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Naši “NEJ” v květnu 2015
Sport 6. - 9.
Jakub RAABE (9. A)

Sběr bylin
Berenika FIALOVÁ (4. A)

Sběr papíru
Martina BÁRTOVÁ (6. B)

Hádanky na Moodle
Marek ADAMEC (8. B)
Ondřej PYTLÍK (8. B)
Kamila MACKOVÁ (6. B)
Martin KREJZL (7. B)

Soutěž na www.zsul.cz
správná odpověď: 41 let
Aneta STŘEDOVÁ
Petra ADAMCOVÁ
Kamila MACKOVÁ

MS v hokeji:
Adéla MELICHAROVÁ (4. A)
Filip ŠTILLER (6. A)
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Dopravní výchova na ZŠ Úpice-Lány
Ve pondělí 8. 6. 2015 se žáci 3. A a 4. A naší školy účastnili výuky
dopravní výchovy přímo na dětském dopravním hřišti ve Dvoře Králové nad
Labem. Vyzkoušeli si jízdu po dětském dopravním hřišti,
testy z pravidel silničního provozu a někteří taky jezdili
jízdu zručnosti. Poté se některým žákům 4. A podařilo
úspěšně složit zkoušku pro získání Průkazu cyklisty.
Mgr. Jiřina Meierová

Branný den s dopravní tematikou
Ke konci školního roku připravujeme pro 1. - 4. třídu již tradiční
Branný den s dopravní tematikou. Děti budou v přírodě na stanovištích plnit
zadané úkoly s dopravní, zdravotní a přírodovědnou tematikou. Doufáme,
že nám bude i letos přát počasí.
školní metodik DV na ZŠ Úpice-Lány
Mgr. Jiřina Meierová

Atletické finále
V pondělí 18. května 2015 se na lánském hřišti
uskutečnil poslední závod celoroční soutěže Grand Prix
žáků 1. stupně - Atletické finále, jehož pořadatelem byla
naše škola. Děti soutěžily ve čtyřech kategoriích, žáci a
žákyně 1. - 3. tříd a žáci a žákyně 4. - 5. tříd ve čtyřech
disciplínách. Ve hře byl boj o 48 individuálních medailí a o
4 poháry v jednotlivých kategoriích. Lánští reprezentanti
získali zlato v kategorii žáků 4. - 5. tříd a stříbro v kategorii dívek 4. - 5.
tříd. Na bronz dosáhly dívky 2. - 3. tříd. Na chlapce 2. - 3. tříd zůstala
nepopulární bramborová medaile. Přepisovaly se i rekordy školy v hodu
míčkem žáků 1. - 5. tříd. Novým přemožitelem rekordu se stal Martin Šíma
(5. A), který míček poslal do vzdálenosti 47,93 metrů.
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1. místo:

Martin Šíma (hod míčkem), Tomáš Goder (běh na 50 metrů),
Nikola Weissová (hod míčkem), Veronika Neureiterová (běh na
600 metrů),

2. místo:

Iljana Beránková (běh na 300 metrů), Natálie Jiránková (běh na
50 metrů a skok daleký),

3. místo:

Alexandr Lakatos (skok daleký), Tereza Staňková (běh na 50
metrů), Markéta Dašková (hod míčkem), David Matějka (skok
daleký).

V konečném pořadí Grand Prix 1. stupně jsme obsadili 2. místo za
vítěznou ZŠ Bratří Čapků.

Děkujeme všem reprezentantům a gratulujeme medailistům.
(PK Tv+sport)
4

Soutěž Mladých zdravotníků - kraj
V okresním kole si naše dr užstva
vybojovala postup do regionálního kola v
soutěži Mladých zdravotníků. Regionální kolo
by l o s p o l e č n é p ro K rá l ové h ra d e c k ý a
Pardubický kraj. V letošním roce se konalo ve
Svitavách v pátek 29. května. Soutěžící opět
absolvovali pět hlavních stanovišť a tři
doprovodná. Hlídka mladších žáků ve složení Karolína Jansová (5. B),
Tomáš Goder, Dominika Horáková, Martina Kuťáková a Petra Zelinková
(všichni 5. A) si ze Svitav odvezla výborné 3. místo. Ve starší kategorii nás
v kraji měla reprezentovat pětice dívek z 9. A. Vzhledem k tomu, že dívky
v této době byly na závěrečném školním výletě, na kraj nakonec odjela
hlídka ve složení Matěj Píša (6. B), Diviška Šiková, Marie Prouzová, Petra
Janečková (všechny 6. A) a Lucka Boudyšová (7. A). Toto družstvo bylo ve
své kategorii (6. - 9. tříd) nejmladší a přijelo sem pouze sbírat zkušenosti,
proto konečné 8. místo odpovídá jejich znalostem.
(Vč, Pá, Jč)

