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Naši “NEJ” v dubnu 2016
Sport 6. - 9.
Iveta ROHANOVÁ (8. A)
Matěj KAIZR (9. A)

Sběr bylin
Jakub PODDANÝ (4. A)

Sběr papíru
Karel SLAVÍK (3. A)

Hádanky na Moodle
Terezie RÝDLOVÁ (7. A)
Martin KREJZL (8. B)
Vendula JANEČKOVÁ (uč.)

Soutěž na www.zsul.cz
správná odpověď: do 18 let
Ondřej PETERA
Romana SUCHÁNKOVÁ
Vlasta MACKOVÁ
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Vítězství Petry Janečkové v literární soutěži
Na 1. místě v kategorii L2 skončila Petra Janečková, žákyně 7. A, v
okresním kole literární soutěže Požární ochrana očima dětí 2016. Tohoto
kola se zúčastnilo více jak 200 dětí z 15 základních škol.
Ve čtvrtek 19. 5. dorazila do školy radostná zpráva. Petra zvítězila ve
své kategorii i v kole krajském, a to v konkurenci 2 127 dětí ze 72 škol.
Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
(Pk Č)

Zlato ze Zdravotnického víceboje
Ve středu 27. dubna 2016 jste mohli v odpoledních hodinách potkat na
trase mezi Úpicí a Havlovicemi hlídky mladých zdravotníků. Probíhal tu
další ročník Zdravotnického víceboje. Mezi Havlovicemi a Úpicí na ně
čekalo jedenáct stanovišť, na kterých zachraňovaly, obvazovaly a
transportovaly zraněné, překonávaly překážkovou dráhu, házely granátem
na cíl, odpovídaly na otázky z historie Červeného kříže, dopravy a
poznávaly léčivé byliny. Soutěže se zúčastnilo 14 hlídek v mladší kategorii
a 9 hlídek ve starší. Všechny z regionu Jestřebí hory. Naši školu
reprezentovala 2 družstva prvního stupně a 4 družstva druhého stupně.
V letošním roce se nám podařilo obhájit loňské vítězství ve starší
kategorii. Zlaté medaile a putovní pohár získalo družstvo pod vedením
kapitánky Lucie Boudyšové (8. B). Dalšími členkami byly Zuzana Horáková
(7. B), Diviška Šiková, Marie Prouzová a Petra Janečková (všechny 7. A).
Ostatní hlídky skončily na 5., 7. a 9. místě. V mladší kategorii jsme již tak
úspěšní nebyli. Páťáci obsadili 9.
místo a čtvrťáci 13. místo. Putovní
pohár v mladší kategorii zůstává
v Havlovicích.
Děkuji všem lánským
zdravotníkům za vzornou
reprezentaci na soutěži.
(Jč)
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Zdravotnické klání v Trutnově
Po Zdravotnickém víceboji, který proběhl poslední
dubnovou středu, se 4. května 2016 mladí zdravotníci
sjeli do Trutnova k okresnímu kolu. Vzhledem k
deštivému počasí tentokrát závod neproběhl v parku u
lesnické akademie, ale přímo v prostorách této střední
školy. Pro děti bylo připraveno 11 stanovišť, pět
hlavních a šest doplňkových. Děti bojovaly o získání
putovního poháru, ale také o postup do oblastního kola. Lánští zdravotníci
letos obhajovali loňská vítězství v obou kategoriích. Ve starší kategorii
pánský kvintet ve složení Matěj Píša, Pavel Jarý (oba 7. B), David Rak
(8. A), Jan Pícha (8. B) a Tomáš Goder (6. A) získal zlaté medaile, postup
do kraje a putovní pohár. Toto vítězství bylo pro lánské barvy třetí za
sebou a tak zůstává putovní pohár v našem trvalém vlastnictví. Ve stejné
kategorii nám ještě patří bronz. Medaile tohoto kovu pověsili na krk
členkám hlídky ve složení Lucie Boudyšová (8. B), Zuzana Horáková (7. B),
Petra Janečková, Diviška Šiková a Marie Prouzová (všechny 7. A). Z chyb
ve Zdravotnickém víceboji se poučili páťáci Ondřej Šikola, Aneta
Zákravská, Dominika Raková, Tereza Renzová, Barbora Sobolíková.
Rázem z toho bylo vynikající 2. místo. Na 7. místě ve starší kategorii
skončilo družstvo žákyň 6. třídy ve složení Karolína Jansová, Petra
Zelinková, Dominika Horáková, Martina Kuťáková a Daniela Novotná. Na
stejném místě se umístili v mladší kategorii žáci 4. třídy, Antonie Píchová,
Ladislav Čermák, Eliška Horáčková a Tereza Janečková.
Děkuji všem lánským
zdravotníkům za pečlivou přípravu
a úspěšnou reprezentaci.
Velké poděkování patří paní
Ivetě Špičkové a Veronice Mílové
za vynikající organizaci této
soutěže.
(Jč)
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Pohár obhájen
4 poháry - 3 školní rekordy - 13 prvních míst. To je
bilance 48 lánských závodníků 2. stupně na 48. ročníku
okrskového kola Poháru rozhlasu. Tento nejoblíbenější
atletický závod proběhl v pátek 6. května 2016 na
trutnovském atletickém stadionu. Kvalitní povrch, slunečné
počasí, téměř bezvětří, super atmosféra a pohoda v týmu
přispěly k vítězství všech čtyř družstev. Odjížděli jsme do
Trutnova s 2 poháry a vraceli jsme se na Lány se čtyřmi. Byl to krásný pocit
slyšet při vyhlašování jména lánských vítězů v jednotlivých disciplínách a
dívat se, jak přibývají poháry. Radostná nálada panovala i při cestě
autobusem do Úpice. Všechna družstva se dostala mezi osm nejlepších v
okrese Trutnov a postoupila do okresního kola ve Dvoře Králové nad
Labem.
Děkujeme všem lánským závodníkům a pomocníkům za vzornou
reprezentaci školy.
1. místo:
Hana Teichmanová (6. A) – běh na 600 m, Tereza Staňková (6. A) – skok
vysoký, štafeta ml. dívek A, Jaroslav Kábrt (7. B) –
skok vysoký, běh na 60 m, Matyáš Vintr (7. B) – běh
na 1000 m, Filip Štiller (7. A) – hod míčkem, Nikola
Manychová (8. A) – skok vysoký, štafeta st. dívek A,
Filip Pančík (8. A) – skok vysoký, Matěj Kaizr (9. A)
– běh na 1500 m, Milan Miko (9. A) – skok daleký,
štafeta st. chlapců A.
2. místo:
Veronika Neureiterová (6. A) – běh na 600 m, Tereza Staňková (6. A) –
skok daleký, Nela Borůvková (7. B) – běh na 60 m, Lucie Sacherová (7. A)
– hod míčkem, Martin Šíma (6. A) – hod míčkem, Lukáš Nývlt (7. A) – běh
na 1000 m, Matyáš Vintr (7. B) – skok daleký, štafeta ml. chlapců A,
Nikola Manychová (8. A) – běh na 60 m, Dominika Prouzová (9. A) – běh
na 800 m, skok daleký, Gabriela Jursíková (9. A) – skok daleký, Filip
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Pančík (8. A) – běh na 60 m, Matěj Kaizr (9. A) –
běh na 60 m, Marek Adamec (9. A) – skok vysoký,
Daniel Jakubčanin (8. B) – skok daleký.
3. místo:
Petra Doležalová (6. A) – běh na 60 m, štafeta ml.
dívek B, Daniel Čermák (7. B) – skok vysoký, Jiří
Falta (7. B) – hod míčkem, štafeta ml. chlapců B, Lucie Melicharová (9. A)
– běh na 800 m, Iveta Rohanová (8. A) – skok vysoký, štafeta st. dívek B.
(Pk Tv+sport)

