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Naši “NEJ” v září 2015
Sport 6. - 9.
Marek ADAMEC (9. A)

Sběr bylin
Matěj Píša (7. B)

Sběr papíru
Hana SEDLÁČKOVÁ (7. B)

Hádanky na Moodle
1. Tereza ŠÍMOVÁ (9. A)
2. Alena JURSÍKOVÁ (8. B)
3. – 4. Iveta ROHANOVÁ (8. A)
a Petra DOLEŽALOVÁ (6. A)

Prázdninové křížovky na
Moodle:
Matěj PÍŠA (7. B)
Tereza TOMKOVÁ (9. A)

Hádanky na Moodle:
Lukáš NÝVLT (7. A)
Jana KOŠKOVÁ (8. A)
Marek ADAMEC (9. A)

Soutěž na www.zsul.cz
správná odpověď: „čtyřboj“
Romana SUCHÁNKOVÁ
Klára LANTOVÁ ŠIKOVÁ
Petr ŽĎÁRSKÝ
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Lyžařský výcvik
Na lyžařský kurz se přihlásilo celkem 36 žáků 7. a 8.
tříd, ubytovací kapacita chalupy je tedy naplněna. Žáci by
měli být rozděleni do 1 družstva snowboardistů, 3
družstev sjezdařů a 1 běžkařů. V případě nepříznivých
sněhových podmínek pro běžkaře bude toto družstvo
zrušeno a žáci absolvují kurz na sjezdových lyžích.
Další splátky žádáme v těchto termínech: 23. 10.
2015 a 20. 11. 2015. Dobrou zprávou je,
že ceny permanentek se v Deštném v Orlických horách ani
v nadcházející lyžařské sezóně nemění. Pevně doufáme, že
nadílka sněhu bude stejně bohatá jako vloni a kurz
proběhne k naprosté spokojenosti všech.
Upozorňujeme též rodiče, že někteří zaměstnavatelé
poskytují svým zaměstnancům příspěvek na lyžařské kurzy.
(Jč, Vč)

Evropský den jazyků
Další Evropský den jazyků proběhl na naší škole ve středu 30. září
2015. Tentokráte vybraly předmětové komise češtiny a cizích jazyků téma
FILMOVÉ TRHÁKY (S tebou mě baví svět, Vinnetou, Top Gun, James Bond,
Robin Hood, Slunce, seno a pár facek, Troja, Titanic, Trosečník, Harry
Potter). Úkolem družstev bylo vytvořit plakát, připravit taneční vystoupení
na hudbu z filmu, předvést vybranou scénu, přeložit dialog
z češtiny do angličtiny a také vyplnit vědomostní
test. Na splnění těchto úkolů pracovaly skupiny
v jednotlivých třídách, v 11:00 hodin předvedly
p o ro t ě t o , c o s i p ř i p ra v i l y. N e c hy b ě l y
samozřejmě ani televizní kamery. Pro vítěze byl
připraven dort a pro družstva na stupních
vítězů diplomy.
A kdo si tedy nakonec pochutnal na sladké
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odměně? Kamila Macková, Šárka Šrámková, Soňa Nedomová, Veronika
Neuereiterová, Anna Tomanová, Romana Suchánková, Martina Kuťáková,
Eliška Krtilová, Martin Šíma, Martin Krejzl, Šimon Koudela, Filip Pytela a
Natalie Škaloudová.
(Pt, Vč)

Vědomostní test pro EDJ – téma FILMY
1. Kolik českých filmů získalo Oscara? Vyjmenujte je.
Obchod na korze (1965)
Ostře sledované vlaky (1967)
Kolja (1996)

2. Který režisér natočil americký velkofilm Titanic?
(James Cameron)

3. Kdo jako první začal promítat na plátno filmy, i když
dokumentární, už v roce 1895?
(bratři Auguste a Louis Lumièrové)

4. Jak se nazývá cena za nejhorší film, která se uděluje den před
Oscary?
(Zlatá malina)

5. Jak se jmenuje známý český režisér, který emigroval do USA a získal
řadu filmových ocenění (včetně několika Oscarů)?
(Miloš Forman)

6. Vyjmenujte alespoň dvě díla tohoto významného režiséra, které byly
americkou Akademií filmových umění a věd oceněny Oscary.
(Přelet nad kukaččím hnízdem, Amadeus)

7. Jak se nazývá česká filmová cena udělovaná od roku 1993 a kdo
zasedá v porotě této soutěže,
(Český lev – členové České filmové a televizní akademie)

8. Uveďte název české anticeny kritiků za nejhorší film roku, která byla
udělována do r. 2007.
(Plyšový lev)
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9. Který český herec a herečka získali dosud nejvíce českých filmových
cen?
(Ivan Trojan, Anna Geislerová)

