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

Sběr bylin
Ondřej ŠIKOLA (4. A)

Sběr papíru
Martina BÁRTOVÁ (6. B)

Hádanky na Moodle
Soňa NEDOMOVÁ (6. A)
Ondřej RYCHTERA (6. A)

Soutěž na www.zsul.cz
správná odpověď: Marcel Chládek/Kateřina Valachová
Romana SUCHÁNKOVÁ
Diviška ŠIKOVÁ
Vlasta MACKOVÁ
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Sazka Olympijský víceboj
I letos se žáci 1. - 9.
tříd zúčastní Sazka
Olympijského víceboje,
soutěže, kterou vyhlašuje
Český olympijský výbor.
V obou předchozích ročnících získala naše škola stříbrnou medaili, ocenění
pro nejaktivnější školy. Jednotlivé disciplíny budou žáci plnit v rámci hodin
tělesné výchovy. Jak si vede konkrétní dítě mohou sledovat i rodiče na
webových stránkách www.ceskosportuje.cz (sekce „rodiče s dětmi“). Ti
žáci, kteří během školního roku splní všechny úkoly, dostanou v červnu
sportovní vysvědčení.
Pro zajímavost uvádíme část znění analýzy, která vznikla na základě
vzorku 50 000 dětí, které se OV zúčastnily v uplynulém školním roce.
„Domnívali jste se, že děti na venkově či v menších městech jsou
zdatnější a pohybují se lépe než jejich vrstevníci ve velkoměstech, protože
tráví víc času venku? Pak jste se mýlili. Unikátní analýza výsledků více než
50 tisíc dětí, které v prvním pololetí školního roku 2014/2015 splnily všech
osm disciplín sportovního projektu Sazka Olympijský víceboj, ukazuje
pravý opak. Děti z velkých sídel předčí v pohybové zdatnosti školáky z
menších obcí a měst.Nejzdatnější jsou podle analýzy děti v Libereckém
kraji, na druhém konci žebříčku je kraj Plzeňský, který ovšem sport
intenzivně podporuje stále více. Zajímavé zjištění přinesla analýza také v
porovnání věkových kategorií v rámci krajů. Zatímco děti ve věku 6 až 9
let jsou ve většině krajů na zhruba stejné „startovní čáře“, s rostoucím
věkem rozdíly narůstají na téměř dvojnásobek bodů mezi nejlepším a
nejhorším krajem. Zajímavé jsou také výsledky chlapců a děvčat. Dívky
dominují ve flexibilitě̌ a rovnováze a chlapci v ostatních pohybových
schopnostech, což je přirozené rozdělení. Pouze u leh–sedů jsou zprvu
lepší dívky a na druhém stupni již chlapci. U některých disciplín –
například u testů výbušnosti nebo vytrvalosti – se rozdíly zvyšují s věkem.
V tom mohou hrát roli i tělesné přeměny u dívek v období puberty.“
Naším sportovcům přejeme hodně úspěchů na sportovním poli.
(Pk Tv+sport)
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Den rekordů
Předposlední školní den se celá škola shromáždila na lánském hřišti,
aby podpořila své tři spolužáky, kteří se rozhodli přepisovat dosavadní
tabulky sportovních rekordů. Na dráhu nejprve nastoupil žák 8. B Matěj
Kaizr, který na trati 1500 metrů zaostal za dosavadním rekordem Petra
Hrušky z roku 2000 o půl sekundy, ale vytvořil si nový osobák. Matěj slíbil,
že v příštím roce se opět pokusí rekord zdolat. Další dva adepti už byli
úspěšní. Martin Šíma přehodil kriketovým míčkem konečně hranici 50 metrů
a hodnota nového rekordu je 50, 28 metrů. Poslední možnost zapsat se do
lánských tabulek měl Jakub Raabe (9. A). Kuba Lánské
kolečko zvládl ve vynikajícím čase a rok starý rekord svého
spolužáka Dominika Macka, který pro zranění nemohl
startovat, překonal o více než sekundu.
(Pk Tv+sport)

Nejlepší sportovec ZŠ Úpice-Lány (2014-2015)
mladší dívky:

1. Tereza STAŇKOVÁ (5. A)
2. Nikola WEISSOVÁ (3. A)
3. Barbora HORÁKOVÁ (2. A)

mladší chlapci: 1. Martin ŠÍMA (5. A)
2. Tomáš GODER (5. A)
3. David KUŤÁK (5. A)
starší dívky:

1. Nikola MANYCHOVÁ (7. A)
Iveta ROHANOVÁ (7. A)
Barbora NYKLÍČKOVÁ (9. A)

starší chlapci:

