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Naši “NEJ” v prosinci 2015
Sport 6. - 9.
Ondřej PYTLÍK (9. A)

Sběr bylin
Ondřej ŠIKOLA (5. A)

Sběr papíru
Martina BÁRTOVÁ (7. B)

Hádanky na Moodle
Ondřej PETERA (5. A)
Jakub DIBELKA (5. A)
Iva PETIROVÁ (5. A)

Soutěž na www.zsul.cz
správná odpověď: 125 let
Iva KOCIÁNOVÁ
Vlasta MACKOVÁ
Romana SUCHÁNKOVÁ
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Vánoční koncert Městské hudby Úpice
Na výročním (125 let existence organizované úpické hudby, 25 let
pod vedením kapelníka Zdeňka Möglicha, bývalého žáka lánské
školy) Vánočním koncertu Městské hudby Úpice se už podvanácté podílela
i naše škola. Paní učitelky Iva Roudná a Zdena Prouzová se opět postaraly
o slavnostní výzdobu jeviště, paní učitelka Hana
Dědková nacvičila taneční vystoupení, paní
učitelka Jana Švehlová s žáky naší školy vítali
příchozí čtyři stovky návštěvníků, rozdávali
programy, předávali ceny vystupujícím a na
závěr se postarali o prskavkové show.
(kal)

Lány mají nový talent
V předvánočním čase to u nás v Úlu pěkně „bzučelo“. Velkou měrou
se na všem podílel dětský parlament. Zorganizoval tradiční Bleší trh.
Nejlepším trhovcem se stal stejně jako loni Ondřej Astr z 7. B.
Vyhlásil soutěž „O nejlepší cukrářský výrobek“, kde se sešlo několik
originálních kousků. Tentokrát se nejvíce líbil dort Jakuba Krčmáře z 1. B.
18. prosince jsme se všichni sešli v tělocvičně a pobavili se při
Vánoční show, na které se opět zvolil talent školy. Letos se jím stali tanečníci
z 8. B v čele s Michalem Sobotkou. Vítězům gratulujeme a děkujeme za
pěkný umělecký zážitek.
Velkým překvapením pro všechny bylo
vystoupení pana ředitele, pana Hučka, paní
Švehlové a Frýbové. Jejich Labutí jezero bylo
úžasné a všechny tím určitě pobavili.
Odpoledne se tanečníci sešli ještě
jednou, a to v tělocvičně na Vánoční diskotéce.
Dětskému parlamentu děkujeme a těšíme se na další akce.
Iveta Jiříčková (DP)
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Halová kopaná
Po dvou měsících proběhla druhá soutěž Grand Prix pro 1. stupeň. Ve
čtvrtek 10. prosince 2015 se v Malých Svatoňovicích konalo okrskové kolo
v halové kopané. Po dvou letech jsme se opět vrátili na medailové pozice.
Družstvo ve složení Patrik Vítek (3. A), Ondřej
Netolický (4. A), Josef Zima, Kryštof Říha, Jakub
Zezula, Štěpán Hanl a Vít Bekr (všichni 5. A)
vybojovalo stříbrnou příčku. Zlato patří fotbalistům ZŠ
Bratří Čapků.
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci
školy.
(Pk+Tv sport)