10. Jako komedie století a zároveň nejlepší dětský film století českého
filmu byl zvolen film_______________režisérky _________________.
( S tebou mě baví svět, Marie Poledňáková)

(Pt, Vč)

Hudební vystoupení
Do naší školy zavítal pan Radim Zenkl, český
hudebník, který již několik let žije a koncertuje v San
Francisku. Cestuje po světě, seznamuje se s novými
hudebními styly a nezvyklými dechovými nástroji, na
které se učí hrát. Nám však zahrál i na mandolínu,
představil americký country styl a seznámil nás
s žánrem zvaným blue grass. Představil velké
množstvím fléten z různých části světa. Například
africká flétna z kozího rohu, nosní flétna ze severu
Ameriky, flétna z jihu Ameriky, čínská bambusová flétna, australské
didgeridoo a nakonec slovenská flétna fujara. Když došlo na výběr
dobrovolníků z publika, zájem druhého stupně musel pana Zenkla poněkud
zklamat. Každý přesvědčoval kamaráda vedle sebe, že právě on by se měl
přihlásit. Nakonec se podařilo přesvědčit Terezu Šímovou. Na hlavu
dostala typický čínský klobouk, do rukou jí dal pan Zenkl malé činelky a
požádal ji, aby ho doprovázela. Pro žáky osmé a deváté třídy to byla
nejzajímavější a nejzábavnější část vystoupení.
Pan Zenkl zkrátka hrál na hudební nástroje, povídal o Americe
a o svém životě. Jeho pořad se nám líbil.
Tereza Kopecká, 9. A
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Den Zdraví (z pohledu 9. A)
Hned na začátku školního roku se na naší škole
koná spousta akcí. Jednou z nich je Den zdraví.
I letos byl plný soutěží, her, besed a zábavy. Tradičně
ale začínal lánskou štafetou žáků 6. - 9. tříd.
Pro deváťáky to byl letos poslední Den zdraví. A
zahájili ho parádně vítězstvím ve štafetě. Pokračoval
velice zajímavou besedou o drogové závislosti.
Jelikož nebyli přítomni učitelé, mluvilo se na ní velmi
otevřeně. Poté následovalo zdařilé vystoupení jojařů, které se muselo líbit
každému. Poslední aktivitou bylo dlabání dýní určených do soutěže, která
proběhla v rámci zahrádkářské výstavy. Žáci 9. třídy se samozřejmě
zapojili i do hudební soutěže. Porotě předvedli vlastní písničku na téma
“jsme jedničky”.
Na projektové dny, mezi které Den zdraví patří, budeme rozhodně
vzpomínat.
Tereza Kopecká, 9. A

Zátopkova pětka
Ve čtvrtek 8. října 2015 se ve Rtyni v Podkrkonoší konala Zátopkova
pětka, první závod letošního ročníku celoroční soutěže škol okrsku Grand
Prix. Bohužel se žákům 1. stupně naší školy nepodařilo zopakovat pět
předchozích vítězství v tomto závodě, a tak putovní
pohár změnil majitele. Vítězem letošního ročníku
Zátopkovy pětky se totiž stala pořadatelská ZŠ a ZUŠ
ve Rtyni v Podkrkonoší. Láňákům rozhodně nelze upřít
snahu, ale musíme si sportovně přiznat, že tentokráte
jsme na soupeře zkrátka nestačili a skončili na
předposledním třetím místě.
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Konečné pořadí:
1. ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
2. ZŠ Bratří Úpice
3. ZŠ Úpice-Lány
4. ZŠ Malé Svatoňovice
Děkujeme za reprezentaci školy.
(Pk Tv+sport)

Zátopkova desítka
Ve středu 7. října 2015 kolečko na lánském hřišti patřilo běžcům 2.
stupně škol okrsku Úpice. Proběhl zde další ročník štafetového běhu
Zátopkovy desítky. V novém traťovém rekordu, který má hodnotu 27:33,8
s, doběhla jako první do cíle štafeta ZŠ Úpice-Lány (zlepšení stávajícího
rekordu o 13,6 s). Jedná se o páté vítězství v řadě! Na 2. místě skončila ZŠ
a ZUŠ Rtyně v P., 3. Gymnázium a SOŠ Úpice, 4. místo patří ZŠ Malé
Svatoňovice, poslední skončila ZŠ BČ Úpice.
Závod proběhl za ideálního počasí a k výbornému času přispělo také
povzbuzování současných i bývalých žáků naší školy.
Poděkování patří závodníkům i pomocníkům.

