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Naši “NEJ” v lednu 2016
Sport 6. - 9.
Lucie SACHEROVÁ (7. A)
Iveta ROHANOVÁ (8. A)
Filip PANČÍK (8. A)

Sběr bylin
Matěj PÍŠA (7. B)

Sběr papíru
Martina BÁRTOVÁ (7. B)

Hádanky na Moodle
Martin TOMEK (5. A)
Jakub DIBELKA (5. A)
Ondřej BEKR (9. A)

Soutěž na www.zsul.cz
správná odpověď: Deštné v Orlických horách
Petra ADAMCOVÁ
Iva KOCIÁNOVÁ
Petr ŽĎÁRSKÝ
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Zdravá 5 na Lánech
Naše škola již delší dobu spolupracuje se Zdravou 5, nadačním
fondem Albertu.
V rámci této spolupráce proběhla dvě setkání. 11. ledna pracovala lektorka
Miroslava Ječmínková se žáky 2. tříd a následně 25. 1. se 4. třídou a
děvčaty, která navštěvují volitelný předmět vaření.
První část programu byla věnována
teoretické průpravě. Žáci se seznámili hravou
formou se zásadami zdravé výživy. Nově
pracovali s POTRAVINOVÝM TALÍŘEM (náhrada
POTRAVINOVÉ PYRAMIDY). Osvojili si zásady
správného poměru základních potravin na talíři.
V druhé, praktické části, poznávali jednotlivé
druhy ovoce a zeleniny podle chuti. Na závěr ve
skupinách připravili „zdravý talíř“. Nejstarší
dívky chystaly zdravé pohoštění po párty s kamarády (jednohubky,
pomazánky a smetánek). Naše žáky lektorka chválila za
aktivitu, znalosti i za vzorné chování.
Suroviny byly poskytnuty nadací zdarma. Na
pohoštění si mohli nakonec všichni pochutnat. Z obou dnů
vznikly pěkné reportáže, které můžete zhlédnout na TV
Účko.
(ZŠ Úpice-Lány)

Olympiáda v českém jazyce
8. února 2016 se v Trutnově na ZŠ R. Frimla konalo za účasti 35 žáků
okresní kolo „Olympiády v českém jazyce“. Naši školu reprezentovala
Lucie Melicharová. Skončila nakonec v polovině startovního pole na 18.
místě. Za svůj výkon se rozhodně nemusí stydět, protože jejími soupeři byli
především studenti okolních gymnázií.
Děkujeme za reprezentaci školy.
(Pk Č)
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Dějepisná olympiáda
Dne 18. ledna proběhlo v Hostinném okresní kolo 45.
ročníku Dějepisné olympiády, ve kterém nás reprezentovala
dvojice - Tereza Kopecká a Martin Krejzl.
V letošním roce znělo téma olympiády „Po stopách
Lucemburků aneb Za císařskou korunou“. Se záludností
otázek se z žáků naší školy nejlépe popral Martin Krejzl,
který skončil na začátku druhé poloviny soutěžního pole.
Děkujeme zúčastněným za příkladnou reprezentaci školy.
(Pk D)

Psycholog na ZŠ Úpice-Lány
Zásluhou dotačního programu MŠMT spolupracuje naše škola od
ledna letošního roku s psycholožkou Mgr. Lenkou Mikeskovou. Konzultace
poskytuje pravidelně každou středu (mimo prázdnin) od 13:00 hodin do
17:00 hodin v prostorách školy. Ke konzultacím je nutné se objednat u Ivety
Votočkové (votockova@zsul.cz) nebo u Ivety Jiříčkové (jirickova@zsul.cz).
(Vč, Jč)