Basketbal
V posledním prosincovém týdnu jsme společně se ZŠ Bratří Čapků
uspořádali okrskové kolo v basketbalu pro 8. - 9. třídy. V dopoledních
hodinách své zápasy odehráli chlapci. Lánští chlapci po letech opustili trůn
nejlepšího basketbalového týmu v okrsku a o jediný koš skončili na druhém
místě za vítězným družstvem ZŠ a ZUŠ ve Rtyni v Podkrkonoší. Odpoledne
na palubovku nastoupily dívky. Bohužel jejich hra připomínala spíše rugby.
Láňačky nedokázaly navázat na úspěch
chlapců a skončily těsně pod stupni vítězů.
Zlato opět získaly basketbalistky ZŠ a ZUŠ ve
Rtyni v Podkrkonoší.
Děkujeme lánským reprezent antům za
předvedené výkony.
Dalším závodem Grand Prix bude okrskové
kolo ve šplhu, před kterým nám patří 2. místo.
(Pk+Tv sport)
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Předvánoční výlet do ZOO ve Dvoře Králové nad
Labem s 1. B
V úterý 15. 12. jsme se vydali na
výlet do zoologické zahrady ve Dvoře
Králové nad Labem. Protože jsme přišli
jako úplně první třída tento den, mohli
jsme si vybrat stromek na ozdobení.
Nakonec se nám nejvíce líbil stromeček
přímo naproti pavilonu hmyzu a
dinosaurů. Každý pověsil několik
ozdobiček z dřevité vlny, které jsme
vyrobili den předtím ve škole a stromečku to moc slušelo. Poté jsme se
vydali na dětskou ZOO, kde jsme si pohladili kozy a oslíky. Následovalo
procházení pavilony, až jsme došli do pavilonu slonů, kde sice nebyl slon
ani jeden, jen pan ošetřovatel čistící výběh, ale od svačinky nás to
neodradilo. Vytoužené slony jsme viděli nakonec venku a vydali jsme se
k výběhu lvů. Sedm nás jich svým silným řevem vítalo už z dálky. Na
prolézačce, která je hned vedle lvů, se děti vyřádily a šli jsme si dát druhou
svačinku k opicím, do bývalého lvího pavilonu. Při zpáteční cestě nás
zaujalo velké termitiště a díra do něho u výběhů nosorožců. Děti tunel i
termitiště hned prozkoumaly. Na závěr jsme se ještě podívali na kočkovité
šelmy a vyrazili zpátky domů. Výlet se nám povedl a počasí bylo také fajn.
Jana Švehlová

Láňáci na lyžařském kurzu
Po dvou letech se v lednu opět žáci ZŠ
Úpice-Lány vydali na lyžařský kurz. Proběhl
ve dnech 10. 1. – 15. 1. 2016 tradičně na
chalupě U Supa v Deštném v Orlických
h o r á c h . P ř e s t o ž e j e š t ě o vá n o č n í c h
prázdninách byly sjezdové tratě zelené,
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s příchodem nového roku klesly teploty hluboko pod bod mrazu. V době
našeho pobytu navíc Deštné zavalily přívaly čerstvého sněhu, a tak si všech
34 snowboardistů a lyžařů kurz řádně užilo. I když každodenní
několikahodinový výcvik na sjezdových tratích byl pro většinu fyzicky velmi
namáhavý, museli žáci zvládnout ve zbývajícím čase i další doplňkové
aktivity: závody na klu-skách, fotografickou soutěž, soutěž o nejkrásnější
pánské nožky, o největší sněhovou kouli a nejkrásnějšího sněhuláka.
Zajímavá byla i beseda se
z á c h r a n á ř e m H o r s k é s l u ž b y,
nechyběla ani závěrečná diskotéka.
S odvoláním na výsledky ankety,
kterou žáci vyplnili, můžeme
konst at ovat, že l yžařský kur z
proběhl ke spokojenosti všec h
účastníků. Z toho máme opravdu
dobrý pocit.

Výsledky ankety 2016 provedené na lyžařském kurzu
(průměrná známka)
1. ubytování
2. vztahy s učiteli
3. výuka lyžování
4. sjezdové tratě
5. vztahy mezi žáky
6. doprava
7. sněhové podmínky
8. doplňkové soutěže
9. kurz jako celek
10. beseda
11. program dne
12. strava
13. přednáška
14. zábava pořádaná žáky

1,21
1,23
1,26
1,41
1,58
1,64
1,68
1,71
1,76
1,85
1,88
2,00
2,26
2,67
6

Perličky z vědomostního testu
Součástí lyžařského výcviku bylo také několik přednášek, kde se žáci
mohli dozvědět spoustu nových a zajímavých informací. Pro ověření toho,
co z nich žákům zůstalo v hlavě, proběhl na konci kurzu vědomostní test. V
něm zazněla spousta perliček, o které jsme se rozhodli podělit.
1. Jakou povinnost má každý, kdo se vydává na horskou túru?
-uklidit pokoj, vypnout konvici
-aby se mu nic nestalo
-zavřít okna, zhasnout
-jestli tam nejsou laviny
-znát lavinovou výbavu
-dodržovat pravidla sjezdovky
2. Jaký je rozdíl mezi severskou kombinací a biatlonem?
-severská kombinace se jede ve vyjetých rigolech a biatlon je bruslící
-biatlon se běží na běžkách
-biatlon je rychlý sjezd, projíždění brankami
3. Jaké dvě techniky běhu využívají běžci na lyžích?
-šoupavou dopředu a stromečkovou
4. Jak postupovat při silném podchlazení?
-rozdělat oheň
-chladit čelo
5. Kdo je mašer?
-maže lyže
-ten, kdo zachraňuje
6. V čem se liší sjezdové lyže od běžeckých?
-voskem
7. Co vše můžeme použít pro nalezení člověka pod lavinou?
-lavinometr
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8. Naše nejúspěšnější závodnice v alpském lyžování?
-Petra Kvitová
-Martina Sáblíková
(Pk+Tv sport)

