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Naši “NEJ” v březnu 2016
Sport 6. - 9.
Filip PANČÍK (8. A)

Sběr bylin
Berenika Viktorie FIALOVÁ (5. A)

Sběr papíru
Martina BÁRTOVÁ (7. B)

Hádanky na Moodle
Ondřej PETERA (5. A)
Aneta ŽĎÁRSKÁ (8. B)
Lucie BOUDYŠOVÁ (8. B)

Soutěž na www.zsul.cz
správná odpověď: Velký pátek
Pavel JARÝ
Romana SUCHÁNKOVÁ
Petra ADAMCOVÁ
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Dopravní výchova na ZŠ Úpice-Lány
Pro 1. stupeň jsme ve dnech 4. a 5. dubna 2016
uspořádali soutěž v poznávání dopravních značek. Ty
byly vystaveny v prvním poschodí naší školy a žáci si je
měsíc „zapamatovávali“.
Přestože jsme se dozvěděli, že existuje např.: ZÁKAZ
BOLÓNŮ, PLOT, nebo ZÁKAZ VSTUPU DŮCHODCŮ,
bylo 34 žáků úspěšných a určili zadané značky bezchybně. Jako odměnu
obdrželi diplom, omalovánku a sladkost.
Výhercům blahopřejeme.
Naši velcí žáci budou poznávat značky v rámci
školního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů. Toto se
bude konat v prostorách naší školy a před ní dne 28. 4.
2016. Žáci budou absol vovat jízdu zr učnosti,
zdravotnickou přípravu, vyplní dopravní test a určí
zadané dopravní značky. Nejlepší soutěžící budou
reprezentovat naši školu v okresním kole soutěže mladých cyklistů ve Dvoře
Králové nad Labem.
(Me)

11 medailí ze šplhu
Ve středu 6. dubna 2016 proběhlo ve Rtyni v
Podkrkonoší okrskové kolo ve šplhu 2. stupně. Naším
tajným přáním bylo obhájit loňské vítězství. Již při
sestavování nominace jsme věděli, že to bude velmi těžké.
Na lánské soupisce chyběli chlapci ročníku 2004, které v 6.
třídě nemáme. A tak po absolvování první kategorie jsme
měli padesátisekundovou ztrátu. Zástupci dalších ročníků se
snažili toto manko smazat. Ale i přes jejich úsilí jsme
nakonec odjížděli s 3. místem. Na druhé příčce stanula ZŠ Bratří Čapků
Úpice a vítězství zůstává pořadatelům. Útěchou nám je řada individuálních
medailí.
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1. místo:

Matěj Kaizr (9. A), Iveta Rohanová (8. A), Tomáš Goder
(6. A), Diviška Šiková (7. A),

2. místo:

Lucie Sacherová (7. A), Markéta Dašková (6. A), Beata
Řezníčková (8. A), Nela Borůvková (7. B),

3. místo:

Soňa Nedomová (7. A), Ondřej Nývlt (8. B), Gabriela
Jursíková (9. A).

Blahopřejeme medailistům a děkujeme za reprezentaci všem závodníkům.
(Pk Tv+sport)

Přírodopisná soutěž
V prvním dubnovém týdnu proběhlo školní kolo v
přírodopisné soutěži, která má dvě části. První část byla
praktická, poznávání živočichů. Nejlepšího výsledku v
kategorii 7. tříd dosáhla Diviška Šiková (7. A), druhý byl
Matěj Píša (7. B) a třetí Petra Janečková (7. A). V kategorii 6.
třídy nejlepší znalosti má Tomáš Goder, stříbro získala Petra
Zelinková a bronz patří Haně Teichmanové.
Téma teoretické části v letošním roce znělo "Parazité a jejich
hostitelé". Žáci si museli poradit s osmnácti záludnými otázkami. Mezi
sedmáky první příčku obsadil Matěj Píša (7. B), druhé místo shodně zaujali
Petra Janečková (7. A) a Pavel Jarý (7. B). Mezi
šesťáky zlato o jediný bod uhájila Hana
Teichmanová před Karolínou Jansovou. Třetí byla
Petra Zelinková.
ukázka otázek:
Jmelí bílé proniká jednou ze svých částí do vodivého pletiva ostatních
rostlin. O jakou část se jedná?
a) oddenek