Přijatí žáci k základnímu vzdělávání
4. 2. 2016 proběhl zápis do 1. třídy Základní školy Úpice-Lány.
Dostavilo se k němu celkem 38 žáků. K základnímu vzdělávání k 1. 9. 2016
bylo přijato 33 žáků s těmito registračními čísly: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34,
3 5 , 3 6 , 3 7, 3 8 . P o z v á n k u n a
informativní schůzku rodičů budoucích
prvňáčků, která se uskuteční v úterý
24. května 2016 od 16 hodin, obdrží
zákonní zástupci žáků v první polovině
měsíce května.
(kal)
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Lyžařský kurz 5. třídy potřetí
Již třikrát za sebou se žáci 5.
třídy lánské školy vrátili na sjezdovku
do Petříkovic, aby zde absolvovali
lyžařský kurz. Proběhl v prvním
únorovém týdnu a zúčastnilo se ho
20 žáků. Děti byly rozděleny do 3
dr užstev dle svýc h lyžařskýc h
dovedností.
Výuka lyžování začínala v 9:00 hodin na sjezdovce a končila v 12:45
hodin. Nechyběla třicetiminutová přestávka na svačinu. Lyžaři obědvali ve
školní jídelně. Dopravu zajišťoval pan Sedláček z Batňovic.
Počasí ukázalo všechny svoje tváře. Užili jsme si sněhovou
chumelenici, déšť, led, mlhu. V závěru kurzu se na nás usmálo sluníčko
z blankytné oblohy a na sjezdovce panovaly ideální lyžařské podmínky.
Výuka probíhala bez větších problémů. Všichni účastníci zvládli
základní lyžařskou techniku a jízdu na vleku. Podle slov vlekařů se Láňáci
chovali ukázněně a dodržovali veškeré jejich pokyny.
V poslední den výcviku proběhl závod ve slalomu. Konečné
vyhodnocení, předání diplomů a pamětních listů proběhne v rámci hodin
tělesné výchovy.
Se službami celého skiareálu jsme byli opět nadmíru spokojeni. Každý
den na nás čekala perfektně upravená sjezdovka. Majitel skiareálu nám
poskytl prostory k úschově lyží. Svačili jsme v příjemně vyhřátém bufetu.
Výhodná je i cena permanentek.
Pokud se i v letech příštích nalezne
mezi žáky dost at ečné množství
zájemců o lyžování, rádi se sem opět
vrátíme.
Iveta Votočková
Jana Kyselicová
Vendula Janečková
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Výsledky závodu
dívky
1. Klára Melicharová
2. Nela Čápová
3. Lucie Viková
chlapci
1. Štěpán Hanl
2. Martin Tomek
3. Vít Bekr
(Vč, Jč, Ky)

Kreativní kurzy pro veřejnost
Seriál tvořivých setkání určených široké veřejnosti pokračuje kurzem
Tiffany technika (skleněná vitráž). Ten se uskuteční v pondělí 14. 3. 2016
od 15:30 hodin v učebně I. B (v prvním patře ZŠ Úpice-Lány). Cena kurzu
je 350 Kč. Přihlášky zasílejte, prosím, na e-mail: svehlova@zsul.cz. Těším se
na vás.
Do konce školního roku 2015-2016 připravujeme ještě následující
kurzy: malování na hedvábí, glycerinová mýdla, malované tričko nebo
taška. Sledujte www.zsul.cz.
(Šv)

Srdíčkový den
Dětský parlament uspořádal pro své spolužáky i všechny
zaměstnance školy tradiční Srdíčkový den. Celá škola byla vyzdobena
srdíčky a o přestávkách zněly zamilované písničky. Žáci a zaměstnanci
školy měli červené, růžové či fialové oblečení. Během velké přestávky se
všichni sešli na hřišti a každá třída si vypustila balonek štěstí se svým
přáním. Nechyběla ani růžová krabice na „valentýnky“, které během
poslední vyučovací hodiny členové dětského parlamentu
roznesli adresátům.
(Ji)
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Zvířátková olympiáda
NEPOSEDNÝ PEJSEK
Leden se nesl ve znamení „NEPOSEDNÉHO PEJSKA“. Probíhal boj o
páté zvířátko. Medaile se rozdávaly v člunkovém běhu,
který je jednou z disciplín Olympijského víceboje. Ti
nejlepší byli opět odměněni. V lednu jsme trénovali šplh
a plnili další disciplíny Olympijského víceboje. První a
druhé třídě v únoru začínají lekce plavání, třetí a čtvrtý
ročník plave od března.
1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. SÁRA DAŇKOVÁ

1. VÁCLAV MUNZAR

2. Pavlína Horáková

2. Tadeáš Kubeček

3. Gabriela Absolonová

3. Le Ngo Nhat Minh

2. TŘÍDA
1. ZUZANA MAREŠOVÁ

1. FILIP RAABE

2. Kateřina Jansová

2. Radim Kadrmas

3. Denisa Krůtová

3. Matěj Mach

3. TŘÍDA
1. TEREZA ABSOLONOVÁ

1. KAREL SLAVÍK

2. Dorota Vojtěchová

2. Ronaldo Puška

3. Daniela Kucharíková

3. Alexandr Lakatos

4. TŘÍDA
1. ADÉLA KOUDELOVÁ

1. JAN HORÁK

2. Antonie Píchová

2. Šimon Pohner

3. Nikola Weissová

3. Ondřej Netolický

5. TŘÍDA
1. BARBORA SOBOLÍKOVÁ

1. VÍT BEKR

2. Anna Pytlíková

2. Josef Zima

Tereza Renzová

3. Ondřej Šikola
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DATEL ŠPLHAVEC
Vzhledem k tomu, že nejbližším okrskovým závodem v
březnu je soutěž ve šplhu, soutěžili jsme v únoru o „DATLA
ŠPLHAVCE“. Žáci do třetí třídy šplhali do výše tří metrů, čtvrťáci
a páťáci do výše čtyř metrů. Ti nejlepší obdrželi medaili a
sladkou odměnu a budou nás reprezentovat v okrskovém kole
ve šplhu. Tento závod proběhne v březnu v naší tělocvičně.
1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. BARBORA BÁRTOVÁ

