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Naši “NEJ” v září 2017
Sport 6.-9.
Jaroslav KÁBRT (9. B)
Sběr bylin
Matěj PÍŠA (9. B)
Sběr papíru
Šimon ZELINKA (2. B)

Hádanky na Moodle
Marek LANGER (6. A)
Ondřej PETERA (7. A)
Matěj PÍŠA (9. B)

Soutěž na www.zsul.cz
správná odpověď: 66 cm, 14 kg
Jan FOLC
Romana SUCHÁNKOVÁ
Vendula JANEČKOVÁ
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Informace výchovné poradkyně
V letošním školním roce se žáci 9. tříd zúčastní nové akce s názvem
„Živá knihovna povolání“. Hlavním organizátorem je regionální zastoupení
Svazu průmyslu a dopravy České republiky ve spolupráci s agenturou
CzechInvest. Cílem je motivovat děti ke studiu převážně technických oborů.
Žáci budou mít možnost na jednotlivých stanovištích hovořit
s pracovníkem, který vykonává dané povolání. Po 2-3 minutovém
představení přijdou na řadu praktické ukázky a dotazy.
ZŠ Úpice-Lány má rezervovaný termín od 11:00 hodin. Od 8:00
hodin navštíví ještě některé z velkých trutnovských firem (předběžně
jednáme s Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o. a ZPA Smart Energy a.s.).
Akce se koná v pondělí 13. 11. 2017 v UFFU v Trutnově. Odjezd
speciálním autobusem ze zastávky Sychrov je v 7:15 hodin. Možno
přistoupit i na Veselce. Návrat přibližně ve 14:00 hodin. Obědy budou
žákům odhlášeny. Na dopravu vybíráme 50 Kč.
Pedagogický dozor zajišťuje Lenka Mikesková, Jakub Huček a Iveta
Votočková.
(Vč)

Ukázka agility
Ve čtvrtek 21. 9. 2017 se žáci 1.-4. tříd vydali na cvičiště psů za
hvězdárnou, kde proběhla ukázka agility. Děti viděly základní výcvik psů,
seznámily se s pravidly obrany před útokem psa a zopakovaly si, jak o
svého čtyřnohého kamaráda pečovat. Nakonec si mohly proběhnout
cvičební dráhu s překážkami a pohladit některého z pejsků. Děkujeme
kynologickému klubu v Úpici za připravený program, který se všem líbil.
(Me)

Dopravní výchova na ZŠ Úpice-Lány
V pátek 22. 9. 2017 se do Dvora Králové nad Labem
vydali naši čtvrťáci a páťáci, aby si znovu vyzkoušeli jízdu na
dopravním hřišti a testy na průkaz cyklisty. Nově získalo
průkaz dalších 7 žáků.
Blahopřejeme.
(Me)
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Lánští atleti opět bodovali
Lánští atleti navázali na úspěchy z loňského školního roku. Ve čtvrtek
21. září 2017 v Trutnově proběhlo okresní kolo v atletickém čtyřboji ve
starší kategorii. Chlapci ve své kategorii suverénně zvítězili a brali zlato. V
jednotlivcích byl zlatý Jaroslav Kábrt a bronzový Daniel Čermák (oba 9.
B). Dívky skončily druhé za domácími děvčaty ze ZŠ Komenského. O cenné
kovy se zasloužili: Diviška Šiková, Lucie Sacherová, Jakub Pirný, Filip Štiller
(všichni 9. A), Jaroslav Kábrt, Daniel Čermák, Matyáš Vintr (všichni 9. B),
Petra Zelinková, Tereza Staňková, Petra Doležalová (všechny 8. A). Obě
naše družstva postoupila do krajského kola, které se uskutečnilo ve středu
27. září 2017 v Týništi nad Orlicí. V krajském kole zraněnou Terezu
Staňkovou nahradila Nela
Borůvková (9. B). Z Týniště si
chlapci odvezli 5. místo a dívky
obsadily 6. místo. Výkony lánských
závodníků byly ovlivněny
nachlazením jednotlivců a
v samotném závodě se zranili další
dva naši borci. Děkujeme všem za
vzornou reprezentaci školy a
vynikající výkony.
(Pk Tv+sport)

Malá kopaná
Letošní ročník celoroční soutěže Grand Prix pro
žáky 2. stupně jsme zahájili turnajem v malé kopané,
který proběhl ve všesportovním areálu v Havlovicích.
Bohužel pro lánské barvy vstup do tohoto ročníku
nebyl příliš šťastný. Starší chlapci obsadili 3. místo a
mladší družstvo skončilo na poslední páté příčce.
Zátopkova desítka bude pro nás určitě úspěšnější.
Podrobnosti o tomto závodě najdete na následujících
stránkách.
(Pk Tv+sport)
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Zátopkova desítka
Za deštivého a chladného počasí proběhl v úterý 3. října 2017 ve
Sportovním areálu Květoslava Matysky další ročník štafetového běhu pro
žáky 6.-9. tříd - Zátopkova desítka. Zároveň se startovním výstřelem začaly
na tartanový povrch dopadat proudy vody. Na start se postavily štafety
čtyř škol, vzdalo Městské gymnázium. Od samotného začátku závodu
vedlo družstvo lánských běžců, kteří byli také v cíli první. Navíc v novém
vynikajícím čase (26:40 minut). Láňáci zvítězili posedmé za sebou. Stříbrní
skončili reprezentanti ZŠ a ZUŠ Rtyně
v Podkrkonoší. Bronz patří ZŠ Bratří
Čapků a neoblíbená bramborová
medaile zůstala na závodníky ze ZŠ
Malé Svatoňovice. Všech 160 běžců
zaslouží pochvalu za statečný výkon,
který předvedli v tomto nepříznivém
počasí. V Grand Prix po třech
závodech patří Láňákům třetí příčka.
(Pk Tv+sport)

