1

Naši “NEJ” v říjnu 2015
Sport 6. - 9.
Tomáš GODER (6. A)

Sběr bylin
Ondřej ŠIKOLA (5. B)

Sběr papíru
Martina BÁRTOVÁ (7. B)

Hádanky na Moodle
Zuzana HORÁKOVÁ (7. B)
Jakub PIRNÝ (7. A)
Marek ADAMEC (9. A)

Soutěž na www.zsul.cz
správná odpověď: Den vzniku samostatného
československého státu
Radim DIRBAK
Petra ADAMCOVÁ
Michael PÍCHOVÁ
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Týden zeměpisu
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Připravované akce

4

Taneční vystoupení - TŠ Bonifác
V pátek 23. října se celá naše škola přemístila do rtyňské Orlovny,
abychom zde zhlédli vystoupení taneční školy Bonifác, která letos slaví
významné narozeniny. K této příležitosti proběhla soutěž v kreslení
čehokoliv souvisejícího s tancem. této Zúčastnilo se jí i několik našich
studentů. Proběhla zde i výstava tanečních kostýmů z několika předchozích
let. Vystupovaly děti snad všech věkových kategorii, tančili tu děti ze školy,
ale také slečny, které již studují na střední škole. Celým programem
provázela zpěvačka Kamila Nývltová, která si tímto
souborem také prošla. Akademii ozvláštnila stará videa,
která byla pořízena již před několika lety, a také hudební
vystoupení již zmíněné zpěvačky s Josefem Vágnerem. Tato
akce byla pro žáky příjemným zpestřením pátečního dne.
Tereza Kopecká, 9. A

Dětský parlament v akci
Od začátku školního roku připravuje dětský parlament pro své
spolužáky různé akce. Poslední z nich, STRAŠIDELNÁ STEZKA, proběhla
6. listopadu 2015.
Byla určena především žákům naší školy a jejich
rodičům, ale nakonec si příjemnou večerní procházku
užili rodiče i děti, které k nám do školy nechodí. Sešlo se
jich asi 100. Parlamenťákům se akce velice povedla.
Strašidla na svých stanovištích neumrzla ani nezmokla,
žádného rodiče a ani dítě jsme nemuseli ošetřovat a v cíli
na všechny čekala malá odměna, čaj a pro rodiče
medovina. O občerstvení se v cíli starali manželé
Munzarovi. Jim i pořadatelům děkuji za perfektní akci.
A nyní bychom chtěli všem připomenout tradiční VÁNOČNÍ SHOW.
Pokud chcete vystupovat a pobavit nás, začněte si připravovat svá „čísla“.
Přihlášky naleznete od konce listopadu na stolku na čtverci. Vyplněné
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vhazujte do zelené schránky důvěry nebo osobně přineste paní učitelce
Jiříčkové, případně komukoliv z dětského parlamentu. Těšíme se všechny!!!
(Ji)

Výprava do budoucnosti
Ve středu 4. 11. 2015 jsme vyrazili na celodenní návštěvu Trutnova.
Míst, která jsme navštívili, bylo hned několik.
Program zahajovala výstava v trutnovském muzeu s názvem KARA.
Od průvodkyně jsme se nejprve dozvěděli několik informací o historii
tohoto kdysi velmi úspěšného závodu. Někoho překvapilo, že závod KARA
vyrostl na místech, kde v období 2. světové války stál koncentrační tábor.
Nikdo z žáků netušil, že autorem známého loga tohoto podniku je pan
Ladislav Vik, rodák z Havlovic. Vystavené kožichy se líbily především
dívkám. Chlapce zaujala expozice o rakousko-pruské válce, především
zbraně, ale také výstroj, kterou tehdejší vojáci oblékali. Někteří si prohlédli
i fotografie připomínající 70. výročí vzniku ZUŠ v Trutnově.
V jedenáct hodin jsme dorazili před vrátnici firmy Tyco Electronics EC
Trutnov. Firma se zabývá výrobou elektrosoučástek. Dva zaměstnanci nás
ve dvou skupinách provedli výrobními prostory. Byli jsme překvapeni, že
z bezpečnostních důvodů musíme mít po celou dobu prohlídky na očích
brýle.
Pokračovali jsme návštěvou závodu ZPA ENERGY. Jedná se
největšího českého výrobce elektroměrů, hromadného dálkového ovládání
a moderních měřících systémů. I tady se musí dodržovat předpisy, a tak
jsme brýle vyměnili za návleky.
Výstava středních škol Královéhradeckého kraje se konala
v prostorách společenského centra UFFO. Prohlídka probíhala individuálně.
Každý z nás měl možnost se zastavit u prezentace školy, na kterou se chce
přihlásit. Zúčastněných škol bylo opravdu hodně, stejně tak i informací a
propagačních materiálů.
Tato celodenní akce proběhla v rámci předmětu volba povolání a pod
záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France. Dopravu
hradily firmy TYCO a ZPA.
(Žáci 9. A)
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Přednáška o Grónsku
Dne 12.11. se žáci 2. stupně vydali do Divadla
Aloise Jiráska na přednášku o Grónsku. O této
zajímavé zemi nám vyprávěli manželé Klempířovi, kteří
v Grónsku žijí již 19 let. Popsali nám život a zvyky
místních Eskymáků, jejich školy a kam chodí pracovat.
Ukázali nám, jak zde lidé tráví Vánoce. Dozvěděli jsme
se také, že Grónsko je největší
ostrov na světě a že zde je
velice nebezpečná příroda. Poté jsme se naučili
několik slov grónsky, např: nanuq (lední medvěd).
Celá přednáška byla zakončena vyprávěním starých
grónských pověstí a bájí. Akce se všem velmi líbila.
Adam Šilar, 9. A