1. Jakub RAABE (9. A)
2. Filip PANČÍK (7. A)
3. Dominik MACEK (9. A)
(Pk Tv+sport)
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Grand Prix
V konečném pořadí celoroční soutěže škol okrsku Úpice Grand Prix
žáci 1. i 2. stupně naší školy shodně obsadili stříbrnou příčku. Podrobné
výsledky naleznete v tabulkách. Chtěli bychom poděkovat žákům bývalé 9.
třídy, kteří se podíleli na vynikajících sportovních výsledcích naší školy.
Nosit lánské dresy byla pro ně čest a reprezentovat lánskou školu nikdy
neodmítli, naopak o její nominaci bojovali. Jednalo se o: Domču Macka,
Kubu Raabeho, Bono Wajsara, Radka Rosu, Lukáše Středu, Péťu Starou,
Báru Nyklíčkovou, Káju Štillerovou a Helču Melicharovou. DĚKUJEME!
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(Pk Tv+sport)
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Zvířátková olympiáda
V červnu jsme dokončili poslední zvířátko z naší
olympiády a někteří žáci si tak zkompletovali svoji
sbírku medailí. V září opět začínáme Gepardem
Rychlonožkou – Lánské kolečko.

1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. ANNA ABSOLONOVÁ

1. FILIP RAABE

2. Kateřina Horáková

2. Radim Kadrmas

3. Karolína Křížková

3. Jonáš Kyselica

2. TŘÍDA
1. BARBORA HORÁKOVÁ

1. KAREL SLAVÍK

2. Eliška Šťovíčková

2. Alexandr Lakatos

3. Dorota Vojtěchová

3. Patrik Vítek

3. TŘÍDA
1. NIKOLA WEISSOVÁ

1. ONDŘEJ NETOLICKÝ

2. Adéla Koudelová

2. Ladislav Čermák

3. Tereza Absolonová

3. Jakub Poddaný

4. TŘÍDA
1. KLÁRA MELICHAROVÁ

1. MARTIN TOMEK

2. Anna Pytlíková

2. Ondřej Petera

3. Eliška Munzarová

3. Ondřej Šikola

5. TŘÍDA
1. NATÁLIE JIRÁNKOVÁ

1. TOMÁŠ GODER

2. Veronika Neureiterová

2. David Kuťák

3. Tereza Staňková

3. Martin Šíma

(Jč)
7

Výborné výsledky v posledním závodě
Skvělé výkony předvedli naši žáci v rámci atletického čtyřboje, a to v
kategorii jednotlivců i družstev. 1. místo patří mladším dívkám a chlapcům a
překvapivě též dívkám starším. Hoši starší skončili druzí. Mezi jednotlivci
zářili Nikola Manychová a Daniel Jakubčanin (1. místo), Matěj Kaizr, Filip
Pančík, Iveta Rohanová, Lucie Melicharová (2. místo) a Dominik Macek (3.
místo). Pomyslnou třešničku na dortu přidala Nikola Manychová, která
vytvořila nový rekord školy v běhu na 60 m. Do cíle doběhla v čase 8, 3 s.
O kvalitě času svědčí i to, že tímto výkonem by zvítězila mezi mladšími
chlapci!
Děkujeme všem zá vodníkům za příkladnou
reprezentaci školy. Poděkování patří i pomocníkům
(bývalým deváťakům), bez kterých by tento závod
nemohl proběhnout.
(Pk Tv+sport)

Co dělat, když …
Milí čtenáři,
tento školní rok přinášíme novou rubriku nazvanou „CO DĚLAT, KDYŽ…“
Dozvíte se jednoduché rady, jak se zachovat v určitých nepříjemných nebo
nebezpečných situacích. Věříme, že naše rady vám pomůžou v běžném
životě.
PROTO SI VŽDY TYTO ŘÁDKY PŘEČTĚTE!!! DĚKUJEME.
RADA Č. 1
Text, který zde budu citovat, sdílelo mnoho lidí na facebooku. Je směrován
především školním dětem, proto se nad ním zamyslete i vy.
„Pokud uvidíte kluka nebo holku, co má potíž najít
přátele, nebo je někdo šikanuje jen proto, že
nemají spoustu kamarádů, stydí se, nejsou ideálem
krásy nebo nemají oblečení, co je zrovna “in“ –
PROSÍM, stůjte při nich. Pozdravte je nebo se na
ně aspoň usmějte na chodbě. Nikdy nevíte, čím
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prochází mimo školu. Vaše přátelskost může mít VELKÝ vliv na něčí život!“
Snad se nám to podaří!
Iveta Jiříčková