b) květ

c) kořen
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d) list

e) stonek

Spoj správné dvojice.
A) svalovec

a) svědění

B) tasemnice

b) v lékařství

C) motolice

c) boubel

D) pijavka

d) na kořenech řepy

E) roup

e) stočené larvičky

F) háďátko

f) mezihostitel plž plovatka

Ae, Bc, Cf, Db, Ea, Fd

Nosorožci mají rádi koupání a povalování v bahně. Proč to dělají? Uveď dva
důvody.
Zbavují se parazitů a ochlazují se.
(Jč)

Zvířátková olympiáda
Žáci 1. - 4. tříd ukončili v dubnu kurz plavání. V
závěrečné lekci absolvovali závod v plaveckých
dovednostech, tzv. „VŠESTRANNÉHO DELFÍNA“.
Květen bude opět ve znamení atletiky, soutěžíme o
„Šneka Šampiona“ (běh na 50 metrů). Žáci 5. ročníku
plavecký kurz neabsolvují.
1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. SÁRA DAŇKOVÁ

1. JOSEF NOVÁK

2. Pavlína Horáková

2. Tomáš Fulka

3. Eliška Teichmanová

3. Petr Absolon

2. TŘÍDA

1. KATEŘINA JANSOVÁ

1. JONÁŠ KYSELICA

2. Natálie Janovská

2. Tomáš Zelinka

3. Denisa Krůtová

3. Jiří Kopecký
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3. TŘÍDA

1. DOROTA VOJTĚCHOVÁ

1. LUKÁŠ BORSKÝ

2. Eliška Šťovíčková

2. Patrik Dufek

3. Barbora Horáková

3. Matěj Pirný

4. TŘÍDA

1. VALÉRIE HUŠOVÁ

1. ŠIMON POHNER

2. Nikola Weissová

2. Tomáš Folc

3. Eliška Horáčková

3. Marek Langer
(Jč)

Přijímací zkoušky podruhé
V pátek 15. 4. 2016 se někteří žáci 9. třídy zúčastnili přijímacích
zkoušek na střední školy, které připravil Cermat. Čekaly na ně testy
z matematiky a češtiny. Přesné výsledky budou známy až po uzávěrce
tohoto čísla školního časopisu, ale některé postřehy vám nabízíme již nyní:
*přijímaček se zúčastnilo 17 žáků,
*všech 17 žáků shodně uvedlo, že matematika byla těžší než čeština,
*pouze 1 žák uvedl, že měl na vypracování testu z matematiky dostatek
času, při češtině tento problém nenastal, času bylo dostatek na kontrolu i
případné opravy,
*během testu nikdo nenarazil na učivo, které ve škole nebylo probráno,
*výkon 11 žáků výrazně ovlivnila tréma,
*7 žáků v noci před přijímací zkouškou nespalo téměř vůbec, naopak 6
spalo zcela normálně,
* pouze 6 žáků uvedlo, že pro úspěšné splnění přijímaček udělalo
maximum,
*14 žákům výrazně pomohly předměty cvičení z češtiny a matematiky,
*12 žáků kladně hodnotilo doučování z matematiky,
*16 žákům se na střední škole líbilo,
*3 žákyně musely navíc vykonat test všeobecných znalostí (Jiráskovo
gymnázium Náchod),
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*3 žákyně vykonaly 22. 4. 2016 přijímací zkoušky na školy bez pilotního
testování (Gymnázium a SOŠ Úpice),
*6 žáků bylo přijato na tříleté učební obory ještě před zahájením
přijímacího řízení,
*14 žáků nemuselo konat přijímací zkoušky, byli přijati pouze na základě
prospěchu (většinou tříleté učební obory),
*1 žákyně přijata již v lednu na školu s talentovými zkouškami.
Iveta Votočková, výchovná poradkyně