Zvířátková olympiáda
OPICE AKROBATKA
Omlouváme se, ale v minulém čísle nám v tomto
článku řádil tiskařský šotek, došlo k chybám ve
výsledcích. Zde jsou již správná jména medailistů v
jednotlivých kategoriích.
Děkujeme za pochopení.
Zde jsou tedy opravené výsledky “OPICE AKROBATKY”, která
prověřila obratnost, rychlost a ohebnost.
1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. PAVLÍNA HORÁKOVÁ

1. JIŘÍ ŠVIHÁLEK

2. Sára Daňková

2. Augustin Absolon

3. Gabriela Absolonová

3. Petr Absolon

2. TŘÍDA
1. VU THI JEN NHI

1. JAKUB CHOBOTSKÝ

2. Denisa Krůtová

2. Jonáš Kyselica

3. Kateřina Jansová

3. Jiří Jansa

3. TŘÍDA
1. DANIELA KUCHARÍKOVÁ

1. LUKÁŠ BORSKÝ

2. Barbora Horáková

2. Karel Slavík

3. Tereza Absolonová

3. Alexandr Lakatos
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4. TŘÍDA
1. ADÉLA KOUDELOVÁ

1. ŠIMON POHNER

2. Pavlína Šlechtová

2. Ondřej Netolický

3. Eliška Horáčková

3. Marek Langer

5. TŘÍDA
1. TEREZA RENZOVÁ

1. VÍT BEKR

2. Martina Mannová

2. Štěpán Hanl

3. Klára Melicharová

3. Jakub Zezula

(Jč)