Šnečci v 1. B
V naší třídě nás je 12, tedy vlastně 15, protože se u nás druhý týden v
září zabydleli tři šnečci. A že to nejsou šnečci “obyčejní", se pozná hned
na první pohled podle jejich domečku. Naši fešáci jsou původem z
Amazonie a jejich latinské jméno je Achatina achatina, tedy po našem
Oblovka obrovská. Jsou necelé dva měsíce staří a měří kolem 7 cm, v
dospělosti by měli mít 15 - 30 cm. Tak uvidíme, jestli se nám podaří
vychovat takové obry :-). Děti se o ně starají, šnečci totiž potřebují každý
den postříkat vodou z rozprašovače, vyměnit
vodu na koupání a nakrmit (nejlépe okurkou,
salátem, či jiným ovocem a zeleninou). Za
odměnu nám lezou po ruce a vystrkují na nás
očka :-). Až půjdete někdy kolem naší třídy,
zastavte se na ně mrknout ;-)
(Šv)

Planeta Země 3000
V pondělí 7. 9 2015 se uskutečnil v
kině Mír v Úpici již 12. ročník naučného
dokumentárního pořadu Planeta Země
3000. Tento rok jsme se vydali do
„Kolébky lidstva‘‘, tedy do východní
Afriky. V prvních minutách jsme probrali úplný začátek planety Země, zrod
života, organismy příbuzné člověku a osidlování světa prvními lidmi.
Poté jsme se vydali za kmeny v Africe, jako například do kmenu
Mursiů. Mursiové jsou obávaní válečníci s dlouholetými tradicemi, zvyky a
rituály.
Dále nás uchvátila zdejší drsná příroda, Danakilská proláklina je
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nejteplejším místem na zemi s vroucími jezírky tvořenými sopečnou
aktivitou. Neměli bychom také zapomenout na majestátný pohled na
lávové jezero Erta Ale.
Po snímcích prezentujících krásnou přírodu jsme se přesunuli k lidu
východní Afriky. Život ve společnosti lidu východní Afriky není snadný. V
této oblasti se nacházejí nejchudší státy světa. Problémy zdejších lidí jsou
velmi vážné, ocitají se často na hranici života a smrti. Lidé ve východní
Africe musí čelit problémům souvisejícím s nedostatkem financí a pitné vody.
Na nízké úrovní je zde také lékařská péče. Tento region ohrožuje i řada
vážných onemocnění.
Pořad se nám tradičně líbil.
Adam Šilar, 9. A

Literární soutěž
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně společně s časopisem Pastelka
uspořádaly v uplynulém školním roce soutěž s názvem "Ať žijí pohádky."
Na začátku září dorazila do školy radostná zpráva: "Jelikož se všechny
práce vašich žáků porotě líbily, obdržela ZŠ Úpice-Lány čestné uznání."
O tento úspěch se zasloužili Gabriela Balcarová, Alena a Gabriela
Jursíkovy, Jan Lévai a Ondřej Nývlt. Všem jmenovaným žákům děkujeme
za účast v soutěži.
(Pk Č)

Jak to vidím já
Čtenáři školního časopisu ÚL si v uplynulém
školním roce oblíbili pravidelnou rubriku „Jak to vidím
já“. Rozhodli jsme se proto, že i letos vyhlásíme deset
témat pro žáky 6. - 9. tříd, vždy jedno na každý
měsíc. Nejlepší texty potom otiskneme. Tentokráte
předmětová komise češtiny vybrala následující témata.
Září:
Říjen:

Moje letošní prázdniny
Svět je zajímavý, plný pozoruhodných lidí
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Listopad:
Prosinec:
Leden:
Únor:
Březen:
Duben:
Květen:
Červen:

Když mi teklo do bot …
Agresivita psů
Máme se bát války?
Požární ochrana očima dětí
Bydlení v budoucnosti
Padá hvězda
Co by se dělo, kdybych se jednoho dne probudil/a a zjistil/a,
že jsem holka/kluk
Můj utajený ráj

V červnu budou stejně jako v předchozích letech nejúspěšnější autoři
odměněni.
Pk Č