Poděkování
Děkuji všem lánským zdravotníkům za jejich
celoroční práci a za skvělé úspěchy, které
během letošního školního roku pro naši školu
získali. Touto cestou bych chtěla také poděkovat
deváťačkám, Máje Mílové, Péťě Staré, Dorče
Prouzové, Helče Melicharové a Aničce Prouzové
za jejic h výborné výsledky, kterýc h na
zdravotnických soutěžích po dobu své docházky
na základní škole dosáhly. Doufám, že jejich štafetu převezmou a na jejich
úspěchy naváží jejich mladší kolegové.
Holky, děkujeme!
(Jč)
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Tipuj vítěze a vyhraj batoh
Hokejové mistrovství světa v ledním hokeji, které se konalo tento rok
v Praze a Ostravě, zná již svého vítěze. Po zásluze se mistry světa stali
hokejisté Kanady. Celým turnajem prošli bez jediného zaváhání a ve finále
dokonale převálcovali tým Ruska. Vítěze zná už soutěž, která proběhla na
naší škole. V rámci hodin tělocviku žáci 4. – 9. tříd tipovali vítěze tohoto
turnaje. Přesně 100 žáků uvedlo na 1. místě správně tým Kanady (48
chlapců a 52 dívek). Hlasovací lístky se
správným tipem byly vloženy do osudí.
S krásným červeným batohem, cenou pro vítěze,
bude moci vyrazit na prázdninové cesty Adéla
Melicharová a Filip Štiller. Oběma výhercům
gratulujeme!
(PK Tv+sport)

Atletický čtyřboj – kraj
V úterý 26. května 2015 se čtveřice starších
žáků pod vedením pana učitele Kejzlara vydala na
krajské kolo v atletickém čtyřboji do Týniště nad
Orlicí. Družstvo ve složení Dominik Macek, Jakub
Raabe (oba 9. A), Matěj Kaizr a Marek Adamec
(oba 8. B) skončili na výborném 4. místě.
(Pk Tv+sport)

Zvířátková olympiáda
Květen jsme věnovali atletice. Nejprve jsme soutěžili o „ŠNEKA
ŠAMPIONA“ v běhu na 50 metrů. Plnili jsme i další disciplíny „LVÍHO
KRÁLE“, hod kriketovým míčkem, skok daleký a vytrvalostní běh. Dokončili
jsme i olympijský víceboj. Každý účastník na konci června společně s
vysvědčením obdrží diplom se svými výkony.
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Všechny naše výkony ze Zvířátkové olympiády a
výsledky z okrskových soutěží se započítávají do celoroční
soutěže „O nejlepšího sportovce školy“ – 1. - 5. třída.
První tři v kategorii dívek a chlapců budou vyhlášeni a
odměněni na konci června.

1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. ANNA ABSOLONOVÁ

1. FILIP RAABE

2. Kateřina Jansová

2. Radim Kadrmas

3. Karolína Křížková

3. Jonáš Kyselica

2. TŘÍDA
1. BARBORA HORÁKOVÁ

1. LUKÁŠ BORSKÝ

2. Eliška Šťovíčková

2. Patrik Dufek

3. Karolína Prouzová

3. Patrik Vítek

3. TŘÍDA
1. ADÉLA KOUDELOVÁ

1. ONDŘEJ NETOLICKÝ

2. Natálie Dušková

2. Jan Horák

3. Tereza Absolonová

3. Ladislav Čermák

4. TŘÍDA
1. KLÁRA MELICHAROVÁ

1. MARTIN TOMEK

2. Anna Pytlíková

2. Ondřej Šikola

3. Lucie Novotná

3. Lukáš Ljubečko

5. TŘÍDA
1. NATÁLIE JIRÁNKOVÁ

1. TOMÁŠ GODER

2. Tereza Staňková

2. David Kuťák

3. Veronika Neureiterová

3. David Matějka, Martin Šíma

(Jč)
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Jakub Raabe na Olympiádě dětí a mládeže
V neděli 14. 6. 2015 byly v Plzni zahájeny Hry VII. Olympiády dětí a
mládeže (ODM). Této soutěže 14 krajských reprezentací v téměř 20
sportech se každý rok účastní pod vlajkou Českého olympijského výboru až
tři tisíce dětí. Olympiáda dětí a mládeže je největší a nejvýznamnější
multisportovní projekt českého sportu. Kvalifikovat se na olympiádu a
startovat v krajské reprezentaci je velkým úspěchem. Naši školu na ODM
2015 reprezentuje Jakub Raabe (9. A).
V pondělí 15. června 2015 v 11:05 Kuba nastoupil k
rozběhům a vůbec si nevedl špatně. Ve svém rozběhu
skončil na výborném třetím místě v čase 7,36 sekund a
postoupil do semifinále. V odpoledním semifinále
zopakoval svůj čas z rozběhu a obsadil 5. místo.
Kubo, gratulujeme!
(Kal, PK Tv+sport)