Krajské kolo Eurorebusu
Celkem 43 družstev z kategorie "ZS 01" dorazilo do Hradce Králové,
kde se konalo krajské kolo vědomostní soutěže Eurorebus 2016. Mezi nimi i
dvě naše. 7. A zastupovalo trio Petra Janečková, Marie Prouzová a Diviška
Šiková a 7. B Pavel Jarý, Matěj Píša a Zuzana Horáková. Soutěže se
zúčastnily nejlepší 6. a 7. třídy jak Královéhradeckého, tak Pardubického
kraje. A jak jsme dopadli? 7. A skončila
19. (v redukovaném pořadí našeho kraje
8.) a 7. B 27. (v redukovaném pořadí 14.).
Děkujeme všem reprezentantům školy za
pečlivou přípravu a vzornou reprezentaci
školy.
(Kal)

Jak to vidím já
Bydlení v budoucnosti
Budoucnost - jedno z mých nejoblíbenějších témat pro přemýšlení a
rozvíjení fantazie.
Už odmala jsem si ráda navrhovala dům i okolí, kde bych jako
dospělá chtěla bydlet. Inspirovala jsem se různými novými stavbami
v časopisech. Toužila jsem procházet se po otevřeném obývacím pokoji, do
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kterého se přes průzračné sklo probíjí paprsky zlatého slunce. Každý večer
jsem navrhovala jednotlivé místnosti a zakreslovala je na papír. Postupem
času jsem se rozhodla, že bych ráda ve svém
zaměstnání navrhovala domy a byty.
Bydlení v budoucnosti bude asi hodně
rozdílné od toho současného. Půjdu si za svým
snem bydlet v krásném domě s voňavou
zahradou. Možná se mi splní i ten sen druhý a
stanu se architektkou nových domů, bytů a
zahrad.
Iveta Rohanová, 8. A
Už jako malá jsem si společně s nejlepší kamarádkou navrhovala
dům, ve kterém bych chtěla bydlet. Ale postupem času se moje představy o
bydlení v budoucnosti hodně změnily. Už nechci žít na farmě plné prasat,
krav, koní a slepic. Chtěla bych totiž bydlet v domě, který bych si sama
navrhla.
Už se vidím, jak stojím na chodbě vymalované bílou barvou. Na zdi
visí fotografie rodiny. Vcházím do obývacího pokoje, který je spojený
s velkou kuchyní. V pokoji stojí ohromná pohovka s velkou televizní
obrazovkou. Tady budu pořádat filmové večery pro své
přátele. Dále postupuji po schodech do 1. patra. Zde se
nachází můj pokoj. Pokoj plný fotografií a vzpomínek.
Pokoj s postelí na každodenní povalování. Hned vedle je
vysněná koupelna s velkou vanou.
Takto bych chtěla v budoucnu bydlet.
Jana Košková, 8. A
Bydlení v budoucnosti bude velice ekologické. Lidé se uskromní a
budou bydlet v menších, ale přesto krásných domech ovládaných
moderními technologiemi. Veškeré zařízení domácnosti bude využívat
elektrickou energii, a tak slovo komín zmizí z našeho slovníku.
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Lidé však budou muset brát daleko větší ohled na přírodu. Mohou
nastat problémy s čistotou ovzduší, nedostatkem pitné vody a nerostných
surovin. Toto jsou problémy, nad kterými by se lidé měli zamyslet již dnes.
Věřím, že lidstvo dostane rozum a lidé budou žít ekologicky a
v souladu s přírodou.
autor se zapomněl podepsat
Lidé podle mě budou žít ve městech, která budou pokrývat většinu
světa. Ve městech bude vše potřebné: lesy, pole, louky. Mezi tím vším se
budou tyčit vysoké hory s neobydlenými oblastmi. Na přírodu můžeme
rovnou zapomenout. Vše bude nejspíš uměle vysazené a geneticky
upravené.
Pochybuji, že bude více jak 10 států. Řekl bych, že EU a státy NATO
se spojí do jedné velké mocnosti.
Jak ale budou žít normální lidé? Nejspíš v konzumní společnosti
řízené vládou. Bydlet budeme pravděpodobně v mrakodrapech, vlastní
pozemek si pořídí pouze ti nejbohatší, jelikož místa na žití bude málo.
Reklamy, televize, počítače – to se prakticky nezmění.
Určitě se ale začnou realizovat plány na osídlení Měsíce a Marsu.
Odtud plánujeme dovážet nerostné suroviny, jelikož naše Země bude již po
této stránce vyčerpaná.
Na jídelníčku se objeví nové druhy
pokrmů.
Roboti budou zastávat mnohá
pracovní místa, jelikož jsou schopni
pracovat samostatně a
lidé.

