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Naši “NEJ” v červnu 2017
Sport 6.-9.
Matyáš VINTR (8. B)
Sběr bylin
Natálie PROKOPOVÁ (1. A)
Sběr papíru
Martina BÁRTOVÁ (8. B)

Hádanky na Moodle
Jakub DIBELKA (6. A)
Marek FULKA (5. A)
Josef ZIMA (6. A)

Soutěž na www.zsul.cz
správná odpověď: Labe a Orlice
Ondřej PETERA (6. A)
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Noví Láňáci
Jako obvykle slavnostní akt
p ř i v í t á n í n ov ýc h p r v ň á č k ů
zahájila lánská hymna. Tradice
velí, že během této významné
chvíle jsou všichni žáci 1. třídy
představeni ostatním
spolužákům. Zároveň všec h
šestnáct novýc h přírůstků
obdrželo od své třídní učitelky
Mgr. Daniely Dvořáčkové lánský
kornout štěstí, z rukou pana místostarosty Karla Šklíby lánský odznak na
lánské šále a od paní předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti Mgr.
Stanislavy Mertlíkové pamětní list na tento den. Na pondělí 4. září 2017,
které bude mít dozajista v rodinných albech, ať papírových či
elektronických, významné místo. Své místo v rámci slavnostního dopoledne
má i poděkování kolegyním z mateřských škol, které naše nové klienty
skvěle připravují. Velké díky za náměty a vstřícnost zaznělo na adresu
členů Školské rady i výboru RRPŠ. A samozřejmě Města Úpice. Natálie
Bidlová a Petr Payma, novopečení druháci, se pak vtipně podělili o své
zkušenosti z první třídy. Snad své mladší kolegy moc nevyplašili… A na
závěr vznikl první společný snímek. Z nadhledu (balkonu) a s nadhledem
(úsměvem na tvářích).
Zahájením povinné školní docházky nastalo dětem i rodičům
odpovědné období. Rodiče i my kantoři chceme pro děti jen to nejlepší.
Proto jsme zopakovali, že i když by rodiče při nějakých komplikacích byli
raději se svým dítětem, zkušenost
napovídá, že je lépe stát za učitelem.
Zpětně oceňují, že je to pro jejich dítě lepší
řešení.
Za všechny zaměstnance školy jsem veřejně
slíbil, že budeme činit vše, co se nám jeví,
že je pro život všech žáků nejprospěšnější
a nejpodstatnější. Tak to snad klapne…
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(Kal)

Počin roku 2016 - 2017
Také mezi zaměstnanci školy (stejně jako u vycházejících žáků)
zvítězil v anketě "Počin školního roku 2016-2017" Sportovní areál
Květoslava Matysky, který získal 136 bodů. Druhým počinem roku se staly
Medové trhy (88 bodů). Třetí v pořadí bylo oceněno zavedení Čtenářského
klubu (55 b.).
(Kal)

Pohádky z prvního stupně
Naučit se dobře vyjmenovaná slova dá určitě zabrat i těm nejlepším
žákům. Ještě na konci minulého školního roku dostali třeťáci bojový úkol.
Několik měsíců pilně trénovali a procvičovali výjmenovaná slova. Na závěr
měli své znalosti uplatnit v praxi. Úkol zněl jasně☺ :
Použít co nejvíce vyjmenovaných a příbuzných slov ve vyprávění,
příběhu, pohádce nebo povídce.
Jak se to žákům ze 3. A povedlo, posuďte sami.
(Vá)
Vysněné prázdniny u babičky
Naše babička bydlí v malé vesnici nedaleko Litomyšle. Vesnice se
nazývá Vyskytná a bydlí tam jen dvě stě obyvatel. Obyčejně k ní jezdíme
na prázdniny. Minulý rok bylo celé léto sychravo, mnoho bouřek a hodně
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se blýskalo. Myslím, že letos bude krásné počasí. Prázdniny brzy začínají.
Už se těším na všechny obyvatele babiččina příbytku. Na louce se pase
dobytek, několik kraviček s jedním pyšným býčkem a mezi nimi pobíhá
kobylka Lucinka. Za vysokým lesem je starý mlýn, kde přebývají netopýři a
slepýši. Okolo mlýna líně plyne řeka Bílina. U řeky ráda pozoruji vydry, jak
polykají syrové ryby. Myslím, že bych si na život na vesnici rychle zvykla.
Kačka Horáková, 3. A
O rytíři Zbyňkovi
Žil byl jednou zlý rytíř Zbyněk. Bydlel na
starém vysokém hradě v Praze nedaleko Ruzyně.
Byl tak zlý, že se od něj i jeho jediný syn Karel
odstěhoval.
Ten si koupil příbytek v Přibyslavi. K bytu patřil
také mlýn a stodola, do které si Karel pořídil
dobytek. Měl býka, krávu a taky kobylu, která
měla nemocné kopyto a pysk.
Jednoho dne se náhodou nachomýtl u vody,
kde praly pradleny prádlo. Jedna se mu velmi líbila. Jmenovala se Madla a
měla krásné červené rtíky, třpytivé oči, načepýřené vlasy a ráda žvýkala
žvýkačku. Zamilovali se do sebe a Madla se ke Karlovi nastěhovala i
s novým nábytkem. A byla svatba. Byli moc šťastní.
O jejich osudu se dozvěděl Zbyněk a rozhodl se, že zkusí také štěstí ve
světě a vydá se na cestu. Bystří obyvatelé podhradí byli rádi, že se zlého
pána zbaví. Brzy ráno nechal pozamykat hlavní bránu a vyjel. Bylo
sychravé počasí. Když vysvitlo sluníčko, začalo vše osychat. V dálce bylo
slyšet plynout vodu v potoce. Zbyněk za chvíli dorazil k lesní mýtině a
rozhodl se, že zde přenocuje. Noc byla tichá, jen ve stromech byl slyšet
netopýr. Brzy ráno pokračoval po cestě. Chvíli šel pěšky, ale připadal si
jako hlemýžď. Vzlykal, že ho bolí lýtka. Nasedl tedy na kobylu a po pěšině
ujížděl krajinou. Byl krásný letní den. Podél cesty rostl pelyněk, ve stromech
poletoval sýček a sýkorky, u vody si hráli sysel s vydrou. A tu zavýskal
radostí. Uviděl město. Byla to Litomyšl. Zde si koupím dům, pomyslel si. A
jestli se také zamiloval, to ví snad jen Bůh.
Matěj Mach, 3. A
!5