Moje letošní prázdniny
Letošní prázdniny byly v textech naprosté většiny žáků označovány
jako SUPER, NEJLEPŠÍ, NEJKRÁSNĚJŠÍ. Svou měrou k tomu přispělo i
počasí, které letním radovánkám přálo. Sluníčko se na nás smálo z oblohy
prakticky po celé dva měsíce. A tak mnozí vyrazili do Chorvatska,
Bulharska nebo Řecka. Převládala zábava spojená s koupáním ať v moři,
rybníce či v bazénu doma, nebo na koupališti. Někteří vyrazili na tábor,
jiní na návštěvu k příbuzným. Nezahálel ani Havlovický všesportovní areál
a zdejší splav. Z příspěvků, které jsme měli k dispozici, jsme se dozvěděli,
že léto se opravdu vydařilo a všichni si ho náležitě užili.
Přinášíme několik ukázek z prací žáků 7., 8. a 9. tříd.
(PK Č)
Letos jsem prázdniny začala výletem na raftech na Vltavě. Tomu
říkám opravdu nádherný začátek prázdnin. Tři dny na vodě a všude kolem
příroda. No prostě nádhera. Dále následovaly návštěvy
babiček, příbuzných, a hlavně koupání v bazénu. Náš
bazén není sice tak veliký, ale na osvěžení stačí. Během
celých prázdnin jsem navštěvovala se svým psem
kynologický klub v Úpici. Na konci července jsem odjela
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na skautský tábor. Odtud jsem si odvezla spoustu zážitků. Celé prázdniny
jsem se těšila na den, kdy přijede moje teta s rodinou z Anglie. Den D
přišel a já si užila, jak jsem si přála. A na konec to nejlepší. Naší feně
jezevčíka se narodila čtyři štěňátka. Rodiče ale byli zrovna na dovolené, a
tak jsem se stala porodní bábou já. Neuvěřitelný zážitek. No, když to tak
shrnu, tyhle prázdniny byly asi ty nejhezčí, i když jsem nebyla na žádné
dovolené.
Natalie Škaloudová, 9. A
Musím zmínit, že tyto prázdniny byly zatím
těmi nejlepšími. Teď vám musím popsat, proč zrovna
tyto byly tak výjimečné. Začalo to tím, že rodiče
odjeli do Nového Města nad Metují a my jsme byli
doma sami. A moc jsme si to užili. Jezdila jsem
s kamarády na Broďák a na kola. A poté už
konečně ten dlouho očekávaný skautský tábor. Tam si vždycky všichni těší.
A taky to pak stojí za to! Po táboře jsme odjeli na dovolenou do
Chorvatska, kde jsme byli čtrnáct dní. Nejdříve jsme vyčítali rodičům, že to
je až moc dlouho, ale nakonec pobyt u moře rychle utekl. S Helčou jsme se
bavily tím, že jsme natáčely o naší dovolené film. Máme tak zachyceno
plno nezapomenutelných momentů. Taťka vždycky říká, že miluje tu
nádhernou vůni borovic a příjemný mořský vzduch. Což je pravda. Moře je
tak neskutečné, neuvěřitelné… Po dovolené už zbývaly asi jen čtyři dny do
nástupu do školy. Snažila jsem se poslední dny co nejvíce užít a to se
podařilo. Na tyto prázdniny nezapomenu…
Lucie Melicharová, 9. A
Moje letošní prázdniny byly super. Nejen proto, že jsem si odpočinul
od školy, ale také díky spoustě zážitků. Babička s dědou nás každý týden
vzali na nějaký hrad nebo zámek
v blízkém okolí. Ke konci prázdnin jsme
s rodiči a sestrou jeli na týden do
pronajaté chalupy Viktoria na Slovensku.
Skoro každý den jsme byli v Podhájské na
koupališti v termálních nebo plaveckých
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bazénech. A když bylo pěkně, jeli jsme na koupaliště ve Vadaši. Tam jsem
strávil celé hodiny skákáním šipek do plaveckého bazénu, dokonce se mi
ho povedlo celý přeplavat. Ani jsem netušil, že to dokážu. Moje sestra