Jak to vidím já
Agresivita psů
Já jsem se s agresivitou psů už setkala. Všechno to začalo, když si
můj starší bratr přivezl nového psa Edieho.
On a jeho manželka se rozhodli, že si z útulku vezmou psa. Nikdo
nevěděl, jak se bude chovat, byl plný jizev, ale vypadal přátelsky. Je celý
černý je to patterdale teriér. Poprvé, když se s naším psem Maxem viděli,
myslela jsem, že ho sežere. Šel po něm a my jsme je od sebe museli
odtrhnout. Takhle se to opakovalo i další dny, než si na sebe zvykli. Ještě
jsem zapomněla napsat, že patterdale teriér je středně velký, v kohoutku
má asi 45 cm, má černou barvu a roztomilý kukuč. Má ale takové zvláštní
tiky, pořád se klepe, byl asi hodně týraný a většinou v noci mívá epileptické
záchvaty. Nejhorší to je u nás na chalupě, tam se Edie porval už několikrát.
My tam máme starý plot a když kolem projde nějaký pes, bojím se že ho
převrátí. Museli jsme ho odtrhávat i od sousedovy feny.
A taky od jednoho psa, který procházel kolem našeho
plotu. Ale vždycky se nám to podařilo a nikomu se nic
nestalo.
Myslím si, že Edie je agresivní díky předchozím
majitelům. Lidé z útulku říkali, že asi bydlel s hodně psy
a tam prý rvačky probíhaly.
Hana Sedláčková, 7. B
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Psi patří k mým nejoblíbenějším zvířatům, ale někdy umí být i velice
agresivní. Psí agresivitu jsem zažil už několikrát, například: pes nebyl
přivázaný a vrčel na mě, poté se rozeběhl, vyskočil a povalil mě.
Ale moje nejhorší zkušenost byla tato: Šel jsem ke svému kamarádovi,
procházel opuštěnou cestou, kde jsem ani živáčka nepotkal. Asi padesát
metrů od domu kamaráda byla stará rozpadlá chalupa.
Když jsem kolem objektu procházel, všiml jsem si velkého tmavého
psa. Přál jsem si, aby si mě nevšiml. Ale jak je známo, psi mají velmi dobrý
sluch a on slyšel moje kroky. Okamžitě zaútočil a já zkusil doběhnout
k blízkému plotu, který nebyl příliš vysoký a na jeho vrcholu nebyl žádný
ostnatý drát, proto se dal lehce přelézt. Byl jsem kousek od plotu, ale pes
už skoro u mě. Najednou se zastavil a začal vrčet. Stál jsem nehybně a
koukal na něj. Připadalo mi to jako věčnost. Po několika minutách ho to asi
přestalo bavit. Z ničeho nic se otočil a šel pryč.
Ještě chvilku jsem čekal, až úplně zmizí za chalupou.
Když už nebyl v dohlednu, rozeběhl jsem se domů.
Tam jsem byl za chvilku a všechno jsem hned vyprávěl
dědovi, který z toho málem dostal infarkt. Nakonec se mi nic
nestalo, ale od té doby bez pepřového spreje ven nejdu.
Lukáš Nývlt, 7. A
Jednou, bylo mně asi 11 let, jsem šla se svou sestřičkou do krámu a
za křižovatkou pod domem stál malý špinavý pes s bílou pěnou u tlamy.
Hned, jak jsem ho zpozorovala, zastavila jsem se a začala couvat
zpátky. Štěstí bylo, že jsem měla doma tatínka. Rychle jsem pro něj běžela.
Když ho tatínek viděl, začal se taky bát, protože ten pes směřoval ke
hřišti, kde si hrála spousta dětí. Tatínek zavolal na souseda, který byl venku
na zahradě a ten zavolal pana starostu, aby ihned přijel. Mezitím se
tatínek se sousedem snažili psa zahnat do nějakého kouta, ale než přijel
pan starosta, pejsek umřel.
Pak se zjistilo, že byl nějaký nemocný, ale bylo štěstí, že nenakazil
nikoho jiného.
Denisa Kubišová, 7. A
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Co je to vlastně agresivita psů? Agresivita se u psů projevuje
štěkáním, vrčením, a dokonce kousáním. Pes nemusí být agresivní jen k
cizím lidem, ale i k jiným psům. A čím je to způsobeno? Nejčastěji
výchovou nebo prostředím, ve kterém pes žije. Agresivita
je někdy pro psy i výhodou. Kdyby nebyli ani trochu
agresivní, nemohli by lovit, bránit sami sebe ani své
teritorium a mláďata před napadením. Občas se jejich
agresivita ovlivnit nedá, ale i tak bychom je měli vychovat
tak, aby nám nepřidělávali problémy.
Pes je nevyzpytatelné zvíře, agresivita k jeho chování patří, ať už v
mírném nebo drsnějším podání.
Nikol Lorencová, 6. A

Máme se bát války?
Války tu byly už od počátku. Dříve šlo třeba o pouhého mamuta nebo
o kousek masa. Takto mezi sebou bojovaly různé kmeny. Postupem času se
tyto malé neshody zvětšovaly a zvětšovaly. Až přišly nejhorší války v
historii. První světová a druhá světová válka. U té druhé bych se chvíli
pozastavil. Nedávno jsem viděl film z konce války, kde Němci zavraždili
kolem 200 000 lidí za 63 dní, přežilo jich pouze 1000. A my se nemáme
bát války?
V dnešní době existují jaderné zbraně a mnoho dalších vymožeností,
které ve druhé světové válce ještě nebyly. Proto si většinou ani nedokážeme
představit, jaké by to bylo, kdyby válka přišla. Je tu několik hrozeb.
Uprchlíci, kteří sem přišli. I takto by mohla vypadat třetí světová válka.
Uprchlíci se usídlí v našich zemích a vznikne občanská válka, jelikož většina
zemí Evropy patří do Evropské unie, okamžitě by se to té války začaly
připojovat další státy. A válka by byla na světě. Další možností jsou stálé
útoky teroristů, které už několikrát zabily mnoho lidí. Útok v Paříži
například. Teroristé zabili kolem sta lidí. Kdykoli by mohli zaútočit právě
teď a tady. Nikdo neví, kde se příště objeví. Jen si to představte. Bum,
prásk, vybouchne atomová bomba, ve světě nastane panika a rodiny se
rozdělí. Většina lidí umře. A že se nemáme bát? Nikdo nám nezaručí, že se
nic takového nestane. Myslím si, že se všichni aspoň v koutku duše bojíme.
Atomové bomby už jednou shozeny byly na Hirošimu a Nagasaki.
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Obrázky z těchto dvou měst jsou opravdu děsivé, ale
přesto se lidé nepoučili. Já se tedy příchodu třetí světové
války bojím. Myslím si také, že lidé nedělají vše pro to,
aby válka nebyla. Dnešní doba je ale i tak ta nejlepší,
která prozatím nastala. Máme jídla, kolik potřebujeme,
máme věci, které chceme, máme svobodu a můžeme jet,
kam chceme. A my si toho pořád nevážíme.
Miroslav Beneš, 7. B
Všichni lidé si pokládají otázku - Máme se bát války? Dvě války už
byly 1. a 2. světová. V obou dvou byla mocnost, která válku vyvolala,
poražena. Poprvé to bylo Rakousko-Uhersko a podruhé Německo.
Ale tentokrát nás ohrožují teroristé z Islámského státu. Snaží se
podmanit si všechny ostatní země, obvzlášť Evropu, a vytvořit jeden velký
Islámský stát, kde všichni budou věřit v Alláha. Útočí v zemích Evropy,
např. v Paříži.
V roce 2001 sestřelili v USA “dvojčata” a mají na svědomí i spoustu dalších
tragédií. Své oběti většinou brutálně zavraždí.
Věštkyně Vanga předpověděla, že válka začne, až Evropu zničí
imigranti a islamisté začnou poté útočit na
Evropu. Ale doufejme, že se všechno brzy uklidní
a nic z předpovědí se nestane.
Petra Janečková, 7. A