Zvířátková olympiáda
Zima je za námi, sluníčko láká ke sportování venku. Do
konce školního roku nás čekají ještě tři disciplíny ze Zvířátkové
olympiády. V dubnu jsme splnili první zvířátko, ZAJÍCE
PŘESPOLÁKA.
1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. JULIE JANOVSKÁ

1. KRYŠTOF KOBOS

2. Gabriela Absolonová

2. Vojtěch Škoda

3. Eliška Teichmanová

3. David Ferenc

2. TŘÍDA

1. ANNA ABSOLONOVÁ

1. TOMÁŠ ZELINKA

2. Karolína Křížková

2. Filip Raabe

3. Kateřina Horáková

3. Jonáš Kyselica

3. TŘÍDA

1. DOROTA VOJTĚCHOVÁ

1. PATRIK VÍTEK

2. Barbora Horáková

2. Alexandr Lakatos

3. Anežka Marešová

3. Lukáš Borský
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4. TŘÍDA

1. NIKOLA WEISSOVÁ

1. ŠIMON POHNER

2. Adéla Koudelová

2. Ladislav Čermák

3. Tereza Janečková

3. Ondřej Netolický

5. TŘÍDA

1. KLÁRA MELICHAROVÁ

1. VÍT BEKR

2. Nela Čápová

2. Josef Zima

3. Anna Pytlíková

3. Martin Tomek
(Jč)

Přijímací řízení na střední školy potřetí
V minulém čísle školního časopisu jsme vás informovali o tom, jak
dopadli Láňáci při přijímacích zkouškách. Tentokráte si můžete přečíst, na
kterých školách budou od září studovat.

PŘEHLED ŠKOL:
1.

2.

3.

– TRUTNOV
- gymnázium všeobecné

3

(Kopecká, Melicharová,
Škaloudová)

- TRUTNOV
- strojírenství
- elektrikář

2
1

(Kaizr, Adamec)
(Goldmann)

2
1
1

(Lacko, Vyšohlíd)
(Balogová)
(Ptáček)

GYMNÁZIUM

SPŠ

SOŠ A SOU VOLANOVSKÁ

-

TRUTNOV

- instalatér
- cukrář
- kuchař-číšník
4.

SŠ PROPAGAČNÍ TVORBY A POLYGRAFIE

-

VELKÉ POŘÍČÍ

- tiskař
- grafický desing

1
1
7

(Šilar)
(Homolová)

5.

