i na jejich dotazy.
Poté dívky samy připravily ve skupinkách tříchodové menu, které
samozřejmě odpovídalo zásadám správné výživy. Nakonec si na tomto
menu také pochutnaly.
Dvouhodinovka výukového programu velmi rychle utekla a všem se
opravdu líbila. Za zmínku stojí i to, že všechny suroviny a pomůcky
obstarala lektorka.
(Vá, Ja, Vč)

Pohár rozhlasu
Letos poprvé v historii této soutěže se okrskové kolo konalo na
stadionu v Trutnově. A přes počáteční obavy (zejména o dopravu
závodníků všech pěti škol do Trutnova a zpět) dopadlo vše
na výbornou. Snad jen to počasí mohlo být lepší.
Ukázalo se, že na kvalitních sportovištích je možné vidět
skvělé výkony. Dokladem toho jsou mnohé osobní a také
školní rekordy. I naše tabulky nejlepších výkonů se budou
po tomto závodě měnit. Dosavadní nejlepší čas v běhu na
60 metrů překonal Jakub Raabe (9. A), nová hodnota
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rekordu je 7, 2 sekund. Rekord Dity Müllerové z roku 1989 v běhu na 60
metrů (8,5 sekund) vyrovnala Nikola Manychová (7. A). Můžeme jen
závidět trutnovským školám kvalitu sportovišť.
V konečných výsledcích našim družstvům patří dvě 1. místa (mladší
chlapci a mladší dívky), 2. místo (starší chlapci) a 3. místo (starší dívky).
Kromě medailí v kategorii družstev máme i spoustu individuálních úspěchů:
1. místo: Nikola Manychová (60 m), Iveta Rohanová (skok vysoký), Aneta
Žďárská (skok daleký), štafeta mladších dívek a chlapců, Ondřej
Vlček (60 m), Daniel Jakubčanin (60 m, skok daleký), Matyáš Vintr
(1000 m), Filip Pančík (skok vysoký), Jakub Raabe (60 m).
2. místo: Iveta Rohanová (60 m), Diviška Šiková (600 m), Nikola
Manychová (skok vysoký), Jindřiška Poddaná (skok vysoký), Filip
Pančík (1000 m), Helena Melicharová (600 m), Dominika Prouzová
(600 m), Petra Stará (skok daleký), Dominik Macek (60 m), Matěj
Kaizr (1500 m), Milan Miko (skok daleký), štafeta starších žáků.
3. místo: Kristýna Borovská (skok daleký), Ondřej Vlček (míček), Helena
Melicharová (60 m), Gabriela Jursíková (skok vysoký), Marek
Adamec (1500 m).
Všem závodníků děkujeme za nadšení, se kterým reprezentovali
školu.
(Pk Tv+sport)

Pohár rozhlasu - okresní kolo
S výsledky, za které se nemusí rozhodně stydět, se
vrátila 12. 6. 2015 družstva našich žáků z okresního kola
Poháru rozhlasu. Mladší dívky skončily shodně na
čtvrtém místě, mladší hoši vybojovali v silné
konkurenci skvělé 3. místo a konečné 2. místo patří
starším chlapcům. Ti dokonce porazili na okrsku
vítěznou Rtyni v P. a od postupu do krajského kola je
dělilo přibližně 200 bodů.
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Tentokráte se rekordy školy přepisovat nebudou, ale některé z nich
byly doslova na spadnutí a chyběl pouze pověstný krůček k jejich
překonání.
Nejlepšího umístění dosáhli:
1. místo: Jakub Raabe
Nikola Manychová
Filip Pančík
2. místo: starší hoši
Matěj Kaizr
Iveta Rohanová
3. místo: mladší dívky
Nikola Manychová

(60 m, 7, 43)
(60 m, 8,51)
(výška, 162 cm)
(štafeta 4 x 60 m, 31, 17)
(1500 m, 4:48,71)
(výška, 133 cm)
(štafeta 4 x 60 m, 35,40)
(výška, 133 cm)

Všem, kteří se dnes ve Dvoře Králové nad
Labem do pozdních odpoledních hodin rvali za
dobré jméno naší školy, DĚKUJEME!
(Pk Tv+sport)

Láňáci v novém
Okrskové kolo Poháru rozhlasu bylo poslední soutěží, kdy naši žáci
oblékli starou kolekci modrých, žlutých, červených, šedivých a bílých dresů.
Trička, která sloužila více jak deset let, změnila časem svou velikost, bílá už
nebyla bílá a sem tam se objevila nějaká menší či větší dírka. Na
Atletickém čtyřboji (okresním kole v Trutnově) už měli starší hoši na sobě
dresy nové.
Na výběru typu, barvy, střihu i materiálu se podíleli také žáci 8. a 9.
třídy. Celkem jsme objednali čtyři sady po dvanácti kusech a dva dresy pro
brankáře. Dívčí kolekce jsou v zajímavé kombinaci růžovožluté a
červenobílé barvy. Chlapci vedle oblíbené modrobílé kombinace zvolili
také odvážnou růžovočernou. Přední stranu trika zdobí logo školy, na
zádech je název školy a číslo. Nové dresy odpovídají profesionálním
sportovním požadavkům a jsou vyrobeny z velmi kvalitních materiálů. Cena
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jednoho činí 454 Kč. Věříme, že nové oblečení přinese našim žákům
mnoho štěstí při reprezentaci školy.