Co dělat, když . . .
Další rady se budou týkat situace, při které se stanete svědky nějaké
nepříjemné scény.
Může to být např. obtěžování, přepadení, nadávání, krádež….
1. Určitě musíte něco udělat, nesmíte dělat, že se vás to netýká a utéct!!!
2. Rozhodně si ale nehrajte na hrdiny!!!
3. Máš-li mobil, zavolej ihned na číslo 158 nebo 156 a oznam, co se děje.
4. Jde-li to, vše opatrně vyfoť.
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5. Je-li na blízku někdo dospělý, požádej ho o pomoc.
6. Pokud si myslíš, že situaci zvládneš, zkus zasáhnout sám, ale až po
oznámení na policii.
7. Někdy stačí jen nahlas zakřičet, že policie je už na cestě, tak ať toho
nechají.
8. Pokud útočník oběť zranil, poskytni jí první pomoc.
9. Hlavně neztrácejte hlavu a přemýšlejte!
Přeji vám, abyste tyto rady nikdy nemuseli použít v praxi. Pokud se s něčím
takovým setkáte, vždy to ve vás zanechá nepříjemné vzpomínky. A to určitě
nechceme.
Iveta Jiříčková

Rozhovor s Martinou Frýbovou
Další asistentkou pedagoga na naší škole je
od září letošního školního roku slečna Martina
Frýbová. Pomáhá paní učitelce Janě Švehlové a
především žákům v 1. třídě. Odpoledne pracuje
ve školní družině.
1. Co Vás přivedlo na naši školu?
Samozřejmě práce a to, že ráda pracuji
s dětmi.
2. Jaký na Vás udělali prvňáčci dojem?
Jsou úplně úžasní, někteří sice trochu zlobí, ale to každé dítě v jejich
věku.
3. Jak na Vás působí paní učitelka Švehlová?
S paní učitelkou Švehlovou se mi pracuje velmi dobře, je tvořivá, milá,
vstřícná, a protože jsme ze stejného města, padly jsme si do noty.
4. Chutná Vám v naší jídelně?
Chutná už proto, že kuchařky vaří velmi dobře.
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5. Pracovala jste někde na jiné škole?
Ano, pracovala jsem ve Rtyni v Podkrkonoší jako asistentka
pedagoga.
6. Máte nějaký koníček?
Ano, tancuji už téměř 15 let. A stále mě to baví jako na začátku.
7. Jak se Vám líbí na naší škole?
Líbí se mi tady moc, doufám, že tu ještě hodně dlouho zůstanu, už
kvůli tomu, že je tu příjemný kolektiv spolupracovníků, a samozřejmě i
milé děti.
Alena Jursíková, Lenka Mannová, 8.B