spíše relaxovala s rodiči v termálních bazénech. Tyto prázdniny byly super
a doufám, že příští rok budou stejně úžasné.
Vojtěch Jan Horáček, 8. B
Toto léto bylo jedno z nejteplejších, které jsem kdy zažila. A proto
jsem velkou část svých prázdnin prožila u vody s rodinou nebo kamarády.
Nejlépe bylo v srpnu, kdy jsme jeli na dovolenou do Chorvatska. Všichni
jsme si mysleli, že v Chorvatsku nemůže být jinak než hezky. Opak byl ale
pravdou. Hned první den, kdy jsme dorazili
na místo, byly obrovské vlny, jaké jsem
ještě neviděla. Dalším zážitkem byla
plavba na lodi. Vyrazili jsme brzy ráno,
vše probíhalo skvěle, až na bouřku, která
nás po cestě potkala. Bohužel, deset dnů
v Chorvatsku uteklo velmi rychle. Na
letošní prázdniny budu ještě dlouho
vzpomínat.
Dominika Prouzová, 9. A
O prázdninách jsem zažil mnoho zábavy a dobrodružství, že bych je
všechny nemohl ani popsat. Například: byl jsem v mnoha kempech v České
republice i mimo ni, cestovali jsme také po různých zemích včetně
Chorvatska, Německa, Polska atd…. Objeli jsme i mnoho koupališť jako
třeba v Hradci Králové na Flošně, v Karpaczi, v Liberci a další.
Mimo jiné jsme o prázdninách vybavovali nově můj pokojíček, takže
jsme se opravdu nenudili. Dávali jsme koberec a všechen nábytek, co jsem
si přál.
Ještě jsem nenapsal, že jsme o prázdninách také odpočívali, hráli si
s naším psem, chodili na hřiště s kamarády, dělali jsme různé turnaje
v šipkách, atd….
Lukáš Nývlt, 7. A
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Příměstský tábor ZŠ Úpice-Lány
Po skončení školního roku škola
rozhodně ještě nezavírá. Pořádá
příměstský tábor, který byl tento rok již
osmým. Pod vedením ho mají paní
vychovatelky z družiny. Ten letošní se
konal od 29. 6. do 3. 7. 2015.
Začínalo se každý den v 7 hodin a
končilo v 15 hodin. Tento rok byl tábor zaměřen na téma "Naše město".
Děti v pondělí dostaly brožurky, kde se dozvěděly spoustu zajímavých
informací o Úpici, zároveň zde našly úkoly, které po celý týden plnily, aby
získaly body, podle kterých byly na konci tábora hodnocené.
V pondělí se děti seznámily a zahrály si spoustu her na hřišti.
Odpoledne navštívily areál Dlouhé záhony.
V úterý se prošly městem Úpice, ukázaly si památky a významné
budovy města. Počasí v úterý nepřálo, proto děti trávily odpolední čas ve
družině, kde hrály na kelímky a zpívaly s kytarou.
Ve středu nás čekal výlet do 134 km vzdálených Milovic, kde je
zábavný park pro děti Mirakulum. Nejvíce děti zaujala nafukovací
trampolína a zvířata, která byla v parku.
Skluzavka, která vedla do podzemí, některé
děti vystrašila a chvíli jim trvalo, než se
odhodlaly ji pokořit. Několik atrakcí si
vyzkoušely i paní vychovatelky. První průlez
hradem byl velmi náročný i pro kameramana,
který výlet natáčel. Po celý den svítilo sluníčko
a na obloze nebyl ani mráček.
Ve čtvrtek děti navštívily sportovní areál v
Havlovicích, kde je opět nejvíce zaujala
nafukovací trampolína.
V pátek všichni společně vyrobili včelí úl
skládaný z papíru.
Jelikož svítilo po celý den sluníčko, děti
se měly možnost osvěžit v bazénu. Tím byl celý
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týden ukončen, děti spokojeně odešly
na prázdniny a my se těšíme na další
tábor příští rok.
Nikola Šrámková