Nenasyta a Maruška
Bylo nebylo jedno království a v tom království bydlel král Přibyslav,
obyvatel Litomyšle. Král byl nemocný. Měl malý byt a žádný nábytek.
V příbytku měl jedinou dceru a ta měla jméno po mamince - Maruška. Král
měl Marušku moc rád. Byla to obyčejná bystrá holka, co chodila na bylinky
a ráda se starala o dobytek. Každé ráno chodívala krmit kobylu a býka.
Jednoho sychravého rána uslyšela povyk, takové vzlykání, syčení, vytí a
výskání. Vyšla vysoko na mýtinu a uviděla hmyz, myš, hlemýždě, netopýra,
slepýše, sýkorku, sýčka, sysla, vydru a výra, jak se čepýří a hádají. Zvířata
se hádala o vysypaný pytel jídla. Do hádky se nachomýtl i syn mlynáře
jménem Vyžle. Ten byl namyšlený a pyšný.
Když ho Maruška uviděla, utíkala dolů z kopce a dostala smyk, klopýtla
a zlomila si lýtko. Vyžle to viděl, zpytoval svědomí a šel Marušce pomoci.
Odnesl ji jak plyšovou panenku do svého mlýna. Umyl jí lýtko, udělal
zábal z pelyňku, rozdmýchal výheň a dal jí sýr k obědu. Marušce bylo
brzy dobře. Do svého zachránce se zamilovala a brzy byla svatba.
Jiří Jansa, 3. A