Velké poděkování patří panu Petru Hronovi, který poskytl sponzorský
dar na úhradu celé kolekce nových dresů.
(Pk Tv+sport)

Zdravotnický víceboj
Poslední dubnová středa v našem okrsku již tradičně patří
Zdravotnickému víceboji. Na mladé zdravotníky na trase mezi ZŠ ÚpiceLány a ZŠ a MŠ Havlovice čekalo 11 stanovišť, které prověřily jejich
znalosti v poskytování první pomoci, ve znalostech dopravních předpisů,
léčivých bylin a historie Červeného kříže. Součástí víceboje je i zdolávání
překážkové dráhy, hod na cíl a transport raněných.
Láňáky reprezentovalo 7 hlídek, 4 hlídky v mladší a 3 hlídky ve starší
kategorii. V obou kategoriích jsme si odnesli medaili. Mezi žáky 2. stupně
zlato získaly dívky z 9. třídy (Markéta Mílová, Anna Prouzová, Petra Stará
a Helena Melicharová), které si po loňském vítězství v okresní soutěži a v
soutěži v Předlékařské pr vní pomoci
zkompletovaly svoji sbírku zdravotnických
medailí. V kategorii mladších žáků hlídka ve
složení Karolína Jansová, Martina Kuťáková,
Tomáš Goder, Dominika Horáková a Petra
Zelinková obsadila bronzovou příčku.
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Další umístění našich reprezentantů:
kategorie 1.- 5. třída:
5. místo – Daniela Novotná, Alena Zítková, Markéta Dašková, Tereza
Staňková, Ondřej Šikola.
12. místo – Eliška Hübnerová, Šárka Semeráková, Nikola Velcová, Aneta
Zákravská, Dan Bárta.
14. místo – Antonie Píchová, Eliška Horáčková, Valérie Hušová, Tereza
Janečková, Ladislav Čermák.
kategorie 6. - 9. třída:
5. místo – Diviška Šiková, Lucie Boudyšová, Zuzana Horáková, Marie
Prouzová, Petra Janečková.
6. místo – Matěj Píša, Pavel Jarý, David Rak, Natalie Škaloudová, Lucie
Melicharová.
Všem lánským zdravotníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
(Jč)

Soutěž Mladých zdravotníků
Přesně za týden po Zdravotnickém víceboji lánské zdravotníky čekala
další prověrka znalostí z první pomoci. V Trutnově, v parku u Střední
lesnické školy, trutnovský Červený kříž pořádal okresní kolo Soutěže
Mladých zdravotníků. Opět se zápolilo ve dvou kategoriích, vítěz z
kategorie postupuje do krajského kola, které je společné pro
Královéhradecký a Pardubický kraj. Na děti čekala tři stanoviště, kde si
musely poradit s ošetřením různých zranění. Dále musely zvládnout
transport raněného a obvazovou techniku. Pro zpestření pořadatelé
připravili i doplňková stanoviště: hod na cíl, poznávání bylin, historii
Červeného kříže, skládání obrázků, dopravní výchovu a
další. Jediné, co malé záchranáře trápilo, byl déšť.
Láňáky reprezentovalo 5 hlídek, dvě v mladší
kategorii a tři hlídky ve starší. Nakonec jsme z trutnovské
kašny v parku vylovili dvě první místa, jedno druhé a
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jedno třetí. Děvčata z 9. třídy obhajovala loňské vítězství a podařilo se. Po
zlatu ze Zdravotnického víceboje přidala ještě zlato z okresní soutěže,
pohár a postup do kraje. Překvapivé je první místo v mladší kategorii. Toto
družstvo také postupuje do kraje. Skvělým výsledkem je i stříbro a bronz ve
starší kategorii.
Všem reprezentantům děkuji za svědomitou přípravu na soutěž,
vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.
Mladší kategorie:
1. místo – Karolína Jansová (5. B), Tomáš Goder, Dominika Horáková,
Petra Zelinková, Martina Kuťáková (všichni 5. A).
5. místo - Daniela Novotná, Alena Zítková, Markéta Dašková
(všechny 5. B), Tereza Staňková (5. A), Ondřej Šikola (4. A).
Starší kategorie:
1. místo – Markéta Mílová, Helena Melicharová, Dorota a Anna Prouzovy,
Petra Stará (všechny 9. A).
2. místo – Matěj Píša, Pavel Jarý (oba 6. B), David Rak (7. A), Lucie
Melicharová a Natalie Škaloudová (obě 8. B).
3. místo – Diviška Šiková, Marie Prouzová, Petra Janečková
(všechny 6. A), Lucie Boudyšová (7. A).
(Jč)