Výsledková listina 14. ročníku okrskového kola
škol regionu Úpicko

ZÁTOPKOVA DESÍTKA
(běžecká štafeta 40 x 250 m)
Úpice, Sportovní areál Květoslava Matysky, 3. 10. 2017
vrchní rozhodčí: Vendula Janečková; startér: Martin Kejzlar
pořadatel: ZŠ Úpice-Lány ve spolupráci se školami okrsku a TJ Maratonstav Úpice
sponzor závodu: Maratonstav Úpice, a. s.

1.

ZŠ ÚPICE-LÁNY

26:40,0

2.

ZŠ A ZUŠ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

28:36,3

3.

ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE

29:47,6

4.

ZŠ MALÉ SVATOŇOVICE

30:16,5
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Dosavadní vítězové:
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
Bratří Čapků Úpice
a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
Úpice-Lány
a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
Úpice-Lány
a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
Úpice-Lány
Úpice-Lány
Úpice-Lány
Úpice-Lány
Úpice-Lány
Úpice-Lány
Úpice-Lány

28:42,0
27:59,2
28:40,9
29:14,6
28:39,7
28:57,2
29:07,0
28:51,0
28:19,0
28:16,6
27:47,4
27:33,8
27:16,2
26:40,0

Rekord Zátopkovy desítky:
26:40,0

ZŠ Úpice-Lány

(3. 10. 2017)

Rekordy Zátopkovy desítky - jednotlivé školy:
26:40,0
27:59,2
28:18,0
29:19,8
29:27,4

ZŠ Úpice-Lány
ZŠ Bratří Čapků Úpice
ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
ZŠ Malé Svatoňovice
Městské gymnázium a SOŠ Úpice

(2017)
(2005)
(2013)
(2007)
(2005)

Pro porovnání:

Rekord Sportovního areálu Květoslava Matysky:
26:06,0

ZŠ Úpice-Lány

(1. 5. 2017)

Nejlepší výkon Emila Zátopka na 10 km:
28:54,2
Emil Zátopek

(1954)

Světový rekord na 10 km - muži:
26:17,53
Kenenisa Bekele /Etiopie/

(2005)

(Ks)

Zátopkova pětka
Zatímco štafetový závod pro žáky 2. stupně se uskutečnil v prvním
termínu, jejich mladší spolužáci si museli týden počkat. Nakonec i oni se
dočkali a první soutěž letošního ročníku Grand Prix proběhla ve čtvrtek 12.
října 2017 na dráze za rtyňskou školou. Po celý závod se ve vedení střídaly
štafety ZŠ Bratří Čapků a ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší. Pohár obhájila
domácí škola, jejich tým zvítězil o pouhou sekundu. Láňáci na posledních
pěti úsecích začali stahovat náskok ZŠ Malé Svatoňovice a díky výbornému
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finiši Jirky Peterky skončili na bronzové pozici. Poděkování patří všem
žákům za předvedený výkon.
(Pk Tv+sport)

Lyžařský výcvik
Lyžařský výcvik už pomalu, ale jistě ťuká na dveře. Celkem 29 žáků 7.
a 8. třídy odevzdalo závazné přihlášky. Tentokráte s námi pojedou pouze
sjezdaři, protože se přihlásil malý počet snowboardistů (3) a pouze 1
běžkař.
Kurz se uskuteční ve dnech 7. - 12. ledna 2018 v Deštném v Orlických
horách.
Žádáme rodiče o úhradu podle splátkového
kalendáře:
1. splátka - září 2017,
2. splátka - 24. 10. 2017,
3. splátka - 21. 11. 2017.
Informativní schůzka pro všechny přihlášené
žáky se bude konat v posledním týdnu před
vánočními prázdninami.
Věříme, že se na chalupu U Supa těší žáci
stejně jako my. Určitě využijeme novou lanovku
v areálu Marta II, jejíž výstavba se pomalu blíží ke
konci. Teď už chybí jen ten sníh…
(Pk Tv+sport)

Novoškolní diskotéka
Dětský parlament zahájil svou činnost
“Novoškolní diskotékou”, která proběhla
v pátek 22. září od 16 do 21 hodin.
V tělocvičně se sešlo asi 60 žáků, kteří se
rozhodně nenudili. Parlamenťáci se o děti
starali a roztancovávali přítomné v rytmu
oblíbených hitů.
Zavítali k nám i bývalí deváťáci, kteří se
přišli podělit o nové zážitky z jejich současných škol.
(Ji)
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Zvířátková olympiáda
V září jsme zahájili již 8. ročník ZVÍŘÁTKOVÉ
OLYMPIÁDY. Soutěžili jsme o Geparda Rychlonožku. Každý
žák zvládl tradiční lánské kolečko. Ti nejlepší byli nejen
oceněni, ale reprezentovali školu ve štafetovém běhu
- Zátopkově pětce.
1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. VALÉRIE MIKOVÁ

