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Naši “NEJ” v květnu 2016
Sport 6. - 9.
Matěj KAIZR (9. A)

Sběr bylin
Kristýna BOROVSKÁ (8. B)

Sběr papíru
Hana SEDLÁČKOVÁ (7. B)

Hádanky na Moodle
Jakub DIBELKA (5. A)
Martin KREJZL (8. B)
Tomáš GODER (6. A)

Soutěž na www.zsul.cz
správná odpověď: 14. května 1316
Radim DIRBAK
Petr ŽĎÁRSKÝ
Romana SUCHÁNKOVÁ
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Soutěž mladých zdravotníků
V okresním kole si hlídka ve složení Matěj Píša, Pavel Jarý (oba 7. B),
David Rak (8. A), Lucie Boudyšová (8. B) a Tomáš Goder (6. A) vybojovala
postup do krajského kola, které je společné pro Královéhradecký a
Pardubický kraj a proběhlo ve středu 25. května 2016 v Ústí nad Orlicí.
Družstvo si muselo poradit s ošetřením uzavřených zlomenin, tržných ran,
otevřenou zlomeninou a resuscitací. Tréma z velké soutěže a respekt ze
soupeřů udělaly své. V konečném pořadí jsme obsadili 6. místo.
Všem lánským zdravotníkům děkuji za celoroční
práci, vzornou a úspěšnou reprezentaci školy a těším se
na shledanou v příštím roce. Doufám, že v září naše řady
posílí letošní druháci. Děkuji též Lucce Boudyšové (8. B) a
Petře Janečkové (7. A) za přípravu menších dětí na
soutěže a za pomoc při vedení zdravotnického kroužku
pro žáky 3. - 5. tříd.
(Jč)

Láňáci bodovali v Poháru rozhlasu
Ve čtvrtek 12. května 2016 pan ředitel obdržel seznam škol, jejichž
družstva postoupila do okresního kola v Poháru rozhlasu. Pro nás to byla
zpráva pozitivní. Všechny naše týmy se objevily ve středu 17. května v
okresním kole ve Dvoře Králové nad Labem. A opět nezklamaly. Mladší
dívky nakonec skončily čtvrté, těsně pod stupni vítězů. Postupovaly až z 8.
místa. Starší žákyně obsadily pátou příčku. Z první pozice na okres
odjížděli starší chlapci, kteří svůj post obhájili a
postoupili do kraje. Mladší chlapci brali stříbro a
čekali na informaci, zda postoupí dle počtu bodů
na kraj. Naše přání se vyplnilo a obě chlapecká
družstva startovala v úterý 24. května v Novém
Městě nad Metují.
V krajském kole v Poháru rozhlasu Láňáci opět
bodovali a přepisovali tabulky rekordů. Matěj
Kaizr (9. A) během týdne vytvořil dva nové rekordy
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v běhu na 1500 metrů. Ten poslední má hodnotu
4:40,59 s. Filip Pančík (8. A) se přenesl přes laťku ve
výšce 176 cm a je to letos již jeho třetí přepis rekordu
ve skoku vysokém. V konečném pořadí starší chlapci
skončili na 5. místě. Mladší chlapci obsadili vynikající 2.
místo.
Všem lánským atletům děkujeme za super výkony a vzornou reprezentaci
školy.
(Pk Tv+sport)

Olympijský víceboj
Již potřetí za sebou se lánská škola
zapojila do celorepublikové soutěže Sazka
Olympijský víceboj. Hlavním cílem této soutěže
je zapojit co nejvíce žáků do pravidelného
sportování. Během školního roku jsme plnili osm
disciplín, které byly zaměřené na vytrvalost, sílu,
ohebnost, odraz, pružnost, rychlost. Mezi školami Královéhradeckého
kraje jsme skončili na 16. místě a v kategorii škol s počtem žáků 201 – 300
jsme získali zlato. 30. června 2016 si 240 žáků naší školy, kteří splnili všech
osm disciplín, společně s klasickým vysvědčením odnese i vysvědčení
olympijské.
(Jč)