V ý sl e d ko v á

l i st i n a

12. ročníku okrskového kola škol regionu Úpicko

ZÁTOPKOVA DESÍTKA

(běžecká štafeta 40 x 250 m)
Úpice, atletický ovál při ZŠ Úpice-Lány, 7. 10. 2015
vrchní rozhodčí: Mgr. Vendula Janečková; startér: Bc. Martin Kejzlar
pořadatel: ZŠ Úpice-Lány ve spolupráci se školami okrsku a TJ Maratonstav Úpice
sponzor závodu: Maratonstav Úpice, a. s.

1.
2.
3.
4.
5.

ZŠ ÚPICE-LÁNY
ZŠ A ZUŠ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ
MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM A SOŠ ÚPICE
ZŠ MALÉ SVATOŇOVICE
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
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27:33,8
29:29,1
30:46,5
30:57,2
31:38,0

Dosavadní vítězové:
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
Bratří Čapků Úpice
a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
Úpice-Lány
a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
Úpice-Lány
a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
Úpice-Lány
Úpice-Lány
Úpice-Lány
Úpice-Lány
Úpice-Lány

28:42,0
27:59,2
28:40,9
29:14,6
28:39,7
28:57,2
29:07,0
28:51,0
28:19,0
28:16,6
27:47,4
27:33,8

Traťový rekord:
27:33,8

ZŠ Úpice-Lány

(2015)

Rekordy jednotlivých škol:
27:59,2
27:33,8
28:18,0
29:19,8
29:27,4

ZŠ Bratří Čapků Úpice
ZŠ Úpice-Lány
ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
ZŠ Malé Svatoňovice
Městské gymnázium a SOŠ Úpice

(2005)
(2015)
(2013)
(2007)
(2005)

Pro porovnání:

Nejlepší výkon Emila Zátopka na 10 km:
28:54,2

Emil Zátopek

(1954)

(Pk Tv+sport)

Školení mladých zdravotníků
V pátek 2. října mladí zdravotníci okresu Trutnov absolvovali na
trutnovské paradráze školení v první pomoci, které má být přípravou na
jarní soutěže. Školy úpického okrsku se ho účastní ve velkém počtu, z
ostatních škol okresu byli přítomni pouze žáci ze ZŠ Náchodská Trutnov a
ZŠ Radvanice. Děti si zopakovaly léčivé byliny, základy obvazové techniky
a otázky z první pomoci. Školení jim také zpestřili
představením své techniky trutnovští hasiči. Hlavním
cílem však bylo prohloubení znalostí v poskytování
první pomoci. Mladí zdravotníci si museli poradit s
ošetřením zraněných po pádu do strže (bezvědomí
8

spojené s resuscitací a otevřená zlomenina dolní končetiny s krvácením),
popáleného člověka, zraněného s krvácením a zraněných po napadení
opilcem. Naučili se i bránit před nebezpečnými lidmi. Pro děti byla
zajištěna svačina a opékání vuřtů.
Velké poděkování patří členkám trutnovského Červeného kříže a
organizátorkám tohoto školení, paní Veronice Mílové a Ivetě Špičkové,
které přípravě věnovaly velké množství času. Děti i učitelé odcházeli
nadšeni a těší se na další zajímavou akci, kterou pro ně obě organizátorky
připraví.
Děkujeme!
(Jč)

Zvířátková olympiáda
V září se již rozběhl další ročník zvířátkové
olympiády. Soutěžili jsme o geparda Rychlonožku.
Každý žák zvládl tradiční lánské kolečko. Ti nejlepší nás
reprezentovali ve štafetovém běhu (Zátopkově pětce).
V říjnu začínáme jezdit do Trutnova na lekce
bruslení.
1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. SÁRA DAŇKOVÁ

1. NICOLAS MIKO

2. Gabriela Absolonová

2. Petr Absolon

3. Julie Janovská

3. Jiří Marel

2. TŘÍDA
1. ANNA ABSOLONOVÁ

1. FILIP RAABE

2. Tereza Vachová

2. Jonáš Kyselica

3. Kateřina Horáková

3. Tomáš Zelinka

3. TŘÍDA
1. BARBORA HORÁKOVÁ

1. ALEXANDR LAKATOS

2. Tereza Absolonová

2. Ronaldo Puška

3. Anežka Marešová

3. Patrik Dufek
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4. TŘÍDA
1. NIKOLA WEISSOVÁ

1. ONDŘEJ NETOLICKÝ

2. Adéla Koudelová

2. Ladislav Čermák

3. Tereza Janečková

3. Šimon Pohner

5. TŘÍDA
1. NELA ČÁPOVÁ

1. JOSEF ZIMA

2. Anna Pytlíková

2. Vít Bekr

3. Barbora Sobolíková

3. Martin Tomek

(Jč)