Láňáci v Londýně
V pondělí 12. června 2017 se čtyřicet pět lánských žáků se svými
učiteli sešlo na autobusovém nádraží v Úpici. Spousta z nich nadšeně
poskakovala, dokud je učitelé neusadili na jejich místa do autobusu. A tak
přesně v poledne začala naše cesta do Londýna, na kterou jsem se všichni
těšili.
Většina dětí si na dlouhou
cestu přibalila různé knihy,
stolní hry i tablety s filmy. Cesta
rychle ubíhala. Někteří ani
nevnímali, že jsme v noci stihli
přejet přes několik evropských
s t á t ů - Po l s ko , N ě m e c ko ,
Nizozemsko, Belgii a Francii.
Brzy ráno jsme nastoupili na podmořský vlak pod kanálem La
Manche. Ani ne za třicet minut jsme stanuli na britské půdě a vyrazili dál
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na Londýn. O dvě hodiny později
jsme konečně vystoupili v Londýně.
Naše první cesta směřovala
Londýnem ke hvězdárně
Greenwich, kde jsme se později
večer vyfotili u nultého poledníku.
Naše další kroky vedly uličkami a
parkem u Greenwiche k lodi Cutty
Sark. Někteří pří půlhodinovém rozchodu nakoupili i první suvenýry.
V další fázi nás vyhlídková loď dovezla až k Toweru. Při plavbě jsme
si prohlíželi Temži, moderní čtvrtě, mrakodrapy i slavný Tower Bridge, který
tu stojí už od dob královny Viktorie. V Toweru jsme obdivovali korunovační
klenoty, ale i mučírnu, hladomornu a mnoho dalšího. Den rychle uplynul a
my jsme se rozešli na parkovišti k přiděleným rodinám, abychom si
zdokonalili angličtinu a strávili u nich dvě noci.
Na středu byl naplánován asi nejzajímavější výlet po Londýně. Celá
naše výprava navštívila studia Harryho Pottera. Některým se pozastavoval
dech nad překrásnou maketou Velké síně, bradavických učitelů,
Zapovězeného lesa, nebelvírské společenky i ministerstva kouzel. Na konci
na nás čekalo to největší překvapení – napodobenina hradu Bradavic.
Čtvrtek byl posledním dnem stráveným v Londýně. Využili jsme
londýnské metro. Prošli jsme další památky – London Eye, Houses of
Parliament, Westminster Abbey, Buckingham Palace a Big Ben.
Večer jsme ulehli
unaveni a plni nových
zážitků do autobusu.
Zájezd do Londýna se
vydařil. Po celou dobu
nám svítilo sluníčko a
bylo příjemné teplé
počasí, které pro deštivý
Londýn není zrovna
typické.
Petra Janečková, 9. A
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Šestnáctý ročník Grand Prix
Po čtyřech letech se putovní pohár pro vítěze celoroční soutěže
Grand Prix pro žáky 6.-9. tříd okrsku Úpice vrací na lánskou školu. V
posledních deseti letech se v této soutěži střídají v prvenství pouze dvě
školy – ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší a ZŠ Úpice-Lány. Rtyňská škola jich
má na svém kontě sedm. Na letošním úspěchu Láňáků měli největší podíl
atleti, kteří získali 45 bodů ze 100 možných. Po převaze v Poháru rozhlasu
jsme dominovali i v posledním závodě GP v atletickém čtyřboji, který
proběhl 23. června 2017 ve Sportovním areálu Květoslava Matysky. Stejně
jako v Poháru rozhlasu jsme vyhráli všechny čtyři kategorie a rozšířili tak
sbírku pohárů. Další medaile jsme přidali v individuálních
soutěžích. Kategorii mladších žáků opanoval Filip Štiller (8. A) a v téže
kategorii stříbro získal Jakub Pirný (8. A). Stejné pořadí bylo i ve starších
chlapcích. Zlato patří Jaroslavu Kábrtovi (8. B), druhý byl Filip Pančík
(9. A). Další zlato pro naše barvy brala Iveta Rohanová (9. A). Vedle ní na
stupně vystoupila bronzová Nela Borůvková (8. B). Třetí v mladších
žákyních skončila ještě Petra Zelinková (7. A). Matyáš Vintr (8. B) vylepšil
svůj rekord na 1000 metrů a jeho hodnota je nyní 2:55,4 minut. Děkujeme
všem lánským žákům 2. stupně, kteří ve školním roce 2016-2017
reprezentovali školu na sportovních soutěžích a předváděli vynikající
výkony. Ceníme si toho, že vaše vystupování na závodech bylo vždy
bezproblémové a nikdy jste neodmítli lánskou školu reprezentovat.

!8

(Pk Tv+sport)
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30. ročník “O nejlepšího
sportovce” lánské školy ukončen
Ve čtvrtek 29. června 2017 byl uzavřen již 30. ročník celoroční
soutěže "O nejlepšího sportovce školy". Před samotným vyhlášením ještě
proběhl tradiční Den rekordů, který byl za posledních několik let jedním z
nejúspěšnějších. Padly totiž hned tři rekordy. S lánskou školou se
překonáním rekordu rozloučili dva žáci 9. třídy. Ve skoku vysokém opět
posunul rekord školy Filip Pančík (9. A) na 178 cm. Dva rekordy se
přepisovaly ve skoku dalekém. Jaroslav Kábrt (8. B) dolétl za hranici 580
cm o jeden centimetr. Aneta Žďárská (9. B) překonala 28 let starý výkon v
dálce o čtyři centimetry a jeho hodnota je nyní 460 cm. Všichni získali za
překonání rekordu do soutěže 20 bodů. To však nemělo vliv na konečné
pořadí. V kategorii chlapců 6.-9. tříd s velkým náskokem zvítězil Filip Pančík
(9. A) před druhým Jaroslavem Kábrtem (8. B) a třetím Jiřím Holíkem (9.
B). V kategorii dívek 6.-9. tříd zlato brala Iveta Rohanová (9. A), stříbrná
byla Petra Zelinková (7. A) a bronzová Lucie Sacherová (8. A). Mezi
dívkami 1. stupně na nejvyšší stupínek vystoupila Kateřina Horáková (3. A),
druhé místo patří Adéle Koudelové (5. A) a třetí Dorotě Vojtěchové (4. A).
V chlapcích 1. stupně bylo pořadí následující: 1. Martin Spielberger (5. A),
2. Adam Horák (5. A) a 3. Jonáš Kyselica (3. A).
(Pk Tv+sport)