Vybíjená
V pondělí 13. května proběhlo okrskové kolo ve vybíjené žáků 6. tříd
v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků, jehož pořadatelem bylo MG a SOŠ v Úpici.
Dopoledne své zápasy sehráli nejprve chlapci. Lánští kluci obsadili 3. místo.
Vítězem se stali vybíjenkáři ZŠ Bratří Čapků. Odpoledne na palubovku
nastoupily dívky. Láňačky obhajovaly loňské vítězství, což se jim podařilo,
a pro naše barvy do GP zajistily 5 bodů. Jejich výhodou bylo,
že oproti jiným týmům nastoupily v plném počtu.
Šesťákům děkujeme za reprezentaci školy.
(Pk Tv+sport)
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Pohár ve štafetovém běhu
Žáci 1. stupně se zúčastnili okresního kola v Poháru ve štafetovém
běhu v Trutnově, jehož patronkou je mistryně světa v běhu na 800 metrů
Ludmila Formanová. V letošním roce se konal již 2. ročník. Je to týmová
soutěž. Družstvo vždy tvoří 8 žáků 1. - 3. tříd (4 chlapci a 4 dívky) a 8
žáků 4. - 5. tříd (4 chlapci a 4 dívky). Na dráhu nejprve nastoupili ti
nejmladší. Bohužel naši zástupci nestačili na běžce z větších škol okresu,
skončili jsme na 5. místě. Větší naděje jsme vkládali do štafety, kterou tvořili
páťáci, a ti nezklamali. Družstvo ve složení Tereza Staňková, Veronika
Neureiterová, Petra Zelinková, Natálie Jiránková, Tomáš Goder, David
Kuťák, David Matějka a Vašek Potoček doběhlo na výborném 3. místě. Na
závěr se běžela smíšená štafeta (2 dívky a 2 chlapci z 1. - 3. tříd, 2 dívky a
2 chlapci z 4. - 5. tříd), každý musel tentokrát zvládnout úsek 200 metrů.
Bohužel i tady jsme nestačili na své soupeře, patří nám 6. místo. Stejně tak
jsme dopadli i v konečném pořadí. I když jsme
nedosáhli na medailové pozice, žáci závodili s
nadšením a zápalem. Zvláště se jim líbil
moderní stadion a umělá dráha, kterou v Úpici
nemají a dlouho asi mít nebudou.
(Pk Tv+sport)

Atletický čtyřboj-okresní kolo-starší hoši
Po výborných výsledcích, které předvedli naši žáci minulý týden v
rámci Poháru rozhlasu, se starší hoši nemusí stydět ani za výkony
předvedené dnes na Atletickém čtyřboji. Okresní kolo se konalo v
nádherném prostředí stadionu ZŠ Komenského Trutnov. A na rozdíl od
uplynulého týdne panovalo pro atlety ideální počasí.
Družstvo ZŠ Úpice-Lány obsadilo krásné 2. místo. Výsledky chlapcům
navíc zajistily postup do kola krajského. O úspěch se zasloužilo družstvo ve
složení Jakub Raabe, Dominik Macek, Matěj Kaizr a Marek Adamec. Za
zmínku stojí i celkové umístění mezi jednotlivci. Jakub Raabe skončil 2. a
Matěj Kaizr 4.
GRATULUJEME!
(PK TV+sport)
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Zvířátková olympiáda
Žáci 1. - 4. tříd ukončili v dubnu kurz plavání. V
závěrečné lekci absolvovali závod v plaveckých
dovednostech, tzv. „Všestranného delfína“. Květen bude
opět ve znamení atletiky, soutěžíme o „Šneka Šampiona“
(běh na 50 metrů). Žáci 5. ročníku plavecký kurz
neabsolvují, proto o Všestranného delfína nesoutěžili.
1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. STELA POHNEROVÁ

1. JONÁŠ KYSELICA

2. Zuzana Marešová

2. Tomáš Zelinka

3. Anežka Dupilková

3. Jakub Chobotský

2. TŘÍDA

1. DOROTA VOJTĚCHOVÁ

1. PATRIK DUFEK

2. Barbora Horáková

2. Matěj Pirný

3. Kateřina Lencová

3. Patrik Vítek

3. TŘÍDA

1. NIKOLA WEISSOVÁ

1. ŠIMON POHNER

2. Iljana Beránková

2. Ondřej Netolický

3. Anastázie Burešová

3. Jakub Poddaný

4. TŘÍDA

1. MARTINA MANNOVÁ

1. ONDŘEJ ŠIKOLA

2. Klára Melicharová

2. Marek Pytela

3. Anna Pytlíková

3. Martin Tomek

(Jč)
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Den Země
Stejně jako každý rok se naše škola zapojila k oslavám Dne Země,
který byl 22. dubna.
Děti na 1. stupni měli dopoledne přednášky o myslivosti, kde se
dozvěděli mnoho zajímavých informací. Přednášející s sebou měli i káně a
děti si mohly poslechnout vábení jelenů. V čase, kdy se děti neúčastnily
přednášek, sbíraly odpadky v okolí školy a pomáhaly ho zvelebit.
Žáci 2. Stupně se účastnili již XVI.
ročníku Igelitiády, akce zaměřené na
úklid břehů řeky Úpy. Naše škola má na
starosti úsek od Mostu II. odboje, až po
havlovický splav.
Jako každý rok nám na ohromný
nepořádek ani nestačily pytle a i letos
se našla spousta zajímavých věcí.
Natalie Škaloudová, 8. B