Běh Dlouhými záhony
V sobotu 14. listopadu 2015 proběhl již 42. ročník Běhu Dlouhými
záhony, který má start a cíl v prostoru naší školy. Šestnáct lánských žáků
prvního i druhého stupně se tohoto závodu zúčastnilo. Závod proběhl sice
za slunečného, ale chladného a větrného počasí. Láňáci si s těmito
podmínkami poradili.
V konkurenci běžců-lyžařů jsme si nakonec vyběhali dvě medaile.
Zlatá byla Kateřina Horáková (2. A) v kategorii přípravka I. Druhou
medaili pro naše barvy získal naopak nejstarší Láňák v závodě, Matěj
Kaizr (9. A), který v kategorii starších žáků stanul na stříbrném stupínku.
Poprvé v lánském triku nastoupili prvňáci – Julie
Janovská a Vojta Škoda (oba 1. A) – a vůbec si
nevedli špatně. Vojta skončil na 7. a Julča na 4.
místě, když boj o bronz prohrála až v závěrečném
finiši.
Děkujeme všem lánským závodníkům za
vzornou reprezentaci a bojovnost.
(Pk Tv+sport)
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Stínování, aneb získávání zkušeností v jiných státech
Liverpool - Anglie
V prvním říjnovém týdnu vyrazila pětičlenná
výprava učitelů ZŠ Úpice-Lány na náslechy
( s t í n ová n í ) d o a n g l i c ké h o L i ve r p o o l u n a
školu Litherland High School. Zde jim bylo
umožněno nahlédnout do propracovaného systému
anglického školství. Součástí tohoto projektu bylo i
vypracování závěrečné zprávy, ve které učitelé
popsali pozitivní i negativní postřehy ze stínování.
Jako pozitivní shledali skutečnost, že učitel pouze
vyučuje, může se naplno věnovat své práci.
Na administrativní záležitosti mají ve škole zvláštní
pracovní oddělení. Na rozdíl od našeho systému,
kde učitel funguje také jako „kancelářská síla“. Líbilo se jim, že se odděluje
zábava od výuky. K této atmosféře napomáhá také jednotná školní
uniforma. Ve škole se důsledně dodržují veškerá pravidla a v případě jejich
porušení mají vypracovaný systém postihů. Problémovým žákům dokonce
hrozí dvoudenní vyloučení ze školy, případně ukončení jejich docházky na
této škole. Forma vedení hodin se nijak zásadně neliší od naší výuky. Žáci
jsou všude stejní, jedni jsou hodní, jiní zlobí. Hlavní rozdíl byl shledán
v respektování dospělé osoby.
V závěrečné zprávě nezazněla žádná negativa. Některé dobré
příklady z praxe by učitelé chtěli zavést i na své domovské škole.
Východní Slovensko
V posledním říjnovém týdnu dvě kolegyně vyrazily na východní
Slovensko do okolí města Michalovce. Cílem jejich stínování bylo
pozorování práce ve školách, kde je zastoupeno velké množství romských
žáků. Navštívily dvě základní školy (Rakovce a Trhoviště). Bylo jim
umožněno nahlédnout do výuky v ryze romské třídě i ve třídě smíšené. Díky
jinak nastavené slovenské legislativě bylo vidět, že i děti ze sociálně
slabších vrstev mohou bezproblémově pracovat.
(Ji, Ro, Hč)
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Jak to vidím já
Když mi teklo do bot
Po dovršení patnácti let mě táta zapsal do kurzu autoškoly – jízda na
motocyklu. Byl jsem šťastný, ale po první hodině výuky jsem se dozvěděl,
že se jedná o rychlokurz. Vše jsem se musel naučit do jednoho měsíce.
Musel jsem odjezdit i všechny výcvikové hodiny, abych mohl k závěrečné
zkoušce.
Po úspěšném zvládnutí testové části zkoušky mě čekaly jízdy na
motocyklu. Na první pokus jsem bohužel zkoušku nezvládl a zároveň se
dozvěděl, že další pokus nebude možný. Zavolal jsem panu
Mazalovi, učiteli autoškoly, a domluvil se s ním na dalším
pokusu zvládnutí závěrečné jízdy. Opravný termín se konal
za čtrnáct dní. A nervy pracovaly. Jízdu jsem nakonec
v pohodě zvládl a s radostí si mohl zažádat o vydání
řidičského průkazu. Vše dobře dopadlo, ale do bot mi
opravdu teklo. A nejen do nich…
Marek Adamec, 9. A
Určitě znáte to, že si říkáte: „Budu se učit z hodiny na hodinu a před
každou písemkou, abych měla dobré známky na vysvědčení.“ Jo, tak to
určitě. Zítra píšete test, ale venku je tak krásně a vy přece nebudete sedět
doma se sešitem v ruce a lámat si hlavu učením.
Tak právě toto je můj případ, když mi teklo do bot. Vždy jsem si
říkala, jak se budu učit, ale neustále jsem to odkládala. Sešit jsem
neotevřela ani náhodou, maximálně v autobuse cestou do školy. No a
podle toho také vypadaly moje známky. Když se mi dostalo do rukou
čtvrtletní vysvědčení, řekla jsem si, že teď už se opravdu musím začít učit.
Neříkám, že jsem se učila z hodiny na hodinu, ale před každou písemnou
prací jsem si zopakovala probíranou látku, abych si známku zlepšila. Přece
jen už šlo o vysvědčení, které se píše na přihlášku na střední školy.
Toto celé pro mě bylo takové ponaučení, že není na škodu udělat si
chvilku na to, abych vzala sešit do ruky a něco se naučila. Chci se přeci
dostat na školu, kterou jsem si vybrala!
Natálie Šolcová, 9. A
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Tento příběh se odehrál na dovolené v Maďarsku, přesněji v ZOO.
Bylo mi tehdy asi 6 let, když se celá naše rodina vydala na výlet do
zoologické zahrady.
Bylo tam opravdu překrásně. Ve zdejší ZOO se nacházela velmi
zajímavá zvířata. Surikaty, ke kterým jsme mohli jít nakouknout do klece,
levharti, kteří procházeli přímo nad vašimi hlavami. Mně se ale nejvíce
líbily žirafy. Hned vedle jejich výběhu byly i větve s listy, kterými jsme je
mohli krmit. Neodolala jsem a také si jednu větev vzala.
Natáhla jsem ruku na větev a už jsem jen viděla žirafu,
jak se sklání pro potravu. Bohužel jsem si ale
neuvědomila, že žirafa bude mít tak obrovskou sílu.
Tím, jak se do větve s listy zakousla, nezvedla jen svou
potravu, ale i mě. Najednou jsem cítila, jak se mi nohy
odlepily od země. Naštěstí mě můj otec okamžitě chytil
za kotníky a sundal dolů. Hned, jak jsem přistála,
rozběhla jsem se pro další větev se slovy: „Já chci ještě jednou.“ Rodiče mi
však větev hned vytrhli z ruky a raději jsme přešli k jiným a bezpečnějším
zvířatům.
Na tuto příhodu si vzpomenu velice často.
Dominika Prouzová, 9. A
Bylo mi tak asi devět let a byla jsem sama doma. Mamka odjela s
mladší sestrou k lékaři, taťka byl na poli a starší sestra ještě ve škole.
Koukání na televizi už mě nebavilo, a tak jsem se začala rozhlížet po
domě, jestli tam nenajdu něco, s čím bych si mohla hrát. A první mi padly
do oka zápalky!
Našla jsem i pár svíček, a tak jsem je začala jednu po druhé
zapalovat na dřevěném stole. Byla jsem malá a vůbec mě nenapadlo, co se
může stát. Hrála jsem si na to, že jsem věštkyně a četla jsem plyšákům
z rukou.
Pak se mi ale převrátila jedna svíčka, rozpálený vosk se
rozlil na stůl a začal hořet. Zpanikařila jsem a začala do toho
foukat. Tím se vše ale ještě zhoršilo! Vzala jsem tedy hrníček,
naplnila ho vodou a polila celý stůl. Sláva! Uhasila jsem oheň,
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ale teď byl celý stůl mokrý, i podlaha byla mokrá. Setřela jsem to všemi
utěrkami, které jsem našla v kuchyni. Pohroma zažehnána, ale kam teď
s těmi mokrými utěrkami? Chtěla jsem je hodit do pračky, ale ta zrovna
bohužel prala. A pak jsem dostala skvělý nápad! Začala jsem těmi
mokrými a špinavými utěrkami utírat nádobí.
Za chvíli potom přijela mamka, ale ničeho si naštěstí nevšimla.
Marie Prouzová, 7. A
Pod tímto pořekadlem si obvykle představíme někoho, kdo je
v obtížné situaci, v tísni nebo prostě v bryndě. Mně ale do bot nateklo
doslova. Stalo se to asi takhle. Jako obvykle jsem jel s kamarádem na ryby.
Chvíli jsme chytali, ale pak se mi zasekl háček v řece, nešel vyndat, a proto
jsem ho musel utrhnout. Přitom jsem popošel
blíže k řece, potom jsem se otočil, udělal krůček
dozadu a vtom se to stalo. Najednou jsem stál
v řece. Z pádu si nic nepamatuji, vzpomínám si
pouze na to, jak jsem se snažil zachytit o
betonovou římsu a jak jsem dopadl do řeky. Na
neštěstí byla v řece velká hloubka. Proto mi
nenateklo jen do bot, ale byl jsem mokrý úplně
celý. Vylil jsem vodu z bot, sedl na kolo a
uháněl domů.
Ondřej Bekr, 9. A
V šesté třídě jsme s partou kamarádu šli ven. Mohlo být něco okolo
třetí hodiny odpoledne, seděli jsme na hřišti v altánu a povídali si. Potom
přijel Jirka a vytáhl z kapsy dvě plná balení petard a patery dýmovnice.
Tak jsme se po chvilce sebrali a Martin řekl : „Hele, kluci, co takhle jít to
vyházet na támhleten kopec ?“ Tak jsme to odsouhlasili a vyšli jsme.
Dorazili jsme nahoru a začali házet. Jenomže jsme si neuvědomili, že
je to pole, na kterém mají Horákovi krávy. Ale ty jsme neviděli, protože
byly schované za horizontem.
Už jsme měli téměř vše vystříleno, když jsme spatřili červené auto!
Protrhlo elektrický ohradník a míří k nám! V tu ránu jsme začali utíkat.
V červeném autě seděl pochopitelně pan Horák, od kterého jsme dostali
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šíleně vynadáno, že plašíme krávy. Volal k nám domů, aby si pro nás přijeli
rodiče. Ti byli do deseti minut pod kopcem a čekali na nás. Pan Horák vše
zakončil slovy : „Zítra mě čekejte u vás doma!!!“ Jakmile jsem nastoupil do
auta, taťka mně dal kázání o tom, jak se chovám a jak bych se chovat měl.
Ani jsem se nemohl na nic vymluvit, protože jsem měl jednu ruku zelenou a
druhou modrooranžovou od dýmovnic.
Jaroslav Kábrt, 7. B