Kdo je nahradí?
V letošním školním roce
ukončila své povinné základní
vzdělání řada vynikajících žáků,
kteří slavili úspěchy v zeměpisné,
dějepisné, astronomické
olympiádě, v olympiádě z
češtiny, ve zdravotnic kýc h,
spor tovních, pěveckých
soutěžích a na kulturních akcích.
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Byli členy nepostradatelného dětského
parlamentu. Byl to ročník, který
společně s letošními osmáky jako
jediný zakusil vítězství v Grand Prix
p r o p r v n í i d r u h ý s t u p e ň . Ve
vědomostních soutěžích lánské barvy
zastupoval Martin Krejzl (9. B), který
se vždy vešel do první desítky v
okresních kolech. Na vynikajících
výsledcích zdravotnického kroužku na okresní i krajské úrovni se podíleli
Lucie Boudyšová, Jan Pícha (oba 9. B) a David Rak (9. A). Lucka i Honza
byli instruktory zdravotnického kroužku pro žáky 1. stupně.
Žádná školní akce by se neobešla bez dětského parlamentu. Jeho
členové svůj volný čas věnovali tomu, aby všechny akce proběhly bez
problému. Nikdy neodmítli naši prosbu o pomoc. Kdo to byli? David Rak
(9. A), Lucie Boudyšová, Jiří Holík, Alena Jursíková, Adéla Krumpholzová,
Jan Lévai, Lenka Mannová, Jakub Müller, Lucie Součková, Barbora
Šťovíčková (všichni 9. B). O veškerém dění na lánské škole byla úpická
veřejnost informována prostřednictvím Alči Jursíkové. Do historie
absolventských prací se zapíše první práce v angličtině v podání Jana Zimy
a také práce Jany Koškové o Vietnamu.
Zásluhou deváťáků se konečně tabulka školních rekordů měnila.
Rekordy překonávali jako na běžícím pásu (Pančík, Holík, Rohanová,
Manychová, Žďárská). Jsou mezi nimi talentovaní sportovci, kteří svůj
sportovní potenciál jen tak nezahodí, doufáme. Děkujeme jim za vynikající
výkony v Poháru rozhlasu, atletickém čtyřboji, Zátopkově desítce, šplhu,
sportovním trojutkání. Na lánských soupiskách nikdy nechyběla jména dvou
nejlepších sportovců školy - všestranně
nadaného Filipa Pančíka a Ivety
Rohanové (oba 9. A). Lánský dres
velmi často dále oblékali: Martin
Peterka, Jan Kraus, Kristýna Borovská,
Nikola Manychová, Ondřej Vlček a
Beata Řezníčková (všichni 9. A). Z
béčka rádi reprezentovali: Jiří Holík,
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Daniel Jakubčanin, Lenka Mannová, Ondřej Nývlt, Michal Sobotka,
Barbora Šťovíčková a Aneta Žďárská. Pro nás učitele byla radost s nimi
pracovat. Nikdy nás nehodili přes palubu a pokaždé podali maximální
výkon. Samozřejmě byly i chvíle, kdybychom se navzájem “zakousli”.
Doufáme, že jejich mladší spolužáci je nahradí. Děkujeme!

(Jč)
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Filip Pančík naposledy přepisoval
tabulku rekordů
Filip Pančík, do 31. srpna ještě žák ZŠ Úpice-Lány, v pondělí 28.
srpna 2017 naposledy na lánské
škole překonal svůj rekord ve
skoku vysokém. Hranici 180
centimetrů Filip zdolal na třetí
pokus. Filipovi gratulujeme k
novému školnímu a osobnímu
rekordu. Přejeme mu hodně
sportovních úspěchů na střední
škole.
(Pk Tv+sport)

Informace výchovné poradkyně
Ve dnech 13. 10. a 14. 10. 2017 se koná v Trutnově (UFFO) 3. ročník
akce s názvem Prezentace středních škol a firem Královéhradeckého kraje.
Akce je pro návštěvníky zdarma. Doporučuji vřele žákům i rodičům
návštěvu.
V úterý 24. 10. 2017 proběhne od 16:00 hodin v učebně chemie
(2. patro vpravo) schůzka rodičů žáků obou 9. tříd. Rodičům budou
předány informace týkající se volby povolání, přijímacích zkoušek a
podávání přihlášek na střední školy. Kromě výchovné poradkyně se
schůzky zúčastní i Iveta Jiříčková (vyučující matematiky) a Lenka Mikesková
(školní psycholožka).
Dne 25. 10. 2017 navštíví žáky Bc. Zuzana Petrová z Úřadu práce
Trutnov. Kromě jiného jim předá informace o největších změnách v nabídce
práce na Trutnovsku.
(Vč)
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Dětský parlament 2017-2018
I v letošním školním roce bude ve škole fungovat dětský parlament. Ke
zkušeným členům se přidali další zájemci z řad šesťáků. Potěšilo nás, že i
někteří