6.

7.

- čtyřleté gymnázium
- osmileté gymnázium

2
6

- veřejnosprávní činnost

1

- ÚPICE
(Goderová, Jursíková)
(Nývltová, Renzová, Nohejl,
Bekr, Petirová, Hanl)
(Galuščáková)

ČESKÁ LESNICKÁ AKADEMIE - lesní mechanizátor

1

(Koudela)

MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

SŠ INFORMATIKY A SLUŽEB

-

TRUTNOV

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

- kadeřník
- cestovní ruch
- aplikovaná chemie
8.

2
1
2

SŠ ODĚVNÍ, SLUŽEB A EKONOMIKY

–

ČERVENÝ KOSTELEC

- gumař plastikář
9.

10.

1

SOŠ A SOCIÁLNÍ EVANGELICKÁ AKADEMIE

- sociální činnost

12.

SPŠ HRONOV

4

(Miko, Pytlík, Valenta, Rameš)

1

(Sacher)

1

(Bekr)

- zdravotnický asistent

1

(Dostálová)

- TRUTNOV
- ekonomika a podnikání

4

(Šolcová, Prouzová,
Obrdlíková, Sixtová)

SOŠ A SOU VOCELOVA - HRADEC
- dopravní prostředky

KRÁLOVÉ

VOŠ A SPŠ PARDUBICE

- elektrotechnika
13.

14.

(Zákravský)

– NÁCHOD
1
(Stanislavová)

- mechanik opravář
11.

(Tomková, Krausová)
(Kociánová)
(Balcarová, Šímová)

VOŠ A SZŠ TRUTNOV

OBCHODNÍ AKADEMIE
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Všem rodičům děkuji za dlouhodobou spolupráci a žákům mnoho
úspěchů při dalším studiu.
Iveta Votočková, výchovná poradkyně

Den Země a Igelitiáda
Ve středu 20. dubna 2016 se i
na naší škole konal Den Země. I přes
tože byla po ránu docela zima,
nezalekli jsme se a vyrazili na XVII.
r o č n í k I g e l i t i á d y, v y z b r o j e n i
rukavicemi a pytli na odpadky. Celý
druhý stupeň, rozdělený do několika
skupin, se v čele se svými učiteli
vydal posbírat smetí z břehů řeky
Úpy od úpického mostu II. odboje až po most U Mandle v Havlovicích. V
letošním roce se podle informací jednotlivých skupin všem sbíralo o moc
lépe, jelikož břehy byly čerstvě vykácené. Chyběly tudíž husté keře, na
kterých se vždy drželo nejvíce nepořádku. I přes to se nám podařilo
sesbírat velké množství nejrůznějšího odpadu. Kromě toho byly ukořistěny i
některé kuriozity. Mezi ně žáci zařadili například boty, brusle, či smrťačku,
která ohořelá uvízla u břehu.
Prvostupňové děti se pohybovaly v okolí školy. Uklízely před školou,
staraly se o rostliny a keře, které jsou před ní vysázené, a doplňovaly
mulčovací kůru u živého plotu v našem rekreačním areálu. Pátá třída se
vydala uklidit cestu na Dlouhé Záhony a hřiště ve Rtyňce.
Aby se malí žáci v tento den také
něco zajímavého dozvěděli, pořádáme
pro ně vždy výukové programy. Tentokrát
byli na pořadu dne dravci. Přijela k nám
paní Jana Mazuchová, která se jejich
odchovu intenzivně a dlouhodobě věnuje.
Připravila si pro děti krásný program, ve
kterém se mohly seznámit například se
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sovou pálenou, orlem, výrem velkým a dalšími dravými ptáky. Pro
zajímavost jim ukázala také malou fretku. Žáci se dozvěděli, jak se s
takovými zvířaty pracuje, čím se živí a jak se k nim mají chovat. Sovu
Rozárku si mohli podržet i na rukavici.
Do Igelitiády se zapojují i další školy a školky v našem okolí. Tímto
velmi děkuji za aktivní účast Městskému gymnáziu a Střední odborné škole
v Úpici, Speciální škole v Úpici, Základní škole a Mateřské škole v
Havlovicích, mateřským školkám z Libňatova a Suchovršic a také
havlovickým Junákům. Ti všichni pomáhali zvelebit naše okolí a uklízeli
nepořádek, který odhazují do přírody naši nezodpovědní spoluobčané.
Podařilo se nám sesbírat 1,5 tuny odpadu!!!
Závěrem bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří mají pochopení
pro tuto akci a kteří nás podpoří především tím, že svou ratolest pošlou v
den Igelitiády do školy. Stojíme si za tím, že tato akce má především
výchovný charakter. Žáci nebudou o znečišťování svého okolí informováni
pouze pasivně při přednášce, ale vše
uvidí na vlastní oči a aktivně se zapojí do
úklidového procesu. Věříme, že naše
snažení má smysl, a proto nás mrzí, že
se začínají množit omluvenky s
nejrůznějšími rodinnými a jinými důvody,
proč dítka v tento den nemohla do školy
přijít…
Všem účastníkům Igelitiády ještě jednou děkuji. Velmi si vážím vaší
práce.
Petra Nývltová