Jak to vidím já
Poslední téma letošního ročníku literárního projektu Jak to vidím já
bylo Uteklo to jako voda. Přinášíme úryvky z textů některých žáků 9. třídy.
„Od první třídy až po čtvrtou si nepamatuji nic.
Z páté si vzpomínám jen na každodenní matematické
řetězy na tabuli a dělení dvojciferným číslem. Z šesté
si pamatuji jen matematiky s panem učitelem
Kejzlarem. Sedmá třída mi neříká nic z učení, jen si
vybavím přestávky, jelikož jsme měli třídu až dole a nikdo nás nehlídal, tak
to bylo něco! A vzhledem k tomu, že jsem nebyla andílek, vymýšlela jsem
s ostatními samé hlouposti. Z osmé třídy si nevzpomínám také téměř na nic,
i když to bylo minulý rok. Pamatuji si jen, jak jsem jela poprvé běhat na
Pohár rozhlasu. No, a devátá třída. Na začátku to bylo také něco, protože
nás spojili s minulým béčkem. Zpočátku to bylo trochu těžší, protože jsme
se neměli moc v lásce, ale teď už společně velmi dobře vycházíme. Už jen
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dohodnout se na společné “rozlučce”. Zvláštní je to, že 9 let svého života
zvládnu napsat na jeden list papíru.“
Karolína Štillerová, 9. A
„Neumím si představit přijít 1. září do školy a nevidět známé tváře,
nedělat hlouposti o přestávkách nebo si jen sednout a začít se bavit o létu.
Bude mi to chybět. Kdybych měla možnost studovat tady dále, brala bych
ji hned, ale musíme jít dál, zlepšovat se, uspět. Tato škola mi dala hodně.
Vzpomínky, přátele. Bylo to těch nejlepších 9 let.“
Lucie Neureiterová, 9. A
„Od šesté třídy se pár věcí změnilo. Začal jsem cvičit, jelikož jsem
zjistil, že konkurence je velká, přibral jsem nemalých 40 kg na váze. Také
nesmím zapomenout na to, že v šesté třídě jsem
poznal Dominika Macka. Tehdy se můj život změnil
spíše k lepšímu, naše přátelství přetrvává až do
deváté třídy. Jsem nesmírně rád, že jsme stále nejlepší
kamarádi, na naše přátelství a zážitky, které jsme
strávili bok po boku, by nestačilo ani 10 papírů.“
Radek Rosa, 9. A
„Postupně odcházeli a přicházeli spolužáci. Také jsme jako třída měli
pár průšvihů a nějaké ty poznámky. Známky se u mě zlepšovaly, ale učení
bylo čím dál tím víc. Když jsem byla mladší, vždycky jsem si přála být už
v deváté třídě, abych odešla na střední školu, poznala nové učitele a
spolužáky. Teď sedím v deváté třídě a nechci pryč.“
Barbora Nyklíčková, 9. A
„Nějak mi stále nedochází, že 26. 6. 2015 ukončím školní docházku
na této škole a už nikdy neusednu do těchto lavic. Pamatuji si, že v první
třídě mi devět let školní docházky přišlo nekonečných. A najednou sedím
tady jako žákyně 9. A a snažím se sepsat všechny své dojmy z uplynulých
let. Kdybych mohla cokoliv změnit, neudělala bych to. Kolektiv v naší třídě
byl vždy perfektní. I když nás spojili.“
Veronika Vachová, 9. A
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„Devět let. Takovou dobu už tu jsem. To je poměrně dlouhá doba,
nemyslíte? Mám tu skvělý kolektiv, učitele, se kterými si rozumím. Jsem
zvyklá na tuto budovu, do které jsem celá ta léta docházela. Ale teď už mé
kroky směřují jinam. Čeká mě nástup na střední školu. Úplně jiné místo,
úplně jiní lidé. A mně se opravdu základní školu opouštět nechce. Díky
škole jsem v sobě objevila spoustu vlastností, kterých si cením. Jako šestileté
dívence s copánky, která se bála světa, se mi do školy moc nechtělo. Byl to
můj největší nepřítel a to samé jsem očekávala od školy. Jenže to bylo
přesně naopak. Byla jsem vskutku zvídavé dítě a škola mě bavila. A stále
baví. Spolužáci mi rozhodně budou chybět nejvíc. Jejich vtipné, a často i
trefné poznámky, často vskutku inteligentní odpovědi a celkově jejich
společnost. Doufám, ale že se budeme stále scházet. Stále budeme sršet
humorem a budeme si rozumět. Už nám zbývá jen několik dní, které si
hodláme pořádně užít.“
Natálie Poláchová, 9. A
„Ještě teď si pamatuji, jak jsem šla do první
třídy. Jakoby to bylo včera, tak rychle to uteklo.
Vzpomínám si, že jsem byla nejmenší ze třídy, a
když jsem šla první den do školy, vypadalo to,
jakoby šla jenom aktovka. Těchto devět let mi
přišlo velice krátkých a nejraději bych tu zůstala.
Ale zároveň chci poznat nové lidi. Doufám, že se
s naší třídou budeme vídat i nadále.“
Leona Zaňková, 9. A
„Když jsem nastoupil 1. září 2006, byl jsem ještě malý kluk, který se
těšil do školy. Neznal moc věcí a skoro nic jsem neuměl. Po pár dnech,
když jsem zjistil, že po mně budou něco chtít, mě radost ze školy přešla. Ve
škole jsem se naučil spoustu věcí. Například neštvat pana učitele Kejzlara,
neřvat před hodinou, když jsme měli paní učitelku Jiříčkovou, to, že paní
učitelka Votočková má ráda čokoládu Milku oříškovou, a když vám paní
učitelka Janečková vyhrožuje písemkou, opravdu vám ji dá.“
Dominik Macek, 9. A
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Obhajoby absolventských prací
Tento rok již popáté čekal žáky deváté třídy nelehký úkol: napsat
práci na dané téma a její následné odprezentování. Práce musela
zahrnovat i praktickou část v podobě ankety. Většina žáků se s tímto
úkolem obstojně poprala, a tak následoval další krok. Jako první žáci
museli svou práci prezentovat před komisí a některými svými spolužáky.
Poté vybrané jedince čekala veřejná obhajoba 17. června před rodiči a
všemi, kdo se chtěli přijít podívat. Na veřejné obhajobě prezentovali
Veronika Vachová (Armáda České Republiky), Natálie Poláchová (Jóga),
Radek Rosa (Silový trojboj), Leona Zaňková (Nejznámější světové módní
značky a jejich návrháři), Petra Stará (Dětské úrazy), Dorota Prouzová
(Závislosti), Anna Prouzová (To, co jste o koních neslyšeli) a Lucie
Neureiterová (Egypt). Veřejnou prezentací prováděla Natálie Poláchova a
Leona Zaňková. Program byl dále zpestřen zpěvem Lenky Drobúlové.
Tereza Kopecká, 8. B