Sběr víček
V týdnu, kdy se oslavuje Den Země, vybírá naše škola také plastová
víčka, letos je to již 10. ročník.
Do sběru se letos zapojilo 57 dětí a celkem se v týdnu vybralo
235 224 víček. Nejvíce jich přinesl Pavel Jarý z 6. B (27 008 kusů). Na
druhém místě se umístila Tereza Osmíková z 6. A (23 362 kusů) a na třetím
Martina Mannová ze 4. A (14 462 kusů).
Deset nejlepších sběračů bylo oceněno. Všem, kdo se do této akce
zapojili, děkujeme a deseti nejlepším gratulujeme.
Natalie Škaloudová, 8. B

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16
Zhruba polovina uchazečů o střední školy vykonala letos testy od
ministerské organizace Cermat, které by nejspíš za dva roky měly
rozhodovat o přijetí na střední školu.
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Ukázalo se, že u testu z matematiky by
minimální bodovou hranici doporučenou Cermatem
nedokázala překročit 3 % uchazečů o čtyřletá
gymnázia, u odborných škol by to bylo 19 % žáků,
u odborných učilišť 30 %.
V češtině byla situace o pár procent lepší,
rozdělení podle typů škol zůstalo stejné. Pokud by
skutečně platil původní záměr ministra školství Marcela Chládka a testy by
letos nebyly zkušební, znamenalo by to, že neúspěšní uchazeči o maturitní
obor by museli do učení. Z této kontroverzní myšlenky však ministr nakonec
ustoupil. Testy od Cermatu zůstanou pouze jednou z možností, kterou
budou moci ředitelé středních škol pro přijetí žáků využít. A to nejspíše až
za dva roky – na jaře 2017. Hranici nutnou pro přijetí si určí ředitelé sami.
U osmiletých gymnázií, kam se žáci hlásí z pátých tříd, byla úspěšnost
překvapivě nízká. V češtině by propadlo skoro 17 % žáků, v matematice 4
%.
Tyto informace přinesl deník MF Dnes.
My máme radost z toho, že všichni žáci naší školy vykonali přijímací
zkoušky úspěšně a byli přijati na vybrané školy hned v 1. kole přijímacího
řízení. Za zmínku stojí výborné umístění Natálie Poláchové, která
v přijímacím řízení na Gymnázium Trutnov skončila třetí (117 uchazečů), na
Obchodní akademii v Trutnově složila zkoušku nejlépe (87 zájemců).
PŘEHLED

1.

ŠKOL:

GYMNÁZIUM

– TRUTNOV

- gymnázium všeobecné

2.

SPŠ

-

3.

4

(Mílová, Melicharová,
Poláchová, A. Prouzová)

1
1
1
1

(Holman)
(Wajsar)
(Žďárský)
(Rosa)

1

(Mižigár)

- TRUTNOV

elektrotechnika - silnoproud
informační technologie
strojírenství
nástrojař

SOŠ A SOU VOLANOVSKÁ

- TRUTNOV

- zedník
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4.

SŠ PROPAGAČNÍ TVORBY A POLYGRAFIE

- kadeřník

5.

3

SŠ INFORMATIKY A SLUŽEB

SŠ ŘEMESLNÁ

(Pícha, Prokopová,
Kejzlarová, Vodičková,
Zítková)

1

(Benešová)

1
2

(Simonová)
(Neuierterová, Hrbková)

1

(Mikešová)

- JAROMĚŘ

- podkovář a zemědělský kovář

9.

5

- DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

- kadeřník
- cestovní ruch

8.

- ÚPICE

ČESKÁ LESNICKÁ AKADEMIE - TRUTNOV
- ekologie a životní prostředí

7.

(Janová, Drobúlová.
Pražanová)

MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

- osmileté gymnázium

6.

- VELKÉ POŘÍČÍ

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE

– MALÉ SVATOŇOVICE

- bezpečnostně právní činnost

1

(Raabe)

1

(Macek)

10. SPŠ JABLONEC NAD NISOU
- elektrotechnika

11. SŠ OBCHODU A GASTRONOMIE - HRADEC KRÁLOVÉ
- kuchař - číšník

1

(Drábek)

2

(Radochová, Kyselová)

5

(Karas, Souček, Stará,
Štillerová, Vachová)

12. GYMNÁZIUM A SOŠ - HOSTINNÉ
- sociální činnost

13. VOŠZ A SZŠ TRUTNOV
- zdravotnický asistent
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14. VOŠ A SOŠPG - LITOMYŠL
- předškolní a mimoškolní pedagogika 1

(D. Prouzová)

15. OBCHODNÍ AKADEMIE - TRUTNOV
- ekonomika a podnikání

2

16. SŠ ZAHRADNICKÁ A TECHNICKÁ – LITOMYŠL 1

(Zaňková, Nyklíčková)
(Vach)

17. AKADEMIE – SOŠ – SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
- kameník

18. PŘIHLÁŠKU NEODEVZDALI

1

(Středa)

1

(Lévaiová)