Rej čarodějnic
29. dubna 2016 uspořádal dětský parlament pro žáky 1. stupně rej
čarodějnic. Ve škole se sešlo mnoho strašidelných bytostí, v přestrojení
dorazily nejen děti, ale i učitelky. Celá akce začala netradiční svačinkou,
kdy si žáci opekli vuřty, párky nebo nějakou další pochoutku. Následně
spálili vycpanou čarodějnici a vydali se na trasu plnou nástrah a soutěží.
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Na stanovištích je očekávali jejich starší kolegové
z parlamentu, kteří nejen kouzlili, ale hlavně
prověřovali, jak šikovní jsou malí čarodějové a
čarodějnice při letu na koštěti, podbíhání pekelné
brány, prolézání pavučiny, přeskakování koštěte,
hádání z ruky, při hodu na cíl a při poznávání
předmětů, které jsou nezbytné pro každou pravou čarodějnici. Odvahu
museli prokázat i při hledání různé havěti, kdy nevěděli, co vytáhnou ze
zakryté krabice.
Úkoly všichni splnili na jedničku. Ale tentokrát místo známky dostali
sladkou odměnu.
(Ji)

Exkurze do Mladé Boleslavi a Hradce Králové
V pátek 29. dubna 2016 vyrazili žáci osmých tříd v rámci výuky
fyziky na exkurzi do automobilky v Mladé Boleslavi. Na zpáteční cestě se
zastavili ještě v Hradci Králové ve vodní elektrárně Hučák.
Do Boleslavi dorazili v 9:00. Hned
po příjezdu vyfasovali žluté vesty
s nápisem VISITOR a přesunuli se
autobusem do města ve městě –
podniku Škoda Auto. Zde měli
možnost nahlédnout do dvou
výrobních hal. V první viděli montáž
motorů, ve druhé kompletaci Škody Octavia od skeletu až po celé auto,
které je připraveno pro klienta. Kromě toho se z úst pana průvodce
dověděli zajímavé informace ohledně chodu podniku, platů zaměstnanců a
zaměstnaneckých benefitů.
Druhá část prohlídky byla věnována historii Škody auto a probíhala
v prostorách muzea. Na závěr zhlédli film s dalšími zajímavými
informacemi.
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Milé překvapení osmákům připravil pan Radek Nývlt, otec Ondřeje
Nývlta z 8. B, který objednal pro všechny účastníky zájezdu pizzu. Ta
dorazila přesně ve 12:00 k autobusu. Tímto chceme panu Nývltovi ještě
jednou poděkovat za výborný oběd.
Cesta pokračovala do Hradce
Králové, do informačního centra vodní
elektrárny Hučák. Zde žáci zhlédli
film o obnovitelných zdrojích energie.
Vyslechli informace o chodu
elektrárny a navštívili strojovnu, kde
viděli točící se generátory. Zpestřením
byla určitě interaktivní přednáška o všech zdrojích energie. Zde si mohli
žáci vyzkoušet, jak fungují solární panely, příbojová elektrárna a podívat
se, jak vzniká tornádo.
Všechny nové poznatky z obou návštěv zužitkují v hodinách fyziky či
při výběru povolání.
(Ji)

Dopravní soutěž mladých cyklistů
Školní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů se na naší škole letos
konalo 28. dubna. Pro žáky druhého stupně byly připraveny testy,
poznávání dopravních značek a beseda o první pomoci při zranění.
Pro nepřízeň počasí se konala jízda zručnosti v náhradním termínu.
Výsledky školního kola:
I. kategorie
(5. a 6. třída)
1. místo Staňková Tereza (6. A)
2. místo Renzová Tereza (5. A)
3. místo Čížik Jakub
(6. A)
II. kategorie
(7. a 8. třída)
1. místo Žďárská Aneta (8. B)
2. místo Krejzl Martin
(8. B)
3. místo Píša Matěj
(7. B)
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Vybraní žáci nás reprezentovali dne 19. 5. v okresním kole této soutěže ve
Dvoře Králové nad Labem.
Výsledky okresního kola:
I. kategorie 1. místo
Šikola Ondřej
Tomek Martin
Zákravská Aneta
Renzová Tereza

II. kategorie 3. místo
Jarý Pavel
Píša Matěj
Janečková Petra
Prouzová Marie

Soutěžící z 1. místa postupují do krajské soutěže mladých cyklistů, které se
bude konat ve dnech 31. 5. a 1. 6. 2016 v Rychnově nad Kněžnou.
Všem děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!
(Me)