Školní výlet - 8. B
Ráno 15. června jsme se my žáci 8. B vydali na zážitkový kurz
Bokouš. Už od samého začátku, kdy jsme vyjeli, jsme se nenudili, nejprve
polovině třídy kapala v autobuse na hlavu voda. Dále náš autobus cestou
zabloudil a vysadil nás poměrně daleko od místa určení. Chvíli jsme tedy
zmateně čekali, ale pak jsme se vydali instruktorům naproti. Jako první na
nás vyskočil za stromem manažer kurzu Elvis, se kterým jsme už cestou do
tábora tancovali. Další na nás vyběhl pan doktor,
který měl na starost úrazy, a také duševně
nemocného manažera :-). Pak si nás převzal otec
představený, pan farář a nakonec i instruktor Pepa
v převleku za romského občana.
Po příchodu do tábořiště jsme se měli převléct a následovala první
připravená aktivita: učení se básniček a jejich postupný přednes. Po obědě
jsme měli chvíli čas k odpočinku a poté následovaly aktivity se stupněm
obtížnosti 2. Čekal nás tedy paintball, jízda přes tábor na laně a seskok
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z desetimetrové výšky. Zanedlouho následovala aktivita s obtížností 3, byla
to hra s názvem eskymácký baseball, míč samozřejmě padal do vody,
bláta, nebo vysoké trávy, jelikož se k míči museli dostat všichni, skončili
jsme celí mokří a od bláta. Další poměrně náročnou aktivitou byl orientační
běh ve skupince třech spolužáků. Všichni až na určité výjimky tuto disciplínu
zvládli a přišli v čas. Byla tu ale přeci jen skupinka, která vše nějako
nezvládla, zabloudila a přišla pozdě. Byli v ní Honza S., Lucka O. a
Tereza K.. Tito spolužáci měli ale pěknou výmluvu: všechno se to stalo kvůli
psům, pádu do potoka, poštípání vos a ztrátě mapy. Později přišla už jen
Tereza Š., Adam a Gabča H., u kterých se vlastně ví jen to, že došli až do
jiné vesnice. Největší dojem však ve všech zanechala trojková hra jménem
trifidi. Posadili nás do kruhu se zavázanýma očima a poté nás dvě hodiny
vodili v okolí tábora bahnem, vodou, kopřivami a ostružinami, celou dobu
nesměl nikdo ani promluvit. Byla tu však možnost odstoupení ze hry. Na
závěr jsme za tuto hru sklidili velký potlesk a radu, že kdo to nezažil, tak
mu ani nemá cenu nic vykládat, protože to nepochopí. Večer už jsme jen
seděli u táboráku a zpívali písně. Další den nás vzbudili hned k ráno. Po
snídani se opět hrálo několik her a potom jsme se již vydali na cestu zpět
domů.
Tereza Kopecká, 8.B