Atletické finále
V úterý 31. 5. na lánském hřišti proběhly poslední letošní závody žáků
1. - 5. tříd, tentokrát v atletice. Bohužel naši nejmenší nedokázali navázat
na úspěchy svých starších spolužáků z minulých týdnů.
Ve všech čtyřech kategoriích jsme obsadili poslední
místa, tedy čtvrtá. Tři poháry zaslouženě putují na ZŠ
Bratří Čapků a jedno vítězství je v držení ZŠ a ZUŠ ve
Rtyni v Podkrkonoší.
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Na stupně vítězů z naší školy v jednotlivcích vystoupili:
Nela Čápová (5. A) - 1. místo v běhu na 50 metrů a 3. místo ve skoku
dalekém,
Jakub Chobotský (2. A) - 3. místo v hodu míčkem,
Barbora Horáková (3. A) - 3. místo v běhu na 50 metrů,
Josef Zima (5. A) - 2. místo v běhu na 50 metrů,
Anna Absolonová (2. A) - 1. místo v běhu na 300 metrů.
V konečném pořadí celoroční soutěže Grand Prix nám patří 3. místo.
Vítězem se opět stala ZŠ Bratří Čapků Úpice, druhá byla ZŠ a ZUŠ Rtyně v
Podkrkonoší, čtvrtá skončila ZŠ Malé Svatoňovice.
Našim nejmenším patří pochvala za bojovnost. V příštím roce se zlepšíme!
(Jč)

Sport a deváťáci
Velký podíl na sportovních úspěších, které jsme zaznamenali v
posledních dvou letech, mají i letošní deváťáci. Nikdy neodmítli
reprezentovat naši školu a rádi nosili lánský dres. Z dívek jsou to Anička
Goderová, Domča Prouzová, Gábina Jursíková, Lucka Melicharová a Terka
Šímová. Na lánských soupiskách se nejčastěji opakovala tato chlapecká
jména: Marek Adamec, Matěj Kaizr, Milan Miko, Ondřej Pytlík, kteří hájili
naše barvy v atletice, basketu, fotbale a trojutkání.
Deváťáci, děkujeme za úspěchy, které jste pro lánskou školu
vybojovali. Za největší úspěch považujeme vaše super výkony v květnovém
Poháru rozhlasu. Matěj Kaizr a
Milan Miko se ještě stihli před
ukončením své docházky na Lánech
zapsat do tabulky rekordů.
Přejeme vám hodně studijních a
sportovních úspěchů na střední
škole.
(Pk Tv+sport)
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Den prevence na lánské škole
Pokud jste během 17. a 24. května
zavítali do areálu lánské školy, měli jste
možnost vidět pohromadě složky IZS
(Integrovaného záchranného systému).
Všichni pozvaní si pro žáky připravili
zajímavé informace ze svého oboru. Děti
byly proškoleny v poskytování první pomoci. Měly možnost prohlédnout si
sanitku a její vybavení. Pod vedením Městské policie Trutnov a Policie ČR
řešily konkrétní dopravní situace na improvizovaných křižovatkách.
Nechyběly ani ukázky vybavení policistů, mladší žáci si dokonce vyzkoušeli
střelbu ze vzduchovky. Úpičtí hasiči seznámili děti s důležitými telefonními
čísly a připravili pro ně překážkovou dráhu se závěrečným stříkáním na
plechovky. Ani zde nechyběla prohlídka jejich auta. Mladším žákům se
věnoval lektor z Besipu a pracovnice z Riapsu Trutnov, které dětem pomocí
příběhu vysvětlily, jak by se k sobě měly chovat. Prevencí rizikového
chování se zabývala mluvčí Policie ČR Šárka Pižlová a školní psycholožka
Mgr. Lenka Mikesková. Tato témata byla určena pro druhý stupeň, kdy žáci
zhlédli film a poté ho společně rozebírali.
Do programu pro druhý stupeň byla zahrnuta i volba povolání, proto
do školy již poněkolikáté zavítal pan Petr Kozák se svými studentkami,
které připravily pro všechny výborné
míchané nápoje. Při té příležitosti
představil školu v Nové Pace a její obory
zaměřené na gastronomii.
N e z b ý vá, n e ž v š e m j e š t ě j e d n o u
poděkovat a těšit se na další spolupráci.
(Ji)