přesněji než

Martin Krejzl, 8. B (kráceno)

Co dělat, když . . .
Tentokrát se zamyslíme, co bychom měli udělat, když ztratíme mobil.
Je rozdíl, pokud máme kredit nebo paušál.
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U kreditu riskujeme, že pokud mobil, který není zaheslovaný, někdo najde,
provolá nám zbývající částku.
U mobilů s paušálem by to mohlo být horší. Navíc z mobilů se přihlašujeme
na různé další aplikace a sociální sítě. Toho by mohl někdo zneužít.
Proto je třeba:
1. V co nejkratším čase se spojit s operátorem a nechat si
zablokovat Sim kartu. Případně požádat operátora, zda
by telefon nezaměřil.
2. Nahlásit ztrátu (krádež) na Policii ČR. Ta by vám
dokonce měla pomoci se zablokováním. Pokud máte
výrobní číslo telefonu (dostáváte při nákupu), může Policie ČR požádat
všechny operátory o zablokování přístroje, tudíž se z mobilu už nikdo
nedovolá.
3. Některé telefony mají i funkce, které vám pomohou telefon najít nebo
dálkově zablokovat. Tyto funkce však musí být aktivovány. Jak to udělat,
najdete na internetu. Každý by se měl nejprve se svým telefonem pořádně
seznámit a zjistit, co umí. Tlačítkový telefon toto asi nedokáže.
4. Smiřte se s tím, že ve většině případů se telefon už nenajde. Proto platí:
„DÁVEJTE SI NA SVÉ VĚCI POZOR!!!“
(Ji)

Rozhovor s Jaroslavou Jirkovou
V minulém čísle časopisu jste si mohli přečíst rozhovor s paní
kuchařkou Alenou Kopeckou. Nyní přinášíme rozhovor s Jaroslavou
Jirkovou, hlavní kuchařkou školní jídelny.
1. Kde jste pracovala před příchodem na naši školu?
Vyučila jsem se v roce 1991 o od té doby jsem vždycky pracovala ve
školní jídelně.
2. Proč jste si vybrala právě naši školu?
Líbila se mi nabídka na pozici hlavní kuchařky, přihlásila jsem se.
Vyšlo to, a tak jsem zde.
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3. Které je vaše oblíbené dílo?
Mám ráda různé pokrmy z ryb, zeleniny a ovoce.
4. Myslíte, že našim žákům chutnají obědy?
Vzhledem k tomu, že si žáci chodí často přidávat, tak si myslím, že
chutnají.
5. Jak byste zhodnotila vybavení naší školní kuchyně?
Vybavení kuchyně je moderní, usnadní a urychlí nám práci.
6. Která jídla vaříte nejraději?
Nejraději vařím jídla, která jsou u dětí oblíbená.
7. Proč jste si vybrala právě toto zaměstnání?
Moje maminka je vyučená kuchařkou a zároveň učitelkou
ve škole společného stravování. Jezdila jsem s ní také vařit
na chatu do Krkonoš.
8. Sledujete nějaké pořady o vaření, které vysílají v televizi?
Často sleduji pořad Ano, šéfe. Dívám se i na Prostřeno a také na
Babica vs. Sapík.
9. Je vaření také vaším koníčkem?
Ano. Ale jsem ráda, když vařit nemusím a mohu pouze jíst.
10. Máte nějaké další koníčky?
Ráda cestuji a poznávám nová místa, líbí se mi turistika a práce na
zahradě.
11. Jaký máte názor na zdravou stranu?
Je velice důležitá pro naše zdraví. Jsem opravdu ráda, že na
našem jídelním lístku jsou takováto jídla zařazena. Ryby,
kuskus, zelenina. Vše zdravé, co má na školním jídelníčku být.
12. Co si uvaříte vy, když si chcete na něčem pochutnat?
Nějaké lehké jídlo. Sladké i slané.
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Letní olympijské hry v Riu 2016
Klára Spilková
*15.prosince 1994 v Praze
Sport: Golf
Úspěchy:
7. místo - Ladies Slovak Open 2013
6. místo - Ladies European Masters Anglie 2013
6. místo - Turkish Ladies Open 2014
5. místo - Allianz Ladies Slovak Open 2014
10. místo - Omega Dubai Ladies Masters 2014
4. místo - Ladies Scottish Open 2015
29. místo - World Ladies Championship 2015

