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Naši “NEJ” v prosinci 2017
Sport 6.-9.
Klára MELICHAROVÁ (7. A)
Sběr bylin
Martin ŠÍMA (8. A)
Sběr papíru
Matěj PÍŠA (9. B)

Hádanky na Moodle
Matěj PIRNÝ (5. A)
Marek LANGER (6. A)
Dominika HORÁKOVÁ (8. A)

Soutěž na www.zsul.cz
správná odpověď: 24. prosince
Tomáš HOFMAN
Tereza OSMÍKOVÁ
Jan FOLC
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Dětský parlament v akci
Vánoční show aneb Lánská talentmánie
Na závěr roku 2017 dětský
parlament připravil akce, které
navodily v Úlu vánoční
atmosféru. Tradičně zorganizoval
bleší trh, soutěž O nejlepší
cukrářský výrobek a v poslední
den se po třídních besídkách celá
škola sešla v tělocvičně na
vá n o č n í s h ow.
Žáci měli
připravené tanečky, zpívání i scénky. O titul talentu naší školy se utkalo 16
seskupení. Do finále postoupil již podruhé Matěj Píša z 9. B se svým
kozáčkem a jeho spolužáci. Tato skupina LOS PYJAMOS (Jára Kábrt, Nela
Borůvková, Hana Sedláčková, Martina Bártová, Kamila Macková a
Zuzana Horáková) sklidila největší potlesk a originální pojetí tance zvítězilo
nad velice náročnými prvky, které Matěj předvedl.
Vítězům ještě jednou
gratulujeme a všem účinkujícím
děkujeme.
Nejlepší obchodnicí blešího
trhu se stala Adéla Koudelová ze
6. A a mistrem cukrářem Jakub
Krčmář ze 3. A.

Další plánované akce
Na 14. únor pro vás členové dětského parlamentu připravují
Srdíčkový červenorůžový den. Svatého Valentýna oslavíme společně
v červeném, růžovém nebo fialovém oblečení, vypustíme lampióny štěstí a
nebudou chybět ani valentýnky.
(Ji)
!3

Jak znáš pohádky
Vánoce jsou v naprosté většině českých
rodin spojeny se sledováním televizních
pohádek. A tak žáci v kvízu s názvem Jak
znáš pohádky prokazovali znalost těch
nejznámějších, které zařazují pravidelně
každý rok televizní stanice do svýc h
programů. Název pohádky měli žáci
uhodnout na základě fotografií. Celkem jich bylo třicet. Nemohly chybět
samozřejmě ani Tři oříšky pro Popelku (nejúspěšnější pohádka minulého
století) a Mrazík (nejznámější ruská pohádka).
V 7. třídě prokázala nejlepší znalost Klára Melicharová, poznala
celkem 17 pohádek. V 8. třídě nejvíce správných názvů uvedla Martina
Kuťáková (22). Test si zkusili i žáci 3. třídy v rámci suplované hodiny.
Největšími znalci pohádek se stali Vojtěch Škoda a Julie Janovská (oba
poznali shodně 13).
(Vč)

Lyžařský kurz
Ve dnech 7.–12. 1. 2018
proběhl na chalupě U Supa
v Deštném v Orlických horách
lyžařský výcvik pro žáky 7. a 8.
třídy. Kurzu se zúčastnilo celkem 29
žáků (9 chlapců a 20 dívek) a 4
pedagogové.
Vzhledem k malému zájmu o
v ý u k u b ě ž e c k é h o l y ž ov á n í a
snowboardingu vyučovali jsme pouze sjezdovému lyžování. Oceňujeme, že
úroveň lyžařských dovedností prakticky všech žáků byla již na začátku
kurzu velmi dobrá, přičítáme to i tomu, že žáci absolvovali lyžařský kurz
v páté třídě ve Skiareálu Petříkovice.
Lyžovali jsme ve Skicentru Deštné v Orlických horách. K přepravě
jsme využívali skibus poskytnutý zdarma. Po celou dobu se chovali na
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sjezdovce žáci vzor ně,
dodržovali stanovená
pravidla.
Kromě lyžování jsme se
věnovali spor tovním i
nespor tovním aktivitám
(beseda
horské služby,
přednášky na téma FIS
pravidla a zimní spor ty,
soutěže „O nejhezčí pánské
nožky“, O nejhezčí skupinové
selfie, štafetové závody na kluzkách, ve zbytcích sněhu a výběh
„Strnadova kopce“ a nově jsme zařadili uměleckou soutěž „Středeční
chvilka poezie“. Žáci zhlédli také filmy Přežít a Everest. Nezapomněli jsme
ani na vědomostní test a vyplnění anketního lístku. Po celou dobu kurzu
probíhala soutěž v bodování pokojů.
V porovnání s běžnou školní výukou žáci výrazně omezili používání
vulgarismů.
Někteří rodiče projevili názor, že by měli být na kurzu zakázány
mobilní telefony. Toto bohužel nepodpořili všichni rodiče, a tak návrh
neprošel. Podle našeho zjištění nakonec na kurzu byli pouze čtyři žáci bez
mobilních telefonů. Zaznamenali jsme však jejich používání v podstatně
menší míře.
Z výsledku ankety, kterou žáci vyplnili před odjezdem, vyplynuly tyto
závěry:
1)
2)
3)
4)
5)