Co dělat, když . . .
Na tuto otázku tentokrát odpovídali odborníci ze složek
Integrovaného záchranného systému (IZS), kteří do školy přijeli ve dnech
17. a 24. května 2016 v rámci Dnů prevence.
Děti navštívily stanoviště hasičů, Červeného kříže, městské policie a
Policie ČR. Vyslechly si rady v oblasti
dopravní výchovy, poskytování první
pomoci, zopakovaly si důležitá telefonní
čísla. Kromě teorie prošly i fyzickými
testy, které pro ně připravili úpičtí hasiči.
Měly možnost nahlédnout do vozu
hasičů i přistavené sanitky a „osahat“ si
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vybavení těchto vozidel. Žáci druhého stupně zhlédli filmy na téma drogy,
šikana, HIV a AIDS, bulimie a anorexie. Následně o dané problematice
diskutovali s Mgr. Lenkou Mikeskovou, školní psycholožkou a zároveň
spoluorganizátorkou této akce, a Šárkou Pižlovou, mluvčí Policie ČR, která
tak navázala na předcházející přednášky o kyberšikaně. Starším žákům
zpříjemnili den i hosté ze Střední školy gastronomie a služeb v Nové Pace.
Za výborné míchané nápoje patří poděkování panu Kozákovi a jeho
studentkám.
V současné době je velmi „v kurzu“ sebeobrana. Na stanovišti
městské policie žáci viděli několik chvatů, jak zneškodnit útočníka. Prakticky
si to mohli vyzkoušet pod vedením Anny Goldmannové.
Za žáky prvního stupně dorazily kromě zmiňovaných složek ještě
pracovnice z kontaktního centra Riaps Trutnov. Děti zhlédly kratičký příběh,
šmoulích postaviček. Poté představily dětem služby, které Riaps poskytuje.
Při vyhodnocení celé akce v tělocvičně všichni v rámci prevence
bezpečnosti obdrželi reflexní bezpečnostní pásky a záložky s důležitými
informacemi.
Ve l ké p o d ě ková n í p a t ř í v š e m
složkám, které měly program dobře
připravený. Jmenovitě panu Janu
Bábikovi, Petrovi Jarému a Veronice
Mílové, kteří se svými kolegy a
kolegyněmi odvedli perfektní práci.

ZAPAMATUJTE SI!!!
Důležitá čísla:

Policie ČR

158

Záchranka

155

Hasiči
Evropské tísňové volání

150
112

Horská služba

1210

Linka pomoci řidičům

1224
(Ji)
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Letní olympijské hry v Riu 2016
Iveta Vacenovská
Narozena 22. 3. 1986 v Hodoníně
Sport:
stolní tenis
Úspěchy:
několikanásobná mistryně ČR
3. místo - World Tour – Czech Open 2012
2. místo - World Tour – Germany Open 2012
3. místo - Evropské hry – Baku 2015
9. místo - EUROPE TOP 16 - Baku 2015

Michal Ballner
Narozen 12. 9. 1982 v Opavě (Milostovice)
Sport:
atletika - skok o tyči
Osobní rekord:
582 cm
Úspěchy:
několikanásobný mistr ČR
6. místo - Halové mistrovství světa 2010
2. místo - Pražská tyřka 2015
7. místo - Mistrovství světa 2015
3. místo - Zimní pražská tyčka 2016
Marie Prouzová, 7. A

Školní docházka - MAĎARSKO
Předškolní výchova je zabezpečována v mateřských školách (óvodák)
pro děti od 3 let věku. Docházka do mateřských škol je od 5 let povinná.
Děti jsou pod dohledem odborníků, kteří zjišťují, zda jsou děti dostatečně
zralé na vstup do základní školy.
Děti, které po dosažení věkové hranice konce docházky (6 let věku
dítěte) jsou zralé pro školní život, pokračují v povinném vzdělávání na
15

základní škole. Děti, které nedosáhnou požadované úrovně zralosti,
zůstávají v mateřské škole další rok. Mateřské školy vystavují vysvědčení o
zralosti, která jsou požadována při vstupu do základní školy.
Hlavním úkolem základní školy, která je určena žákům ve věku od 6
do 14 let, je poskytnout základní znalosti a dovednosti, připravit žáky na
základní zkoušku a nasměrovat je k povolání, které by nejlépe vyhovovalo
jejich zájmům, schopnostem a nadáním.
Po prvních čtyřech letech docházky mohou žáci pokračovat na vyšším
stupni této školy nebo v odpovídajících ročních gymnázia.
Základní vzdělávání je bezplatné. Na soukromých školách mohou za
určitých předpokladů požadovat školné.
Mnoho základních škol má speciální třídy v 9. a 10. ročníku. Zde je
zabezpečeno odborné vzdělávání pro méně majetné žáky, kteří často
vyžadující zvláštní péči.
Žáci jsou hodnoceni pravidelně, podle stupnice:
5 – výborně,
4 – dobře,
3 – uspokojivě,
2 – přijatelně,
1 – nedostatečně.
V pololetí a na konci roku dostávají žáci výsledné známky z každého
předmětu udělované na základě průběžného hodnocení. Závěrečné
známky na konci roku schvaluje pedagogická rada a tyto známky
rozhodují, zda žák postoupí do dalšího ročníku. Při ukončení základní školy
nemusí žáci skládat závěrečné zkoušky a nedostávají závěrečné
vysvědčení.
(Tch)