Lukáš Krpálek
*15.listopadu 1990 v Jihlavě
Sport: Judo
Úspěchy :
1. místo - Judo GS Paris 2013
1. místo - ME 2013 - Budapešť
3. místo - MS 2013 - Rio de Janeiro
1. místo - MS 2014 - Chelyabinsk
1. místo - ME 2014 - Montpellier
2. místo - EH 2015 - Baku
5. místo - MS 2015- Astana
3. místo - GS 2015 - Paříž

Marie Prouzová, 7. A
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Školní docházka - POLSKO
V Polsku je docházka do školy povinná od
sedmi let a trvá devět let. Zahrnuje šest let
primárního vzdělávání na základní škole - szkola
podstawowa (přibližně náš I. stupeň) a tři roky na
nižší sekundární škole – gimnazjum (náš II. stupeň).
Obsah učiva na všech základních školách je stejný,
aby žáci získali srovnatelné znalosti a dovednosti.
Školní rok začíná první pracovní den v září, je rozdělen na dvě
pololetí čtrnáctidenními zimními prázdninami a končí první pátek po 18.
červnu. Dělí se na dva stupně, z nichž první je od první do třetí třídy a
druhý stupeň od čtvrté do šesté třídy.
Na prvním stupni základní školy nejsou žáci hodnoceni známkami,
ale písemným hodnocením a do dalšího ročníku postupují automaticky,
pokud jsou jejich znalosti hodnoceny pozitivně. Opakování ročníku musí být
potvrzené psychologem a musí s ním souhlasit rodiče. Žádná závěrečná
zkouška se nekoná ani na konci třetího ročníku, kdy žáci přecházejí od
základů výuky k systematické výuce.
Od čtvrté třídy má učitel k dispozici šestistupňový klasifikační systém
s následujícím hodnocením:
6 – výborně,
5 – velmi dobře,
4 – dobře,
3 – uspokojivě,
2 – neuspokojivě,
1 – nedostatečně.
Žáci také dostávají známky za chování, a to podle
stupnice:
výborné,
dobré,
nevhodné,
nepřijatelné.
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Rodiče musí být informováni o tom, jak si žáci vedou. Žáci mají právo
na zkoušku, pokud je známka v pololetí nebo na konci školního roku podle
názoru žáka nebo rodičů příliš nízká. Žáci postupují do vyššího ročníku,
jestliže získají z povinných předmětů na konci školního roku alespoň
známku „neuspokojivě“ nebo vyšší. Ukončení ročníku a postup do dalšího
ročníku je žákům potvrzen vysvědčením, které dostávají na konci školního
roku.
Na konci šestého ročníku základní školy jsou žáci hodnoceni na
základě testů (pro všechny šesťáky v celém Polsku jsou stejné). Tyto testy
neslouží jako výběrové pro přestup na jinou školu, ale pouze poskytují
žákům a rodičům informaci o úrovni dosažených výsledků.
Po úspěšném absolvováni šestého ročníku všichni žáci dále pokračují
ve studiu na tříletých gymnáziích (naše 7., 8. a 9. třída), kterým je
dosaženo nižší sekundární vzdělání. Tato gymnázia jsou posledním
stupněm devítileté povinné školní docházky. Hodnocení je obdobné jako na
základních školách druhého stupně a na konci třetího ročníku jsou žáci
hodnoceni na základě testu schopností, jehož cílem je určit úroveň nejen
znalostí a dovedností žáků, ale i jejich přednosti.
Dosažené výsledky jsou vyjádřeny v bodech a podstatně ovlivňují
spolu s výsledky závěrečného vysvědčení ze třetího ročníku přijetí na vyšší
sekundární školu. Přijímací zkoušky na vyšší sekundární (naše střední) školy
se již neprovádějí.
(Tch)