Rozhovor s Ivetou Rohanovou
K dalšímu rozhovoru, který děláme mezi žáky naší
školy, jsme si vybraly Ivetu Rohanovou. Zajímalo nás,
jaké má koníčky a jak tráví svůj volný čas.
Jakým sportům se věnuješ?
Věnuji se opravdu mnoha sportům. Nejvíce mě ale
baví atletika a jízda na longboardu.
Od kolika let se těmto sportům věnuješ?
Na atletiku chodím letos prvním rokem, dříve jsem navštěvovala Sokol.
Nyní jsem se ale chtěla věnovat hlavně atletice, jelikož tento sport je právě
to, co mě baví na tělocviku. Na longboardu jezdím asi rok a půl, byla to
pro mě další výzva naučit se něco nového.
Rozvíjíš tyto sporty i ve volném čase?
Ano. Na tréninky atletiky jezdím třikrát týdně. Longboardingu se věnuji,
když je pěkné počasí a vždy, když to jen trochu jde.
Byla jsi už někdy na nějakých závodech?
Na atletických závodech jsem soutěžila již několikrát. Pravidelně se
připravuji a už se na nějaké další porovnání se soupeři moc těším. Na
prvních závodech v jízdě na longboardu jsem byla teprve nedávno,
soutěžilo se ve třech disciplínách. Zvítězila jsem v přeskakování laťky
(hippie jumpu) a také v podjíždění laťky (limbo).
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Od kolika let se věnuješ sportu?
Atletice se věnuji už asi už asi od pěti let, kdy jsem
začala chodit do Sokola. A na longboardu jezdím od
svých dvanácti let.
Kdo tě trénuje?
V atletice mě připravují dva trenéři, jeden na kratší běhy a ten druhý na
delší. Na longboardu trenéra nemáme, trénujeme se s kamarády navzájem,
doplňujeme se a ukazujeme si různé triky. Můj bratr mě naučil základní
věci.
Jaký máš ke svým koníčkům vztah?
Atletiku mám ráda, proto mě i baví, mám na ní ráda snad vše. A
longboarding jsem si vybrala, protože už odmala jezdím v zimě na
snowboardu, který mi v létě chyběl. Na longboardu se parádně odreaguji
a také mě to baví, jinak bych to přece nedělala.
Gabriela Homolová, Tereza Kopecká, 9. A