1. PETR ABSOLON

2. Gabriela Absolonová

2. Pavel Miko

3. Sára Daňková

3. Jiří Švihálek

2. TŘÍDA
1. VU THI JEN NHI

1. JONÁŠ KYSELICA

2. Tereza Gorčíková

2. Pavel Horák

3. Anna Absolonová

3. Tomáš Zelinka

3. TŘÍDA
1. BARBORA HORÁKOVÁ

1. RONALDO PUŠKA

2. Daniela Kucharíková

2. Alexandr Lakatos

3. Tereza Absolonová

3. Lukáš Borský

4. TŘÍDA
1. NIKOLA WEISSOVÁ

1. LADISLAV ČERMÁK

2. Natálie Dušková

2. Marek Langer

3. Pavlína Šlechtová

3. Šimon Pohner

5. TŘÍDA
1. LUCIE NOVOTNÁ

1. VÍT BEKR

2. Klára Melicharová

2. Jakub Zezula

3. Berenika Viktorie Fialová

3. Martin Tomek

(Jč)
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Jak to vidím já
Pohádka o Julii a Jakubovi
Za devatero řekami a devatero potoky se rozléhal veliký rybník.
V tom rybníku žil vodník se svou ženou a dcerou. Dcera se jmenovala Julie,
moc ráda sedávala na kraji rybníka a sledovala okolí. Julie nebyla ráda,
že je vodní víla, chtěla být jako ostatní dívky, jenže
to nešlo. Tatínek vodník Julii zakázal ukazovat se
lidem a jiné vodníky neznala.
Jednoho dne navečer se chtěla Julie
podívat na břeh, ale zaujal ji mladík, který se
procházel okolo rybníka. Mladík se posadil na
starou vrbu a dlouze hleděl do vody. Bylo ticho.
Julie ho sledovala, ale když se chtěla podívat blíž,
z rákosí vedle ní vyletěla kachna. Mladík spatřil
vyděšenou postavu ve vodě a začal na ni volat.
Julie se ale lekla a schovala se hluboko pod hladinu
vody. Druhý den se maminky vyptávala: “Maminko,
mluvila jsi někdy s lidmi?“ Matka odpověděla: “Ano, mluvila. Ale jsou mezi
nimi lidé hodní i zlí. Stejně tak jako mezi vodníky.“ Julii to nedalo a navečer
se šla opět podívat na hladinu. Mladík tam opět byl a váhavě se rozhlížel
po hladině. Když uviděl Julii, prosil ji: „Neschovávej se přede mnou, pojď
si se mnou raději povídat.“ Po chvíli si získal její důvěru, Julie se přiblížila
a začala si s mladíkem povídat. Dozvěděla se, že se jmenuje Jakub. Takhle
to trvalo několik dnů. Když tatínek zjistil, že se dcera schází s Jakubem,
rozzlobil se a udělil Julii domácí vězení. Julie se na tatínka velmi zlobila,
s Jakubem jí bylo totiž velmi dobře, neustále si o něčem povídali a
společně se smáli. Po dvou dnech tatínek zrušil svůj zákaz a Julii pustil
k rybníku. Nakázal jí ale: „S Jakubem se už nebudeš stýkat!“. Julie ho
neposlechla a hned běžela za Jakubem, aby mu pověděla, že vymyslela,
jak přemluví tatínka. Dlouho to s Jakubem plánovali a získali dokonce na
svou stranu i dívčinu maminku. Jelikož tatínek už dávno tušil, co se na něho
chystá, zavolal si je a řekl: „Julii pustím jedině, když s Jakubem splní
dohromady tři úkoly.“ Oba radostně souhlasili. První úkol udělil vodník
Jakubovi. Jakub musel doplavat až na nejhlubší místo v rybníce a tam
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natrhat vzácné vodní kvítí. Jakub první úkol splnil.
Druhý úkol byl přidělen Julii. Ta se musela
proměnit v rybu a plout potokem do sousedního
rybníka, kde nikoho neznala. Zde měla předat dar
pyšnému vodníkovi. I Julie svůj úkol splnila. Do
třetice musela Julie a Jakub vymyslet pro toho
druhého ten nejcennější dárek. Když se sešli, aby
si dárky předali, ani jeden z nich dárek neměl. Tatínek se divil, ale
maminka mu vysvětlila, že si nemusí dávat cenné dary, protože mají jeden
druhého. Tatínek dal tedy Julii svolení k odchodu mezi lidi. Zanedlouho se
konala obrovská svatba. Julie s Jakubem si postavili chaloupku vedle
rybníka, aby to oba měli k rodičům co nejblíže.
A jestliže neumřeli, tak tam žijí do dnes.
Natalie Škaloudová, 9. A