1. VOJTĚCH WINKLER

2. Anna Vargová

2. Filip Steidler

3. Ester Witková

3. Jakub Vágner

2. TŘÍDA
1. ELIŠKA LYSICKÁ

1. PETR ABSOLON

2. Lucie Horáková

2. Štěpán Šitina

3. Natálie Tomková

3. Tibor Uhlíř

3. TŘÍDA
1. JULIE JANOVSKÁ

1. KRYŠTOF KOBOS

2. Sindy Ďuranová

2. Jakub Krčmář

3. Gabriela Absolonová

3. Jiří Švihálek

4. TŘÍDA
1. ANNA ABSOLONOVÁ

1. JIŘÍ PETERKA

2. Kateřina Horáková

2. Tomáš Zelinka

3. Yen Nhi Vu Thi

3. Radim Kadrmas

5. TŘÍDA
1. BARBORA HORÁKOVÁ

1. ALEXANDR LAKATOS

2. Anežka Kultová

2. Lukáš Borský

3. Sabina Kábrtová

3. Karel Slavík

(Jč)
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Den zdraví po třinácté
Ve středu 27. září 2017 se konal
na lánské škole 13. ročník Dne zdraví.
V tento den se dozvěděli žáci i učitelé,
jak se starat o své tělo, jak dodržovat
životosprávu, jak správně jíst a pít. Pro
mladší děti byla připravena stanoviště,
na kterých plnily úkoly z různých oblastí
prevence. Čtvťáci až deváťáci absolvovali přednášky na téma: prevence
kouření, zdravá výživa, změny člověka v pubertě, pitný režim (nezdravé
nápoje), jak se chovat v partnerském vztahu a prevence návykových látek
(drogy, alkohol). Přednášky byly interaktivní, žáci pracovali na zadaných
úkolech a diskutovali s lektory. Od nich máme pouze pozitivní ohlasy na
chování našich žáků, což nás velice těší.
V “Lánské štafetě”, kterou Den zdraví zahajujeme, letos zvítězili v
rámci svých kategorií 5. A, 6. A a 9. AB. Deváťáci z důvodu velké absence
žáků vytvořili společnou štafetu.
Již po několik let zveme do školy i zajímavé hosty, kteří mají život
spojený se sportem. Tentokráte nás navštívil pan Ondřej Marvan. Se svou
partnerkou Martinou Adamů představil dětem thajský box.
Minulý rok jsme navázali spolupráci s Centrem denních služeb v
Úpici. Letos jsme pro jeho členy vyráběli užitečné výukové pomůcky a
společenské hry.
Děkujeme všem, kteří do školy zavítali a předali cenné informace a
zkušenosti našim žákům. Děkujeme také studentům z prvního ročníku MG a
SOŠ v Úpici, kteří se příkladně věnovali nejmladším dětem.
Žáci měli vymyslet básničku na téma Den zdraví a přednést ji v
tělocvičně při vyhodnocení tohoto dne.
Přečtěte si, co vymysleli:
5. A
Od pondělí do neděle chci se cítit stále skvěle.
Rád se venku proběhnu, k počítači nesednu.
Sportuji a zdravě jím, kila navíc neřeším.
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6. A
Den zdraví, ten každý zná, každý rok ho naše škola pořádá.
Den zdraví nás baví, my jsme děti hravé.
Kopeme, házíme a běháme, Den zdraví vážně rádi máme.
Posloucháme přednášky, venku skáčeme přes překážky.
Stříhali jsme a vyráběli kostičky pro nemocné lidičky.
V tělocvičně pan Marvan byl, boxovat nás naučil.
Den zdraví končí zdravým obědem a pak všichni domů jdeme.
7. A
Den zdraví je dobrý den, něco jako Adamův sen.
Ondra to bral zase vážně a dopadlo to hrůzostrašně.
Přijel Marvan z Trutnova a byla to dobrá výchova.
Naučili jsem se, jak zdravě pít, a Lukáš řekl píp.
8. A
Ve středu ráno jsme měli nahnáno,
museli jsme být ve škole brzy a při tom jsme i trochu zmrzli.
Měli jsme běhat 250 metrů, ještě že ne 40 kilometrů.
S deváťáky jsme běhali štafetu, příští rok dáme odvetu.
Den zdraví byl super den, kondomy si s sebou vem.
(poznámka: 8. A si vyslechla přednášku na téma 3x O lásce a HIV)
9. A
Naše třída ráda kreslí, ráda zpívá.
Jsme pilní žáci, žádní lajdáci.
O drogách už víme dost, boxujeme pro radost.
Když nám ještě Always paní poví něco o dospívání...
Máme zlost, že na hřišti nás čeká sportu dost.
9. B
Jaro, léto, podzim, zima, být na Lánech je prima.
Na Den zdraví cvičíme, aspoň se zase neučíme.
Štafetu jsme vyhráli, ostatním to nandali.
Pitný režim dodržujeme, u Tomana nakupujeme.
Kravíky nám sebrali, pěkně nás tím naštvali.
Pěkná léta prožíváme, základku si užíváme.
(Ji)
!10