Uteklo to jako voda
Těch devět let uteklo neskutečně rychle…
Pamatuji si, jak jsem šla první den do školy. Doprovázeli mě mamka,
taťka a babička. Měla jsem strašnou radost, že už také můžu chodit do
školy, ale zároveň jsem měla i strach, co všechno přijde, jaké kamarády si
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najdu a jak budu tolik nového zvládat. Přišli jsme a přivítala nás celá škola.
Poté jsme šli do třídy. Hned, jak jsem viděla usmívající se paní učitelku
Dědkovou a své nové spolužáky, věděla jsem, že začíná nejhezčí éra mého
života. Během pobytu v ÚLu nás různě spojovali, rozdělovali, ale teď jsme
zase všichni pohromadě. Hrozně to všechno uteklo.
Z této školy si odnáším spoustu informací, vědomostí, ale hlavně ty
nejkrásnější zážitky, na které budu vzpomínat celý život. Zažili jsme zde
spoustu výletů, exkurzí, víkendovek a různých dalších akcí, na kterých byla
možnost se spřátelit i s ostatními spolužáky. Hned bych si těch devět let
dala od začátku, ale to nejde, my musíme jít dál.
Bude to opět stejné jako před devíti lety s jednou jedinou výhodou.
Jsme všichni starší a lépe se s tím dokážeme poprat než ti „špunti“, kteří
tady začínali. Po ÚLu se nám všem bude stýskat a budeme na dobu
strávenou v něm dlouho vzpomínat. Budu ho
chodit navštěvovat, abych viděla, jak se mění
a jak rostou další malé včeličky.
Nejkrásnějších devět let v mém životě. Děkuji,
že jsem mohla vyrůstat a vzdělávat se právě
tady!
Gabriela Jursíková, 9. A
Na první stupeň základní školy jsem docházela do Batňovic.
Přechodu na jinou školu jsem se hodně bála. Nejvíce mi asi pomohla má
nejlepší kamarádka Lucka, která přecházela se mnou na stejnou školu, a to
do Úpice na Lány.
Nejhorší byl první den. Všichni se na nás dívali a něco si říkali, bylo
to nepříjemné. Později jsme však i tady našli své kamarády. I přes všechny
překážky to uteklo hrozně rychle. Za ty čtyři roky, co tu jsem, se nám
trochu měnili lidé ve třídě, myšleno tak, že jsme byli přeřazováni a
slučováni. Říkám si, že na druhém stupni jsme nikdy nebyli ti hodní. I když
nám třídu v 8. ročníku přizpůsobili tak, abychom byli schopni podávat
výborné výsledky, nejspíše jsme nesplnili očekávání. Ale nejhorší je to asi
teď v 9. třídě. Přijde mi, že najednou jsme všichni více nespokojení a
dáváme to najevo. Nebojíme se prosadit svůj názor a neustále vedeme
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rozepře s učiteli. Už si jen občas říkám, kdy už to naše věčné dohadování o
tom, že my máme pravdu, skončí.
Přijímací zkoušky máme úspěšně za sebou a nyní již doděláváme
prezentace na absolventské práce. Už nám toho moc nezbývá. Nástup na
střední školu se rychle blíží. Mně ho opět usnadní má stále nejlepší
kamarádka Lucka. Předtím nás ale čekají ty vysněné
prázdniny. V každém z nás jistě hlodá myšlenka o
našich kamarádech, které nyní potkáváme ve škole,
ale brzy se i s nimi budeme muset rozloučit tak, jako
jsem to zažila při přestupu z Batňovic. I přes pár lidí,
které jsem ve třídě neměla moc v lásce, mi bude tato
třída chybět. Jedna etapa končí a jiná začíná.
Natalie Škaloudová, 9. A
Devět let… Nemohu uvěřit tomu, že těch devět let uteklo tak rychle.
Vzpomínám si na první den, kdy jsem se stala žákyní 1. A na lánské škole.
Vše pro mě bylo neznámé. Pamatuji si, že jsem byla nervózní, ale jakmile
jsem vešla do krásné třídy se stěnami vyzdobenými obrázky, kde se nás
ujala paní učitelka Dědková, nervozita ze mě spadla. Roky plynuly a
najednou už jsme byli žáky druhého stupně, začalo přibývat víc a víc
učení, už to nebylo tak jednoduché jako dříve. Nikdy by mě nenapadlo, že
vše tak rychle uteče. Vybavuji si rozhovor, kdy jsme byli s mou kamarádkou
asi v šesté třídě, kolem nás procházeli deváťáci a my jsme si říkaly, že za
pár let budeme těmi nejstaršími na škole právě my. Samozřejmě jsem
počítala s tím, že jednou budu také deváťačkou a budu se muset se svou
třídou loučit, ale nějak mi nedochází, že jsem jí už teď. Pořád nemůžu
uvěřit tomu, že v září nenastoupím do této školy, že neuvidím ty staré
známé tváře, nebudu si povídat s těmi samými kamarády o tom, jaké byly
prázdniny, nesednu si ani do té stejné třídy, nebudou mě učit ti samí učitelé.
Už prostě nebudu žákyní lánské školy.
Musím říct, že jsem si těch devět let užila, náš kolektiv se mnohokrát
změnil, ale i tak jsem velmi ráda, že jsem mohla patřit zrovna do této třídy.
Našla jsem si tu skvělé kamarády, troufám si říct na celý život. Velké díky
také patří učitelům, kteří to s námi také někdy neměli jednoduché. Bude mi
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to všechno chybět. Lánská škola byla krásnou etapou mého života. Bohužel
vše jednou končí, ale něco jiného zase začíná..
Dominika Prouzová, 9. A
Vzpomínám si jako by to bylo včera. Maminka
mi o letních prázdninách oznámila, že 1. září se
stanu školáčkem.
Byl jsem šťastný jako blecha, když jsem usedl
na plastové židličky, které byly rozestavěny do kola.
Mojí největší radostí byl kornout plný sladkostí.
Pan ředitel pronesl proslov a my konečně mohli
prozkoumat budovu našeho druhého domova. Ještě teď si ten den
pamatuji, naše třídní, paní učitelka Kneřová, nás hned na první dojem
zaujala. Byla hodná. Měl jsem ji celou první třídu rád a zůstane mi v srdci
ještě hodně dlouho, protože vzpomínky na ni jsou krásné. V té době byla
mou nejoblíbenější učitelkou. Čas plynul jako voda a my se z prvního
stupně přesunuli na druhý. Z jedniček a dvojek, které pro nás byly normální
a běžné, jsme začali dostávat i horší známky.
Potom přišla puberta a život venku, který se taky odrazil velice na
prospěchu. A je to tu, přijímací zkoušky na střední školy, na kterých obstáli
všichni. Ale největší zásluhu na našem úspěchu na zkouškách mají paní
učitelka Votočková a Jiřičková, které nás na ně výborně připravily.
Blíží se konec deváté třídy a my jsme dostali za úkol vytvořit
absolventskou práci na libovolné téma. Já si vybral u pana učitele Kejzlara,
který mi s
vypracováním velmi pomohl. Cením si toho. A zbývá jen
obhajoba práce, kterou snad každý zvládne. V divadle se rozloučíme a
půjdeme každý svou vlastní cestou.
Za celých devět velice děkuji své třídě i paní
učitelkám a pánům učitelům. Na tuto školu budu
vzpomínat v dobrém a jsem rád, že jsem absolvoval.
Své vlastní děti na tuto školu, pokud budu bydlet stále
v Úpici nebo okolí, určitě bez rozhodování dám.
Marek Adamec, 9. A
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A tak šel čas . . . 9. A