noví žáci z vyšších ročníků se chtějí zapojit do organizování

zajímavých akcí.
Připomínáme jen, že parlament má dvě funkce. Členové se zaměřují
především na volnočasové aktivity, ale jsou tu také proto, aby pomáhali
řešit problémy, které se ve škole vyskytnou. Pokud budete mít nějaké
připomínky nebo nápady, obraťte se na zástupce ve své třídě nebo na paní
učitelku Jiříčkovu a pana učitele Kejzlara, kteří zastávají funkci
koordinátorů dětského parlamentu.
Veškeré informace týkající se parlamentu najdete na třech nástěnkách
mezi prvním a druhým patrem.
Seznam členů DP na rok 2017 – 2018:
6. A
Langer Marek, Netolický Ondřej, Čermák Ladislav, Koudelová Adéla,
Janečková Tereza, Šlechtová Pavlína, Menšíková Vendula, Weissová
Nikola.
7. A
Munzarová Eliška, Bárta Dan, Raková Dominika, Zákravská Aneta,
Sobolíková Barbora.
8. A
Doležalová Petra, Hübnerová Eliška, Dašková Markéta, Košnarová
Andrea, Horáková Dominika, Zelinková Petra, Neureiterová Veronika,
Staňková Tereza, Velcová Nikola, Kuťáková Martina, Goder Tomáš.
9. A
Janečková Petra, Šiková Diviška, Čepelková Natálie, Netolická Eliška,
Osmíková Tereza, Prouzová Marie, Lencová Petra, Dušička Jaroslav,
Kašpar Pavel, Pirný Jakub.
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9. B
Píša Matěj, Jarý Pavel, Čermák Daniel.
První akcí, na kterou se můžete těšit, je NOVOŠKOLNÍ DISKOTÉKA, která
proběhne v pátek 22. 9. 2017 v tělocvičně školy.
Seznam akcí, které pro vás parlamenťáci připravili na školní rok
2017-2018:
Září

Sportovec školy
Den zdraví
Novoškolní diskotéka

Říjen

Kloboukový den

Listopad Halloween (Strašidelná stezka)
Medové trhy
Prosinec Bleší trh
Cukrářský výrobek
Lány mají talent + diskotéka
Únor

Valentýn + Červenorůžový den
Karneval

Březen

Černý Petr
Vyměněný den

Duben

Čarodějnický rej
Velikonoční zajíček

Květen

Vesmírná víkendovka
!15

Červen

Setkání s vedením školy
Výlet dětského parlamentu

Celoroční pomoc na veškerých školních akcích.
Návštěva ZŠ Lázně Bělohrad – středisko DP.
*změna programu vyhrazena
(Ji)

Jak to vidím já (5. ročník)
I v letošním školním roce si budete moci přečíst příspěvky, jejichž
autory jsou žáci 6.-9. tříd. Začínáme samozřejmě vzpomínkami na
prázdniny. Dozvěděli jsme se, že jste cestovali v Čechách i zahraničí,
nechyběly návštěvy příbuzných a kamarádů, někteří z vás pobývali na
letních táborech. Mnozí sportovali, další pomáhali rodičům s úklidem po
vichřici, která se na konci prázdnin přehnala přes naše území. Všichni jste
tedy nabrali spoustu sil a s chutí se můžete pustit do práce v novém školním
roce.
Vzpomínky na prázdniny
Letošní prázdniny byly výborné. Vyšlo nádherné počasí. I když
musím přiznat, že někdy panovala až příliš velká vedra.
S rodiči jsme navštívili spoustu krásných míst. S mamkou a jejím
manželem jsme byli u Máchova jezera a pobývali v chatce. Také jsme byli
na Lipně a navštívili stezku korunami stromů. S otcem jsme jezdili na výlety
v okolí Liberce a plavali na koupališti v Turnově.
Hodně času jsem strávila u babičky. Ta má u domu bazén, takže
jsem se rozhodně nenudila. Po roce jsem se opět viděla s kamarádkami
z mé bývalé školy.
Nejlepším zážitkem bylo setkání s výbornou kamarádkou, se
kterou se vídám pouze jednou za rok o prázdninách. Společně jsme zažily
spoustu legrace.
Už se těším na další prázdniny, protože se budu moct setkat s těmi,
na které ve školním roce nemám mnoho času.
Natálie Jiránková, 8. A
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Vzpomínky na prázdniny
Letošní prázdniny jsem si moc užila. Spoustu zkušeností a zážitků
jsem si odvezla nejen z táborů, na kterých jsem pobývala.
S rodiči jsme jako obvykle na žádnou dovolenou či výlet nevyrazili,
ale mně to nijak nevadilo. Buď jsem byla na nějakém výletě nebo táboře, a
když jsem byla zrovna doma, měla jsem o zábavu postaráno. Práce doma
poté, co se přes nás prohnala smršť, je pořád dost. Poničená střecha,
zničené ohrady…
Hodně času jsem strávila na cestách za novými zážitky
s batohem na zádech.
Největším zážitkem bylo ale určitě splavování Vltavy. Sjíždění
jezů, vyhýbání se obrovským i malým kamenům, které se úspěšně
schovávaly pod vodní hladinou, se stalo pro mě nezapomenutelným
zážitkem.
Už se těším na další prázdniny a hlavně na další tábor.
Marie Prouzová, 9. A
Vzpomínky na prázdniny
Letošní prázdniny jsem si opravdu užil.
S otcem a bratrem jsme totiž jeli na Ukrajinu za rodinou.
Hodně času jsem strávil také venku s kamarády. Hráli jsme
basketbal a kopanou.
Největším zážitkem byla ale jednoznačně návštěva Ukrajiny. Ocitl
jsem se na chudé vesnici, skládal dříví, poznal své příbuzné a nové
ukrajinské kamarády. Naučil jsem se základům ukrajinštiny a umím i docela
dobře azbuku.
Už se těším, až za rok opět pojedu za svými příbuznými na
Ukrajinu.
Lukáš Ljubečko, 7. A
Vzpomínky na prázdniny
Letošní prázdniny byly velmi krásné, ale hodně rychle uběhly.
Spousta zážitků a zábavy.
S rodiči jsme navštívili zámek v Častolovicích. Nikdy jsem neměla
příležitost pohladit si jelena a tam se to právě změnilo. Bylo to něco
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neskutečného. Zašli jsme do obory, ve které jsem si pohladila kromě jelena
i daňka. Byli jsme také za zámkem ve zvěřinci. Viděla jsem tam vietnamská
prasátka, holuby, lamy a další zvířata. Měla jsem příležitost si pohladit
divoké prase Martu.
Hodně času jsem strávila na táboře. Často jsme jezdili na
koních, chodili ven se dvěma psími slečnami Astou a Britou.
Největším zážitkem byla ale sestřina svatba v Náchodě. Šla
jsem totiž za družičkou.
Už se těším na další prázdniny a doufám, že budou tak krásné
jako ty letošní.
Soňa Fronková, 9. B