Lánská štafeta
V rámci Dne zdraví proběhl již 10. ročník “Lánské štafety”. V letošním
roce jsme poprvé závodili na novém tartanovém povrchu. Na start se
nejprve postavily štafety žáků 4. a 5. tříd. V tomto souboji vyhráli páťáci,
ale čtvrťáci jim byli rovnými soupeři. Po nich přišli na řadu běžci 6. a 7. tříd.
Roli favorita potvrdili závodníci 6. třídy a zvítězili o půl kolečka. Týmy osmé
třídy a tříd devátých byly oslabeny, někteří z nich reprezentovali školu v
krajském kole atletického čtyřboje, nebo byli nachlazeni. Nakonec se proti
sobě postavilo spojené družstvo 9. A a 9. B proti 8. A. Deváťáci se s
“Lánskou štafetou” rozloučili vítězstvím.
Loňský rekord týmu Filipa Pančíka překonán
nebyl. I když letošní 9. A se nechala slyšet,
že na jaře se pokusí tento rekord zdolat.
Všichni běžci byli odměněni zdravou
svačinkou, müsli tyčinkou.
(Pk Tv+sport)

Evropský den jazyků
Dne 9. 10. 2017 proběhl na naší škole již několikátý ročník
Evropského dne jazyků. Tentokrát byl ale trochu jiný než v letech
předchozích. Způsob, jak byl pořádán v minulých letech, se již některým
žákům přestal líbit, a proto se učitelé rozhodli pro změnu.
Program byl připraven pro jednotlivé třídy, nikoliv pro skupiny. V
tělocvičně sehráli divadelníci z Brna představení v angličtině. Jednalo se o
příběh Pipi dlouhé punčochy (pro mladší žáky). Pro žáky vyšších ročníků
byla připravena komedie o Jindřichovi VIII. a jeho šesti manželkách.
V jídelně nás čekal interaktivní pořad
s Britem Neilem, který naši školu navštívil
již podruhé. Nejprve přednášel o Velké
Británii, nyní o Irsku. Ve třídách jsme
zhlédli videa o této zemi. Samozřejmě v
anglickém jazyce. Některé třídy si nakonec
napsali malý testík týkající se Irska.
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Z Evropského dne jazyků si spousta z nás odnesla nové vědomosti,
někteří si osvěžili svoji slovní zásobu.
Petra Janečková, 9. A

Setkání nejlepších sportovců
školy 1987-2017
Na třetí zářijovou sobotu byli do školy pozváni všichni ti, kteří
počínaje školním rokem 1987-1988 zvítězili v celoroční soutěži "O
nejlepšího sportovce školy". Takových je přesně 64. Některým je logicky už
více než čtyřicet let, někteří k nám do školy ještě chodí. Všichni, kteří
dorazili, byli jednotlivě slavnostně přivítáni. Poté se podepsali na zlaté obří
triko, obdrželi pamětní list a zakousli se do
dortu s třicítkou. Od 15 hodin, ve veřejné
části setkání, se zapojili do štafety 30x
lánské kolečko a potvrdili, že sport jim
stále „něco“ říká. U příležitosti 30 let
existence soutěže vyšla také barevná
brožurka z autorské dílny paní učitelky
Venduly Janečkové, jedné z držitelek titulu.
(Ks)