10

11

Zvířátková olympiáda
Květen jsme věnovali atletice. Nejprve jsme soutěžili o „ŠNEKA
ŠAMPIONA“ v běhu na 60 metrů. Tento běh je součástí Olympijského
víceboje. Plnili jsme i další disciplíny „LVÍHO KRÁLE“, hod kriketovým
míčkem, skok daleký a vytrvalostní běh. Dokončili jsme olympijský víceboj.
Každý účastník na konci června společně s vysvědčením
obdrží diplom se svými výkony. Všechny naše výkony ze
Zvířátkové olympiády a výsledky z okrskových soutěží se
započítavají do celoroční soutěže „O nejlepšího
sportovce školy“ – 1. - 5. třída. První tři v kategorii dívek
a chlapců budou vyhlášeni a odměněni na konci června.
1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. GABRIELA ABSOLONOVÁ

1. PETR ABSOLON

2. Sindy Ďuranová

2. Jiří Marel

3. Sára Daňková

3. Jiří Švihálek

2. TŘÍDA
1. ANNA ABSOLONOVÁ

1. FILIP RAABE

2. Karolína Křížková

2. Jonáš Kyselica

3. Vu Thi Jen Nhi

3. Tomáš Zelinka

3. TŘÍDA
1. TEREZA ABSOLONOVÁ

1. LUKÁŠ BORSKÝ

2. Barbora Horáková

2. Patrik Vítek

3. Dorota Vojtěchová

3. Alexandr Lakatos

4. TŘÍDA
1. NIKOLA WEISSOVÁ

1. LADISLAV ČERMÁK

2. Tereza Janečková

2. Jan Horák

3. Adéla Koudelová

3. Ondřej Netolický
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5. TŘÍDA
1. NELA ČÁPOVÁ

1. MARTIN TOMEK

2. Barbora Sobolíková

2. Josef Zima

3. Anna Pytlíková

3. Vít Bekr

(Jč)