Vodník Úplava
Žil byl jednou jeden vodník Úplava z řeky Úpy. Rád si plaval sem a
tam. Jednou takhle odbočil z koryta řeky Úpy a skončil v batňovickém
rybníku. Zde se koupaly a hrály si tři vodnické sestry.
První sestra Ústřice byla ze všech nejkrásnější,
druhá Korálka měla jistý šarm a lehkost, když
plavala, třetí Evelína od každého trošku.
Vodník Úplava si už dlouho hledal ženu.
Rozhodl se, že každá musí splnit úkol, aby se stala
jeho ženou. Sestry souhlasily.
“Dám vám tedy první úkol,” povídá vodník.
“Přineste mi to, co je nejdříve zelené, a po určitém
období začíná měnit barvu.”
I vydaly se vodnice splnit jeho úkol. Ústřice
plavala směrem do Ameriky, Korálka se potopila a
mířila do hlubin Středozemního moře, jen Evelína
zůstala na břehu a čekala, až odejde léto.
Trvalo všem čtvrt roku, než našly, co hledaly a opět se sešly na břehu
rybníka.
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Úplava přišel druhý den a čekal, co mu ukážou. Ústřice přinesla
takové malé roztodivné zvířátko, které hned začalo měnit barvu podle
prostředí. Prý mu říkají chameleon. Korálka vytáhla podobné zvíře, to mělo
navíc ploutve. Jen Evelína mu ukázala správnou věc. Podala mu dva listy,
jeden zelený, druhý červený a hnědý.
"Ano, to je ta správná věc", usmál se
Úplava. "Vyřešila jsi hádanku a
splnila úkol."
Zanedlouho se slavila svatba Evelíny
a Úplavy, na kterou se sjeli vodníci z
širokého okolí. Trvala tři dny a tři
noci.
Petra Janečková, 7. A

Nejlepší počtáři
Žáci druhého stupně vždy před koncem
prvního pololetí prokazují své matematické
znalosti, logické myšlení a rychlost numerického
počítání v soutěži, kterou pro ně připravují
učitelky matematiky. Všichni počítají stejné
příklady, rozdíl je pouze v časovém intervalu.
Šesťáci a sedmáci mají na řešení o pět minut
delší dobu.
Letošní ročník suverénně vyhrál se ztrátou pouze jednoho bodu PAVEL
JARÝ ze 7. B. Druhé až třetí místo svorně obsadili deváťáci Lucie
Obrdlíková a Ondřej Bekr.
Všem zdatným počtářům gratulujeme.
A jaké matematické soutěže nás ještě čekají? Matematická olympiáda,
Pythagoriáda a Matematický klokan. Páťáci už mají některé soutěže za
sebou.
(Ji)
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Co dělat, když . . .
Opět přinášíme několik rad, tentokrát na téma: „Co
dělat, když jsem sám doma…?“
Většina dětí si to doma užívá. Mohou si většinou dělat, co
chtějí, nikdo jim nic nezakazuje… Určitě to znáte.
Ale co dělat, když najednou někdo zazvoní u dveří?
1) Určitě nikomu neotvírejte.
2) Pokud se nebudete ozývat, většinou nečekaná návštěva
odejde.
3) Jestliže člověk za dveřmi zůstává a neodchází, zavolejte rodičům (máteli mobil) a oznamte jim, co se děje. Zavolat můžete i jinému dospělému.
4) Může se stát, že nemáte mobil a člověk za dveřmi se k vám snaží
dostat. Potom začněte mluvit nahlas, jako byste si povídali s rodiči,
pusťte televizi. Pokud neznámý uslyší hlasy, většinou se zalekne a
odejde.
5) Nejhorší varianta by nastala, kdyby se k vám nezvaný host pokoušel
dostat i přes tato všechna opatření. Asi by se jednalo například o
zloděje. Potom je tu možnost otevřít okno a volat o pomoc. Nebo čekat
na vhodný okamžik, a až se otevřou dveře, rychle utéct a pořád křičet,
aby vás někdo uslyšel.
Opět vám přejeme, abyste nic takového nezažili. Ale připravený člověk
vždy zvládá nebezpečnou situaci lépe.
(Ji)