Finanční gramotnost
BANKOVKY A MINCE – TEST č. 1
Možná jste někdo zaznamenal, že našim deváťákům přibývá v rozvrhu
další předmět, a to FINANČNÍ GRAMOTNOST.
Už pátým rokem tento předmět vyučuji a v prvních hodinách žáky
seznamuji s našimi bankovkami a mincemi. Po probrání učiva:
1) kdy jsem do hodiny přinesla bankovky a všichni si je mohli prohlédnout,
osahat a porovnat,
2) kdy si v další hodině na webových stránkách České národní banky
mohli spustit animovanou prezentaci bankovek a zopakovat si tak jejich
ochranné prvky,
3) kdy mohli své nabité znalosti „prodat“ v prvním testu a získat tak
„zadarmo“ jedničku, jsem se o našich bankovkách dozvěděla tolik
nových informací jako nikdy předtím. A protože některé vyloudily na
mé tváři úsměv, rozhodla jsem se o ně podělit i s vámi.
Test měl dvě části. V té první měli žáci za úkol napsat k jednotlivým
obrázkům druh ochranného prvku. A tak vězte, že naše bankovky jsou
chráněny např.
• inkubačním textem,
• okýnkem,
• duhovou značkou,
• zlatým proužkem,
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• přerušovanou čarou.
Druhá část pak měla prověřit jejich znalosti týkající se osob vyobrazených
na jednotlivých bankovkách, „povolání“ těchto osob. Poslední otázkou byl
dotaz na barvu. KATASTROFA.
Na našich bankovkách můžeme prý vidět:
• Otakara,
• Marii Terezii,
• ňákýho kudrnatýho chlapa
• a ve valné většině odpovědí třeba taky nikoho.
A povolání? Posuďte sami. Jeden filuta napsal ke všem odpověď
„významná osobnost“, jiný zase slovo „historik“.
O barvách českých bankovek se snad ani nebudu rozepisovat. Jen malá
prosba. Pokud byste někdo našel ve své peněžence růžovou pětitisícovku,
přineste mně ji, prosím, ukázat. Děkuji.
Dana Teichmanová

Jak to vidím já
Svět je zajímavý, plný pozoruhodných lidí
(ukázky jsou redakcí kráceny)
Všichni lidé na Zemi jsou jiní a něčím neobyčejní. Možná proto se
nám zdají být pozoruhodní. Stačí jít po ulici a rozhlédnout se kolem sebe.
Zajímaví lidé jsou všude kolem nás. A na každém najdete něco, čím se liší
od ostatních a čím je výjimečný.
Gabriela Homolová, 9. A
O tom, že svět je plný zajímavých lidí, snad ani nemůže být pochyb.
Stačí se jen podívat kolem sebe a určitě někoho takového najdeme. Nechci
teď povídat o jednom člověku, a proto budu psát o skupinách lidí, které mi
přijdou zajímavé. Když jsem navštívila Francii, setkala jsem se s něčím, co
doma nepotkám. Dívky s vyčesanými barevnými vlasy, výstředně oblékané.
Mladí lidé tančící a zpívající na ulici. Nikdo se nemusel styděl za to, jak
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vypadá, co má na sobě. A proč to nejde u nás? Protože každá výstřednost
je zde považována za odlišnost a odlišnost za špatnost. Když se tu někdo
oblékne do úžasných pastelových barev, vezme si boty na platformě a
doladí to třeba modrými vlasy, hned je považován za blázna.
Tereza Kopecká, 9. A
Náš svět je plný pozoruhodných lidí, kteří nemají ani ponětí o tom,
jak vypadá moderní svět. Žijí ve svém světě, který jim vyhovuje. Jsou
součástí světa, kde je velká chudoba, obrovské množství nemocí. Spousta
lidí přebývá v podmínkách pro nás naprosto nepředstavitelných.
Patricie Stanislavová, 9. A
Vybral jsem si svého tátu, protože mě
neustále překvapuje. Dokáže všechno opravit, práce
se nebojí a je velmi tvořivý. Velmi mě inspiruje. Od
dětství mě učil plavat, jezdit na kole, na lyžích.
Jelikož se rád potápí, učí to i mě. Je s ním zábava a
rozhodně se s ním nenudím.
Viktor Kábrt, 8. A
S Lenkou se známe už osm let a stále jsme nejlepší kamarádky,
Někdy se pohádáme, ale jen trochu… Je stále veselá a vždy kolem sebe
vše rozzáří. Je urážlivá, to mi na ní trochu vadí, ale každý máme přece
někdy svůj den „blbec“. Není sobecká. Když je mi nejhůř, přijde, rozveselí
mě, obejme a řekne: „To bude dobrý“.
Alena Jursíková, 8. B
V našem moderním světě je plno zajímavých a pozoruhodných lidí. Z
různých oborů - vědci, malíři, herci, básníci a spisovatelé, … . Když se
podíváme do dějin naší planety a České republiky, najdeme plno lidí, kteří
se proslavili díky svým vynálezům. Nebo přispěli k rozvoji Čech – jako
třeba Karel IV. Ale já píši o osobě, která je podle mě hodně výjimečná.
Nicholas Winton, celým jménem Nicholas George Winton, se narodil
v Londýně 19. května roku 1909. Krátce před 2. světovou válkou navštívil
Prahu. Celá Evropa byla napjatá z 2. světové války. Krátce poté se
rozhodl, že zachrání židovské děti. Celkem jich bylo 669. Z pražského
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nádraží jely děti vlakem do Francie a pak lodí do Anglie, kde na ně čekaly
jejich adoptivní rodiny. Ale poslední a největší transport 1. září 1939
nemohl vyjet. Vypukla 2. světová válka.
Winton hodně riskoval. Za tento statečný čin dostal mnoho ocenění,
byl nominován i na Nobelovu cenu. Nakonec zemřel 1. července 2015 ve
Slough ve věku 106 let.
Petra Janečková, 7. A