Rozhovor s Kateřinou Nývltovou
Katka Nývltová a Jakub Míl navštěvovali pravidelně naši školu a besedovali
v rámci předmětu volba povolání se žáky 9. tříd. Rozhovor s Jakubem již ve
školním časopise vyšel, nyní je tedy na řadě Katka.
Katko, jak vzpomínáš na základní školu?
Na základní školu vzpomínám jen v tom nejlepším. Byla součástí mého
života, řekla bych dlouhých, devět let, avšak ony tak dlouhé nebyly. Uteklo
nám to neskutečným způsobem, a čím více se blížil konec docházky, tím
více jsme si poslední dny užívali. Bylo pro mě těžké vyrovnat se s faktem,
že tváře svých spolužáků a učitelů už nebudu vídat každý den. Byla to
doba, kdy jsem nemusela řešit prakticky nic, kromě toho, co si ten den
zvolím ve škole k obědu. První zásadní rozhodnutí přišlo až v deváté třídě.
Musela jsem rozhodnout o své budoucnosti, a jelikož jsem netušila, čemu
bych se chtěla příští čtyři roky věnovat, bylo pro mě Gymnázium v Trutnově
nejlepší volbou.
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Jaké byly začátky na Gymnáziu v Trutnově?
První rok byl pro mě velmi drsný, velkým šokem pro mě byly trojky a čtyřky,
které se mi nahromadily v žákovské. Problém mi činila především chemie a
fyzika. Po dvou letech si však člověk zvykne na nový systém výuky, takže
„třeťák“ už jsem zvládla levou zadní. Samozřejmě učit se musím, ale
nemyslím si, že by po nás učitelé požadovali nesplnitelné výkony.
Jsi v kontaktu se svými bývalými spolužáky?
S bývalými spolužáky ze základní školy nejsem v kontaktu, najde se jen pár
výjimek. Ale tuším, že se v brzké době bude konat nějaký třídní sraz.
Zajímáš se o dění na lánské škole?
O dění na ZŠ-ÚL se nezajímám, občas mě informuje můj bratr, nebo jsem
informována z reportáží úpické televize.
Na kterou z akcí základní školy vzpomínáš?
Pokud bych měla zmínit jednu z akcí, na které ráda
vzpomínám, byl by to lyžařský kurz. Osobně jsem
velkým milovníkem lyží a snowboardu, proto bych
vyzdvihla právě tento zážitek. Bývala jsem členkou
dětského parlamentu, který během školního roku
pořádá nespočet akcí pro žáky. Tudíž akcí, které se
mi evokují ve spojitosti se základní školou, je
spousta.
Jak se připravuješ na maturitu?
Otázky ohledně maturitní zkoušky nepatří mezi mé oblíbené, o maturitě
zatím nechci moc slyšet. Připravuji se jen v rámci seminářů a volitelných
předmětů, kde se zaměřujeme na jednotlivé maturitní okruhy.
Na které vysoké škole bys chtěla pokračovat ve studiu?
Co se týče mé volby vysoké školy, mám několik možností, avšak zatím
nemám příliš jasno. Vím jen, že by mě zajímal některý z oborů medicíny.
Případně mám v záloze ještě vysokou školu se zaměřením na žurnalistiku,
kde bych zúročila své zkušenosti z Televize JS.
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Pracuješ ještě pro místní televizi?
V místní televizi stále působím na postu šéfredaktorky. Tato práce mě velice
baví a je pro můj život velkým přínosem. Díky ní jsem neustále v kulturním
dění v našem městě i jeho okolí. Získávám cenné
zkušenosti z tohoto oboru, moderovala jsem již
několik společenských akcí a setkala se se spoustou
významných osobností. Myslím si, že taková práce
by pro mě i do budoucna byla ideální, jelikož
nejlepší práce je (dle mého názoru) ta, která
člověka baví a dělá ji s radostí.
Čemu se věnuješ ve volném čase?
Co dělám ve svém volném čase? Co je to volný čas? Ne, jen žertuji.
Přestože mi kvůli škole příliš volného času nezbývá, věnuji i to málo práci
v televizi, ráda trávím čas v posilovně nebo tancováním. Zbytek mého
volného času „sežere“ příprava do školy.
Co bys popřála naší škole a našim žákům?
Základní škole Úpice-Lány bych popřála, aby zůstala i nadále plná pilných
včeliček, které si odsud odnesou jen to nejlepší do budoucího života, a
které budou rády vzpomínat na pobyt v úlu tak, jako vzpomínám já.
Ondřej Nývlt, 8. B