Jak to vidím já . . .
=>Můj utajený ráj
Můj utajený ráj je tenis, tenisový kurt v Úpici.
Navštěvuji ho dvakrát týdně, v pondělí a ve středu
vždy jednu hodinu. Pan trenér nám říká, že si máme na
druhé půlce kurtu představit někoho, koho nemáme rádi, a
hned nám to jde lépe. Je to můj utajený ráj, protože když
jste naštvaní, můžete vše ze sebe „vybouchat.“ Je jen na
vás, jak s tím vším vynaložíte.
Tenis mě moc baví a mým utajeným rájem zůstane ještě dlouho.
Martina Bártová, 7. B
Každý si ráj představuje jinak, ale já mám naprosto jasno… Toto
místo se nachází na venkově, kde jsem konečně odříznutá od města, blízko
přírody a zvířat, hlavně koní. Nachází se v malé nejmenované vesnici
nedaleko Německa.
Hana Sedláčková, 7. B
Svůj ráj jsem si zatím nikdy nevybavovala. Ale vidím ho jako magický
a tajemný. Mým zájmem jsou knížky. Ráda bych v nich žila. Plno tajemných
a kouzelných trpaslíků, hrdinů, strážců a podobně. Mám ráda akční,
dobrodružné, historické a scifi knihy. Chtěla bych se podívat do knihy o boji
a lásce.
Knížky miluji a kdyby to bylo možné, skočila bych do nich.
Zuzana Horáková, 7. B
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Můj utajený ráj je rybaření. Vždy, když jedu s tatínkem na ryby,
strašně se těším a nemohu se dočkat, až nějakou rybu chytím. Když ryba
zabere, těším se, že ji mohu vytáhnout, pak
odháčkovat a hodit zpátky do vody. Po té znova
nahodit a čekat, než zabere ta další. Moc se mi líbí
ticho a klid u vody, většinou i ten šumot listů ve větru.
Jsem ráda, že jsem takový ráj našla.
Denisa Kubišová, 7. A

Úspěšná spolupráce ZŠ Úpice-Lány se školní
psycholožkou Mgr. Lenkou Mikeskovou
V rámci projektu Poskytování odborných informací a vzdělání
odborné i laické veřejnosti začala tento školní rok na lánské škole pracovat
školní psycholožka, Mgr. Lenka Mikesková. Náplní její činnosti bylo
poskytování odborných rad nejen žákům, učitelům, ale i rodičům. Proto
během roku proběhly tři tzv. rodičovské skupiny. Na těchto sezeních se
probírala různá témata. Nejvíce rodiče zaujalo téma puberty a rizikového
chování dětí napříč všemi věkovými kategoriemi. K příjemné atmosféře
přispělo i občerstvení v podobě moučníku, o který se vždy postarala jedna
maminka. Tato setkání byla velice přínosná, proto v nich budeme
pokračovat i příští školní rok. Témata jsou již navržena. Jedním z nich je
např. řešení stresujících situací v životě dětí (rozvod, pohřeb…).
Podobná setkání proběhla i pro učitele. I když se pedagogové
setkávají každý den a řeší problémy, na těchto schůzkách našli prostor
zabývat se určitými problémy hlouběji a najít další možná řešení. Paní
psycholožka má mnoho zkušeností i z jiných škol, tudíž nabídla vždy i jiný
pohled na danou situaci.
Za všechny její aktivity bychom chtěli jménem žáků, učitelů i rodičů
paní psycholožce ještě jednou poděkovat.
(Ji)

Spolupráce ZŠ Úpice-Lány a Městského úřadu
Dlouhodobě a prudce narůstající počet problémů se žáky ze sociálně
znevýhodněného prostředí vedl v červnu 2015 k prvnímu pracovnímu
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setkání představitelů města se zástupci obou úpických škol, Policie ČR,
pracovníků ÚP Trutnov, OSPOD Trutnov a dětské lékařky.
V průběhu jednání byly formulovány návrhy k odstranění zjištěných
nedostatků. ZŠ Úpice-Lány, která jednání iniciovala, v uplynulém roce
bezezbytku využila příležitosti spolupracovat s příslušnými institucemi.
Mgr. Bc. Jindra Pavlišová a její tým sociálně správního odboru MÚ
Úpice se výrazně zasloužily o vyřešení všech případů dlužných plateb a
pohledávek našich žáků oproti škole. Pomohly také koordinovat nevhodné
chování některých rodičů k pedagogickým pracovníkům a společně s nimi
se lánské škole podařilo nově získat některé rodiče pro lepší spolupráci
s učitelským sborem a další k tomu, aby vůbec začali plnit zákonnou
povinnost posílat své děti řádně do školy.
V konkrétních případech žáků s opakovanou nebo problematickou
absencí výrazně pomohly dětské lékařky. Nelze opomenout ani výbornou
kooperaci s Bc. Evou Morávkou z ÚP Trutnov.
ZŠ Úpice-Lány si velmi cení nové součinnosti a plánuje v ní pokračovat
i v příštím školním roce.
(ZŠ Úpice-Lány)