Osmnáctý karneval
Více než tři stovky zájemců zavítaly v sobotu 13.
února 2016 do sálu závodní jídelny Juta na již 18. dětský
karneval. Rej masek, který pravidelně ve spolupráci
s dětským parlamentem pořádá pedagogický sbor
Základní školy Úpice-Lány, se nadmíru vyvedl. Alespoň
tak se po jeho skončení vyjadřovala většina jeho aktérů.
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Nemalou zásluhu na této skutečnosti mají sponzoři dětského svátku, kterými
tentokráte byli:
Partis, a. s., Suchovršice; Adam
elektro Úpice; Agentura Generali,
p a n í V i ková , Ú p i c e ; A u t o d í l y
Pokorný, Úpice; Autoopravna Baro,
Úpice; Autoopravna, pan Petr
Hájek, Úpice; Cestovní agentura,
paní Toholová, Úpice; Cukrárna
Maratonstav, paní Jiránková, Úpice;
Č P P, Ú p i c e ; E l d o r á d o – R á j
dobrodružství a her, Úpice; Grund, a. s., paní Grundová, Mladé Buky;
Hračky, paní Těmínová, Úpice; Chovatelské potřeby Součková, Úpice;
Zlato-stříbro-hodiny, paní Mádrová, Úpice; JIP Východočeská, a. s., Staré
Hradiště; Jízdní kola, paní Bártová,
Úpice; Juta, a. s., Úpice; Kadeřnictví
Jana Tomová, Úpice; Kadeřnictví Nona,
Úpice; Keramika, paní Zaňková, Úpice;
Lakovna, Úpice; Lékárna Dr. Max, Úpice;
Krkonošská lékárna, s. r. o., Úpice; Maso
Kazda, Úpice; GE Money Bank, Úpice;
N _ SYS , s . r. o . , Ú p i c e ; O b c h o d
potravinami Toman, Josef Jansa, Úpice;
Obuv, paní Jadrná, Úpice; Osvětlovací technika, paní Hudá, Úpice; Paliva
Zaňka, Úpice; pan Jaroslav Rosa, Batňovice; pan Josef Středa, Úpice; paní
Blanka Čermáková, Úpice; paní Helena Kábrtová, Úpice; paní Hana
Maternová, Úpice; Papírnictví, paní Součková, Úpice; Papírnictví, paní
Vodičková, Úpice; Prodejna PC Pod Městem, pan Kábrt, Úpice; Prodejna
PC, pan Roubík, Úpice; Prodejna
polskýc h potravin, Úpice; Relax
centrum, Úpice; Second Hand Anna,
Úpice; Siko koupelny, a. s., Trutnov;
Sklenářství, Ing. Jaroslav Kostka, Úpice;
Sodexo, s. r. o., Praha; STCJH, pan
Jörka, Úpice; Textil, paní Čepelková,
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Úpice; Textil, paní Urbancová, Úpice; Textil SOS, Úpice; Tiskárna Ofset,
Úpice; Ubytování Řezníčkovi, Úpice; Vinotéka ZS, Úpice; Vella, Náchod;
Zelenina Velkon, Úpice; Zverimex, paní Jaroušová, Úpice; Železářství
Melichar, Úpice.
Všem jmenovaným i nejmenovaným velice DĚKUJEME!
Dana Teichmanová

Známkování ve světě
V minulém čísle našeho školního časopisu jsme se dozvěděli něco o
délce prázdnin v některých zemích. Dnes si řekneme něco o tom, jak hodnotí
učitelé své žáky v jiných zemích.
Díl první - FRANCIE
Pokud byste se narodili v této zemi, potom by z vás v šesti letech nebyl
prvňáček, ale „jedenácťák“. Ve Francii totiž nejenže obráceně známkují,
ale rovnou tak také číslují třídy. Nejprve tedy chodí děti do jedenácté třídy
a v šesté třídě přestupují na druhý stupeň, kde se učí ještě další čtyři roky.
Docházka do základní školy tedy netrvá devět let jako u nás, ale rovných
let jedenáct.
Mně se to zdá docela rozumné, protože málokdo ve svých patnácti
letech naprosto přesně ví, čemu by se chtěl v životě věnovat.
Známkování, jak už jste se dozvěděli, se od toho našeho také dosti liší –
stupnice se pohybuje od nuly do dvaceti, přičemž dvacítku dostávají
opravdu ti nejlepší. Naopak za desítku už vás učitel zřejmě moc
nepochválí, protože tahle známka má skoro stejnou váhu jako naše česká
pětka. Někdy se také známkuje pomocí písmen (od A do E) podobně jako
ve Velké Británii. Častěji se ovšem setkáte s hodnocením pomocí čísel, o
kterém si Francouzi myslí, že je spravedlivější. Tato široká stupnice totiž
umožňuje učiteli známkovat opravdu co nejspravedlivěji. Neexistují žádné
„lepší“ a „horší“ trojky, jak je tomu na mnoha našich základních i středních
školách.
Po základní škole si můžete zvolit další studium, a to buď na tříletém
všeobecném gymnáziu (jiná víceletá gymnázia ve Francii nenajdete), na
tříleté technické střední škole, anebo na škole odborné, kde se délka studia
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pohybuje v rozmezí od jednoho do tří let. Tady vidíte, že francouzské
střední školství je o rok kratší než to české. Ti, kdo chtějí studovat i na
vysoké škole, si vybírají nejčastěji docházku na gymnázium, protože zde už
od druhého ročníku musí mít jasno, kterým směrem se chtějí dále ubírat.
Volí si proto ze tří zaměření, podle kterých se bude v posledních dvou
letech odvíjet jejich výuka. Na výběr mají obor literární, ekonomický a
vědní, který ocení hlavně zájemci o matematiku či fyziku.
Co se týká cizích jazyků, tak se říká, že Francouzi
angličtinu zrovna dvakrát dobře neovládají a raději se s
cizinci domlouvají ve svém rodném jazyce. Neradi
přejímají mezinárodně používaná slova a často
spoléhají na svoji melodickou francouzštinu. Něco
pravdy prý na tom může být, i když nelze házet
všechny francouzské studenty do jednoho pytle. Velkou
nevýhodou je doba, kdy se žáci na základní škole
začínají učit první cizí jazyk. S angličtinou se většinou
„seznamují“ až v šesté třídě, tedy na druhém stupni. Druhý cizí jazyk se
vyučuje v osmé třídě základní školy. Velký zájem mají Francouzi o
španělský jazyk, který se na rozdíl od nás, kde se častěji vyučuje němčina
(nebo právě francouzština), učí asi 60 % populace.
(Tch)