Co dělat, když …
Po třetí…na téma ÚTOK PSA
Te n t o k r á t s e z a m ě ř í m e n a n a p a d e n í
agresivním psem. V našem městě se dost často
setkáváme se zatoulanými psy. I když poslední
dobou je situace lepší. Asi je tomu díky všímavým
občanům, kteří na toulavé psy upozorňují Městskou
policii. Psi jsou následně odchyceni a převezeni do
útulku.
Ale co byste dělali, když by na vás pes zaútočil? Řekneme si základní
pravidla:
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1. Nikdy psa nedrážděte, neprovokujte, ba ani nehlaďte.
2. Pokud je pes přátelský, vrtí ocáskem. Pokud tomu tak není, může se
chystat k útoku.
3. Vy zachovejte klid a nepanikařte, i když se psů bojíte.
4. Při pocitu, že na vás již pes útočí zachovejte klid, zpomalte a zastavte
pohyb, postavte se bokem tak, aby útok psa nepoškodil životně
důležitá místa třísla, dutinu břišní, prsní svalstvo, krk a obličej. Tímto
postojem dokážete odvrátit z 80 % útok.
5. Mluvte na psa klidným hlasem, nekoukejte mu do očí.
6. Někdy se také vyplatí zkusit pevným hlasem poslat psa pryč, např. „Jdi
domů!“.
7. Pokud pes zaútočí, nekřičte, nemávejte
rukama, snažte se stát nehnutě a to i přesto, že
do vás pes kouše! Pes se snaží tímto konáním
vyprovokovat vás k pohybu, aby mohl dál
pokračovat v útoku. Jestliže se nebudete
pohybovat "nejste kořist" a pes na vás nebude
dále útočit. Pes nikdy sám o své vlastní vůli
neútočí na nepohybující se “kořist"!
8. Existuje pozice, která se doporučuje při napadení psem. Tu je možné
také použít. Pokleknete tak, abyste se hýžděmi dotýkali pat - čímž by se
vám pes neměl dostat na životně důležitá místa vašeho těla. Sbalíte se
do vajíčka - temenem hlavy se dotýkáte země, nosem vlastních kolen.
Sepnete ruce na zátylku a co nejsilněji se semknete do sebe. Měli byste
mít chráněnou hlavu, obličej, krk, břicho, stehna a slabiny. Pes v tuto
chvíli může kousat pouze do paže.
9. Po skončení útoku vyhledejte odbornou pomoc lékaře a nahlaste útok
na Policii ČR.
(Ji)