Znakový jazyk
Výlet na neviditelnou výstavu
V sobotu 9. 4. 2016 se zájemci
z naší školy vydali na výlet do Prahy.
Cílem naší cesty byla radnice na
Karlově náměstí, kde sídlí Neviditelná
výstava. Jelo nás skoro padesát, takže
jsme se museli rozdělit do několika
skupinek. První skupina vyrazila hned
po našem příchodu do neviditelné části
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výstavy společně s nevidomou
průvodkyní. My ostatní jsme dostali
instrukce, kdy se dostavit na
prohlídku ve tmě. Mezitím jsme si šli
projít „bojovku“, která byla na tento
den připravena pro návštěvníky
k příležitosti pátých narozenin. Úkolů
bylo celkem deset, děti dostaly
křížovku a za každý splněný úkol
získali nápovědu. Správnými odpověďmi vyplňovali křížovku a za správnou
tajenku získali milé drobnosti – braillovu abecedu, zrcátko s logem výstavy,
jojo, propisku, pastelky a slevu na další vstup. Úkoly na bojovce byly
různorodé – projít bludiště s bílou holí, ochutnávka čokolád a jiných
dobrot, navlékání korálků, střílení na terč, hledání dvojic pexesa,
rozpoznání koření a další. To vše samozřejmě bez pomoci zraku se
škraboškou na očích. Děti to zvládly hravě. V neviditelné části nás čekala
opravdu „tma jako v pytli“, nikdo neviděl vůbec nic a museli jsme všichni
zapojit sluch a hmat na 100%, abychom se na výstavě zorientovali. Ve tmě
jsme se nejdříve představili našemu průvodci a dle jeho instrukcí se vydali
na cestu. Jako první jsme si prošli předsíní a pak se dostali až do kuchyně.
Poznávali jsme, co je na kuchyňské lince a pokračovali dále do obývacího
pokoje. Průvodce nás občas nasměroval pomocí rolničky, nebo jsme šli
podél zdí. Dostali jsme se i na ulici, kde bylo slyšet přijíždějící autobusy a
auta. Cestou jsme minuli i telefonní budku a několik stánků, například
s novinami nebo ovocem a zeleninou. Další zastávka byla v hájovně, kde
se nacházela spousta nářadí, nádob a kožešin. Velmi příjemná, ale
zároveň nejobtížnější část celé prohlídky bylo procházení lesem. Zvuky
zvířat nás obklopovaly, pod námi tekl opravdový potůček a my ho museli
překonat přes dřevěnou lávku, která vedla nahoru i dolů a nebylo to
opravdu nic jednoduchého. Předposlední částí byla návštěva galerie se
sochami, které jsme museli pomocí hmatu uhodnout. Na závěr jsme se
dostali do baru, kde jsme si mohli objednat pití nebo koupit něco malého
na zub. Samozřejmostí bylo placení potmě pomocí mincí. Návrat na světlo
po hodině ve tmě byl pro naše oči náročný, všichni jsme se shodli, že to byl
obrovský zážitek, ale jsme rádi, že vidíme. Z výstavy jsme si odnesli nejen
zážitky, ale také drobnosti na památku. Jednou z perliček výletu byla i
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přítomnost Ládi Kubečka a jeho vodícího
pejska Dannyho, kteří naši školu navštívili
již v loňském roce při přednášce o světě
tmy. Láďa je totiž od narození nevidomý,
ale je skvělou ukázkou toho, že i s tímto
handicapem se dá dělat ledasco. Na
závěr tedy poděkování všem dospělákům,
kteří byli s námi, a v neposlední řadě také
chválím děti, že to všechno zvládly. Doufám, že v budoucnu znovu
zrealizujeme podobně vydařený výlet.
(Šv)