Zajímavá města
New York – město, které nikdy nespí
Na americký kontinent jsme v číslech školního časopisu ještě
nezavítali. Navštívili jsme pouze Rio, místo loňské olympiády, velkoměsto
ležící na jižní polokouli ve státě Brazílie. Dnes naše kroky budou směřovat
někam jinam. Z daleké Austrálie, kde jsme brouzdali po stopách města
Sydney a slunili se na teplých plážích, pozorovali zpěněné mořské vlnky, se
přesuneme o pár tisích kilometrů dál. Do mnohem rušnějšího a většího
města na americkém kontinetu ve státě USA. New York patří mezi
nejrušnější a nejznámější města na světě. Leží u Atlantského oceánu. Každý
z nás o něm jistě slyšel. Jeho dominantou se stala kasina a socha Svobody.
To právě sem směřoval nepotopitelný parník Titanic, který narazil do
ledovce a potopil se do temných hlubin oceánu. Na sochu Svobody se
upíraly oči všech přeživších. Tady začali nový život. Pokud do New Yorku
opravdu zavítáte, nesmíte si nechat ujít návštěvu sochy Svobody, stojící na
ostrově Liberty Island. Dopraví vás k ní
trajekt. Socha představuje symbol
svobody a dříve vítala imigranty, kteří
připlouvali do USA za lepším životem.
Spousta lidí si vybaví i mrakodrap
Empire State Bulding, který má 102
pater a s vysílací věží měří 443,2 metrů.
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Asi nejznámější církevní památkou ve městě je katedrála svatého Patrika,
největší katolická katedrála v USA.
Za nákupy se dá vyrazit na mnoho míst, ale pro milovníky shoppingu
existuje v New Yorku jedno opravdu okázalé místo, známé náměstí Times
Square. Když se nestihnete podívat na náměstí, zkuste aspoň
Rockefellerovo centrum. I zde najdete mnoho obchodů a suvenýrů. Dále
zavítejte do Metropolitního muzea umění, kde si můžete prohlédnout
známá umělecká díla, obdivovat poklady starověkého Egypta nebo sbírku
Rembrantových obrazů.
Ti, kdo se zajímají o přírodu obecně, se pohrnou do Amerického
přírodovědného muzea. Zajímá vás život tehdejších přistěhovalců? Zavítejte
do Muzea imigrantů na ostrově Ellis Island. V městské části Bronx objevíte
zoologickou i botanickou zahradu.
Jihovýchodně od Manhattanu se rozprostírá Brooklyn, jehož
největším lákadlem je známý Brooklynský most. Je nejstarším visutým
ocelovým mostem na světě. Spousta obyvatel velkoměsta navštěvuje parky.
Pokud vás začal nudit ruch velkoměsta, utíkejte si odpočinout mezi stromy
Central Parku, který vám rozhodně poskytne dostatečné útočiště.
Můžete si projít i dvě největší přistěhovalecké čtvrti, jednou je China
Town, druhou Little Italy. V první zmíněné čtvrti si užijete asijskou kulturu i
výbornou kuchyni.
Do New Yorku se vyplatí vypravit
letecky, i když letenka něco stojí. Pro
přistání letadla se nabízí mnoho letišť.
Stačí si jen vybrat. A můžete poznávat taje
rušného velkoměsta.
Petra Janečková, 9. A