Iveta Votočková, výchovná poradkyně

Jak to vidím já
Tentokráte na téma „Náš svět není jen vážný“
Ve světě každý den umírají lidé na zákeřné a nevyléčitelné nemoci.
V Africe a dalších zaostalých částech světa je bída, chudoba, hlad. Ve
světě se válčí, umírají bezbranní lidé a děti. Je to hrozné, smutné a vážné.
Svět ale není jen vážný, ale i radostný, šťastný, přátelský a láskyplný.
Každý den si užívejme naplno, protože žijeme jen jednou. Smějme se od
ucha k uchu. Se smíchem jde všechno lépe. A mysleme jen pozitivně.
Marek Adamec, 8. B
Podle mě je na světě mnoho smutných věcí. Je tady ale i radost a
smích. Za ty špatné věci si můžeme ve spoustě případů sami, někdy v nich
ale hraje svou roli i matka příroda. Například teď v Nepálu.
Na tomhle světě se také pořád válčí. Války k lidstvu patří, jsou tu už
od dob, kdy vzniklo lidstvo. Jenže teď, v důsledku pokroku techniky, stačí
pouze shození jediné atomové bomby a můžeme se rozloučit se světem.
Na světě je více usměvavých lidí než těch smutných. Je zajímavé, že
těch usměvavých je více v méně civilizovaných zemích. Možná proto, že
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tito lidé netíží tolik starostí o majetek, ale naopak se dokáží radovat z toho,
že mají co jíst a kde spát a že další den bude svítit sluníčko.
Moje maminka vždycky říká, že v každém člověku je něco dobrého a
taky, že s úsměvem jde všechno lépe. Ono to zní jako fráze, ale já už jsem
se o tom přesvědčil. Když se usměji při pozdravu, tak i ten druhý se usměje
na mě, i když mu zrovna moc do smíchu není. Tak se na sebe alespoň
občas usmívejme a svět bude hned veselejší.
Matěj Kaizr, 8. B
Náš svět není jen vážný, není jen o každodenním stresu a obavách
z toho, že se něco špatného stane. Jsou tu přeci i pěkné věci. Například
chvilky s rodinou nebo s kamarády, při kterých si prostě užíváte ty úžasné
momenty. Myslím, že každý by měl umět “vypnout”. Je rozdíl bavit se
s člověkem, který žije jen prací, je stále ve stresu, neví, co dřív udělat a
neví, co je to jít s kamarády na večírek. Na rozdíl od člověka, který je
veselý, užívá si života, setkává se s kamarády a nebojí se zkoušet nové
věci. Tak co myslíte? Jak byste chtěli žít vy?
Dominik Macek 9.A
Podle mě lidi berou svět moc vážně. Každý druhý se jenom nervuje a
zažívá trauma. Ať už z práce nebo z něčeho jiného. Ano, občas nastanou
v životě hodně těžké chvíle, ale stačí se zakousnout a vymyslet, jak je
zvládnout. Když člověk není hloupý a bezohledný, do problémových
situacích se většinou nedostane. Přeci jenom žijeme jen jednou a život
bychom si měli užít. Ale je dáno, že nejdříve musíme dělat to, co nás
nebaví, abychom potom mohli dělat to, co nás baví.
Jakub Raabe 9.A

Cyklistický výlet - Ratibořice
Ve čtvrtek 7. května 2015 se obě šesté třídy v rámci výuky o Boženě
Němcové vydaly pod vedením paní učitelky Votočkové a pánů učitelů
Hučka a Kejzlara na kolech do Ratibořic.
Ráno byla docela zima a mlhavo,

během cesty tam se vyčasilo a

dokonce se ukázalo i sluníčko. Protože den předtím pršelo, bylo v lese
podél Úpy silně blátivo. To nám ale rozhodně nevadilo. Bez pádů se výlet
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samozřejmě neobešel, ale všichni je brali s humorem.
Byli jsme u Viktorčina splavu, na Starém bělidle, u
známého sousoší babičky s vnoučaty a navštívili jsme
Ludrův mlýn. V místní zahradní restauraci jsme si
pochutnali na grilované klobáse, bramborových
plackách a domácích koláčích.
Výlet se vydařil a všem se nám moc líbil.
Hana Sedláčková, 6. B