Školní družina
Školní družiny se přes prázdniny velmi změnily. Ta dolní dostala nová
okna, novou výmalbu a koberec. Horní se prosvítila výzdobou 498 motýlů.
Dětem se družiny velice zalíbily. Jelikož nám v září družiny začaly
praskat velkým počtem dětí, vedení školy zřídilo 3. oddělení. Sem chodí
žáci 3. a 4. tříd, pod dohledem je má naše nová paní vychovatelka Martina Frýbová. Družina se nachází v učebně, kde je cvičná kuchyňka.
Děti si družinu vyzdobily a zařídily podle svých potřeb.
V prvních dnech se děti stihly seznámit, naučit se pravidla, která
slouží pro pořádek ve družinách i po celé škole. Ve škole totiž nechceme
žádný "chaos".
Některé děti už ukázaly své tvořivé ručičky a vyzdobily třídu v
podobě soviček a labutí. S tvořivostí se bude pokračovat dál, pro děti je
připravena spousta zajímavých aktivit. Družina pokračuje také ve
sponzorování psího útulku v Trutnově. Ještě tento měsíc děti čeká sportovní
odpoledne na hřišti a mnoho dalších pohybových aktivit.

Nikola Šrámková
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Tábor se znakovým jazykem
Naši žáci se poctivě celý rok učili znakovému jazyku. A že to není
zrovna nic jednoduchého, o tom by mnozí mohli vyprávět. Někteří chodili
na kroužek nebo volitelný předmět, jiní znaky studovali z našeho časopisu
Úl. V každém případě odměnou bylo
uspořádání letního tábora, který proběhl v
krásném prostředí na Pavlátově louce v
Novém Městě nad Metují od 12. do 22.
července. Společně s námi se ho zúčastnily
ještě děti ze Rtyně v Podkrkonoší. Pro ně to
byl již druhý ročník. Celkem nás tedy bylo
55.
Na táboře jsme si všichni užívali, počasí nám přálo a zvládli jsme
spoustu věcí. Ozdobili jsme chatky, hráli různé hry, zpívali u táboráku,
naučili se písničku ve znakovce, také jsme podnikali výlety do okolí.
Celodenním výletem bylo zkoumání podzemí na Dobrošově. Jezdili jsme na
koních v ranči Lipí. Zahráli jsme si na bubny djembe a zarelaxovali u
tibetských mís. Vznikaly tu nové lásky a přátelství. Všichni zvládli stezku
odvahy. Hasiči ze Rtyně nás přijeli osvěžit, policie z Nového Města ukázat
svoji výbavu. Zkrátka bylo nám tu krásně a už se těšíme na příští rok. Ten
proběhne v duchu cestování po kontinentech. Jak nám bylo na táboře fajn,
se dozvíte z nástěnky, která je na čtverci vedle sborovny.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří nás podpořili, firmám i rodičům.
Díky nim jsme mohli dětem poskytnout více zážitků a odměn.
Vy, kteří byste se s námi chtěli příští léto vydat na tábor také, se už
teď máte na co těšit ;-). A jen pro upřesnění, i když nechodíte na znakovku,
můžete jet s námi také. Pro jistotu ale sledujte celý školní rok náš časopis ;-),
už v říjnu zařadíme znovu
fotky se znakovou zásobou,
tak se těšte.
S přáním co nejlepšího
startu do nového školního
roku.
Jana Švehlová
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Rozhovor
Na naší škole studuje mnoho žáků s velmi
zajímavými koníčky. Proto jsme se rozhodli vám
některé z nich představit v našem časopise.
Často to budou sportovci, ale i hudebníci nebo
výtvarníci. První osobností našeho seznamu je
Tereza Šímová, žákyně 9. A.
1. Jaký sport provozuješ ve svém volném čase?
Hraji softball a baseball.
2. Kdo tě přivedl k tomuto neobvyklému sportu?
Dovedl mě k němu můj bratr. On hrál již delší dobu, zkusila jsem to
tedy také a už jsem zůstala.
3. Jak dlouho se těmto sportům věnuješ?
Již to budou dva roky.
4. Kdo tě trénuje?
Trénují mě Jana Klempířová a Jiří Preclík, oba dva velice zkušení
trenéři. I jejich přičiněním se spousta odchovanců oddílu dostala i do
české reprezentace.
5. Kde trénuješ?
Většinu svých tréninků absolvuji na stadionu v Trutnově v Horním
Starém Městě. Trénujeme dvakrát týdně, v úterý a ve čtvrtek od 16:00
hodin. Pokud by měl někdo zájem, může se přijít podívat a klidně se i
připojit. Momentálně totiž probíhá nábor dětí ve věku od 6 let výše.
Horní věková hranice není omezená. Určitě se s námi nebudete nudit.
6. Co tě na sportu nejvíce baví?
Úplně všechno, miluji hlavně pocit z vítězství a společnou týmovou
radost.
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7. Na jakých zajímavých místech jsi hrála?
Své nejvýznamnější zápasy jsem hrála v Praze a Ostravě V červenci
jsme s oblastním výběrem získali stříbro na evropské kvalifikaci
v italském Miláně.
8. Co považuješ za své dosavadní největší úspěchy?
Ve své kariéře si nejvíce vážím 1. místa na mistrovství České republiky
a také postupu na již zmiňovaný turnaj v Itálii.
9. Máš nějaký sen, cíl, kterého bys chtěla dosáhnout?
Chtěla bych na turnaj do Ameriky, letos se nám to už skoro povedlo.
No tak třeba příště.
Gabriela Homolová, Tereza Kopecká, 9. A

Letní olympijské hry v Riu 2016
Připravili jsme nový seriál, který bude informovat o
nadcházejících olympijských hrách. Přineseme informace o
sportovních nadějích, které nás budou reprezentovat na
tomto největším sportovním svátku.
Do začátku letních olympijských her zbývá necelých 12
měsíců. Hry XXXI. letní olympiády, které se uskuteční ve
dnech 5. – 21. srpna roku 2016, pořádá brazilské Rio de Janeiro. Ve 28
sportovních odvětvích bude rozdáno celkem 306 sad medailí. Nově je do
programu her zařazeno sedmičkové ragby a také golf.
Do hlasování o to, které město bude pořadatelem XXXI. olympijských
her, bylo krom Rio de Janeira přihlášeno také Chicago, Madrid a Tokio.
Rio de Janeiro bude prvním jihoamerickým městem, které uspořádá
olympijské hry.
Pro úvodní a závěrečný ceremoniál, a tedy místo, kde bude plát
olympijský oheň, byl vybrán slavný fotbalový
stadion Maracaná, který bude k této příležitosti
nově zrekonstruován.
Maskotem olympijský her je Vinicius, který je
kombinací všech zvířat typických pro Brazílii.
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České medailové naděje na XXXI. olympijských hrách:
David SVOBODA
(19. března 1985)
Sport: moderní pětiboj
Úspěchy: zlatá medaile z OH 2012
v Londýně; zlatá medaile z ME 2010;
držitel světového rekordu z roku 2011
ziskem 6040 bodů.