Rozhovor s Dominikou Rakovou
Do třídy paní učitelky Jany Kyselicové přišlo letos
několik nových žáků z Havlovic. Jejich přispěním se
5. A stala nejpočetnější třídou na škole. S Dominikou
Rakovou si povídal Jan Pícha a Michal Sobotka (oba
8. B).
Jméno:
Příjmení:
Třída:

Dominika
Raková
5. A

1. Dominiko, porovnej havlovickou a úpickou školu.
V Havlovicích je 1 učitel na 3 třídy, tady je to 1 učitel -1 třída.
2. Jak vycházíš se svými novými spolužáky?
Jo, vycházím s nimi dobře.
3. Kolik vás z Havlovic přišlo?
Z Havlovic nás přišlo celkem 11.
4. Proč sis vybrala zrovna lánskou školu?
Mám tu svého staršího bratra Davida, ten navštěvuje třídu 8. A.
5. Chutná ti v naší školní jídelně?
Obědy z jídelny jsou docela dobré.
6. Jak se ti líbí vybavení naší školy?
Vybavení školy se mi líbí, je tu moc hezky.
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7. Jaká je nová třídní učitelka?
Moje nová třídní je na nás velmi hodná.
8. Jaké byly Tvé pocity po prvním dni?
Byla jsem osamocená, nikoho kromě spolužáků z Havlovic jsem
neznala.
9. Máš nějaký svůj oblíbený koníček?
Ano, hraji na kytaru.
10. Jak dlouho se tomuto koníčku věnuješ?
Kytaře se věnuji od začátku školního roku a strašně se mi to zalíbilo.
Jan Pícha, Michal Sobotka, 8. B

Co dělat, když …
Každou první středu v měsíci se ve 12:00 rozezní po celé České
republice sirény. Jednu z nich máme umístěnou i na střeše školy. A tak
rozhodně nemůžeme tento zvuk přeslechnout.
Ale víte, co znamená a jak se zachovat, když se sirény rozhoukají?
1. Stálý tón signálu po dobu 140 vteřin
Jedná se o zkoušku sirén, nepředstavuje žádné nebezpečí.
Čekáme pouze na to, až siréna dozní, nikam nevoláme, nikam se nemusíme
schovávat.

2. Kolísavý tón po dobu 140 vteřin
Jedná se o všeobecnou výstrahu!!! Jde o varování před nebezpečím!!!
Může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. Po
jeho zaznění bude vždy následovat tísňová informace z hromadných
informačních prostředků (republikové, regionální a místní působnosti). V té
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bude obyvatelstvo seznámeno s tím, o jakou hrozící nebo vzniklou
mimořádnou událost se jedná.
Nikdy nevycházíme z domu, zavřeme okna, zapneme TV, radio, … .
Další postup řešíme až po informaci, která upřesní, o co se jedná a jak se
chovat. Tuto službu zajišťují i hasiči, kteří jezdí po městě autem a hlásí
potřebné informace.
Vyhledáme místnost bez oken uprostřed. Neukrývejte se do sklepů. Některé
chemické látky jsou těžší než vzduch a místo pod úrovní terénu by mohlo
být nebezpečné.
Pokud se pohybujeme venku, měli bychom se co nejdřív skrýt do nějaké
budovy. Auto se za úkryt nepovažuje.
V tomto případě platí, že si pomáháme, poskytujeme úkryt i cizím lidem,
kteří jsou na ulici.
V případě povodní vyhledáme vyvýšené místo.

3. Přerušovaný tón signálu po dobu 60 vteřin
Jedná se o požární poplach. Jde pouze o svolávání jednotek dobrovolných
hasičů.
V tomto případě platí, že se určitě nepleteme hasičům do cesty a
nepřekážíme.