Proč nežvýkat: sedm a půl argumentu proti žvýkačkám
Chcete mít čisté zuby a příjemný dech? Sáhněte po kartáčku,
žvýkačka to sama určitě nezvládne. A kromě toho škodí zdraví.
Spolknutá žvýkačka zůstane ve střevech a nerozloží se sedm let. Už
jste to slyšeli? Tak tohle pravda není. Přesto zbývá dost důvodů, proč
nežvýkat. Většinou se píše o tom, jak je žvýkání prospěšné. Osvěží dech,
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povzbudí produkci slin, takže se zuby "opláchnou" i
bez kartáčku (spoléhat na to byste ale stejně neměli).
Žvýkačka taky někomu pomáhá se soustředěním nebo
zahání chuť na sladké a na jídlo vůbec. To jsou všechno
důvody PRO. Právě u posledního bodu ale můžeme
začít s argumenty PROTI.
1) Sníte víc
Lidé si berou žvýkačku, aby je tolik nehonila mlsná. Výzkumy však ukazují,
že to tak nefunguje. Zvýšené slinění žaludek považuje za signál blížící se
potravy a začne se na ni připravovat, takže dostane hlad jako vlk. Kromě
toho po mentolové příchuti žvýkačky chutná ovoce hořce, takže lidé častěji
sáhnou po něčem nezdravějším.
2) Přiberete
Buď do sebe dostáváte extra porci sacharidů, třeba několikrát denně, nebo
sáhnete po žvýkačce bez cukru. Nakonec je to ale jedno. Vědci prokázali,
že i umělá sladidla vedou k tloustnutí. Jak to? Sladká chuť sice oklame
mozek, ale receptory nedostanou to, na co jsou vyladěné. Následuje ještě
větší bažení po sladkostech a zároveň bohužel také vyšší rychlost ukládaní
tuku. Kromě toho umělá sladidla od aspartamu přes sukralózu jsou v
podezření, že způsobují rakovinu.
3) Bude to bolet
Čelistní kloub je konec konců kloub jako každý jiný a při neustálém
přežvykování může začít bolet z namožení. Totéž platí o přetěžování svalů.
Častá je i chronická verze problému, který se rozvine někdy až po mnoha
letech. Výsledkem mohou být také bolesti hlavy, uší a samozřejmě zubů.
4) Trpí mozek
Možná vám připadá, že se žvýkačkou v puse se lépe soustředíte. Studie
provedené na britské Cardiff University prokázaly, že žvýkající lidé
mají zhoršenou krátkodobou paměť jak v oblasti určování pořadí předmětů,
tak v jejich pojmenování. Britská studie dokonce prokázala souvislost mezi
žvýkáním a migrénami u mladistvých.
5) Zažívací potíže
Při žvýkání polykáme neobvyklé množství vzduchu. Co se s ním asi stane?
Ano, bublá ve střevech, takže varování, že žvýkačky způsobují větry a
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plynatost, je určitě třeba brát vážně. Také enzymy a kyseliny, co se vyloučí
naprázdno, mohou poškodit sliznici. Existuje proto teorie, že žvýkačky jsou
jedním z důvodů masového rozšíření syndormu dráždivého střeva i
současné epidemie střevních zánětů.
Pokud má váš trávicí systém toho neustálého provokování dost a naopak
zažívací šťávy postupně omezí, čekají vás jiné potíže: bolesti břicha,
zácpa a/nebo průjmy.
6) Poškozené zuby
Mají je sice chránit, ale nebývá to tak jednoznačné. A i v případě, že
používáte verzi bez cukru. I tak v nich je spousta kyselin a konzervantů,
které přispívají k erozi skloviny. Taky si můžete přežvykováním změnit a
poškodit postavení zubů v ústní dutině, což rovněž vede k jejich ničení.
Možnost, že vám "žvejka" vytáhne z amalgámové plomby rtuť, už raději
ani připomínat nebudeme.
7) Spousta chemie
V Británii se říká, že žvýkačka je nejjedovatější věcí v celé samoobsluze.
Vážně, co je na ní přírodního? Otázky stále vzbuzuje už složení
"gumového" základu - málokdy se na obalu uvádí, co v něm vlastně
všechno je. Možná že přežvykujeme parafín z ropy, tesařské lepidlo nebo
ovčí lanolin... K tomu přidejte příchutě, bělidla, konzervanty, zmíněná
umělá sladidla… Pro původní účel - čisté zuby a svěží dech - je asi opravdu
lepší sáhnout po starém dobrém kartáčku.
Sedmý a půltý důvod
uvádíme nakonec, protože jde jen o věc názoru:
Převalující se čelisti (a nedejbože pravidelné pomlaskávání) nejsou vhodné
do každého prostředí. Mnoha lidem - mohou to být ti, kdo rozhodují o vaší
budoucnosti – připomínají kravín a vzbuzují u nich odpor.
Pozn. Staženo z internetu.