Jak to vidím já (5. ročník)
Můj hrůzný zážitek
Tak znělo téma pro měsíc říjen. Některým žákům nebyl zcela jasný
význam slova hrůzný. Podle Slovníku synonym strašidelný, odporný,
hrozný, děsivý nebo strašidelný.
Žáci popisovali situace humorné, ale i ty méně veselé. Mezi příběhy
se znovu a hned několikrát objevilo vyprávění o srpnové vichřici, někdo
popisoval sen, ze kterého se naštěstí probudil, objevily se vzpomínky na
příběhy odehrávající se v raném dětství. Došlo i na příběhy nejsmutnější
- popisující odchod blízkého a milovaného člověka.
Někomu k vyjádření stačilo několik řádků, jiní dokázali popsat i dvě
A4. Pro čtenáře školního časopisu jsme vybrali následující ukázky.
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Můj hrůzný zážitek
Příběh, o kterém chci napsat, se stal už hodně dávno, ale já na něj stále
vzpomínám.
O prázdninách jsem s rodiči a mojí sestřenicí odjel do AquaPalace Praha.
Byli jsme zde ubytovaní v hotelu.
První den jsme strávili celý v bazénu, užívali si klouzaček a koupání.
Večer jsme se unavení vrátili na pokoj v hotelu a šli spát, abychom
načerpali sílu na druhý den.
Brzy ráno mě ale vzbudil hrozný zvuk sirény. Nevěděl jsem, co se děje,
nevěděli to ani rodiče. Všichni jsme vyskočili z postele. Pak se ozval hlas
v angličtině a němčině. Nikdo nerozuměl, co se děje. Konečně začalo
hlášení v českém jazyce: „Opusťte ihned pokoje, protože v hotelu hoří.“
Utíkali jsme z pokoje v pyžamech, mamka popadla pouze kabelku
s doklady a penězi.
Všichni hosté se shromáždili před hotelem a čekali na
příjezd hasičů.
Nakonec se ukázalo, že jde o planý poplach,
v hotelové kuchyni jen hořela kuchaři pánev. Citlivé
senzory v hotelu však spustily poplach.
Vše dobře dopadlo, ale pro mě to byl opravdu hrůzný zážitek.
(Ondřej Petera, 7. A)
Můj hrůzný zážitek
Hrůzných zážitků mám více než dost, ale za napsání stojí ten, který se
vám pokusím převyprávět.
Bylo to někdy v září, kdy se na kopci proti našemu domu konal sjezd
jezdců na koních. Byl krásný slunečný den. S celou rodinou jsme se přišli
podívat, protože také chováme koně. Spatřili jsme spoustu koní a
připravenou trať, kterou měli jezdci projet. Byla zde kromě velkého
množství lidí také spousta stánků s občerstvením. Můj taťka ihned po
příchodu zahájil konverzaci s jedním z mužů, kteří se také zajímali o koně.
Najednou se ozval hlas z mikrofonu, který oznamoval, že se všichni
závodníci s povozy mají připravit. Závod probíhal tak, že jezdci jezdili
jeden po druhém na čas. Ne všichni najednou, jak tomu u některých
závodů bývá.
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Vše probíhalo hladce a v klidné atmosféře, dokud na startovní čáru
nevjel bílý vůz. Zapomněl jsem zdůraznit, že celé závodiště bylo
ohraničeno pouhou páskou, která měla zajistit, aby se lidé zdržovali
v určité vzdálenosti. Kočár projel první zatáčkou a poté druhou. V té se ale
jezdec díky velké rychlosti neudržel na povozu a spadl. Koně v tu chvíli
nikdo neovládal, a tak se v obrovské rychlosti i s vozem vřítili do davu lidí.
Srazili malého chlapce a starší paní.
Najednou vznikla ohromná panika, všichni utíkali směrem od koní,
kteří zmateně pobíhali mimo trať. Koně se naštěstí po chvíli podařilo
zastavit a zabránit v dalším útěku. Je zázrak, že sražení lidé utrpěli pouze
zlomeniny a pohmožděniny. Pořadatelé ihned zavolali záchrannou službu.
Ta naložila zraněné a odvezla je do nemocnice.
Já jsem byl tehdy moc rád, že se nic nestalo nikomu z mé rodiny.
Myslím si, že kdyby tam místo pouhé pásky dali plot nebo nějaké pevnější
zábrany, nikomu by se nic nestalo.
(David Kuťák, 8. A)
Můj hrůzný zážitek
Vloni v zimě jsme s rodinou a dvěma kamarády vyrazili na výlet do
Itálie na lyže.
Dojeli jsme na hotel, převlékli se do lyžařského a vyrazili na
sjezdovku. Obvykle se na lyžování těším, ale dnes tomu tak nebylo. Foukal
prudký vítr a malé sněhové jehličky se zabodávaly do tváře. Viditelnost
byla velmi špatná.
Hned po nástupu do kabinkové lanovky jsem si sedl na lavičku a
čekal, až vyjedeme nahoru. Jelikož mám velký strach z výšek, z cesty
lanovkou nad korunami stromů jsem neměl dobrý pocit, jiná cesta nahoru
však nevedla. Vítr byl stále prudší a prudší. Kabinka létala ze strany na
stranu. Můj strach z výšek se tím ještě prohloubil. Myslel jsem si, že to
nemůže být horší. V tu ránu se však zvedl ještě větší vítr a lanovka se
zastavila. Tato situace ve mně vyvolala pocity úzkosti a paniky.
Seděl jsem na lavičce a celý rozklepaný hleděl do země, nic víc jsem
dělat nemohl. Čekali jsme pouhých deset minut, než se vítr uklidnil a
lanovka se opět rozjela. Připadalo mi to však jako celá věčnost. Mohl bych
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si oddychnout. Ale ze skřípajícího lana a pohupování ze strany na stranu
jsem měl hrůzný pocit, který mě provázel celou cestu až na vrchol hory.
Při výstupu z kabinky jsem byl ve dveřích první, nemohl jsem se dočkat, až
budu zase stát pevně nohama na zemi. Počasí se neustále zhoršovalo, a
tak jsme lyžování ukončili opatrným sjezdem dolů na parkoviště. Byl to pro
mě hrozný zážitek a doufám, že takových zažiju co možná nejméně.
(Jaroslav Kábrt, 9. B)
Můj hrozný zážitek
Moje dětství se odehrávalo bez vážnějších úrazů, nemoci se mi
vyhýbaly, i přestože jsem hrál od tří let hokej.
Až jednou. Odjel jsem se svým týmem odehrát zápas do Havlíčkova
Brodu. Probíhala druhá třetina a vyhazovali jsme puk z vlastního pásma. Já
jsem u modré čáry bojoval o puk a z ničeho nic rána a
„krosček“. Najednou bolest, černo před očima a smrt
na jazyku. Verdikt zdravotníků na kluzišti byl jasný:
zlomená klíční kost. Co víc jsem si mohl přát. Sám v
cizím městě bez rodičů. Trenér mě jen utěšoval: „Vydrž,
skončí zápas a pojedeme do nemocnice.“ Konečně. Byl
jsem ošetřen a dostal křídla. Trenér mě osobně v
Trutnově předal rodičům a hurá domů.
Noc byla strašná, plná bolesti. Ráno jsem odjel s mamkou do
nemocnice na další vyšetření. Pan doktor Kroh se jenom zhrozil: „To se
musí znovu zlomit. A při vědomí.“ Krutá bolest znovu, ale zvládl jsem to.
Za statečnost jsem obdržel novou ortézu a vyčerpaný jsem odjel domů.
Další léčba proběhla naštěstí v klidu. Velké díky doktorům.
(Martin Henych, 9. B)
Návrat do školy
Každý normální člověk chodí od šesti do patnácti let do školy. Ale já
jsem chodil pouze tři roky a poté jsem se šest let učil doma individuálně.
No a co je na tom to špatně? Spolužáci. Jsem člověk, který moc
společnost nevyhledává. Nebo alespoň ne mezi dnešní generací. Spousta
lidí se navzájem shazuje, nadává si a mluví o hloupostech. Je mi jasné, že
jsem zkrátka člověk, který dnešní generaci nerozumí. Sám si připadám jako
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někdo, kdo by už dávno měl sedět v křesle, popíjet pivo a koukat do dálky.
Je pravda, že si někdy říkám, že jsem divný. Dokonce se i pokouším
zapadnout mezi vrstevníky, ale jeden můj bývalý kámoš se se mnou přestal
kamarádit jen proto, že jsem prostě nešel s dobou. Tenhle zážitek se táhne
už dlouho a nemůžu za to, že se prostě dnešní „děti“ neustále ženou za
trendy a já jsem jeden z těch, co to nevyžaduje.
Nechci být oblíbený, protože mám například fidget spinner, lajkuju
nebo sleduju někoho na facebooku. Dokonce ani třídní skupinu jsem
nemohl snést a hned druhý den jsem z ní odešel, protože se to nedalo číst.
Ale i z druhé stránky (abych nehovořil jen o spolužácích), tak jde
hlavně o samotnou školu. V něčem jsem pozadu, v něčem vpředu. Jsou
věci, které si pamatuju, a potom věci, které si nezapamatuju nikdy. Ale
hlavně je to ztráta času. Když jsem se učil doma, tak to byla doba, kdy
jsem nemusel pořád sedět. Od té doby, co chodím do školy, mě pořád bolí
zadnice, protože 5 hodin v kuse sedím na dřevěné židli. Ano, díky
opakování si sice pamatuji lépe, na druhou stranu to neustálé učení,
vstávání v 6 hodin, abych se nasnídal, pobral učebnice, šel na autobus. A
neustálý hluk po celý den mě zkrátka drží u toho, že
škola je jedno z těch nejhorších míst, kterým si člověk
za život projde. Upřímně chápu učitele, kteří tam
musí učit. Už tudy jednou prošli, ale ještě se stávají
těmi, které v mládí mohli sami nenávidět.
Netuším, co sem ještě napsat, a tak tedy tento
referát, sloh, úvahu (či co jsem to vlastně napsal)
ukončuji.
(Jan Kozina, 9. B)