Iveta Jiříčková

Letní olympijské hry v Riu 2016
V minulém čísle jsme započali seriál představující medailové naděje,
které budou naši zemi reprezentovat na letních OH v Riu 2016. Zde jsou
další české naděje:
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Jan Bárta
(7. prosince 1984)
Sport: silniční cyklistika (tým: Bora-Argon 18)
Úspěchy:
2011
3. místo
Kolem Británie
8. místo
Kolem Rakouska
2012
1. místo
mistr České republiky v

2015

časovce jednotlivců
1. místo
Settimana internazionale di
Coppi e Bartali
1. místo
Kolem Kolína nad Rýnem
1. místo
mistr ČR v časovce jednotlivce
- účast na Tour de France

Simona Baumrtová
24. srpna 1991
Sport: plavání (znak)
Úspěchy:

2013

2x 3. místo na SP v Berlíně

2014

1. místo na ME v Herningu
2x 5. místo na ME v Berlíně
7., 8. a 9. místo na MS v Doha

2015

2. místo na světové
univerziádě v Gvangju
Marie Prouzová, 7. A

A přece se točí
Představte si, co by se asi stalo, kdyby některý z dnešních astronomů
docela vážně prohlásil, že Země je středem světa a že Slunce, o kterém
víme, že je 330 000x těžší, se prohání okolo ní.
A přece tento názor neochvějně platil od té doby, co ho prohlásil
řecký hvězdář Ptolemaios (žil ve 2. století v Egyptě). Celých 1 400 let se
nad jeho učením nikdo nepozastavoval.
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Až v roce 1543 z ničeho nic nějaký neznámý páter Mikoláš Koperník
přišel s tvrzením, že je to přesně obráceně. Pravda, udělal to váhavě a
opatrně. Věděl totiž, že se svým názorem narazí nejen mezi hvězdáři, ale
hlavně v církevních kruzích. O starém Ptolemaiovu názoru se
nesmělo pochybovat a bylo křesťanskou povinností mu věřit.
Církev prohlásila Koperníkovo dílo za bláznovství a basta!
Znovu nastalo ticho. To ticho trvalo téměř 100 let.
A pak se najednou strhl poprask, jaký tehdejší svět nezažil
Vyvolal ho jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob Ital Galileo Galilei,
autor několika velkých vynálezů. Byl to právě on, kdo objevil zákon o
setrvačnosti, o volném pádu, o pohybu kyvadla, sestrojil termoskop,
kružidlo, hydrostatické váhy. Za všechny své objevy sklidil náležitou slávu.
Jeho práce hvězdářské mu ale vynesly jen trápení.
Když sestrojil dalekohled a pozoroval oblohu, zjistil například, že
Jupiter má své měsíce, Saturn prstenec a Slunce skvrny. To všechno bylo
ještě v pořádku. Jenže Galileo vyvodil ze svých astronomických objevů
příslušné závěry a postavil se za Koperníkův názor. To už podle mínění
církevních autorit v pořádku nebylo. Galilei musel zvláštní komisi v Římě
slíbit, že Koperníkovo učení nebude šířit.
Po nějakém čase usedl na papežský trůn velký
přítel umění a věd Urban VIII. Galileo se domníval, že
nadešla ta pravá chvíle, aby řekl, jak to s tou Zemí a
Sluncem ve skutečnosti je. A to bylo slovo do pranice.
Všemocní zastánci starého názoru zahájili ostrou
palbu. Galilei měl být prohlášen za kacíře (my moc
dobře na příkladu Jana Husa a Giordana Bruna víme, jak
to s takovými kacíři mohlo dopadnout) a musel opět do Říma. Tentokrát se
jeho odpůrci nespokojili s pouhým slibem, ale přinutili ho slavnostně
odpřisáhnout, že se Koperník mýlí.
Galilei odvolal své učení jen navenek. Když po přísaze, kterou
skládal vkleče, vstával, zabručel prý do vousů: „E pur si muove!“
V překladu to známé: „A přece se točí!“
I v dnešní době je mnohdy lepší, narazíte-li na nějakého ťulpase,
nehádat se s ním, nevnucovat mu za každou cenu pravdu, ale raději mlčet
a říct si pod vousy to své „e pur si muove“.
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Znakový jazyk
Máme tu podzim a škola je v plném proudu. Uběhly už téměř dva
měsíce, tak si pojďme ukázat nějaké znaky z našeho školního prostředí.
Žáci ze šestých tříd, kteří chodí na volitelný předmět znakový jazyk, pro
vás nafotili, jak se znakují jednotlivé předměty, které ve škole máte.
Zdaleka ještě nejsou všechny, další přidáme zase příště.
Matematika
Dlaně rukou směřují směrem k tělu, prsty jsou
rozevřené a kmitají (jako bychom psali na klávesnici
nebo hráli na akordeon. Ruce při tom provádí pohyb
nahoru a dolů. Stejný znak se používá i pro sloveso
počítat.
Přírodopis
Pasivní ruka (tedy ta, kterou běžně nepíšete)
vytvoří jakýsi „květináč“. Aktivní ruka provádí pohyb
směrem nahoru, jako by nějaká rostlinka rostla právě
z toho „květináče“. Tento pohyb se opakuje dvakrát
společně s bezhlasou artikulací slova „přírodopis“.
Tento znak se používá také pro znakování slova
„květina“, „vyrůstat/růst“, „příroda“, „přírodnina“
atd.
Český jazyk
Znak se skládá ze dvou částí – „český“ + „jazyk“.
Slovo „český“ znakuje aktivní ruka, která je rozevřená
s prsty u sebe a otíráme si s ní dvakrát bradu. Češi mají
rádi vepřo knedlo zelo, tak si třeba můžete představit,
že jste se po dobrém obědě utřeli do ruky. Znak se
využívá i pro slovo Čechy, Čech atd.
Znak jazyk tvoří opět aktivní ruka, která je ve
tvaru písmene „C“ (jakoby „vytáhneme jazyk z pusy“).
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Anglický jazyk
Opět je znakován jen aktivní rukou, kdy jsou
vztyčeny pouze ukazováček a prostředníček, kterými
„zaťukáme“ na krk (stejnou stranu jako strana ruky,
kterou znakujeme).
Znak „jazyk“ viz výše.
Zeměpis
Pasivní ruka je setnutá v pěst a je v pozici před tělem. Aktivní ruka je
také setnutá v pěst a opřena o druhou ruku. Kýve se ze strany na stranu,
jako bychom napodobovali zvoneček.
Znak se používá t aké pro slova: „zem“,
„půda“ (hlína), ale také například pro znak pana
prezidenta Zemana (bezhlasně artikulujeme
společně s jeho jménem).
Tělocvik
Obě ruce jsou sevřené v pěst a v úrovni ramen
napodobujeme pohyb dopředu a zpět k ramenům,
jako bychom posilovali.