Jazykový koutek - Achillova pata
Největším řeckým hrdinou v Trojské válce byl Péleův syn Achilleus
(latinsky Achilles). O jeho matku, mořskou bohyni Themidu, se dřív ucházel
sám bůh Zeus. Ten se ale zalekl věštby, že syn bude mocnější než otec.
Ustoupil tedy smrtelníkovi Péleovi. Věštba byla pravdivá a vyplnila se.
Achilles byl nejstatečnějším a nejúspěšnějším bojovníkem pod hradbami
Tróje. Konce války se však nedočkal, ačkoliv byl „nezranitelný“. Na vině
byla jeho pata.
Když se narodil, odnesla ho prý jeho matka ke břehům řeky Stygu,
jejíž vody měly čarovnou moc. Ponořila do nich svého synka tak, že ho
držela pouze za patu jedné nohy. Jeho tělo bylo proto nezranitelné, až na
to jedno jediné malé místečko sevřené matčinou dlaní, ke kterému voda
nemohla. To bylo po celý hrdinův život citlivé a zranitelné – Achillova
pravá pata.
Když Agamemnón s Meneláem organizovali válečnou výpravu do
Tróje, byl už Achilles dospělý. Marně ho matka skrývala v ženském
přestrojení mezi děvčaty. On sám se prozradil, a tím byl jeho osud
zpečetěn. Nezbylo tedy nic jiného, než ho pro boj dobře vybavit. Dostal
zbroj, kterou kdysi bohové darovali jeho otci, dostal i válečný vůz tažený
nesmrtelnými koňmi.
Přes devět let dobývali Řekové Tróju a Achilles byl ověnčen mnoha
vítězstvími. Žádný z válečníků se mu nemohl rovnat a vůdce výpravy
Agamemnón ne něj žárlil. A když si Agamemnón přivlastnil Achillovu
válečnou kořist, krásnou dívku Bríseovnu, propukl Achillův hněv plnou silou.
Odmítl bojovat a na mořském břehu si postěžoval své matce, zapřísahal ji,
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aby přiměla Dia k pomstě. Válečné štěstí se skutečně obrátilo, začali vítězit
Trójané.
Achillův přítel Patrokolos pronesl na adresu Trójanů, že ale stačí jen
spatřit Achillea v jeho zbroji a hned jim spadne hřebínek. Uražený hrdina,
jak už víme, bojovat odmítal, a proto tedy Patrokolovi tu svou zbroj
alespoň půjčil. Trojské vojsko se skutečně zaleklo. V bitvě s Patrokolem se
utkal Hektór, porazil ho a zabil.
Teď už Achilles nemohl zůstat stranou. Vrhl se proti vrahům svého
přítele a zahnal je za hradby. Před nimi zůstal jediný válečník – Hektór. Po
nelítostném boji Hektór podlehl. Ale to už se pomalu blížilo i naplnění
Achillovy věštby. Ten bojoval znova a znova jako lev a
žádný smrtelník ho nemohl zasáhnout. Snad jen, kdyby
mu bůh řídil ruku – a to se také stalo. Apollón (bůh
světla a slunce, ochránce života a pořádku, neomylný
střelec a věštec) vložil šíp do luku toho, kdo byl
prapříčinou celé války, tedy do rukou Parida. Navíc určil
dráhu šípu tak, aby zasáhl to jediné zranitelné místo – Achillovu pravou
patu. Hrdina se skácel k zemi s tak strašným řevem, až se hradby třásly.
U krásného Parida jsme v únorovém čísle školního časopis ÚL článkem
s názvem Jablko sváru cestu do Tróje začali, v dubnovém čísle Trojským
koněm pokračovali a dnes Achillovou patou a střelou z luku Parida
končíme.
P. S.
Ze sportovního referátu:
„Slušně vedený zápas ukázal domácí mužstvo z té lepší stránky. Opět jsme
se ale přesvědčili, že střelba je jeho Achillovou patou.“
(Tch)

Znakový jazyk
Tento měsíc to vezmeme trošku z jiného soudku. Naše deváťáky
čekají obhajoby absolventských prací. Jedním z témat je i znakový jazyk.
Toto téma si vybrala Veronika Pražanová. Byla by škoda vás tedy
neseznámit s pár zajímavostmi.
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Protože neslyšící lidé byli dříve umisťováni do ústavů, neměli
příležitost komunikovat s ostatními. Vymýšleli a přizpůsobovali si znaky ke
své potřebě. Proto se dnes znakový jazyk liší nejen mezi jednotlivými státy,
ale i v jednotlivých částech České republiky, to znamená, že u nás se
znakuje trošku jinak než v Praze a jinak než na Moravě. Znakový jazyk má
tedy svá nářečí a my si ukážeme rozdíl. Příkladem nám bude znak “PES”.

Znak “pes” u nás na
Královéhradecku.

Znak “pes” v Praze.

Znak “pes” na Moravě.

Vidíte, že rozdíly jsou docela velké, ale je to stejné, jako v případě
nářečí v českém jazyce, takže se určitě domluvíte :-).
Ve světě tomu není jinak, každý stát má svůj znakový jazyk. Znaky se
mohou podobat, ale nemusí znamenat vždy to stejné. Znakový jazyk tedy
není univerzální, ale neslyšící se díky používání 3D prostoru dorozumí
mnohem snadněji než my mluveným jazykem.
Podívejme se na dvě ukázky cizího znakového jazyka. Opět znak
“PES”. V češtině ho už umíme, teď si ukážeme znak japonský a ugandský.
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Takto se znakuje
“pes” v Japonsku.

A takto v Ugandě.
Přeji všem krásné květnové dny.

Jana Švehlová

Exkurze do Barevných domků v Hajnicích
Ve čtvrtek 23. dubna se na exkurzi do Hajnic vydalo osm našich
deváťaček. Některé z nich mají svou absolventskou práci týkající se osob s
postižením, jiné se zase dostaly na střední školy se sociálním,
zdravotnickým či pedagogickým zaměřením. V Barevných domcích jsme se
dozvěděly, jak zde klienti bydlí, a prohlédly jsme si jeden z domků.
Provedla nás velmi výřečná Marcelka, která si dívky získala během chvilky
( h l a v n ě d í k y s v ý m ka b e l ká m a
pr s týnkům:-)). Prohlédl y jsme si
terapeutické dílny, kde jsme opět
vzbudily velký zájem. Dozvěděly jsme
se, jak funguje chráněné bydlení.
N ě k t e r é z n a š i c h d ěv č a t s i j i ž
předběžně domluvil y na možné
budoucí praxi.
Jana Švehlová