Ondřej SYNEK
(13. října 1982)
Sport: veslování
Úspěchy: stříbrná medaile z OH 2008 a
2012; zlatá medaile z MS 2010, 2013,
2014 a 2015; zlatá medaile z ME 2007,
2010, 2013, 2014.

Barbora ŠPOTÁKOVÁ
(30. června 1980)
Sport: atletika – hod oštěpem
Úspěchy: zlatá medaile z OH 2008 a
2012; zlatá medaile z MS 2007; zlatá
medaile z ME 2014; držitelka světového
rekordu v hodu oštěpem výkonem 72,28
metrů.

Kaktusy snadno a rychle
V letošním školním roce se budete pravidelně setkávat s novou
rubrikou: Kaktusy snadno a rychle. Pěstováním těchto zajímavých rostlin
vás bude provázet Ondřej Astr.
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Výsev
K výsevu je potřeba výsevný substrát, semena,
výsevné nádoby (pokud je nemůžete sehnat, postačí
misky od jogurtů s průsvitným víčkem a dírou ve dnu),
savo, noviny a pinzeta.
1) Sterilizování substrátu: substrát vložíme ve sklenici do
vroucí vody na 20 minut.
2) Do výsevných nádob na dno vložíme kousek novin a
zasypeme do výšky 2 – 3 cm sterilizovaným substrátem.
3) Semena kaktusů vložíme do 5 – 10% roztoku sava a
po dobu pěti minut je necháme namočené.
4) Po sterilizování substrátu a očištění semen můžeme semena jemně
zatlačit do substrátu. Nejlépe za použití pinzety.
5) Všechny misky se semeny zalijeme převařenou sterilní vodou s
rozmíchaným hnojivem Cristalon start.
6) Misky uzavřeme víčky a necháme v polostínu.
7) Malé kaktusy začnou růst zhruba po 1 měsíci, nejlepší období na výsev
je květen - červen.
Ondřej Astr, 7. B

Dětský koutek
=>vtipy
Blondýnka si stěžuje u očního lékaře, že špatně vidí.
"A jaké máte symptomy?"
Pane doktore, třeba ten drobek od rohlíku,
co máte na podlaze, vy ho určitě vidíte, já ne.
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Jak chce policista otevřít plechovku?
Zaklepe a na ní a povýšeným hlasem praví: „Otevřete, policie!“
Spejbl vyčítá Hurvínkovi:
„Teda Hurvajs, to od tebe bylo ošklivé! Mánička ti upekla bábovku a ty jsi
jí rozbil okno kamenem!“
Hurvínek si jen odkašle. „To nebyl kámen. To byla ta bábovka.“
Mladý kluk jde k psychiatrovi a povídá:
"Pane doktore, poslední dobou se mi stává, že slyším,
jak na mě někdo mluví a nikoho kolem sebe nevidím."
"A v jakých situacích se vám to stává?"
"No, vždycky když telefonuji.”
Jan Pícha, 8. B

=>osmisměrka - téma PODZIM
hledaná slova: PODZIM
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Matěj Píša, Filip Pytela, 7. B
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=>křížovka - téma HORY
1. Chráněný živočich žijící v čistých potocích
2. Vysoký kopec
3. Živočich žijících ve vodě
4. Krakonošův pomocník
5. Houba podobná křemenáči
6. Národní park v Krkonoších
7. Pták nosící zprávy
8. Jsi chytrý jako ………
Matěj Píša, Filip Pytela, 7. B

=>omalovánka
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Připravujeme
22. 09. 2015