Školní dílničky – výroba her
V průběhu měsíce května jsme uspořádali dílničky, kde nám naši žáci
z druhého stupně pomohli při výrobě dřevěných her na chodbu v prvním
patře. Řezání pomocí lupínkové pily, broušení, natírání a další činnosti s tím
spojené šly všem od ruky. Velmi děkujeme za pomoc a věříme, že se našim
žáčkům budou od září hry na zdech líbit a budou je rádi využívat. Můžete
se těšit na piškvorky, dámu a další… Nechte se překvapit.
(Šv)

Výlet dětského parlamentu
13. 6. 2016 vyrazilo 27 nejaktivnějších parlamenťáků směr Hradec
Králové. Mohli si vybrat paintball nebo lanové centrum. Obojí je na
Stříbrném rybníku v pěkném přírodním areálu. Z obou atrakcí odcházely
děti spokojené, jediné, co nám pokazilo zážitky, bylo počasí. Po poledni
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začalo dost pršet, takže jsme program ukončili o něco dříve. Před
odjezdem domů jsme se zastavili v obchodním centru Futurum, kde si
někteří nakoupili pěkné dárečky, ze kterých měli doma určitě radost i
rodiče.
Tato akce byla pro parlamenťáky
pomyslnou tečkou za tímto školním
rokem. Děkujeme jim za jejic h
činorodost a práci pro školu. Věříme,
že i v dalším školním roce vymyslí akce,
při kterých se budeme všichni bavit.
(Ji)

Zážitkový kurz aneb výlet 8. B
6. června se vydali žáci 8. B a
čtyři žáci z 8. A

na Bokouš. Není to

daleko, ale o táborové základně
schované u lesa nikdo nevěděl. Hned na
příjezdové cestě je čekal první zážitek.
Přivítalo je postupně několik zajímavých
postav – exotický tanečník, kněz a
bezdomovec. Všichni jim svým originálním způsobem vysvětlili, co je čeká.
Ale to, co je opravdu po dobu dvou dnů čekalo, nikdo z nich netušil. Byl to
jeden zážitek za druhým, jeden příjemný, druhý šílený, ale všichni si to
užívali na 100 %. Nechyběly ani adrenalinové disciplíny, hry, koupání,
táborák… Navíc tu dobře vařili, takže, co více si přát. Snad jen větší teplo
v noci. 9 stupňů je pro nocování ve
stanu s podsadou fakt málo. Výlet
přežili všichni, někteří s malou
úhonou, ale nikdo nelitoval, že se
programu zúčastnil. Naopak by
mnozí zůstali ještě déle.
(Ji)
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Fakta o pitném režimu
Denně by člověk měl vypít minimálně 1,5 litru tekutiny (v
případě, že konzumuje hodně potravin, které jsou bohaté
na vodu). Maximální hranice je velmi individuální,
dlouhodobá nadměrná konzumace tekutin snižuje funkci
ledvin a zatěžuje organismus.
Nejlepší je pít obyčejnou vodu z vodovodu: obsahuje
vyvážené množství látek a je vhodná ke každodennímu pití. Bez obav
můžete konzumovat jen kojenecké vody, pramenité a slabě mineralizované.
Omezeně sahejte po minerálních vodách, zejména silně mineralizovaných.
Jen zcela výjimečně pijte limonády, colové nápoje, ochucené minerální
vody nebo energetické nápoje. Důvodem je cukr, který jen zvyšuje pocit
žízně, a jeho "prázdné kalorie"; dále umělá sladidla, z nichž některá
zvyšují chuť k jídlu, nebo oxid uhličitý, který spolu s organickými kyselinami
(ochucovadla) poškozuje zubní sklovinu.
Pokud pijete málo, pak na mírnou dehydrataci vás může upozornit také
sucho v ústech, oschlé rty, škytavka při jídle, tlak v okolí žaludku nebo
suchá pokožka. Jako stoprocentně spolehlivý ukazatel poslouží barva moči
a intenzita, s jakou na toaletu chodíte.
Britští vědci dokonce spustili kampaň: Keep it light (Udržuj ji
světlou), která upozorňuje na to, že jedině barva moči je
správný indikátor. Pokud jdete jednou za den a všimnete si, že
je moč hodně tmavá, raději kolem sebe rozmístěte lahve s
vodou, abyste na doplňování tekutin nezapomínali.
(Tch)