Dětský koutek
=>zajímavosti

věděli jste že:
• Váha veškerého hmyzu na Zemi je větší, než váha všech ostatních živých
tvorů dohromady.
• Žirafy spí jen 20 - 30 minut denně, a to ještě ve stoje a po kouscích
během dne. Čistí si uši vlastním (až půlmetrovým) jazykem. Žirafí mládě
po porodu spadne z výšky téměř dva metry bez následků. I přes obří
délku krku je žirafa příliš krátká na to, aby dosáhla hlavou na zem. Aby
něco zvedla ze země, musí pokleknout a roztáhnout přední nohy.
• Polární medvědi mají ve skutečnosti větší problém s přehříváním než se
zimou. I ve velmi chladném počasí se mohou při běhu lehce přehřát.
Jejich kožešina izoluje tak dobře, že je problém ledního medvěda
zachytit termovizí.
• Je potřeba 1 200 000 komárů, aby vám vypili všechnu krev. Najednou
by se na vás ale nevešli…
• Na Zemi existuje 1 200 000 druhů zvířat, 300 000 druhů rostlin a
100 000 jiných druhů. Denně jich vyhyne 50, každou půlhodinu tedy
jeden druh.
16

=>osmisměrka
co bude v krabičce poslední záchrany?

hledaná slova:
brr, ryba, květák, kokos, oko, red,
Rút, rod, on

Ondřej Astr, Filip Pytela, Pavel Jarý, 7. B

=>křížovka
1. Co nového vyraší na stromech?

1.

2. Doplňte: čokoláda –

2.

studentská ...

3.

3. Roste to v poušti a má to bodliny.

4.

4. Jak se jmenuje nemoc, pří které
používáme kapesník?

5.

5. Čím nejčastěji obdarováváme

6.

ženy?

7.

6. Na podzim opadává ze stromů.

8.

7. Jak se jmenuje strom, na kterém
rostou oříšky?
8. Jak se jmenuje pták, který nosí
děti?

Pavel Jarý, Matěj Píša, 7. B
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=>sudoku

=>omalovánka
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Připravujeme
28. 04. 2016