08:00 - 13:00

1. - 5. tř.: Psi - agility

23. 09. 2015

09:00 - 12:30

6. - 9. tř.: Málá kopaná

23. 09. 2015

15:30 - 17:30

Schůzka výboru RRPŠ

24. 09. 2015

08:00 - 13:30

1. - 9. tř.: Den zdraví

30. 09. 2015

08:00 - 13:00

6. - 9. tř.: Evropský den jazyků

30. 09. 2015

15:30 - 17:30

Školská rada ZŠ Úpice-Lány

01. 10. 2015
02. 10. 2015

3. a 4. tř.: Exkurze - Praha
09:40 - 10:00

02. 10. 2015

Vyhodnocení soutěží za září 2015
Školení Mladých zdravotníků

06. 10. 2015

08:00 - 11:00

1. a 4. tř.: Kurz bruslení

07. 10. 2015

13:30 - 15:00

6. - 9. tř.: Zátopkova desítka

08. 10. 2015

08:00 - 11:00

2. a 3: tř.: Kurz bruslení

08. 10. 2015

12:00 - 14:30

1. - 5. tř.: Zátopkova pětka

13. 10. 2015

10.00 - 11:40

9. A: Beseda s pracovnicí ÚP Trutnov

15. 10. 2015

08:00 - 11:00

2. a 3: tř.: Kurz bruslení

20. 10. 2015

08:00 - 11:00

1. a 4. tř.: Kurz bruslení

20. 10. 2015

14:40 - 15:25

9. A: Beseda se studenty GY Trutnov

20. 10. 2015

16:00 - 17:00

Volba povolání - rodiče vycházejících žáků

21. 10. 2015

08:00 - 12:30

8. - 9. tř.: Florbal - okrsek

21. 10. 2015

12:30 - 16:30

6. - 7. tř.: Florbal - okrsek

22. 10. 2015

08:00 - 11:00

2. a 3: tř.: Kurz bruslení

23. 10. 2015

08:00 - 11:30

1. - 9. tř.: 20 let TŠ Bonifác, Orlovna Rtyně

Vydává Základní škola Úpice-Lány ve spolupráci s Dětským parlamentem
Adresa redakce: Palackého 793, 542 32 Úpice, tel.: 499 881 124, 775 032 541

e-mail: zsul@zsul.cz, internet: www.zsul.cz

Odpovědný redaktor: Mgr. Jakub Huček
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02/ 10/ 2015
05/ 10/ 2015
06/ 10/ 2015
07/ 10/ 2015
08/ 10/ 2015
09/ 10/ 2015
12/ 10/ 2015
13/ 10/ 2015
14/ 10/ 2015
15/ 10/ 2015
16/ 10/ 2015
19/ 10/ 2015
20/ 10/ 2015

koprová omáčka, vejce vařené, brambor
zapečené těstoviny s uzeným masem, červená řepa
sekaná pečeně, brambor

cikánská hovězí pečeně, houskový knedlík

karbanátek rybí, bramborová kaše

vepřová pečeně, chlupaté knedlíky, zelí kysané
hrachová kaše, uzená kýta, zelný salát

azu po tatarsku, špagety sypané sýrem
halušky s perkeltem

čevabčiči, brambor, obloha

vepřová panenka na houbách, brambor
rybí porce se sýrem, bramborová kaše

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3 , 4, 7

1a

1a, 3

1a,3, 4, 7

1a, 3, 7

4, 7

7

ryba na bylinkách, brambor, zeleninový salát

DATUM
01/ 10/ 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK
VOLBA 1

vepřová pečeně, brambor, dušená zelenina

alergeny

23/ 10/ 2015
26/ 10/ 2015
27/ 10/ 2015
28/ 10/ 2015
29/ 10/ 2015
30/ 10/ 2015

vepřový špíz, brambor

rizoto z vepřového masa sypané sýrem, červená řepa
rybí filé smažené, brambor
Státní svátek
podzimní prázdniny
podzimní prázdniny

7

7

29. 9. 2015 - 30. 9. 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

uzená kýta, brambor, okurka kysaná

kuřecí rolka pečená, dušená rýže

Státní svátek

králík na česneku, bramborový knedlík, zelí
kynuté knedlíky s povidlím

krupicová kaše sypaná kakaem

čočka nakyselo, vejce vařené, okurka kysaná

špercle s mákem

7

7

1a, 3, 7

1a

1a, 7

3

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

7

1a, 3, 7

1a, 3

1a, 3. 7

1a, 3, 7

3, 7

7

1a

3, 7

1a, 3, 7

1a, 3

1a, 3, 7

alergeny

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

437,- Kč
475,- Kč
494,- Kč
1092,- Kč

formanské halušky (klobása, lučina, uzený sýr)
mušličky s brokolicovou omáčkou a kuřecím masem

rýžová kaše s máslem a skořicí

lasagně s vepřovým masem a zeleninou

plněný bramborový knedlík uzeninou, zelí kysané

domácí buchty s mákem a tvarohem
kuřecí plátek v šunkovém těstíčku, brambor

francouzské brambory

kuřecí stehna, dušená rýže

chilli con carne ( fazole, hovězí maso ), chléb

zapékané halušky se sýrem
rýžový nákyp s meruňkami

cmunda po kaplicku / bramborka, uzená kýta, zelí kysané)

langoše s kečupem a sýrem

01. 10. 2015 - 30. 10. 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,

polévka dle denní nabídky

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

1a, 3, 4, 7

cena
obědů

22/ 10/ 2015

znojemská hovězí pečeně, dušená rýže

1a

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

21/ 10/ 2015

1a, 3

hovězí maso vařené, rajská omáčka, kolínka
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