Tábor se znakovým jazykem
Informace pro všechny zájemce. Tábor máme již naplněn. Rodiče,
kteří přišli na schůzku dostali všechny informace, ostatním bylo vše posláno
po dětech.
Upřesnění o čase a místě odjezdu a příjezdu dostanete koncem
června. Už teď se na tábor všichni moc těšíme :-). V případě jakýchkoliv
dotazů mne kontaktujte na : svehlova@zsul.cz
Jana Švehlová
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Zájezd do Paříže
Dne 11. 5. 2015 se žáci ZŠ ÚpiceLány zúčastnili zájezdu do Paříže.
Z Úpice jsme vyjeli v 14:30 hodin. Je
pravda, že 16 hodin v autobuse není nic
příjemného, cesta tam příliš rychle
neubíhala, protože jsme byli nedočkaví
a nemohli usnout. Ráno v 9:00 hodin
jsme konečně dorazili do Paříže. Hned
po příjezdu jsme se vydali zdolat Eiffelovu věž. Potom nás čekala
procházka po náměstí Svornosti, dále přes Invalidovnu a most Alexandra
III.
Z ostrova La Cité následovala projížďka po řece Seině, a protože po
cestě všem vyhládlo, šli jsme se najíst do restaurace. Abychom zaplnili čas
před odjezdem autobusu, prohlédli jsme si okolí bývalého královského
paláce Notre Dame. Po náročném dni jsme se ubytovali v hotelu F1. Druhý
den ráno jsme v hotelu výborně posnídali.
Po snídani jsme se vydali do Louvru, abychom si prohlédli nejslavnější
obraz Mona Lisa. Následovala prohlídka versailleského zámeckého
komplexu s oranžerií a rozlehlými zahradami a prohlídka vesnice Marie
Antoinetty. Středa byla výjimečná tím, že jsme se podívali také do La
Defénce, nejmodernější části Paříže. Zde jsme měli rozchod ve velkém
nákupním centru. V autobuse na nás po návratu čekaly teplé párky, které
přišly všem k chuti.
A nakonec čtvrtek, den, na který jsme se těšili z celého
týdne nejvíce. Ráno jsme se nasnídali a vydali do
zábavního parku DISNEYLAND. Hned při příchodu jsme
obdrželi od paní učitelky instrukce, kterými jsme se museli
řídit po celou dobu pobytu v parku. A hurá za zábavou! Až
na déšť, který nás zastihl při jízdě na horské dráze, se
návštěva Disneylandu povedla na výbornou.
Myslím, že můžu za všechny říci, že zájezd do Paříže
se povedl a dlouho na něj budeme vzpomínat.
Anna-Marie Goderová, Dominika Prouzová, 8. B
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Dětský koutek
=> vtipy, hádanky
Máma volá učitelce: "Nedávejte dětem úkoly z matematiky, kde stoji pivo
1,80 Kč. Manžel pak nemohl celou noc usnout.”
Vsadí se Rus, Američan a Čech, kdo vydrží déle v lednici.
Rus tam vydrží 10 minut a říká:"Brr, tam je zima."
Američan tam vydrží 12 minut a říká:"Hm, to máš pravdu."
A Čech tam vydrží 2 hodiny a říká:"Stačilo vypnout elektřinu."
Tři transformers vyjdou z hospody a jeden povídá: "Hele, nesložíte se na
taxík?”
Lucie Obrdlíková, 8. B

=> omalovánka
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Čínský horoskop
Opice (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, ...)
Opice je malý šibal, je často veselá a družná,
budí dojem, jako by se snášela se všemi zvířaty. To
je ovšem pouze systém její taktiky. Za ní obratně
skrývá své cíle, rafinovaně získává úsluhy a
výhody, o něž jakoby vůbec nestojí a které přijímá
jako samozřejmost. Je láskyplná a ochotná vždy
nějak pomoci. Své nevalné mínění o druhých
skrývá za svoji laskavost a vlídnost.
Opice je inteligentní a intelektuální povahy. Je
kultivovaná, dokonce učená. Má výbornou paměť na detaily všeho, co
viděla, slyšela a prožila. Je krajně vynalézavá a originální. Většinou sama
řeší ty nejobtížnější životní situace a problémy. Opice má zdravý lidský
rozum, umí si nenapodobitelně získat své spoluobčany.
Nestydí se být nepoctivá, ani lhát, jestliže se to zdá pro její prospěch
užitečné nebo nezbytné. Je lstivá, když má jistotu, že vyvázne bez
následků. Ať dělá cokoliv nelze se na ni prostě rozzlobit. Má šarm a
dokáže se zalíbit všem lidem.
Silné stránky
Opice je velmi srdečná, nejraději by objala celý svět, dokáže se vcítit do
druhých a pomoci jim. Svůj velký optimismus a nezávislost používá i ve své
práci, kde je moc šikovná, praktická a kreativní.
Slabé stránky
Negativní stránky Opice odpovídají jejímu jménu. Dělat si opičky ze všeho,
ze všech a za každé situace. Není trpělivá ani stálá, spíše povrchní. Klepy
jsou její vášeň.
Co učiní Opici šťastnou
Opice je inteligentní, sečtělá a velmi přesvědčivá. Potřebuje cítit, že široko
daleko se jí nikdo nevyrovná. Jedná-li se o názor ostatních, často jí stačí
pouze jeden jediný souhlas, a to její vlastní.
Kristýna Kociánová, 8. B
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Připravujeme
25. - 28. 05. 2015