Jak dlouhé jsou prázdniny u nás a ve světě
Brzy nás čekají nejkratší prázdniny školního roku. Jsou to prázdniny
pololetní a trvají pouze jeden den. Vždy se jedná o poslední lednový
pátek, protože od prvního týdne v únoru už některým okresům začínají
týdenní prázdniny jarní. Všechny naše základní a střední školy jsou
rozděleny do šesti stálých skupin a své jarní volno si „vybírají“ podle
předem daného „scénáře“. To znamená postupně po šest po sobě jdoucích
týdnů. Každý následující rok se ta která skupina škol posune o jeden
kalendářní týden dopředu vyjma té poslední, která z posledního tzn.
druhého březnového týdne „skočí“ zpět na první únorový týden.
Jinak je to s nejdelšími prázdninami. Říkáme jim prázdniny letní nebo
také hlavní. V Česku trvají dva měsíce a všechni žáci základních škol a
studenti středních škol si je užívají v červenci a srpnu.
A jak jsou na tom děti v jiných zemích? Tak například v Portugalsku,
Rusku, Lotyšsku, Estonsku, Litvě nebo v Pakistánu trvají hlavní prázdniny tři
měsíce.
V Austrálii začínají letní prázdniny v polovině prosince a končí
posledního února. Obdobně je to v Malajsii, kde jsou po dobu osmi týdnů,
a to od listopadu do února, školy zavřeny.
Následující tabulka přináší přehled délky letních prázdnin a dalších
volných dní v některých evropských zemích.
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název země

délka letních prázdnin ostatní prázdniny

celkem

Česko

9 týdnů

21 dní

9 . 7 + 21 = 84

Slovensko

9 týdnů

29 dní

9 . 7 + 29 = 92

Rakousko

9 týdnů

39 dní

9 . 7 + 39 = 102

Maďarsko

11 týdnů

20 dní

11 . 7 + 21 = 98

Polsko

10 týdnů

25 dní

10 . 7 + 21 = 91

Itálie

12 týdnů

28 dní

12 . 7 + 21 = 105

Francie

9 týdnů

55 dní

9 . 7 + 55 = 118

Německo

6 týdnů

40 dní

6 . 7 + 40 = 82

Anglie + Wels

6 týdnů

49 dní

6 . 7 + 49 = 91

Nizozemí

44 dní

43 dní

44 + 43 = 87

Švédsko

10 týdnů

42 dní

10 . 7 + 42 = 112

Všechny uvedené země mají ještě své státní svátky, kdy jsou doma nejen
děti, ale i dospělí.
(Tch)

Znakový jazyk
Určitě jste si všimli, že naše škola pořádá letní tábor na Pavlátově
louce. Mnozí z vás už jsou také přihlášeni, což je paráda. Pro jistotu
přikládáme přihlášku s informacemi ještě do našeho časopisu, pro případ,
že jste tu vaši ztratili nebo jste si to zrovna rozmysleli a chcete jet s námi.
Ti z vás, kteří už co přihlášku odevzdali, dostanou během měsíce
února další informace. Nezbývá tedy, než se na léto už začít pořádně
těšit :-) + přidat přihlášku, kterou jsem posílala.
Ještě jedna zajímavost na závěr - Česká televize natočila k 35. výročí
Televizního klubu neslyšících první televizní pohádku v českém znakovém
jazyce. Jsou k ní přidány titulky i dabing, takže se na ni může podívat
každý. Jmenuje se Vánoční království. Můžete ji nalézt ve video archivu
České televize na odkazu: http://www.ceskatelevize.cz/porady/
1096066178-televizni-klub-neslysicich/215562221800019/
Přeji krásné pokoukání a přiučení se něčemu novému ;-).
Jana Švehlová
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Pozvánka na karneval

17

Dětský koutek
=>omalovánka

=>křížovka
1. Po prosinci následuje měsíc …
2. Z nebe padá
3. Led se tvoří z
4. Druhý den v týdnu
5. Je tu zima jak v
6. Po Silvestru začíná nový
7. „ Na nový rok o slepičí …“

Matěj Píša, Filip Pytela, 7. B
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Připravujeme
29. 01. 2016

Pololetní prázdniny

01. - 05. 02. 2016

5. tř.: Lyžařský výcvik - Petříkovice

04. 02. 2016

13:30 - 17:30

Zápis do 1. třídy

10. 02. 2016

16:00 - 18:00

Školská rada ZŠ Úpice-Lány

11. 02. 2016

08:00 - 10:30

2. tř.: Plavecký výcvik

12. 02. 2016

9. tř.: Předání vypracované osnovy AP

13. 02. 2016

13:30 - 17:30

Dětský karneval

16. 02. 2016

08:00 - 13:30

Okresní kolo Zeměpisné olympiády

18. 02. 2016

08:00 - 10:30

2. tř.: Plavecký výcvik

19. 02. 2016

08:00 - 13:30

Zubní hygiena - přednáška (druhý stupeň)