Letní olympijské hry v Riu 2016
Představujeme vám další várku našich nadějí pro letní olympiádu v
Riu 2016. V tomto čísle jsme si připravili medailonek Martiny Sáblíkové a
Vavřince Hradílka.
16

Martina Sáblíková
Narozena 27. května 1987 v Novém Městě na Moravě
Sport:

zima - rychlobruslení
léto - cyklistika

Úspěchy: 2011: 1. místo
1. místo

- časovka jednotlivců MČR
- závod s hromadným
startem MČR
2012: 2. místo
- časovka jednotlivců MČR
2014: 2. místo
- Tour de Feminina
12. místo - cyklistický světový šampionát

Vavřinec Hradílek
Narozen 10. března 1987 v Praze
Sport:
kajak
Úspěchy: 2010:
2012:
2013:
2014:
2015:

2. místo
2. místo
1. místo
2. místo
1. místo

-

MS Lublaň
OH Londýn
MS Praha
Deep Creek
MS družstev Londýn
Marie Prouzová, 7. A

Znakový jazyk
Tento měsíc se naučíme něco nového, ale tentokrát to nebudou znaky.
Přemýšleli jste někdy o tom, jak se domlouvají neslyšící lidé, kteří ovšem
nemají ruce, tedy jejich nejdůležitější prostředek ke komunikaci? Je to jako
představit si, že bychom neměli ústa a ruce bychom měli svázané, určitě
bychom si připadali bezradní, ale i přes všechny nástrahy by každý z vás
jistě vymyslel nějaký jiný způsob, jak se domluvit. Neslyšící jsou také velmi
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vynalézaví a jeden ze způsobů, jak se domluvit, je tzv. nožní abeceda. Tak
na ni mrkněte a hezky se učte, tohle jen tak někdo neumí :-).

(Zdroj: www.nepocujuci.sk)

Nakonec ukázka, že znakový jazyk se dá učit nejen přímo z fotografií
nebo videí, ale existuje už spousta připravených kreslených kartiček, kde je
znak pečlivě zapsán. Zde jsou pro ukázku tři znaky - vyzkoušejte si, zda
poznáte jak se tento znak znakuje a o jaké slovo vlastně jde :-). Přeji hodně
úspěchů a užívejte teplých podzimních dnů.
Jana Švehlová