Zajímavá města
San Francisco - město tisíce tváří
V minulém čísle jsme navštívili New York, nejživější město USA, které
skoro nikdy nespí. V jednom z největších států na světě ještě chvíli
zůstaneme, protože jeho rozmanitost nabízí spoustu možností.
Venku už udeřil podzim. Někdo z nás ho miluje, protože rád
pozoruje listy, které hrají mnoha barvami, snáší se na zelený koberec –
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trávník. Příroda se už pomalu ukládá k spánku, ale i přesto se podzim
dokáže rozzářit, když ho prosvětluje slunce a azurově modrá obloha se
koupe v jeho zlatavé záři.
Poté je tu druhá část podzimu, ta
o něco méně veselejší. Z pochmurně
šedého nebe se snáší dešťové kapky,
pleskají o zem a venku vládne ledavá
zima. Nejraději byste zůstali doma. Ti,
kterým chybí léto a teplo, odlétají do
teplých krajin.
San Francisco leží na západním pobřeží v severní části státu
Kalifornie na stejnojmenném ostrově poblíž Los Angeles. K městu patří i pár
ostrůvků.
Nejznámější dominantou San Francisca je rozhodně most Golden
Gate Bridge. Denně přes něj přejede skoro 120 000 automobilů. Měří 2,7
kilometru, dva ocelové pilíře se zvedají do výšky 227 metrů nad zálivem.
Postaven byl v roce 1937. K dalším zajímavým mostům se řadí i Bay Bridge.
Chinatown je čínskou čtvrtí ve městě San Francisco. Jde o nejstarší
takovou čtvrť v Severní Americe. Najdete zde mnoho restaurací, divadel,
čajoven, ale i obchodů se starožitnostmi.
Pokud vaše děti milují zvířata, zavítejte s nimi do Fisherman’s Wharf,
která patří mezi nejoblíbenější čtvrti. Právě zde se usídlili kalifornští lachtani
a dováději tu.
Název North zní jako pláž, ale zdání klame. Pod názvem se skrývá
romantická čtvrť v evropském stylu. Nejkrásnějším památkou v ní je kostel
svatého Petra. Kromě něj však za zmínku stojí i zdejší Coit Tower
nacházející se na vrcholu Telegraph Hill, který nabízí nádherný výhled na
město i skvělé místo pro vytvoření fotografií legendárního mostu a výběžku
Bay.
„Nejklikatejší ulice na světě" – takový název získala ulička Lobmard
Street na kopci Russian Hill. Strmost a stoupání byly zmírněny ostrými
zatáčkami. I odtud je velkolepý výhled na město a záliv.
Lákají vás lodě? Zavítejte do muzea lodí u mola Hyde Street Pier.
Ozdobou je loď Balclutha, která vyplula na moře v roce 1886. Mezi
známé patří i muzeum vědy Exploratorium.
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Když přijde čas na nákupy, můžete si vybrat z mnoha míst, kam
vyrazit - Union Square, Westfield San Francisco Centre, Sacramento Street.
Na své si přijdou i gurmáni, protože město patří mezi ta města, která nabízí
nejlepší restaurace. Ve měste sídlí mnoho národních menšin, takže si každý
přijde na své.
Velkou zajímavostí jsou i historické lanovky. O noční život zde není
nouze. San Francisco v noci žije svým vlastním životem, protože zde
probíhají muzikály, baletní vystoupení i koncerty.
Hlavní sezóna začíná v květnu a trvá až do října. Ale vypravit se sem
můžete i v jiné roční období, protože počasí se zde téměř nemění. Zimy
jsou mírné a vlhké, léta suchá, ale ne příliš horká. Na podzim se teploty
nevyšplhají ani k dvaceti stupňům. V zimě je průměrná teplota 15 stupňů.
Petra Janečková, 9. A