Trojutkání
Od 9. 6. do 12. 6. pořádala naše škola utkání tří škol. V tomto
sportovním zápolení proti sobě nastoupili již tradičně žáci škol: ZŠ a MŠ
Dolní Bojanovice, ZŠ Kostelec nad Černými lesy a naše ZŠ Úpice–Lány.
Vše to začalo v úterý večer první disciplinou, konkrétně šplhem a
ukázkou nezávodní discipliny benchpress. Druhý den ráno následoval běh s
mapou a petanque. Odpoledne se všichni přesunuli do Havlovic, kde je
čekal mini golf, ruské kuželky a streetball. Večer byl na programu ještě skok
vysoký, ve kterém se dařilo našim reprezentantům. Nikola Manychová
dokonce překonala rekord školy. Jeho nová hodnota je nyní 148
centimetrů. Ve čtvrtek po snídani se začalo šipkami a po nich následovala
kopaná. Odpoledne byl zařazen výlet na naši nejvyšší horu, Sněžku. Po
tomto výletu čekal na soutěžící večer ještě basketbal. V pátek byly na
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programu už jen poslední dvě discipliny: atypické akvabely a závěrečná
běžecká štafeta. Se všemi sportovními odvětvími se nejlépe popralo
družstvo z Dolních Bojanovic, na druhém místě byli žáci z Kostelce nad
Černými lesy, které od vítězného družstva dělilo pouze půl bodu. Domácí
družstvo Úpice-Lány skončilo na třetím místě. V tomto sportovním setkání
však nešlo jen o vítězství, ale také o navázání nových kontaktů a spřátelení
se s novými lidmi z různých částí naší republiky. Již nyní se všichni těšíme
na další ročník těchto “závodů”.
Tereza Kopecká, 8. B
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(Kal)

Školní družina
Pravidelně v měsíci září si všichni, kteří navštěvují školu, pomyslí, že to
bude dlouhých deset měsíců dřiny a učení. Každé ráno vstávání, na které
už nikdo není zvyklý, protože o prázdninách si každý "vychrupuje" až do
oběda.
Když se tak otočíme zpátky, dojde všem, že deset
měsíců uteklo jako voda. I přesto se ve školní družině
stihlo spousta aktivit. Poté, co jsme se lépe poznali, jsme
měli možnost hrát hry, aniž bychom zapomínali jména
druhých. Na podzim děti navštívily psí útulek v Trutnově,
kam pravidelně během roku dodávaly piškoty.
Vycházky si zpříjemnily sběrem hub. S prvním sněhem
se pustily do stavění sněhuláků, což jim vydrželo až do
roztání. Přes zimní čas se stihlo vyrobit spousta
vánočních dekorací. Družina zavítala i do Úpického muzea, kde se děti
dozvěděly, jak Vánoce probíhaly dříve. Nezapomněl nás navštívit ani
Ježíšek, který nadělil mnoho krásných dárků a
zajímavých her. Jen co se sundala vánoční výzdoba,
všichni se těšili na přicházející jaro. Děti sledovaly
změny v přírodě, pozorovaly jarní květiny, kterými se
následně inspirovaly v tvořivých výtvarných činnostech.
Ve družině se nejenom vyrábělo, ale také zpívalo a
tančilo. Jsme tedy u konce školního roku, kdy si užíváme
sluníčka a těšíme se z našich posledních společných
chvil.
Nikola Šrámková