Znakový jazyk
Než se pustíme do znakování, prosím všechny z vás, kteří jedou s
námi na tábor (a určitě se už moc těší :-)), aby mi nezapomněli donést na
lístku velikost trička, ať víme, co objednat ;-). Stejně si vás ještě obejdu, ale
kdo donese sám od sebe, má velké +.
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A teď k našemu májovému znakování.
Nejprve trochu teorie. Znakový jazyk v sobě skrývá
tzv. inkorporaci neboli včleňování, ale co to vlastně
znamená? Nehledejme za tím žádné složitosti. Díky
3D prostoru a možnosti znakovat více věcí
najednou v jednu chvíli, je velmi výhodné právě
včleňování. Znamená to tedy, že místo toho,
abychom například ukázali dva znaky, ukážeme pouze jeden. Například
“tři měsíce” neznakujeme jako číslovku tři a znak pro měsíc, ale oba znaky
spojíme, viz ukázka níže. Má to tedy spoustu výhod, a hlavně je to
mnohem rychlejší při sdělování informací.
A když už jsme u toho času, dny v týdnu, jako
takové jsme si již ukazovali v některém z minulých
čísel, ale jak můžete vyjmenovat dny v týdnu bez
použití jejich názvů? Kdo hádá, že je to dnes, zítra,
pozítří, atd. má pravdu. A my si teď ukážeme, jak
se znakuje, protože se to velmi často plete, a
přitom je to tak jednoduché. Připomeňme si ještě,
že vše, co nás čeká (budoucnost), se znakuje
směrem dopředu před nás a minulost, kterou již
známe, jakoby “odhazujeme” za sebe.
Dnes (0)
Obě ruce mají stejný tvar, palec a malíček jsou vztyčeny, ostatní prsty jsou
přitisklé k dlani (jako telefon). Jejich pozice je před tělem, zhruba v úrovni
pasu. Obě ruce se “zhoupnou” nahoru a dolů a
artikulujeme slovo “dnes”.
Pokud se tento znak provede stejně, ale pouze
jedním rázným pohybem dolů, znamená to “TEĎ”.

Zítra (+1 den)
Aktivní ruka ukazuje číslo 1 (vztyčený palec),
dotkne se brady a udělá pohyb vpřed. (Zítřek je
budoucnost.)
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Pozítří (+2 dny)
Aktivní ruka ukazuje číslo 2 (vztyčený palec a
ukazováček), palec se dotkne brady a udělá pohyb
vpřed.

Popozítří (+3 dny)
Aktivní ruka ukazuje číslo 3 (vztyčený palec, ukazováček a prostředníček),
palec se dotkne brady a udělá pohyb vpřed.
Včera (-1 den)
Aktivní ruka ukazuje číslo 1 (vztyčený palec), dotkne
se brady a udělá pohyb vzad, směrem k rameni
aktivní ruky. (Včerejšek je minulost.)
Předevčírem (-2 dny)
Aktivní ruka ukazuje číslo 2 (vztyčený palec a ukazováček), palec se
dotkne brady a udělá pohyb vzad, směrem k rameni aktivní ruky.
Předpředevčírem (-3 dny)
Aktivní ruka ukazuje číslo 3 (vztyčený palec, ukazováček a prostředníček),
palec se dotkne brady a udělá pohyb vzad, směrem k rameni aktivní ruky.
Přeji vám krásný máj a vydržte, velké prázdniny už se blíží ;-).
(Šv)

Dětský koutek
=>test o Karlu IV.
Jelikož by 14. května Karel IV. oslavil 700 let, udělali jsme pro vás o
něm test.
1. Kolika let se dožil?
a) 62 let
b) 70 let
c) 20 let

2. Kolik měl manželek?
a) 1
b) 6
c) 4
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3. Co dal postavit?
a) hrad Karlštejn, hladovou zeď,
katedrálu sv. Víta
b) Památník Vítkov
c) Hlubokou nad Vltavou

4. Kdy se narodil jeho syn Václav IV.
a) 14. února 1368
b) 26. února 1361
c) 28. března 1592

5. Kdy zemřel?
a) 1. ledna 1980
b) 29. listopadu 1378
c) 26. září 1212
Ondřej Astr, 7. B

=>vtipy
Potkají se dva šneci a jeden říká: "Kde jsi se tak rozmlátil?" A on na to:
"Víš,... já jsem to mastil z kopce a potom turbem po rovince do lesa... a
najednou přede mnou vyrostla houba!"
Učitelka říká: "Kočka se kočičí, kráva se kraví.
Dejte ještě nějaký příklad, děti."
Pepíček se přihlásí: "Žralok se ožral."
Filip Štiller, 7. A

=>křížovka
1.

rostlina plná “ostnů“

2.

první žena podle bible

3.

Úpice je ...

4.

dopravní prostředek

5.

plocha plná stromů

6.

opak noci

Matěj Píša, Pavel Jarý, 7. B
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=>omalovánka