Co dělat, když . . .
Milí žáci, blíží se prázdniny, takže si připomeneme několik zásad, jak
se máte chovat, abyste je přežili bez úhony:
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1. Vždy myslete (k tomu by vám mělo posloužit to, co se schovává ve vaší
hlavě).
2. Neblázněte (jinak skončíte u Chocholouška, kdo ho nezná, zeptá se
doma).
3. Užívejte si volna s rozumem (ti, kteří ho někam schovali, tak ho rychle
najdou).
4. Poslouchejte rodiče (pokud vás o prázdninách „zabijou“, už se
neuvidíme).
5. Neusínejte na sluníčku (fakt to bolí…).
6. Nezapomeňte, že na silnici nejste sami, auto je
vždy silnější (a vy to už asi nerozchodíte).
7. Při koupání nepřeceňujte své síly (pod vodou
vydržíte asi 2 minuty a skákání šipky do 1 m
hloubky také není vhodné…).
8. Při nočních zábavách se chovejte slušně (kdo vás má poslouchat a
uklízet po vás…).
Prostě si užijte prázdniny a dávejte na sebe pozor!!!
(Ji)

Absolventské práce veřejně
Ve středu 15. června 2016 od 17 hodin se v učebně 8. A představili
aktéři nejzajímavějších absolventských prací. Stovka přítomných vyslechla
"obhajoby" děl vybraných autorů, tj. Ondřeje Bekra (Vodní svět v Evropě a
v ČR), Natalie Škaloudové (Záchrana lidského života v kritických
situacích), Anny-Marie Goderové (Skoky na lyžích a olympijští medailisté),
která si přivedla i svého otce, majitele bronzové medaile ze ZOH v
Albertville, dále Kateřiny Sixtové (Whitney Houston), Terezy Šímové
(Baseball a softball), Jakuba Zákravského (Babybox) a Ondřeje Pytlíka
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(F. C. Barcelona). Všichni žáci 9. třídy obdrželi na závěr certifikát o
obhajobě absolventské práce s hodnocením od tříčlenné komise.

(Ks)

Dětem chutná
Soudě podle dotazníku, který děti dostaly k vyplnění 18. 4. 2016,
žákům ZŠ Úpice-Lány ve školní jídelně chutná. Anketu
vyplňovalo 103 žáků I. stupně a 91 žáků II. stupně. Průměrná
známka dětí ve věkovém rozptylu 6 až 10 let byla 1,70; starší
žáci (11 - 15 let) ohodnotili školní stravování průměrnou
známkou 2,28. Za nejoblíbenější jídlo byla bezkonkurenčně
označena (jak u mladších, tak u starších dětí) pizza. O
druhé místo se podělily svíčková a langoše. :-)
(Ks)

Znakový jazyk
Je tu poslední měsíc v tomto školním roce a čekají nás prázdniny, na
které se určitě všichni moc těšíte. Mnozí z vás s námi pojedou na tábor,
takže si nezapomeňte zabalit vše potřebné, a už se stačí jen těšit.
Připomínám, že příjezd na tábor je kdykoliv během dopoledne, 17. 7. 2016
od 9:00 do 12:00 hodin.
A teď už ke znakování. Ukážeme si několik letních, nebo chcete-li
prázdninových znaků. Hned ten první bude patřit mezi velmi oblíbené. Tak
se do toho dáme, přeji hezké učení a krásné
prázdniny.

Prázdniny / volno
Obě ruce jsou v úrovni hrudi, palce se dotýkají
těla. Dlaně směřují směrem k zemi a roztaženými
prsty kmitáme (jako kdyby pršelo).
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Voda
Aktivní ruka (ta, kterou píšete) se palcem dotýká
brady, dlaň směřuje k zemi a roztaženými prsty
opět kmitáme, stejně jako u znaku „prázdniny“.

Výlet
Obě ruce mají tvar, jako když ukazujete číslo
2. V úrovni před obličejem dělají obě ruce
malé kolečko, kdy oba ukazováčky jsou
vztyčeny vzhůru.

Procházka
Ruce se vztyčenými ukazováčky střídáme
v pohybu nahoru a dolů v oblasti před
tělem.