Školní výlet - 9. A - Řecko
Dne 29. května se téměř celá 9. A chystala na třídní výlet do Řecka.
Sraz byl na mostě II. odboje v 4:45 hodin ráno. Vstávání bylo jistě kruté,
ovšem všem to zajisté vynahradil pocit, že už máme to “nejhorší” za sebou
- obhajoby absolventských prací. Navíc všem se hlavou honila myšlenka,
jak leží na slunné pláži a chytají bronz. V pět hodin jsme tedy vyrazili.
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Cesta byla vskutku dlouhá. Jeli jsme přes ČR, Slovensko, Maďarsko,
Srbsko, Bulharsko a nakonec přes naše vysněné Řecko. Ze začátku se
všichni skvěle bavili, postupem času ale už jsme začínali být všichni
unaveni, cítili jsme se nepohodlně na tvrdých sedačkách a každá přestávka
následovala jednou za 3 hodiny. Jelikož země, přes které jsme přejížděli,
nepatří do Schengenu, čekaly nás všude hranice. Srbové nás nemilosrdně
probudili a vytáhli z autobusu ve 4 hodiny ráno, zrovna když se všem
podařilo usnout. A takhle to chodilo téměř na každé hranici. Ale přežili
jsme, cestu trvající celkem 28 hodin.
Okolo osmé hodiny ranní jsme dorazili do cíle - hotelu
Alexandrakis. Pokoje byly většinou čtyřlůžkové, náš pokoj
byl ale pro šest osob. Abych řekla pravdu, v našem pokoji
se nedalo ani hnout, ale i tak jsme byly spokojené. Čekala
nás zde malá koupelnička a hlavně i lehce nepříjemná věc,
která se týká toalety. Ale zvládli jsme to všichni, díkybohu
žádný záchod ucpán nebyl.
Každý den nás čekal stereotypní plán: ráno snídaně, poté odchod na
pláž, v 11:30 polévka, následovala siesta, poté opět odchod na pláž, v
17:00 jsme se vraceli na pokoje a na večeři. Večer jsme šli do města na
gyros nebo jsme odpočívali na pokojích a bavili se sami. Hned první den se
pár jedinců “lehce” spálilo, a tak přišly na řadu panthenoly a skvěle
zafungovaly i řecké jogurty.
Asi se budete divit, ale ani na dovolené jsme se nevyhnuli testům. Paní
učitelky nás rozdělily do skupinek, ve kterých jsme řešili testy skoro ze
všech předmětů. Všichni byli velmi nadšení.
Ve čtvrtek nás čekal výlet do Soluni, druhého největšího města Řecka.
Zde jsme si prošli Aristotelovo náměstí, kde si všichni museli povinně osahat
palec Aristotelovy sochy. Proč? Prý z něj do sebe čerpáte moudrost právě
tohoto slavného filozofa. Někteří jedinci tam stáli vskutku dlouho. A poté se
všichni dočkali rozchodu po obchodech, který trval 1 hodinu. Děvčata se
pak navracela k autobusu ověšená nákupními taškami jako vánoční
stromeček. Do hotelu jsme se navrátili kolem desáté hodiny večerní.
Celá třída tu pak měla i menší “ponorku”, ale zkuste si být s třiceti
lidmi na jednom místě 10 dní v kuse. Dalo se to čekat. Párkrát jsme na sebe
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štěkli, většinou to bylo kvůli úklidu, ale pak už jsme byli zase v klidu a
pohodě.
A v sobotu nastal odjezd. Vyráželi jsme v 17:00 hodin. Všem se již
celý den dělalo zle z té představy, že celý další den strávíme v našem
dopravním prostředku. Cesta nazpátek utekla, i
když nás čekalo pár hodinových zdržení na
hranicích. Kvůli tomu jsme také do Úpice dorazili o
dvě hodiny později. V 19:00 se všichni šťastně
rozutekli do náručí rodičů a těšili se do své měkké
postele.
Mohu s jistotou za všechny říci, že Řecko jsme si náležitě užili a naše
poslední společné chvíle jsme strávili co nejlépe. Také bych za všechny
chtěla poděkovat naším učitelkám za to, že to s námi vydrželi, a že byly
vůbec ochotné se s námi vydat do takové dáli. Dík patří jistě i panu řediteli,
který s tak dlouhým výletem souhlasil.
Natálie Poláchová, 9. A

Rozhovor s Miroslavou Novotnou
Druhou asistentkou ve třídě paní učitelky Bohdany Janovské je
Miroslava Novotná. Rozhovor s ní připravila Lucie Obrdlíková.
1. Jak jste se dostala k práci s dětmi?
Byla jsem ve správný čas na správném místě.
2. Jaké bylo Vaše vysněné povolání?
Jako malá jsem chtěla být nejvíce paní učitelkou ve školce. Ale jak se
střídaly mé zájmy, měnily se i nápady na povolání. Takže si pamatuji, že
jsem například chtěla řídit autobus nebo prodávat časopisy – abych si je
mohla všechny prolistovat a číst.
3. Kolik let se svému zaměstnání věnujete?
V této podobě – práce asistentky pedagoga, prvním rokem. S dětmi pracuji
čtvrtým rokem.
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4. Máte nějaké děti?
Dvě dcery: Lucii je 14 let, Janě 11 let.
5. Kdybyste měla možnost změnit svoje zaměstnání, kde byste chtěla
pracovat?
Určitě znovu s dětmi.
6. Jaký byl váš nejoblíbenější a naopak nejméně
oblíbený předmět ve škole?
Měla jsem ráda dějepis, přírodopis, hudební a
výtvarnou výchovu. Nesnášela jsem fyziku a
matematiku.
7. Baví vás práce s dětmi?
Ano !!!
8. Jak se vám líbí na naší škole?
Líbí se mi tady, jsem spokojená. Je tu příjemná atmosféra.
9. Kde jste pracovala před příchodem na naši školu?
V mateřské školce.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ BARVA

Růžová, oranžová, fialová.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZVÍŘE

Náš Maxík – štěně bernského
salašnického psa.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ JÍDLO

Těch je hodně, ale například bramboráky,
steaky, grilované dobrůtky.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ HEREC/HEREČKA

Nemám jednoho nejoblíbenějšího, ale
určitě Ivan Trojan, Ondřej Vetchý, Karel
Roden, Simona Stašová …

NEJOBLÍBENĚJŠÍ FILM/SERIÁL

Film – Forrest Gump, seriál Vyprávěj,
První republika.