Připravujeme
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30. 05. 2016

14:00 - 17:00

Ústní obhajoby absolventských prací

31. 05. 2016

07:00 - 12:00

Atletické finále: 1. stupeň

31. 05. 2016

14:00 - 17:00

Ústní obhajoby absolventských prací

01. 06. 2016

14:00 - 17:00

Ústní obhajoby absolventských prací

02. 06. 2016

10:00 - 11:00

MDD - vystoupení kouzelníka

02. 06. 2016

14:00 - 17:00

Ústní obhajoby absolventských prací

06. - 10. 06. 2016

Třídní výlet 9. A - Slovensko

07. 06. 2016

16:00 - 19:00

Výbor RRPŠ

08. 06. 2016

15:30 - 17:30

Jednání školské rady ZŠ Úpice-Lány

09. 06. 2016

Školní výlet 3. a 4. tříd

14. 06. 2016

16:30 - 17:30

Schůzka - tábor se znakovým jazykem

15. 06. 2016

17:00 - 19:00

Veřejná prezentace absolventských prací

16. 06. 2016

Školní výlet 2. tříd

21. 06. 2016

do 13:00

Uzávěrka hodnocení za II. pololetí

22. 06. 2016

08:00 - 13:00

Lánský vědomostní víceboj

22. 06. 2016

15:30 - 17:30

Pedagogická rada

23. - 24. 06. 2016

Výlet za žolíky

24. 06. 2016

08:00 - 11:30

Branný den - 1. stupeň

27. 06. 2016

08:00 - 13:00

Atletický čtyřboj - okrsek

28. 06. 2016

08:00 - 12:00

Lánský víceboj

29. 06. 2016

08:00 - 08:30

Den rekordů

29. 06. 2016

08:45 - 09:45

Vyhodnocení celoškolních soutěží

29. 06. 2016

16:00 - 17:00

Rozloučení s žáky 9. třídy

30. 06. 2016

09:00 - 10:00

Ocenění vyznamenaných žáků

30. 06. 2016

10:00 - 11:00

Předání vysvědčení ve třídách

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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09/ 06/ 2016
10/ 06/ 2016
13/ 06/ 2016
14/ 06/ 2016

vepřová pečeně po selsku, chlupaté knedlíky, zelí kysané
rajská omáčka, hovězí vařené, kolínka
sýr smažený, hranolky
kuře pečené, brambor

vepřová pečeně, bramborová kaše, medová mrkvička

1a, 3, 7

7

7

27. 5. 2016 - 31. 5. 2016

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

cena
obědů

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

1a, 3, 7

1a, 7

1a, 7

1a, 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

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,3,7,10

1a, 3, 7

svíčková na smetaně, houskový knedlík
spišský párek, hořčice, kečup, pečivo

28/ 06/ 2016
29/ 06/ 2016
30/ 06/ 2016

rybí porce s e sýrem, brambor

1a, 3, 4, 7

506,- Kč
550,- Kč
572,- Kč
1144,- Kč

krupicová kaše sypaná kakaem a cukrem

27/ 06/ 2016

zapečené těstoviny s uzeninou, červená řepa

1a, 3, 7

1a, 7

cheeseburger/ burger a sýr/, brambor
přírodní řízek, bramborová kaše

1a, 3, 7

4, 7

kuřecí prso pečené na zelenině, kuskus
meruňkové kuře s pečeným bramborem
kuřecí řízek smažený, bramborový salát

1a, 3, 7
buchtičky se šodó
omeleta se špenátem, brambor
1a, 3, 7
rychlá smažená rýže, (rýže, žampióny, slanina, hrášek)
špagety carbonara ( špagety, angl. slanina, smetana, sýr)1a, 7 1a, 8, 7

21/ 06/ 2016
22/ 06/ 2016
23/ 06/ 2016
24/ 06/ 2016

azu po tatarsku, špagety sypané sýrem

1a, 7

ryba pečená s dýňovými semínky, brambor

čočka červená, vepřová pečeně

20/ 06/ 2016

koprová omáčka, knedlík houskový, vejce vařené

1a, 3, 7

1a, 7

1a, 3,7

hovězí perkelt, dušená rýže
vepřová rolka uzená, bramborový knedlík, špenát

1a

1a, 3, 7

1a

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a

1a

1a, 3, 7

chilli noc carne/ fazole, hovězí maso/, chléb
langoše se sýrem a kečupem
halušky nasladko s ořechy a tvarohem

bramborové knedlíky plněné uzeninou, zelí kysané
masové kuličky v houbové omáčce, těstoviny

bramborový guláš, chléb
šoulet / hrách a kroupy/, uzená kýta

1a, 3

7

1a, 3,7

7

1a, 3, 7

alergeny

15/ 06/ 2016
16/ 06/ 2016
17/ 06/ 2016

1a, 7

1a,3,7

4, 7

bublanina s ovocem
barevné těstoviny se sýrem a pórkem

07/ 06/ 2016
08/ 06/ 2016

toskánské vepřové s česnekovou kaší

7

ryba v rajčatech, brambor

rýžová kaše se skořicí

06/ 06/ 2016

1a, 7,

1a, 3, 7

1a

1a, 3

vepřový vrabec, bramborový knedlík, zelí kysané

VOLBA 2

vepřová pečeně na houbách, dušená rýže
cikánská hovězí pečeně, houskový knedlík

hovězí guláš, kolínka

DATUM
lívance se zakysanou smetanou a švestkami
hermelínové rizoto
těstoviny s modrým sýrem a ořechy

VOLBA 1

1. 6. 2016 - 30. 6. 2016
01/ 06/ 2016
02/ 06/ 2016
03/ 06/ 2016

alergeny

JÍDELNÍ LÍSTEK