Pyramidální hloupost
Schválně – co vás napadne, když se řekne EGYPT? Že by Nil,
Asuánská přehrada, Kleopatra, faraóni? No, možná. Nejčastější odpovědí
by ale asi byly pyramidy.
Ke vzniku pyramid dal popud jednak náboženský mýtus, jednak
lidská marnivost. Všichni víme, že pyramida je vlastně královská hrobka.
Každý egyptský vládce chtěl mít vlastní pomník. A pokud možno větší než
jeho předchůdce.
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Hérodotos (starořecký historik) se zmiňuje jen o osmi pyramidách, ale
moderní archeologové jich napočítali několik desítek. Většina z nich už
zmizela z povrchu zemského a z dalších zbyly jen rozvaliny. Pár jich ale
odolává zubu času. Mezi nimi je i ta nejznámější pyramida, a to pyramida
Cheopsova. A co o ní víme?
Je to pravidelný čtyřboký jehlan se základnou o straně délky
přibližně dvě stě čtyřicet metrů. Zaujímá tedy plochu přes pět a půl
hektaru. Pro vaši představu je to zhruba devět fotbalových hřišť.
Cheopsova pyramida stoupá do výše sto čtyřiceti
sedmi metrů. Vlastní faraónův hrob byl umístěn
u p r o s t ř e d s t a v b y. J a k m i l e b y l a r a k e v
s nabalzamovaným tělem uložena do hrobu, vhod
se uzavřel tak, že ho nebylo vidět. O jeho existenci
věděl jen úzký kruh lidí.
Jenže – vnitřek hrobky byl zároveň i skrýší pokladů nevyčíslitelné
hodnoty. To samozřejmě nedalo spát mnoha vykukům. Někteří z nich
v sobě našli právě tolik vynalézavosti jako stavitelé pyramid. A tak není
divu, že byly po staletí vykrádány. Nájezdů lupičů odolala pouze
Tutanchamonova pyramida.
Moderní badatelé objevili v nitru této pyramidy zlatou rakev o
velikosti dnešního většího obývacího pokoje. V ní potom druhou a třetí
rakev (také ze zlata) a kromě toho třicet čtyři těžkých truhlic plných šperků
a diamantů.
Ale zpět k pyramidě Cheopsově. Podle Hérodota stavělo pyramidu
sto tisíc lidí celých dvacet let. Otroci, živení většinou jen ředkvemi,
česnekem a cibulí, vylámali dva milióny šest set tisíc kubických metrů
kamene (1 kubický metr = krychle o hraně délky1 metr). Potom je přemístili
po vodě i po zemi na staveniště a zabudovali na určené místo. Některé
kvádry museli dopravit do výšky sto padesáti metrů (42 poschodí). Nejprve
však museli všech šest stěn každé stavební kostky uhladit. Kdybychom tu
plochu všech kostek spočítali, vyšlo by nám úctyhodné číslo třináct miliónů
čtverečních metrů (1 čtvereční metr – čtverec o straně délky 1 metr). Pro
lepší názornost si představte dálnici dvacet metrů širokou a šest set padesát
kilometrů dlouhou (vzdálenost vzdušnou čarou z Prahy do hlavního města
Dánska – do Kodaně a ještě pár kilometrů navíc). Tak takhle dlouhá
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dálnice by se dala postavit z uhlazených desek kamenných kvádrů
použitých ke vztyčení náhrobku našeho pyšného faraóna.
A výsledek? Doba slávy faraónů je dávno pryč a jejich pyramidy
dnes jen mlčky shlížejí do písku pouště. Ale do paměti lidstva se přesto
navždy vryla představa nejen o mohutnosti těchto staveb, ale i obrovském
mrhání lidskou silou při jejich stavbě.
Proto dnes slovem PYRAMIDÁLNÍ
označujeme něco rozsáhlého,
velikého, ohromného – a většinou v
posměšném nebo negativním
v ý z n a m u . To p a k m l u v í m e o
pyramidální hlouposti, o pyramidálním
nesmyslu, o pyramidální chybě apod.
(Tch)

Kaktusy snadno a rychle
Zazimování kaktusů
Potřeby:

mini skleník (dá se koupit v zahradnictví ), štěteček a pean

1. Kaktusy před zazimováním naposled pohnojíme, očistíme štětečkem a
prohlédneme, zda nejsou přemokřené.
2. Kaktus poté přemístíme do skleníku za pomoci peanu.
3. Skleník s kaktusy umístíme do polostínu. Až na
začátku března je zalijeme vodou.
4. V dubnu kaktusy opět dáme za okno, kde mohou
zůstat a dělat parádu až do listopadu.
Ondřej Astr, 7. B

20

Dětský koutek
=>vtipy
Paní učitelka říká:
,,Tak, děti, ukažme si, kde leží Amerika."
Ondra se přihlásí a paní učitelka ho vyvolá k tabuli.
Ondra na mapě ukáže Ameriku a paní učitelka ho pochválí a řekne:
,,Tak, děti, víte, kdo objevil Ameriku?"
Anička se přihlásí a odpoví: ,,Ondra!".
Malý Pepíček stříhá v obýváku ubrus. A maminka volá z kuchyně:
„Copak děláš, Pepíčku??“
„Číhám.“
„Tak číhej, ať ti nic neuteče!“
Mravenec chystá oběd pro slona, ale ten je nedočkavý a chodí okolo
mravence.
Mravenec se naštve a zakřičí:,,Nepleť se mi pod nohy!!!"
„Jean, běž zalít trávník!“
„Ale pane, vždyť venku prší!“
„Nevadí, vezmi si deštník.“
Filip Štiler, 7. A