Lucie Obrdlíková, 8. B
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Znakový jazyk
Máme tu poslední měsíc tohoto školního roku a já bych všem chtěla
nejprve poděkovat za to, že se celý rok poctivě učili znakový jazyk a
udělali v jeho poznávání velký kus práce.
Ty, kteří chodí na kroužek nebo na volitelný předmět, ještě čeká poslední
týden v červnu malá zkouška přímo s neslyšícími, kteří si je přijedou
proklepnout. Takže hodně štěstí :-). V neposlední řadě nás čeká letní tábor,
na který se už určitě všichni těší - užijeme si mnoho zábavy, her, a také se
spoustu nového naučíme.
A teď k obsahu posledního čísla našeho časopisu. Abyste měli o
prázdninách nad čím dumat (navíc táborníci tyto informace užijí i v
praxi ;-)), přečtěte si článek o takzvaném znakopisu (Signwritingu), je to
vlastně “psaní ve znakovce”.

Signwriting:
SignWriting (SW), neboli “znakopis”, je vizuální zápisový systém, který
umožňuje psát a číst jakýkoliv znakový jazyk na světě. SW využívá
vizuálních symbolů k reprezentaci tvarů ruky, pohybů a mimiky jakéhokoliv
znakového jazyka.
Abeceda SW je srovnatelná s latinskou abecedou, která se používá k
zápisu mluvených jazyků (češtiny, angličtiny, francouzštiny, angličtiny,
němčiny a dalších). Abecedě, kterou denně používáme, rozumí lidé v
Rakousku, Itálii, Německu, Dánsku… Každý mluvený jazyk je jiný a mnoho
z nich používá k zápisu slov latinskou abecedu, protože mluvené jazyky
jsou založené na zvucích.
Stejně tak symboly v SW abecedě jsou mezinárodní a lze je použít k
zápisu libovolného znakového jazyka. Všechny znakové jazyky jsou velmi
rozdílné, ale pomocí SW je možné zapsat všechny znaky každého
znakového jazyka. SW přináší svět psané literatury pro neslyšící včetně
knih, novin a slovníků psaných ve znakovém jazyce. Pomocí SW lze
vyučovat neslyšící děti matematiku, historii, vědu. SW lze také využít při
výuce samotného znakového jazyka. Studenti si tak mohou jednoduše
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zapsat znaky, které se právě při kurzu
naučili.
SW se nyní používá ve čtyřiceti zemích k
zápisu čtyřiceti různých znakových jazyků.
SW zapisovaný jazyk nemění, ale uchovává
ho na papíře ve stejné podobě jako se
ukazuje a jak ho lze číst. Symboly SW
zobrazují tělo tak, jak vypadá během
znakování.
Zjednodušeně, i neslyšící si mohou psát
dopisy, pokud vědí jak na to. Pojďme se na
to podívat blíž.
Takto vypadá část “abecedy pro znakopis”.

A jak vypadá takový zápis v praxi, se podívejte tady:
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Zajímavostí je, že se jednotlivé znaky nezapisují do řádků, jak jsme
zvyklí, ale do sloupců zleva doprava. Kdo by se o prázdninách nudil, může
si zkusit vyluštit následující psaní (měl by to být znakový jazyk používaný v
Brazílii, takže je to opravdu pro nadšence:-)).

Na závěr všem přeji krásně prožité prázdniny a ať se vám plní vaše sny ...
Jana Švehlová

Dětský koutek
=>hádanky
Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty.
Co je to?
(tvé jméno)
Každé ráno vesele
tahá spáče z postele.
Za tu službu nevděčníci
hned ho klepnou po palici.
(budík)
20

Heboučké je jako z vaty,
kožíšek má mourovatý.
(kotě)
Nemá to huby,
ale tři zuby,
u jídla slouží,
po něm netouží.
(vidlička)
Má to klobouček,
jednu nožičku,
pěkně si sedí,
v mechu v lesíčku.
(hříbek)
Za kadeřavou hlavičku vytáhnu z nory lištičku.
Sáhni si, je hladká, ukousni, je sladká.
(mrkev)