Obhajoby absolventských prací žáků 9. třídy

26. 05. 2015

07:00 - 15:00

Krajské kolo Atletického čtyřboje - Týniště nad Orlicí

26. 05. 2015

14:30 - 15:30

Sběr tetrapakových obalů

27. 05. 2015

Exkurze žáků 5. tříd - Archeopark Všestary

27. 05. 2015

16:00 - 17:00

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

28. 05. 2015

14:30 - 15:30

Poslední sběr tetrapakových obalů ve školním roce

29. 05. - 06. 06. 2015

Školní výlet 9. třídy - Řecko

02. 06. 2015

08:00 - 12:30

Literární projekt Alois Jirásek - 8. AB

02. 06. 2015

15:30 - 17:30

Výbor RRPŠ

03. 06. 2015

15:30 - 17:30

Školská rada ZŠ Úpice-Lány

06. 06. 2015

ZŠ ÚL od 13:15 Den Úpice - náměstí T. G. M.

08. 06. 2015

Výlet 5. A + dětského parlamentu

09. - 12. 06. 2015

Sportovní setkání tří škol

10. 06. 2015

07:00 - 18:00

Školní výlet 5. B - Hradec Králové

11. 06. 2015

07:00 - 18:00

Školní výlet 1. a 2. třídy

15. 06. 2015

Školní výlet 6. AB - Hradec Králové

15. - 16. 06. 2015

Školní výlet 7. AB

17. 06. 2015

Školní výlet 3. a 4. třídy

17. 06. 2015

17:00 - 19:00

Veřejná prezentace absolventských prací

18. 06. 2015

08:00 - 13:00

Exkurze elektrárna Poříčí - 9. A

19. 06. 2015

08:30 - 13:00

Atletický čtyřboj - okrskové kolo

19. 06. 2015

14:00 - 16:30

V. pedagogická rada

25. 06. 2015

08:00 - 09:00

Den rekordů

25. 06. 2015

17:00 - 18:00

Slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy

29. - 30. 06. 2015

Ředitelské volno
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sekaná pečeně brambor
kuřecí pilaf

zapečené těstoviny, červená řepa
losos na mandlích, brambor

přírodní řízek, bramborová kaše

vepřová pečeně na česneku, houskový knedlík, zelí kysané

plněný paprikový lusk, dušená rýže

krůtí z orientu, dušená rýže
segedínský guláš, houskový knedlík

vepřová pečeně, brambor, dušená zelenina

přírodní roštěná, dušená rýže

debrecínský guláš, kolínka

rybí porce se sýrem, bramborová kaše
azu po tatarsku, špagety sypané sýrem

francouzské brambory zapečené

hamburská kýta na smetaně, houskový knedlík

spišský párek s hořčicí a pečivem

3, 7, 51

3, 7, 51

3, 7, 51

3, 7, 51

3, 7, 51

3, 7, 51

3, 7, 51

7, 51

4, 7, 61

3, 7, 51

3, 7, 51

7

27. 05. 2015 - 29. 05. 2015

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

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

kuřecí řízek smažený, brambor

čevabčiči, brambor, obloha

vepřový vrabec, bramborový knedlík, zelí kysané

rýžový nákyp s meruňkami
smažený sýr, brambor

bramborka, zelí kysané

domácí buchty s mákem a tvarohem

plněný bramborový knedlík uzeninou, zelí kysané

lasagně s masem a zeleninou
hermelínové rizoto

karbanátek smažený, brambor

460,- Kč
500,- Kč
520,- Kč
1040,- Kč

rizoto z vepřového masa sypané sýrem, červená řepa

pizza se šunkou a sýrem

dukátové buchtičky se šodó
langoše se sýrem a kečupem

koprová omáčka, houskový knedlík, vejce vařené

makové záviny

rýžové nudle se sušenými rajčaty a sýrem

palačinky s džemem
hrachová kaše, uzená kýta, zelný salát

01. 06. 2015 - 26. 06. 2015
VOLBA 2

3, 7, 51

3, 7, 51

3, 7, 51

3, 7, 51

3, 7

3, 51

3, 7, 51

3, 51

7

3, 7, 51

3, 7, 51

7

3, 7, 51

3, 7, 51

3, 7, 51

3, 7, 51

3, 7, 51

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

3, 7, 51

3, 4, 7, 51

3, 7, 51

51

cena
obědů

03/ 06/ 2015

kuře pečené, brambor

3, 4, 7, 51

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

01/ 06/ 2015
02/ 06/ 2015

vepřová pečeně, chlupaté knedlíky, zelí kysané
ryba v bylinkové strouhance, bramborová kaše

alergeny

51

DATUM

JÍDELNÍ LÍSTEK
VOLBA 1

24