Slunce
Ukazováčkem aktivní ruky uděláme kolem
obličeje kolečko proti směru hodinových
ručiček. Začínáme v oblasti nad čelem, kde také
skončíme a následně se tvar ruky změní na
vztyčený ukazováček a prostředníček (tvar
písmene V). Pohybem v zápěstí směrem dolů
naznačíme svit slunce (sálání tepla).

Krásné léto a v září opět na znakovanou.
(Šv)
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Dětský koutek
=>sudoku

=>omalovánka
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Fotografie

Dopravní den

Plavecký výcvik

Pohár rozhlasu

Zátopkova desítka

Zátopkova desítka
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Bleší trh

Lyžařský výcvik

Úpická laťka

Den Země

Připravujeme
01. - 08. 07. 2016

Příměstský tábor školní družiny - Úpice

17. - 27. 07. 2016

Letní tábor na Pavlátově louce - Nové Město nad Metují

01. 09. 2016

08:00

2. - 9. tř.: Zahájení školního roku 2016/2017

01. 09. 2016

09:00

Vítání prvňáčků

02. - 05. 09. 2016

7. - 9. tř.: Elektronická volba volitelného předmětu

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/ 09/ 2016
06/ 09/ 2016

hovězí guláš, kolínka

15/ 09/ 2016
16/ 09/ 2016
19/ 09/ 2016
20/ 09/ 2016

losos na bylinkách, bramborová kaše

holandský řízek, brambor
vepřová rolka uzená, bramborový knedlík, špenát
maso tří vůní, dušená rýže

vepřové maso po selsku, chlupaté knedlíky, zelí kysané

ryba pečená s dýňovými semínky, brambor

1a

4,7

1a

1a,

4, 7

28/ 09/ 2016
29/ 09/ 2016
30/ 09/ 2016

Státní svátek

29. 8. 2016 - 31. 8. 2016

9 hod.- 11.30 hod

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

sekaná pečeně, bramborová kaše
slepice na paprice, halušky

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

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

Státní svátek
domácí buchty s mákem a tvarohem
opékané nudle s čínským zelím

krupicová kaše sypaná kakaem a cukrem
špekové knedlíky, zelí kysané

483,- Kč
525,- Kč
546,- Kč
1092,- Kč

omeleta se špenátem, brambor
lasagně s mletým vepřovým masem a zeleninou
špagety carbonara ( špagety, angl. slanina, smetana, sýr)

zeleninové lečo, brambor
kynuté knedlíky s džemem

langoše se sýrem a kečupem
halušky nasladko s ořechy a tvarohem

1a, 3, 7

1a,
1a,3,3,77

1a, 7

1a, 7

1a,

1a, 3, 7

1a, 3, 7

3, 7

1a, 7

1a, 3,7

1a, 3, 7

1a, 3

1a,

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3,

3,7

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, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 4, 7

cena
obědů

26/ 09/ 2016
27/ 09/ 2016

rybí porce se sýrem, brambor

zapečené těstoviny, červená řepa

1a, 3, 7

1a, 7

hamburská kýta na smetaně, houskový knedlík
přírodní řízek, bramborová kaše

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

21/ 09/ 2016
22/ 09/ 2016
23/ 09/ 2016

13/ 09/ 2016
14/ 09/ 2016

vepřová kýta po italsku, těstoviny

1a, 3, 7

vepřový vrabec, bramborový knedlík, zelí kysané
rýžový nákyp s meruňkami

střapačky se zelím

12/ 09/ 2016

sýr smažený, brambor

1a, 3, 7

1a, 7

1a, 3, 4, 7

vepřová panenka na švestkách, hranolky
segedínský guláš, houskový knedlík

piškotová bublanina s ovocem
vepřová játra na roštu, brambor, tatarská omáčka

lívance se zakysanou smetanou a švestkami
brokolice se šunkou a sýrem, brambor

VOLBA 2

kuřecí plátek na zelenině, těstovinová rýže
palačinky s džemem
hrachová kaše, uzená kýta, okurka kysaná

rybí filé smažené, brambor

azu po tatarsku, špagety sypané sýrem

01/ 09/ 2016
02/ 06/ 2016

DATUM

kuřecí řízek, brambor
rizoto z vepřového masa sypané sýrem, červená řepa

VOLBA 1

1. 9. 2016 - 30. 9. 2016

07/ 09/ 2016
08/ 09/ 2016
09/ 09/ 2016

1a, 3, 7

1a, 3

7

1a, 3, 7

alergeny

JÍDELNÍ LÍSTEK