Letní olympijské hry v Riu 2016
Jaroslav Bába
Narozen 2. září 1984 v Karviné
Sport:

Skok vysoký

Osobní rekord:
Nejlepší výkon sezony:

236 cm (2005)
229 cm

1. místo na MČR v letech 2010,
2011, 2012, 2013, 2014
3. místo na halovém ME - 2013
4. místo na halovém ME - 2014
5. místo na halovém ME - 2015

Úspěchy:
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Zuzana Hejnová
Narozena 19. prosince 1986 v Liberci
Sport:
400 m překážek
Osobní rekord:
52,83s
Úspěchy: 1. místo - Moskva - MS 2013
1. místo - Ostrava - MČR 2014
7. místo - Monako - Mítink
Diamantové ligy 2014
1. místo - Curych - Mítink
Diamantové ligy 2015
1. místo - Peking - MS 2015
1. místo - Praha - Halové MČR 2015
Marie Prouzová, 7. A

Rozhovor s Denisou Součkovou
Další žákyní, která pravidelně chodila žákům 9. tříd podávat
informace o studiu na Obchodní akademii v Trutnově, je Denisa Součková.
Přečtěte si rozhovor s ní.
1) Deniso, jak vzpomínáš na roky strávené v ÚLu?
Na léta strávené na základní škole vzpomínám
strašně ráda, měli jsme super kolektiv a učitele.
Někdy bych se tam i ráda zase vrátila.
2) Jaké byly tvoje začátky studia na obchodní
akademii?
Začátky na obchodní akademii byly dobré,
protože jsem byla skvěle připravená ze základní
školy.
3) Jsi v kontaktu s některými bývalými
spolužáky?
Bohužel jsem v kontaktu jen s některými, což mě celkem mrzí.
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4) Sleduješ, co nového je na naší škole?
Ano, stále se zajímám o dění na naší škole.
5) Na co ze základní školy vzpomínáš nejraději?
Nejraději vzpomínám na víkendovky, lyžařský kurz a odpis.
6) Deniso, letos tě čeká maturita. Už jsi začala s přípravou?
Na maturitu se připravuji zatím jen zlehka.
7) Uvažuješ o dalším studiu na vysoké škole?
Ano, ráda bych pokračovala v dalším studiu v oblasti ekonomie a
účetnictví.
8) Pokud ti zbývá nějaký volný čas, jak ho trávíš?
Svůj volný čas ráda strávím v posilovně nebo s přítelem.
9) Co popřeješ naší škole do dalších let?
Škole bych přála mnoho dalších spokojených žáků. Ať se všem daří
dosahovat těch nejlepších výsledků.
Deniso, děkujeme mnohokrát za rozhovor a přejeme mnoho štěstí u
maturitní zkoušky a u přijímacího řízení na vysokou školu.
(9. A)

Znakový jazyk
Pomalu, ale jistě plánujeme výlet pro ty z vás, kteří chodí na kroužek
znakového jazyka. Malou přípravou na něj může být právě dnešní článek
věnovaný hluchoslepotě. Mezi neslyšícími se totiž najdou tací, kteří mají
ještě zrakové postižení. Naopak mezi lidmi, kteří vidí špatně nebo vůbec,
najdeme osoby se sluchovým postižením. Komunikace je samozřejmě
důležitou součástí každého z nás a na výše zmíněné je připravený i
znakový jazyk ve své taktilní (dotykové/hmatové) formě. Těm, kteří mají
zájem se taktilní znakový jazyk naučit, doporučuji stáhnout si ze stránek
Ulož.to přímo výukový program s jednotlivými videi. Stačí vyhledat heslo
“taktilní znakový jazyk” a můžete se pustit do studia ;-).
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Takto vypadá ukázka z dvd:

A teď něco málo ke komunikaci s osobami s hluchoslepotou.
Přesná pravidla pro kontakt a komunikaci s hluchoslepou osobou nejsou
daná. Záleží především na rozsahu postižení každého hluchoslepého
jedince, na jeho schopnostech, aktuálním zdravotním stavu a ochotě
veřejnosti přizpůsobit se komunikačním možnostem hluchoslepého člověka.
Níže uvedená vymezení jsou tedy pouze obecným doporučením.
Komunikace s hluchoslepou osobou
● Při komunikaci dbejte vždy na co nejtišší a nejméně hlučné prostředí.
Vyloučí se tak rušivé vlivy a případná nedorozumění.
● Při konverzaci se nebojte používat slova typu vidět, dívat se,
prohlédnout si, číst si.
● Hovořte vždy čelem k hluchoslepému, není vhodné se během hovoru
vzdalovat či otáčet se.
● Jestliže slyší hluchoslepá osoba pouze na jednu stranu, mluvte z té
strany, kde je sluch zachován.
● Během konverzace dbejte vždy na správné osvětlení místa, kde
dochází ke kontaktu s postiženým. Stůjte výhradně čelem ke zdroji
světla (okno, lampa), hluchoslepý nebude oslněn přímým světlem.
● V úvodu konverzace se s hluchoslepým dohodněte na způsobu
komunikace, začněte pomalou mluvou.
● Používá-li hluchoslepá osoba ke komunikaci mluvené slovo, hovořte
vždy s přirozenou intonací, neslabikujte. Vyslovujte pomalu a
zřetelně, nezvyšujte hlas.
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● Nelze-li se dorozumět s hluchoslepým verbálně, pokuste se najít jiný
způsob komunikace (písemná forma, abeceda do dlaně apod.), který
zvládáte vy i hluchoslepý.
● Mějte na paměti, že hluchoslepá osoba s vrozenou hluchotou může
mít nedostatečnou slovní zásobu. Při písemné komunikaci pište
jednoduché krátké věty, příp. výstižná slova v 1. pádě.
● Při konverzaci se raději vyhýbejte cizím slovům, složitým výrazům či
ironii.
● Účastní-li se vaší konverzace průvodce hluchoslepého či jeho rodinný
příslušník, jednejte výhradně s hluchoslepou osobou.
● Při verbální komunikaci byste neměli jíst, pít, žvýkat, podpírat si bradu
či dávat ruce před ústa.
● Nerozumíte-li sdělení hluchoslepé osoby, požádejte o zpomalení
nebo zopakování.
● Při konverzaci ve skupině je třeba sdělit hluchoslepému téma
rozhovoru a průběžně ho informovat. Nebude se tak cítit stranou.
● Během komunikace je důležitá zpětná vazba. Chcete-li vědět, zda
vám hluchoslepá osoba dostatečně porozuměla, neptejte se, zda vám
rozumí, ale co vám rozumí.
To by pro začátek stačilo, více informací naleznete na stránkách http://
www.lorm.cz/ a určitě doporučuji zhlédnout film o Heleně Kellerové:
“HELEN KELLER THE STORY OF MY LIFE “.
Hezkou podívanou a krásné jarní prázdniny :-).
(Šv)

Recepty
Buchta z hrnečku
Budeme potřebovat:

4 lžíce hladké mouky
0,5 čajové lžičky kypřícího prášku
4 lžíce cukru moučka
2 lžíce Granka
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1
3
3
1

vejce
lžíce oleje
lžíce mléka
hrnek

Smícháme mouku, kypřící prášek, cukr a Granko. Přidáme vejce, olej a
mléko a dobře promícháme. Dáme do mikrovlnky na cca 3,5 minuty na
největší sílu (1000 Watt). Vyčkejme, než těsto začne stoupat a potom ho
necháme prohřát a vypneme. Vytáhneme, propíchneme špejlí, těsto se
nesmí přilepit. Teď jen zbývá si buchtu vychutnat u kávičky se šlehačkou.
Dobrou chuť!
Hana Sedláčková, Jindřiška Poddaná, 7. B

Kaktusy snadno a rychle
Rozsazování
Potřeby:

nožík, květináče, substrát, keramzit, kaktus který chceme
rozsadit, rukavice, voda v kelímku, noviny a polystyren

1) Noviny rozděláme na stůl a vezmeme si na ruce rukavice.
2) Kaktus vyndáme z květináče (můžeme si pomoc
polystyrenem) a opatrně oddělíme jednotlivé kaktusy.
3) Do květináčů na dno dáme noviny a zasypeme 2 – 3
centimetry substrátu, do květináčů dáme rozdělené
kaktusy a zasypeme také substrátem.
4) Kaktusy poté zalijeme a na povrch substrátu dáme
keramzit a rovnoměrně ho rozprostřeme, kaktusy se
zakoření do třech týdnů.
Ondřej Astr, 7. B
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Dětský koutek
=>omalovánka

=>sudoku
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=> křížovka
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Připravujeme
02. 03. 2016