08:00 - 13:00

29. 04. 2016

Dopravní den
8. tř.: Exkurze - Mladá Boleslav, Hradec Králové

29. 04. 2016

09.40 - 12:30

1. stupeň - Čarodejnice

04. 05. 2016

07:30 - 13:00

Soutěž mladých zdravotníků

04. 05. 2016

15:30 - 18:00

Rodičovská skupina

06. 05. 2016

07:00 - 14:30

Pohár rozhlasu - okrsek

12. 05. 2016

10:30 - 11:30

1. A - knihovnická lekce

13. 05. 2016

Přijímací zkoušky na SŠ - CERMAT - náhradní termín

17. 05. 2016

08:00 - 13:30

2. stupeň - Den prevence

17. 05. 2016

14:30 - 17:30

Sběr tetrapakových obalů

19. 05. 2016

14:00 - 18:00

Projektové odpoledne - Tvoříme hry na chodbu

19. 05. 2016

14:30 - 15:30

Sběr tetrapakových obalů

20. 05. 2016

08:00 - 13:30

6. tř.: Po stopách Boženy Němcové - Ratibořice

24. 05. 2016

08:00 - 13:00

1. stupeň - Den prevence

25. 05. 2016

08:00 - 13:30

6., 7., 8. ročník: Pythagoriáda - okresní kolo

30. 05. - 02. 06. 2016

Ústní obhajoba AP

31. 05. 2016

07:00 - 12:00

1. - 5. tř.: Atletické finále

02. 06. 2016

08:00 - 11:00

MDD - vystoupení kouzelníka

plavání 1. a 2. třída
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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05/ 05/ 2016
06/ 05/ 2016
09/ 05/ 2016
10/ 05/ 2016
11/ 05/ 2016
12/ 05/ 2016
13/ 05/ 2016
16/ 05/ 2016
17/ 05/ 2016
18/ 05/ 2016
19/ 05/ 2016
20/ 05/ 2016
23/ 05/ 2016
24/ 05/ 2016
25/ 05/ 2016
26/ 05/ 2016
27/ 05/ 2016
30/ 05/ 2016
31/ 05/ 2016

vepřové maso na houbách, dušená rýže
holandský řízek, brambor

maso tří vůní, rýže dušená

hamburská kýta na smetaně, houskový knedlík

losos na mandlích, brambor

vepřová pečeně po selsku, chlupaté knedlíky, zelí kysané
medové řízečky s kuskusem

zapečené těstoviny s uzeninou

vepřová kýta po italsku, kolínka

zapečený rybí filet, brambor

azu po tatarsku, špagety sypané sýrem
kuřecí řízek smažený, brambor

sekaná pečeně, bramborová kaše

báječné rybí placičky se sýrem, bramborová kaše
sýr smažený, brambor

přírodní roštěná s rýží
koprová omáčka, knedlík houskový, vejce vařené

rizoto z vepřového masa sypané sýrem
kuřecí stehna na zelenině, brambor

4, 7, 8

1a,3,7

1a, 3, 7

1a, 3

3, 4, 7

1a, 3,7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 7

1a, 3, 7

1a, 7

1a, 3, 7

1a

28. 4. 2016 - 29. 4. 2016

506,- Kč
550,- Kč
572,- Kč
1144,- Kč

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

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

ovesná kaše s medovými jablky
pohankové karbanátky, rajská omáčka, houskový knedlík

zapečený kapustový nákyp, brambor
kuřecí prsa plněná ořechy, brambor

kynuté knedlíky s povidlím

vaječná omeleta se špenátem, brambor

rýžové nudle s rajčaty a sýrem

brokolicové placičky, brambor
rýžový nákyp s meruňkami

kuřecí soté na zelenině, bramborové špercle

vepřová játra na roštu, brambor, tatarská omáčka

fazolové chilli s jarní cibulkou, ředkvičkami a rýží

hovězí maso vařené, brambor, fazolky na smetaně
kuřecí maso na zelenině s těstovinami

čočka nakyselo, vejce vařené

květák zapečený se sýrem, brambor

domácí buchty s mákem a tvarohem

šťouchané brambory s cuketou, mrkví a brokolicí
lasagně s vepřovým mletým masem a zeleninou

krupicová kaše sypaná kakaem

masové kuličky v houbové omáčce, těstovinová rýže

uhlířské špagety sypané sýrem, kečup

VOLBA 2

2. 5. 2016 - 31. 5. 2016

1a, 3. 7

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

7

1a, 8, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

7

3, 7

1a, 3,7

1a, 3

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 7

3, 7

1a,3,7

1a, 3, 7

1a, 3,7

7

1a, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 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,

polévka dle denní nabídky

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

7

7

1a, 3, 7

1a,

1a, 3, 7

1a, 3, 4, 7

cena
obědů

04/ 05/ 2016

hovězí maso vařené, rajská omáčka, kolínka

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

03/ 05/ 2016

rybí filé smažené, brambor

1a, 3, 4, 7

1a, 7

02/ 05/ 2016

DATUM

slepice na paprice, halušky

VOLBA 1

JÍDELNÍ LÍSTEK

1a, 7

alergeny
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