Miluji tě (I love you)
Toto je celosvětový znak, který vám budou rozumět úplně všude.
Rukou uděláme (pro mnohé z vás velmi známý tvar) „kambek“. Jednotlivé
tvary prstů tak znázorňují počáteční písmenka :
malíček = I
palec s ukazováčkem = Love
malíček s ukazováčkem a ohnutý prostředníček
s prsteníčkem = You

Přeji všem krásné podzimní dny a ať vám jde znakování jedna radost.
Jana Švehlová
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Kaktusy snadno a rychle
Přesazování
V minulém čísle jsme se naučili kaktusy vysazovat. Nyní budeme
přesazovat.
Potřeby:

květináče (podle velikosti kaktusů), substrát na přesazování,
polystyren, pean, noviny a keramzit.

1)

polystyrenem jemně uchopíme kaktus a
vyndáme ho z květináče na noviny,

2)

do nového květináče dáme kousek novin,
zasypeme substrátem a vložíme kaktus,

3)

pomocí peanu přeneseme kaktus na světlé
místo, přisypeme keramzit a zalijeme vodou,

4)

kaktus se nově zakoření zhruba po dvou
týdnech.
Ondřej Astr, 7. B

Dětský koutek
=>vtipy
Mami, víš kolik pasty je v jedné tubě?
"Nevím."
"Já to vím, od gauče až k televizi."
Pepíček přinese tatínkovi zažloutlé vysvědčení,
ten ho obrací ze všech stran a povídá: „To je tragédie,
něco tak děsného jsem ještě neviděl!“
„Viď tati, já taky ne, to jsem našel na půdě v tvojí krabici.“
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Potkají se dva kamarádi.
- Jak se máš? Dlouho jsem tě neviděl.
- Výborně, člověče, pořídil jsem si slona.
- Slona? Co s ním?
- To je ti báječná věc. O krmení se nemusím starat,
spase mi trávník, takže ho mám jak golfový hřiště,
umeje mi auto, děti si ním hrají. No fakt skvělý.
- To zní dobře. Na kolik přijde takovej slon?
- Tak většinou kolem třiceti tisíc, ale že jsi to ty, prodám ti ho za dvacet.
- Fajn, domluveno
Potkají se po pár týdnech
- Teda ty jsi mi dal! Trávník zdupanej, stromy olámaný, všude samý hovno,
rozsednul mi auto, děti se ho bojej a manželka se chce rozvádět!
- Nehezky mluvíš o sloníkovi, takhle ho neprodáš...