22. - 28. 02. 2016
29. 02. 2016

Jarní prázdniny
08:00 - 13:30

Zubní hygiena - přednáška (první stupeň)

Lyžařský výcvik 2016

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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1a,3,7

27. 1. 2016 - 28. 1. 2016

JITKA ŠTĚPÁNOVÁ

16 ob. x 25,- Kč
16 ob. x 26,- Kč
21 ob. x 52,- Kč

400,- Kč
416,- Kč
1092,- Kč

368,- Kč

1a, 3, 7

1a, 3,

1a, 3, 7

1a, 3,7

1a

1a,7

3, 7

1a,7

3,7

1a, 3, 7

1a

1a

3,7

7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a

1d, 7

alergeny

Alergeny : 1 - obiloviny lepek, 1a- obiloviny pšenice, 1d- obiloviny - oves, 2 - korýši, 3 - vejce, 4 - ryby, 5 - arašídy, 6 - sójové boby, 7 - mléko, 8 - ořechy, mandle, pistácie,
8a- mandle, 8c vlašské ořechy 9 - celer, 10 - hořčice, 11 - sezamová sem., 12 - oxid siřičitý a siřičitany, 13 - vlčí bob / lupina /, 14 - měkkýši, => a výrobky z nich

polévka dle denní nabídky

cena
obědů

16 ob. x 23,- Kč

palačinky s džemem

29/ 02/ 2016

smažený sýr, brambor

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

cmunda po kaplicku / bramborka, uzená kýta/, zelí
líčka hovězí na zelenině, hranolky

25/ 02/ 2016
26/ 02/ 2016

jarní prázdniny
jarní prázdniny

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

kapustový karbanátek, brambor

24/ 02/ 2016

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

1a, 3, 7

1a,

1a,7

francouzské brambory zapečené, červená řepa

vepřová játra na roštu, brambor, fazolky na smetaně

jarní prázdniny

17/ 02/ 2016

azu po tatarsku, špagety sypané sýrem

1a, 3, 7

zeleninové lečo, brambor

špekové knedlíky, zelí kysané

16/ 02/ 2016

kuřecí řízek, bramborová kaše

1a, 4,7

23/ 02/ 2016

15/ 02/ 2016

tuňák se sýrem, rajčaty a těstovinami

1a, 3,7

fazolové chilli con carne s ředkvičkami, dušená rýže
holandský řízek, bramborová kaše

jarní prázdniny

11/ 02/ 2016
12/ 02/ 2016

boloňské špagety se sýrem
koprová omáčka , houskový knedlík, vejce vařené

1a,7

střapačky se zelím

vepřová pečeně na žampiónech, dušená rýže

10/ 02/ 2016

maso tří vůní, dušená rýže sypaná pórkem

1a, 6

čočka nakyselo, vejce vařené, okurka kysaná

22/ 02/ 2016

09/ 02/ 2016

treska obalovaná semínky, brambor, zeleninový salát

4, 7

gratinované kuřecí maso s brokolicí, šťouchané brambory

jarní prázdniny

08/ 02/ 2016

vepřová pečeně po selsku, chlupaté knedlíky, zelí kysané

1a,

1a, 7

langoše se sýrem a kečupem
uhlířské špagety sypané sýrem

červená čočka, vepřové maso pečené
kuskus na zelenině a kuřecím masu

04/ 02/ 2016
05/ 02/ 2016

klobása slabá pečená, bramborová kaše
kuřecí stehenní řízek se sýrem, halušky

1a, 3, 7

makové záviny

18/ 02/ 2016
19/ 02/ 2016

03/ 02/ 2016

rybí porce se sýrem, brambor

pohanka na cibulce, vepřová pečeně, červená řepa

ovesná kaše s medovými jablky

VOLBA 2

1. 2. 2016 - 29. 2. 2016

vepřové maso v mrkvi, brambor
rajská omáčka, hovězí maso vařené, kolínka

02/ 02/ 2016

segedínský guláš, houskový knedlík

1a, 3, 7

1a, 3, 4, 7

01/ 02/ 2016

DATUM
zapečené těstoviny

VOLBA 1

JÍDELNÍ LÍSTEK

1a, 3, 7

alergeny
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