Znakový jazyk - Tábor na Pavlátce
V termínu od 14. do 23. července proběhl pro naši školu už třetí (pro
rtyňské čtvrtý) ročník tábora se znakovým jazykem. I letos nás bylo přes 80
(z Úpice, ze Rtyně, z Havlovic, ale i z Brna) a s tématem INDIÁNSKÉ LÉTO
jsme si to užívali. Opět jsme se měli dobře na Pavlátově louce v Novém
Městě nad Metují. Tímto všem ještě jednou děkujeme. Nejvice se o to
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zasloužili Vackovi, jako vždy se starali báječně. V rámci celotáborové hry
INDIÁNSKÉ LÉTO jsme vyráběli spoustu krásných věcí - lapače snů, mluvící
hole, dešťovou hůl, koupelové soli s bylinkami, tvořili z keramiky. Batikovali
jsme trička a vaky na záda technikou tydie. Samozřejmostí bylo množství
her, při kterých děti vyzkoušely svou zručnost, trpělivost, paměť, rychlost,
vědomosti, vytrvalost, spolupráci s ostatními a mnoho dalšího. Vydali jsme
se také na celodenní výlet na Ostaš. Bylo tam opravdu nádherně. Navštívili
jsme místní staročeské trhy a podívali se na Nové Město z ptačí perspektivy
z věže Máselnice na místním zámku. Procvičili jsme znakovku nejen při
hrách. Zkrátka jsme si užívali plnými doušky, a i když nám občas zapršelo,
nebránilo to našim aktivitám a dobré náladě.
Další povedený ročník by se ale neobešel bez sponzorů, kteří
podporují naše aktivity. Velké díky patří následujícím firmám i jednotlivcům:
Město Rtyně v Podkrkonoší, Juta, a. s., BP Lumen, s. r. o., Miroslav
Podlipný Sollertia spol. s. r. o., ALBI Česká republika, a. s., Willcap, s. r. o.,
Průmyslové podlahy Labík, s. r. o. a dalším, kteří nechtějí být jmenováni.
Samozřejmostí je i velké poděkování rodičům, kteří přinesli odměny pro
děti. V neposlední řadě děkuji panu řediteli Mgr. Petru Kalouskovi, který
všec hny naše aktivity
podporuje, i všem
vedoucím, bez kterých by
to také nešlo. Děkuji ještě
jednou všem, kteří byli
součástí tábora. Velmi si
toho vážím a těším se na
další povedený ročník.
(Šv)

Logopedie (nejen) pro rodiče aneb jak
co nejefektivněji trénovat doma
I v letošním roce najdete na těchto místech informace k logopedii.
Ukážeme si, jak správně procvičovat hlásky, které dělají problém.
Nezapomeňte, že velmi důležité je procvičovat jemnou i hrubou motoriku a
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hlavně si s dětmi povídat. Pokud hledáte nějakou hlásku, kterou jsme již
probrali, podívejte se na naše stránky www.zsul.cz do archivu časopisu ÚL.
Pro dnešek obrázek na procvičení jemné motoriky a zraku. Tak se dejte do
obtahování.

(Šv)

Dětský koutek
=>omalovánka
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Slova v osmisměrce:
Listí
Strom
Barvy
Vítr
Škola
Halloween
Dýně
Dlabání
Ondřej Petera, 7. A; Filip Pytela, 9. B

Anketa - kdo chce odebírat ÚL
Vážení rodiče, tímto rokem vstupujeme již do osmnácté „sezóny“
vydávání měsíčníku s názvem ÚL, který přináší svým čtenářům rozhovory,
ankety, soutěže, kvízy, křížovky, omalovánky a nejnovější informace o
akcích, projektech a kurzech pořádaných v Základní škole Úpice-Lány. ÚL
předáváme žákům zdarma. Pro někoho je to médium oblíbené, pro jiného
pouze několik stran, které skončí roztrhané v koši. Mnozí mají ve škole
sourozence, a tak si myslíme, že v rodině stačí mít jeden výtisk. Abychom
ho netiskli zbytečně v množství odpovídajícím plnému počtu žáků, prosíme
Vás o vyplnění dotazníku a jeho odevzdání třídní učitelce/třídnímu učiteli
nejpozději do 11. října 2017.
Mgr. Jakub Huček
odpovědný redaktor

Mgr. Petr Kalousek
ředitel ZŠ Úpice-Lány

…………………………….….……zde odstřihněte……..……………………………………
Jméno a příjmení žáka:

Třída:

Školní časopis ÚL ve školním roce 2017-2018
CHCEME x NECHCEME odebírat. (nehodící se škrtněte)
Podpis zákonného zástupce:
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Připravujeme
03. 10. 2017