08:00 - 10:30

2. tř.: Plavecký výcvik

03. 03. 2016

08:00 - 10:30

3. a 4. tř.: Plavecký výcvik

07. 03. 2016

13:45 - 16:45

6. - 9. tř.: Lánská laťka

09. 03. 2016

08:00 - 10:30

2. tř.: Plavecký výcvik

10. 03. 2016

08:00 - 10:00

1. - 9. tř.: 25. taneční akademie ZUŠ

12. 03. 2016

08:00 - 17:00

Úpická laťka - 26. ročník

15. 03. 2016

11:40 - 14:30

1. - 5. tř.: Šplh - okrsek

16. 03. 2016

08:00 - 10:30

2. tř.: Plavecký výcvik

16. 03. 2016

12:00 - 15:00

6. - 9. tř.: Šplh - okrsek

17. 03. 2016

08:00 - 10:30

3. a 4. tř.: Plavecký výcvik

18. 03. 2016

08:00 - 13:30

8. tř.: Projekt Alois Jirásek - Hronov

18. 03. 2016

08:00 - 11:00

Matematický klokan

21. 03. 2016

08:00 - 13:30

Pythagoriáda - 5. ročník ZŠ

21. 03. 2016

13:00 - 15:00

2. - 3. tř.: Vybíjená - okrsek

22. 03. 2016

09:00 - 12:30

4. - 5. tř.: Vybíjená - okrsek - chlapci

22. 03. 2016

13:00 - 16:00

4. - 5. tř.: Vybíjená - okrsek - dívky

23. 03. 2016

08:00 - 10:30

2. tř.: Plavecký výcvik

24. - 25. 03. 2016

Velikonoční prázdniny

28. 03. 2016

Velikonoční pondělí

29. 03. 2016

15:30 - 17:30

Školská rada ZŠ Úpice-Lány

30. 03. 2016

08:00 - 10:30

2. tř.: Plavecký výcvik

31. 03. 2016

08:00 - 10:30

3. a 4. tř.: Plavecký výcvik

31. 03. 2016

10:55 - 12:55

6. - 9. tř.: “The Beatles” - výukový program

31. 03. 2016

16:00 - 18:30

Konzultační odpoledne pro rodiče

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/ 03/ 2016
03/ 03/ 2016
04/ 03/ 2016

znojemská hovězí pečeně, jasmínová rýže

vepřový vrabec, bramborový knedlík, špenát
vepřový řízek, brambor
Státní svátek
Státní svátek
kuskus s tuňákem, rajčaty a sýrem

15/ 03/ 2016
16/ 03/ 2016
17/ 03/ 2016
18/ 03/ 2016
21/ 03/ 2016
22/ 03/ 2016
23/ 03/ 2016
24/ 03/ 2016
25/ 03/ 2016
28/ 03/ 2016
29/ 03/ 2016
30/ 03/ 2016
31/ 03/ 2016

vepřová játra na cibulce, dušená rýže sypaná pórkem

přírodní vepřový řízek, bramborová kaše

hrachová kaše, uzená kýta
svíčková na smetaně, houskový knedlík

vepřová pečeně po selsku, houskový knedlík, zelí kysané

rybí karbanátek v sezamu, bramborová kaše

formanské brambory zapečené, červená řepa

Státní svátek

vepřová kýta na houbách, dušená rýže

fazolový kotlík s vepřovým masem, dušená rýže
smažený sýr, brambor

1a, 3, 7

1a, 3, 4

18. 2. 2016- 19. 2. 2016

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

Velikonoční prázdniny
Státní svátek

rybí porce se sýrem, brambor

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

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

štěpánská hovězí pečeně, brambor
halušky s lučinou

jablková žemlovka
vepřová kýta po italsku, těstoviny

460,- Kč
500,- Kč
520,- Kč
1144,- Kč

bulgurové blacky, ryba na citrónu, medová mrkvička
čína z kuřecího masa, dušená rýže

1a, 3, 7

1a, 3

1a, 4, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3

1a, 3, 7

1a, 4,7

1a

1a, 3, 7

3,7

1a, 3, 7

1a, 3

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a

1a, 3, 7

alergeny

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

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,

polévka dle denní nabídky

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

1a, 3, 7

1a

1a

1a, 3, 7

1a,3,7

1a,7

1a,

1a, 3, 7

cena
obědů

květákový mozeček, brambor

14/ 03/ 2016

losos na mandlích, brambor
azu po tatarsku, špagety sypané sýrem

4, 7, 8a

dukátové buchtičky se šodó
džuveč s rýží

vaječná omeleta se špenátem, brambor
halušky s vejci
pizza se 3 druhy sýra a šunkou

09/ 03/ 2016
10/ 03/ 2016
11/ 03/ 2016

paprikový lusk plněný, dušená rýže

kuřecí prsa na žampionech, dušená rýže

1a

1a, 3, 7

domácí buchty s mákem a tvarohem
karbanátek smažený, brambor, zeleninový salát

brokolice se šunkou a sýrem, brambor
přírodní roštěná, dušená rýže sypaná pórkem
krupicová kaše sypaná kakaem

opékané rýžové nudle s čínským zelím

VOLBA 2

07/ 03/ 2016
08/ 03/ 2016

krémové špenátové rizoto s kuskusem
kuřecí plátek v šunkovém těstíčku, brambor

01/ 03/ 2016

DATUM

sekaná pečeně, bramborová kaše, zeleninový salát

VOLBA 1

1. 3. 2016 - 31. 3. 2016

vepřová panenka na zelenině, hranolky

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a

1a, 3, 7

alergeny

JÍDELNÍ LÍSTEK