=>osmisměrka

-na téma psí agility

Hledaná slova:
pes
obojek
dráha
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Matěj Píša, Filip Pytela, 7. B
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=>sudoku

=>omalovánka
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Připravujeme
23. 10. 2015

08:00 - 11:30

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

27. 10. 2015

08:00 - 11:00

2. a 3: tř.: Kurz bruslení

29. - 30. 10. 2015

Podzimní prázdniny

02. 11. 2015

09.40 - 09:50

Vyhodnocení soutěží za říjen 2015

03. 11. 2015

08:00 - 11:00

1. a 4. tř.: Kurz bruslení

04. 11. 2015

11:30 - 14:30

9. tř. : Výstava středních škol a prezentace firem Trutnov, návštěva TYCO a ZPA

05. 11. 2015

08:00 - 11:00

2. a 3: tř.: Kurz bruslení

11. 11. 2015

16:00 - 18:30

Třídní schůzky rodičů

12. 11. 2015

08:00 - 10:00

6. - 9. tř.: Grónsko (beseda s promítáním)

16. 11. 2016

Ředitelské volno

23. - 26. 11. 2015

Týden zeměpisu

24. 11. 2015

08:00 - 9:30

7. - 9. tř.: Pohádky z Afriky

24. 11. 2015

10:00 - 11:30

1. - 6. tř.: Pohádky z Afriky

25. 11. 2015
25. 11. 2015

Soutěž v předlékařské pomoci na SZŠ a VOŠZ Trutnov
17:00 - 19:00

Keňa - cestovatelská přednáška pro veřejnost

Zátopkova desítka

Evropský den jazyků

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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26. 10. 2015 - 27.10. 2015

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

vepřová pečeně po selsku, chlupaté knedlíky, zelí kysané

1a, 7

1a, 3, 7

1a, 5, 7

1a, 3, 7

1a, 7

3, 7

1a

1a

3, 7

1a, 3, 7

alergeny

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

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

bramborový guláš, chléb

čočka nakyselo, vejce vařené

svíčková na smetaně, houskový knedlík

lasagně s mletým hovězím masem a rajčaty

kynuté knedlíky s povidlím
pšeničné placky tortillas plněné kuřecím masem

červená čočka, kuřecí medailonky smažené

halušky s lučinou a slaninou

dukátové buchtičky se šodó

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
1040,- Kč

1a, 1b

3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

vepřová kotleta na houbách a smetaně, šťouchané brambory 1a, 3, 7
Státní svátek

vepřová krkovice na jablkách, chlupaté knedlíky

omeleta se špenátem, brambor

vepřová panenka s ořechovou krustou, hranolky

bramborové šišky s mákem
Holandský řízek, bramborová kaše

brokolice se šunkou a sýrem zapečená, brambor

vepřová játra na cibulce, dušená rýže

rajská omáčka, hovězí maso vařené, kolínka

kuskusový nákyp s meruńkami, švestkami a zapeč. sněhem
Tyrolské brambory/ balkánský sýr, angl. Slanina, vejce

2.11. 2015 - 30. 11. 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

cena
obědů

30/ 11/ 2015

27/ 11/ 2015

vepřové maso v mrkvi, brambor

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

1a

1a, 7

1a

1a, 3, 4, 7

1a, 3

7

1a, 3, 4, 7

7

26/ 11/ 2015

18/ 11/ 2015

Frankfurtský guláš, kolínka

1a, 3

čína z kuřecího a králičího masa, dušená rýže

16/ 11/ 2015
17/ 11/ 2015

ředitelské volno
Státní svátek

4, 7

25/ 11/ 2015

13/ 11/ 2015

krabí tyčky se zeleninou, brambor

1a, 3, 7

rybí filé smažené, bramborová kaše

12/ 11/ 2015

zapečené těstoviny s uzeným masem

1a, 3, 7

7

23/ 11/ 2015
24/ 11/ 2015

11/ 11/ 2015

koprová omáčka, houskový knedlík, vejce vařené

1a, 3, 7

rizoto z vepřového masa sypané sýrem
štěpánská hovězí pečeně, dušená rýže

09/ 11/ 2015
10/ 11/ 2015

kuřecí prsa ve smetanové omáčce, těstoviny
kuře po Srbsku, dušená rýže

1a, 3, 7

20/ 11/ 2015

06/ 11/ 2015

hovězí maso na česneku, bramborový knedlík, špenát

1a, 3, 7

treska v sýrovém těstíčku, brambor

05/ 11/ 2015

smažený sýr, brambor, tatarská omáčka, kečup

4, 7

19/ 11/ 2015

04/ 11/ 2015

losos na salátku z brambor a ředkviček

1a, 3

kuře pečené na zelí, bramborová kaše

02/ 11/ 2015
03/ 11/ 2015

hrachová kaše, uzená kýta, zelný salát
vepřové kotlety po italsku, těstoviny

1a

alergeny

DATUM

JÍDELNÍ LÍSTEK
VOLBA 1
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