Exkurze do Osvětimi
Letos poprvé se žáci naší školy vydali v rámci výuky dějepisu na
exkurzi do polského koncentračního tábora Osvětim. Po dlouhé cestě
pohodlným autobusem jsme se dostali na místo, které je tolik poznamenáno
smutnou historií. Po příjezdu se nás ujali místní průvodci, od kterých jsme se
dozvěděli spoustu zajímavých informací. Prošli jsme muzeum Auschwitz,
viděli mnoho fotografií, osobních věcí, vězení, místa, kde byli lidé
ubytováni, ale i místa, kde lidé umírali. Nejsilnějším a zároveň
nejnáročnějším zážitkem byla pro všechny prohlídka plynové komory. Poté
jsme se přesunuli do Březinky (Birkenau). Došli jsme do dřevěných domků,
ve kterých se muselo tísnit mnoho lidí v otřesných podmínkách. Průvodce
nám vysvětlil, jak tehdy fungovala (nebo spíše nefungovala) hygiena. Z
věže, která byla dřívě určena německým
vojákům, jsme si prohlídli celý tábor.
Atmosféru podtrhlo i nepříznivé počasí.
E x k u r z e d o O s v ě t i m i by l a ve l m i
vyřerpávající, ale zároveň poučná.
Abychom se odreagovali, paní Petirová,
majitelka pořádající CK, nás vzala na
prohlídku Krakowa a jeho historických
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památek.
Věříme, že každý si z této exkurze odnesl spoustu emocí, informací a
zážitků na celý život. Co řící na závěr? Važme si toho, co máme a jak se
máme.
(Šv, Hč)

Znakový jazyk
Protože opakování je matka moudrosti a letos máme v našem kroužku
spoustu nových tváří, ukážeme si, jak správně znakovat několik základních
otázek a odpovědi na ně.

Jak se máš?

Dobře,

špatně,

něco mezi tím.

Jak se jmenuješ?

Jmenuji se …
Pokud nemáte nebo neznáte svůj jmenný znak, vždy se používá nejlépe
dvouruční prstová abeceda, kterou své jméno vyhláskujete.

(Šv)
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Logopedie (nejen) pro rodiče aneb jak
co nejefektivněji trénovat doma
V dnešním čísle budeme pokračovat v problémových sykavkách.
Protože ty bezháčkové máme již probrany, podíváme se na písmenko Č.
Než začneme, je důležité, aby dítě dokázalo tyto hlásky sluchem rozlišit. K
tomu nám nejlépe poslouží následující tři obrázky:

Na kočičku voláme ččč.

Mašinka dělá ššš

Včelka dělá žžž.

Dětem potom říkáme různá slova, která obsahují č, š nebo ž, a ony
pak ukáží na správný obrázek. Například slovo louŽe: ukážeme na včelu,
slovo Šnek: ukážeme na mašinku atd.
Je dobré říci například tři slova se stejnou hláskou, aby dítě
pochopilo, že musí dobře poslouchat a ukázat na správný obrázek.
Pokud nám už rozlišování jde, můžeme přistoupit k hlásce Č.
Zuby musí být u sebe, rty jsou našpulené do kroužku a jazyk leží
volně, mírně vzadu v ústech. Jazyk se nesmí dotknout zubů. Pokud dítě
takto zvládne nastavit zuby, rty a jazyk, začne vyslovovat šeptem hlásku Ť
(opakovaně za sebou). Když opravdu zašeptá a trochu přitlačí, ozve se
hláska Č. Pokud se dítěti daří vyslovit hlásku Č samostatně, učíme dítě
vyslovovat tuto hlásku ve slabikách nejdříve takto:
á ŤŤŤ, é ŤŤŤ, í ŤŤŤ, ó ŤŤŤ, ú ŤŤŤ (pokud vyslovujete Ť viz výše, ozve se ČČČ).
V příštím čísle si řekneme, jak pokračovat dále. Nezapomeňte vždy
na procvičení obličejových svalů, hrátky s jazykem, dechová cvičení (viz
čísla našeho časopisu z loňského roku). A hlavně mějte velkou trpělivost :-).
Na domácí procvičování doporučuji také povedený pořad české
televize Hýbánky s písmenky, který najdete i na webových stránkách:
http://decko.ceskatelevize.cz/hybanky-s-pismenky.
(Šv)
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Dětský koutek
=>vědomostní test
1. V jakém slohu je postaven chrám sv. Víta?
a) klasicismus
b) baroko
c) gotika
2. Jak se nazývá zvuková shoda na konci veršů?
a) rým
b) verš
c) satira
3. Jak zemřel Jan Hus?
a) byl oběšen
b) byl upálen v Kostnici
c) spáchal sebevraždu
4. Jaké jsou naše sousední státy?
a) Česko, Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko
b) Vatikán, Itálie, Slovinsko, Egypt
c) Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko
5. Jaký je překlad německého slova Stachelberg?
a) Ježová hora
b) Bílá hora
c) Černá hora
Ondřej Astr, Vojtěch Drábek, Štěpán Melichar, 9. B