=>křížovka
1. Padají na podzim ze stromù.
2. Svátek slavící se 2. listopadu.
3. Na hrob se pokládá ........
4. Nese to draky ve vzduchu.
5. Listopad je součástí ročního
období, které se nazývá ........
6. Rodièe chodí do .......
7. Na podzim se pouští ......
8. Z nebe padá .......
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=>omalovánka

=>bludiště
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Připravujeme
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

Soutěž v předlékařské pomoci na SZŠ a VOŠZ Trutnov

25. 11. 2015

17:00 - 19:00

Keňa - cestovatelská přednáška pro veřejnost

27. 11. 2015

08:00 - 13:30

5. tř.: Exkurze - Krásy České republiky

28. 11. 2015

09:00 - 15:00

Medové trhy

29. 11. 2015

16:00 - 18:00

Zpívání pod vánočním stromem

01. 12. 2015

12:30 - 15:00

9. tř.: Návštěva SPŠ Trutnov - pracoviště Mladé Buky

02. 12. 2015

08:30 - 10:00

1. - 5. tř.: Z pohádky do pohádky

03. 12. 2015

10:00 - 11:00

3. A: knihovna

08. 12. 2015

9. tř.: Exkurze do Prahy

10. 12. 2015

1. - 5. tř.: Halová kopaná - okrskové kolo

11. 12. 2015

09:30 - 11:30

6. - 9. tř.: Adventní koncert ZUŠ

16. 12. 2015

08:30 - 12:30

8. - 9. tř.: Basketbal - okrskové kolo - chlapci

16. 12. 2015

13:00 - 16:30

8. - 9. tř.: Basketbal - okrskové kolo - divky

18. 12. 2015

08:00 - 09:00

Třídní vánoční besídky

18. 12. 2015

09:00 - 11:30

Lány mají talent aneb Vánoční show

19. 12. 2015

19:00 - 21:00

Vánoční koncert Městské hudby Úpice

21. a 22. 12. 2015

Ředitelské volno

23. 12. 2015 - 03. 01. 2016

Vánoční prázdniny

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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hovězí líčka na zelenině, brambor
pohanka na cibulce, sojová čína, červená řepa
penne se špenátem, sýrem a rajčaty

08/ 12/ 2015
09/ 12/ 2015
10/ 12/ 2015
11/ 12/ 2015
14/ 12/ 2015

vepřová kotleta na zelenině, dušená rýže

rybí porce se sýrem, brambor

soté z kuřecího masa, těstoviny

hamburská kýta na smetaně, houskový knedlík
znojemská hovězí pečeně, dušená rýže

hrachová kaše, uzená kýta, zelný salát

1a,3,4,7

1a, 3, 7

1a

1a,3,7

7

21/ 12/ 2015
22/ 12/ 2015

klobása slabá pečená, brambor
kuřecí řízek smažený, bramborový salát
ředitelské volno
ředitelské volno

27. 11. 2015 - 30. 11. 2015

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

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

1a, 3, 7

1a, 7

1a

1a, 3, 7

1a, 3,7

1a,

1a, 3, 7

6

7

1a, 7

1a,3

1a,3,7

1a

1a

1a, 7

1a

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

322,- Kč
350,- Kč
364,- Kč
832,- Kč

hovězí maso vařené, brambor, fazolky na slanině

vepřová panenka na houbách, brambor

dukátové buchtičky se šodó
vepřová játra na cibulce, dušená rýže

plněný bramborový knedlík uzeninou, zelí kysané
kuřecí prsa plněná, brambor

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

17/ 12/ 2015
18/ 12/ 2015

boloňské špagety sypané sýrem

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

15/ 12/ 2015
16/ 12/ 2015

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

1a, 3, 7, 9

1a,7

1a,3,7

4,7

ryba na medu, brambor

langoše se sýrem a kečupem

07/ 12/ 2015

čína z kuřecího masa, dušená rýže syp. pórkem
zapečené těstoviny s uzeným masem, červená řepa

1a,3,7

1a,6

halušky s vejci
kaše z ovesných vloček sypaná skořicí

krupicová kaše sypaná kakaem
chilli con carne / fazole, hovězí maso/, chléb
kachna na jablkách, bramborový knedlík, červené zelí

02/ 12/ 2015
03/ 12/ 2015
04/ 12/ 2015

1a, 3

4

rajská omáčka, hovězí maso vařené, kolínka

VOLBA 2

burger, brambor, medová cibulka

DATUM

01. 12. 2015 - 22. 12. 2015
01/ 12/ 2015

VOLBA 1

JÍDELNÍ LÍSTEK
paella s rýží a tuňákem

alergeny
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