13:45 - 15:00 6.-9. tř.: Zátopkova desítka

05. 10. 2017

11:40 - 14:40

06. 10. 2017
09. 10. 2017

1.-5. tř.: Zátopkova pětka
4.-9. tř.: Školení mladých zdravotníků

09:00 - 11:00 4.-9. tř.: Evropský den jazyků

10. 10. 2017

Oswietim - exkurze pro zájemce

11. 10. 2017

08:00 - 10:30 1.-2. tř.: Škola bruslení

11. 10. 2017

15:30 - 17:30

18. 10.2017

08:00 - 10:30 1.-2. tř.: Škola bruslení

18. 10.2017

15:00 - 16:00 Vánoční strom - přípravná schůzka

23. 10. 2017

08:00 - 11:30 1.-2. tř.: Jívka - peklo

24. 10. 2017

16:00 - 17:30

25. 10. 2017

08:00 - 10:30 1.-2. tř.: Škola bruslení

26. - 27. 10. 2017

Školská rada

Volba povolání (schůzka rodičů žáků 9. tříd)

Podzimní prázdniny

01. 11. 2017

08:00 - 10:30 1.-2. tř.: Škola bruslení

02. 11. 2017

07:30 - 12:00 8.-9. tř.: Florbal (chlapci)

02. 11. 2017

08:00 - 12:00 8.-9. tř.: Florbal (dívky)

02. 11. 2017

11:15 - 16:45

6.-7. tř.: Florbal (chlapci)

02. 11. 2017

11:40 - 16:40

6.-7. tř.: Florbal (dívky)

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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hovězí maso na česneku, bramborový knedlík, špenát
vepřová pečeně, chlupaté knedlíky, zelí kysané
bavorské vdolečky s tvarohem a švestkovým povidlím

11/ 10/ 2017
12/ 10/ 2017
13/ 10/ 2017
16/ 10/ 2017
17/ 10/ 2017
18/ 10/ 2017
19/ 10/ 2017
20/ 10/ 2017
23/ 10/ 2017
24/ 10/ 2017
25/ 10/ 2017
26/ 10/ 2017
27/ 10/ 2017
30/ 10/ 2017
31/ 10/ 2017

kuřecí řízek smažený, bramborový salát

karlovarský guláš, halušky

sekaná pečeně, bramborová kaše

kuřecí stehna na zelenině, brambor
plněné kuřecí prso ořechy a sýrem, brambory šťouchané

zapečené těstoviny s uzeninou, červená řepa

vepřové maso v mrkvi, brambor

krabí tyčky na zelenině , brambor
podzimní prázdniny
podzimní prázdniny

vepřová játra na cibulce, dušená rýže
přírodní řízek, bramborová kaše

1a, 3, 7

1a, 3, 7

26. 9. 2017 - 27. 9. 2017 /út - st/

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

rybí porce se sýrem, brambor

rajská omáčka, hovězí maso vařené, kolínka
losos na smetaně s těstovinami

přírodní roštěná, dušená rýže

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

langoše se sýrem a kečupem
krupicová kaše sypaná kakaem

vepřová pečeně na houbách, dušená rýže
kapustový karbanátek, brambor

formanské halušky /klobása, sýr/
lasaně s mletým vepřovým masem a sýrem

tortillas plněné kuřecím masem
čočka nakyselo, vejce vařené, okurka kysaná

tagliatelle s ragú /hovězí maso, těstoviny/
palačinky s džemem

1a, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a

1a, 3, 7

3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 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

1a, 3, 4, 7

1a, 7

1a, 3, 7

7,8

7

1a, 3, 4, 7

1a, 3, 4, 7

1a, 3

1a, 3, 7

1a,

cena
obědů

plněné bramborové knedlíky uzeným masem, zelí kysané

09/ 10/ 2017
10/ 10/ 2017

rizoto z vepřového masa sypané sýrem, červená řepa

7

karbanátek smažený, brambor
maminčino kuře s nudlemi

460,- Kč
500,- Kč
520,- Kč
1144,- Kč

burger se sýrem v domácí housce, hranolky
dukátové buchtičky se šodó
zeleninové placičky , brambor

05/ 10/ 2017
06/ 10/ 2017

1a, 3, 7

1a, 3, 7

vepřový vrabec, bramborový knedlík, zelí kysané

paprikový lusk plněný, dušená rýže
svíčková na smetaně, houskový knedlík

1a, 3,

koprová omáčka, vejce vařené, brambor
soté z kuřecího masa, penne

03/ 10/ 2017
04/ 10/ 2017

1a, 3, 7

domácí buchty s mákem a tvarohem

VOLBA 2

hrachová kaše, uzená kýta, zelný salát

DATUM
02/ 10/ 2017

VOLBA 1

1. 10. 2017 - 31. 10. 2017

azu po tatarsku, špagety sypané sýrem/ hovězí plátek/

alergeny

JÍDELNÍ LÍSTEK