=>křížovka
Odpověďí na otázku je vždy podstatné jméno v prvním pádě čísla
jednotného.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jaký měsíc následuje po říjnu?
Co se slaví 31. října?
Do jaké plodiny vyřezáváme obličej?
Jaké roční období je poslední?
Co barevného vídáme na podzim často padat?
Kde roste listí?
Ondřej Petera, 7. A

Medové trhy
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Připravujeme
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)

08. 11. 2017

10:00 - 11:40 9. tř. : Právní důsledky dovršení věku 15 let

09. 11. 2017

16:00 - 18:00 1. - 5. tř.: Třídní schůzky rodičů

09. 11. 2017

16:30 - 18:30 6. - 9. tř.: Třídní schůzky rodičů

10. 11. 2017

17:00 - 21:30

13. 11. 2017

07:00 - 13:00 9. tř.: Živá knihovna povolání

15. 11. 2017

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

15. 11. 2017

09:00 - 12:00 3. - 4. tř.: Plavecký výcvik

20.-23. 11. 2017
21. 11. 2017
22. 11. 2017

15:30 - 17:30

Strašidelná stezka DP

Dny zeměpisu
Sběr tetrapakových obalů
Odevzdání přihlášek na SŠ VP (kód 82)

22. 11. 2017

09:00 - 12:00 3. - 4. tř.: Plavecký výcvik

23. 11. 2017

14:30 - 15:30 Sběr tetrapakových obalů

25. 11. 2017

09:00 - 15:00 MEDOVÉ TRHY

30. 11. 2017

07:30 - 14:00 1. - 2. tř.: Vánoční exkurze

Vydává Základní škola Úpice-Lány ve spolupráci s Dětským parlamentem
Adresa redakce: Palackého 793, 542 32 Úpice, tel.: 499 881 124, 775 032 541
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Odpovědný redaktor: Mgr. Jakub Huček
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uzená kýta, hrachová kaše

13/ 11/ 2017
14/ 11/ 2017
15/ 11/ 2017
16/ 11/ 2017
17/ 11/ 2017
20/ 11/ 2017
21/ 11/ 2017
22/ 11/ 2017
23/ 11/ 2017
24/ 11/ 2017
27/ 11/ 2017
28/ 11/ 2017
29/ 11/ 2017
30/ 11/ 2017

ryba v bylinkové strouhance, bramborová kaše

azu po tatarsku, špagety sypané sýrem
vepřové maso v mrkvi, brambor

rizoto z vepřového masa sypané sýrem

lasaně s mletým masem a zeleninou
kuře pečené, brambor
Státní svátek
paella s tuňákem

koprová omáčka, hovězí maso vařené, houskový knedlík

vepřová játra na cibulce, dušená rýže
holandský řízek, brambor

vepřová pečeně po selsku, chlupaté knedlíky, zelí kysané

cikánská hovězí pečeně, houskový knedlík
čevabčiči, brambor

1a, 3, 7

7

30. 10. 2017 - 31. 10. 2017

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

rybí porce se sýrem, bramborová kaše

kuřecí plátek s javorovým sirupem, brambor, zelenina

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

kuře na houbách, šťouchané brambory
fazolové chilli s hovězím masem, chléb

krupicová kaše sypaná kakaem
kuřecí steak, pohanka, cibule smažená

hovězí maso vařené, brambor, fazole na smetaně
kuře pečené na zelenině s rýží

483,- Kč
525,- Kč
546,- Kč
1092,- Kč

kuřecí rolka pečená, bramborová kaše
plněný paprikový lusk bulgurem a balkánským sýrem

makové a tvarohové záviny
pečená kořenová zelenina se sýrem

pizza buchtičky
kachní prsa pečená, bramborový knedlík, červené zelí

čína z kuřecího masa s rýží
nudle s mákem
halušky s vejci

1a

7

7

1a, 7

7

3, 7

3,7

7

1a, 3, 7

7

7

1a, 3, 7

1a

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

7

alergeny

Alergeny : 1 - obiloviny lepek, 1a - obiloviny pšenice, 1d - obiloviny - oves, 2 - korýši, 3 - vejce, 4 - ryby, 5 - arašídy, 6 - sójové boby, 7 - mléko, 8 - ořechy, mandle, pistácie,
mouka
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
pšeničn

polévka dle denní nabídky

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

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 4, 7

1a

1a, 3, 7

1a

7

1a, 3, 7

4,7

7

1a, 3, 7

1a, 7

1a, 7

1a, 3, 4, 7

cena
obědů

dýňové kari s cizrnou a rýží
smažený sýr, hranolky
Státní svátek

09/ 11/ 2017
10/ 11/ 2017

kuřecí nugetky s bramborami

1a, 3, 7

rajská omáčka, hovězí maso vařené, kolínka

06/ 11/ 2017
07/ 11/ 2017
08/ 11/ 2017

čočka nakyselo, vejce vařené

3,7

1a,

těstoviny s avokádem a rajčaty
vegetariánské placičky s kuskusem a zeleninou

02/ 11/ 2017
03/ 11/ 2017

1a, 3, 7

1a, 3, 4, 7

pohankové rizoto/ pohanka kroupa, zelenina, sýr/

VOLBA 2

uzená kýta, bramborový knedlík, špenát
vepřová panenka na houbách, dušená rýže

DATUM
01/ 11/ 2017

VOLBA 1

01.11.2017 - 30.11.2017

rybí karbanátek, brambor

alergeny

JÍDELNÍ LÍSTEK