=>omalovánka
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Čínský horoskop
Kohout (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)
Kohout je krajně dobrosrdečný, ale někdy i
brutálně agresivní. Tím může lidi, kteří to nechápou,
hluboce ranit a dotknout se jich. Kohout říká vždy,
co si myslí, tak jak mu to přijde na jazyk, nebere si
servítek. Leč tato prostoduchost prozrazuje jeho
egoismus. Pocity a názory druhých jsou mu zcela
lhostejné. Přesto ale chce být Kohout vážen, ctěn a
uznáván. Má sklon k nápadnému oblékání, leč v
jádru povahy je hluboce konzervativní. Domnívá se, že je vždy v právu,
nikomu nedůvěřuje a spoléhá vždy jen na sebe.
Kohout se může někdy zdát dobrodružný a opovážlivý, ale není tomu
tak. Je vychloubačný a velice často se blýská příhodami, které sám prožil.
To se mu daří ve větší společnosti lépe než v uzavřeném kruhu blízkých
známých. Kohout je velice pilný. Chce dokázat vždy více, než na kolik jeho
síly stačí, ale má důvod být pilný, protože peníze mu nepadají lehce do
klína. Přesto se mu ale daří i v nevděčnějších záležitostech, z nichž dovede
vždy vyzískat něco pro sebe.
Kohout se hodí pro zemědělství a funkce související s lidmi. Protože
Kohout je většinou marnotratný, ujde zpravidla jen o vlásek úpadku,
případně totální finanční zkáze. Také v lásce se musí namáhat víc než jiní,
aby dosáhl lásky milovaného člověka. Často svého partnera podvádí.
Silné stránky
Mezi nejsilnější povahové rysy tohoto znamení patří odvaha, cit pro
spravedlnost, překvapující originalita, entusiasmus, píle, věrnost, zvídavost,
pečlivost, důslednost a nekompromisní organizovanost.
Slabé stránky
Každý z nás má své slabé stránky, u Kohouta mezi ně patří přílišná
zvědavost, pedantství, občasná výbušnost, netrpělivost, šovinismus,
neurvalost, přehnané nároky, netolerance a častá sebestřednost.
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Připravujeme
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

1. - 3. 7. 2015

Příměstský tábor školní družiny

12. - 22. 7. 2015

Tábor se znakovým jazykem

1. 9. 2015

08:00

Zahájení školního roku 2015 - 2016

1. 9. 2015

09:00

Vítání prvňáčků

7. 9. 2015

08:15

Východní Afrika - kolébka lidstva (Planeta Země 3000)

Sportovní setkání tří škol - ZŠ ÚL

Školní výlet 6. B
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07/ 09/ 2015
08/ 09/ 2015
09/ 09/ 2015
10/ 09/ 2015
11/ 09/ 2015
14/ 09/ 2015
15/ 09/ 2015
16/ 09/ 2015
17/ 09/ 2015
18/ 09/ 2015
21/ 09/ 2015
22/ 09/ 2015
23/ 09/ 2015
24/ 09/ 2015
25/ 09/ 2015
28/ 09/ 2015
29/ 09/ 2015
30/ 09/ 2015

kuřecí panenka na švestkách, hranolky
segedínský guláš, houskový knedlík

vepřová kotleta na zelenině, brambor

vepřová kýta po italsku, kolínka

losos na mandlích, bramborová kaše

holandský řízek, brambor
maso tří vůní, dušená rýže

vepřová pečeně po selsku, chlupaté knedlíky, zelí kysané

hamburská kýta na smetaně, houskový knedlík

pstruh na másle, bramborová kaše

přírodní roštěná, dušená rýže sypaná pórkem
zapečené těstoviny, červená řepa

rajská omáčka, hovězí maso vařené, kolínka

rybí porce se sýrem, brambor

sekaná pečeně, brambor, zelí

Státní svátek
slepice na paprice, halušky

rybí filé se sýrem, brambor

3, 7, 51

7, 51

3, 51

4, 7, 61

3, 7, 51

3, 4, 7, 51

3, 7, 51

3, 7, 51

3, 4, 7, 51

3, 4, 7

3, 7, 51

51

51

51

27. 08. 2015 - 31. 08. 2015

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

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

opékané nudle s čínským zelím

Státní svátek
mřížkový koláč

domácí buchty s mákem a tvarohem

uhlířské špagety sypané sýrem, kečup

uzená kýta, bramborové špercle, špenát

lasagně s mletým masem a zeleninou
špekové knedlíky, zelí kysané

čočka nakyselo, vejce vařené, okurka kysaná

zeleninové lečo, brambor

kynuté knedlíky s džemem

jablková žemlovka
zapečené rybí filet, brambor

rýžový nákyp s meruňkami

moravský vrabec, bramborový knedlík, zelí

střapačky se zelím

palačinky s džemem
hrachová kaše, uzená kýta, zelný salát

vepřová játra na roštu, brambor

piškotová bublanina s ovocem

tvarohové taštičky sypané skořicí
brokolice zapečená se šunkou a sýrem, brambor

01. 09. 2015 - 30. 09. 2015
VOLBA 2

483,- Kč
525,- Kč
546,- Kč
1092,- Kč
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3, 7, 51

3, 7, 51

3, 7, 51

3, 7, 51

3, 7, 51

3, 7, 51

3, 7, 51

3, 7

3, 7, 51

3, 4, 7

3, 7, 51

3, 7

51

3, 51

51

3, 7, 51

7, 51

3, 51

3, 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, 51

3, 7, 51

51

cena
obědů

04/ 09/ 2015

azu po tatarsku, špagety sypané sýrem

3, 7, 51

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

03/ 09/ 2015

3, 51

3, 7, 51

3, 7, 51

hovězí guláš, kolínka

DATUM
01/ 09/ 2015
02/ 09/ 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK
VOLBA 1

kuřecí řízek, brambor
rizoto z vepřového masa sypané sýrem, červená řepa

alergeny
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