vysoká úroveň výuky lyžování (samé 1, jedna 2),
stejně jako v předchozích letech vysoká úroveň ubytování,
velmi dobré vztahy mezi učiteli a žáky,
velmi nízké hodnocení vztahů mezi žáky,
v porovnání s předchozím kurzem došlo ke zlepšení
průměrné známky z 1,76 na 1,21,
6) nejhorší známkování obdržel y sněhové podmínky
(oprávněně).
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Finanční náročnost kurzu zůstává přibližně stejná. Cena skipasu
1 120 Kč. Za ubytování a stravování zaplaceno 2 200 Kč, za dopravu
autobusem 190 Kč. Na vyúčtování dopravy zavazadel v tuto chvíli ještě
čekáme. Uhrazeno též připojištění v hodnotě 27 Kč a 30 Kč (dle
pojišťovny). Přednáška horské služby vyšla na 11 Kč na žáka. Nejnižší
útrata žáka činila 70 Kč, nejvyšší 400 Kč.
Přestože sněhové podmínky nebyly v letošním roce rozhodně ideální,
cíle kurzu byly splněny. Podle výsledku ankety byli i žáci spokojeni. Jak se
však nakonec ukázalo, vztahové
problémy si děti ze školy přivezly
bohužel i na kurz.
Další lyžařský kurz pro žáky
současné 5. a 6. třídy by měl
proběhnout v lednu 2020.
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Výsledky ankety 2018
(průměrná známka)

1. výuka lyžování

1,03

2. ubytování

1,21

vztahy s učiteli
kurz jako celek
5. doplňkové soutěže
6. program dne
7. beseda
8. přednášky
9. sjezdové tratě
10. doprava
strava
12. vztahy mezi žáky
13. zábava pořádaná žáky
14. sněhové podmínky

1,21
1,21
1,42
1,46
1,50
1,64
1,75
1,75
1,75
1,96
2,14
2,29

Chalupa U Supa, Deštné v Orlických horách, 12. 1. 2018
Jakub Huček (hlavní vedoucí), Martin Kejzlar, Iveta Votočková,
Vendula Janečková (instruktoři lyžování)

Zlato a stříbto z basketu
Poslední soutěží v kalendářním roce 2017 celoroční soutěže Grand
Prix žáků 2. stupně bylo okrskové kolo v basketbalu, které proběhlo ve
čtvrtek 14. prosince 2017 v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků. Pod vysokými koši
se Láňákům dařilo. Chlapci nenašli přemožitele a brali
zlato. Velmi mile překvapily naše dívky, které skončily
stříbrné. Chlapecké družstvo hrálo ve složení Daniel
Mach (7. A), Jiří Bureš a David Kuťák (oba 8. A), Martin
Henych, Pavel Jarý a Matěj Píša (všichni 9. B). O dívčí
úspěch se zasloužily: Petra Doležalová, Dominika
Horáková, Eliška Hübnerová, Hana Teichmanová a Petra
Zelinková (všechny 8. A), Zuzana Horáková a Hana
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Sedláčková (obě 9. B). Děkujeme všem "baskeťákům" za vzornou
reprezentaci a nasazené herní úsilí.
(Pk Tv+sport)

Dějepisná olympiáda
Ve středu17. ledna 2017 proběhlo v Trutnově okresní kolo dějepisné
olympiády. Pro letošní rok bylo vypsáno téma: „První republika aneb
Československo v letech 1918-1938“. Lánskou školu zde zastupovali Petra
Janečková (9. A), Diviška Šiková (9. A) a Ondřej Astr (9. B). Olympiády se
zúčastnilo 28 soutěžících. Naším nejúspěšnějším reprezentantem byla Petra
Janečková, která se umístila na 8. místě. Se svým bodovým ziskem má šanci
postoupit do krajského kola. Zda se to podaří, ukáží až výsledky ostatních
okresních kol v kraji. Všem účastníkům patří velká gratulace.
(Hč)

Průběžné výsledky Grand Prix
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(Pk Tv+sport)

Jak to vidím já (5. ročník)
Městská knihovna v Úpici vyhlásila v rámci projektu Kde končí svět
literární soutěž na téma Já jsem tvůj člověk – Můj vztah k obyvatelům
živočišné říše. Předmětová komise poslala do soutěže celkem 7 prací.
Některé si můžete přečíst i vy.
Já jsem tvůj člověk
Chtěl bych vám vyprávět příběh o našich dvou koťátech, Spasiteli a
Růženě. Spasitele náš táta našel, když jsme byli s dědou a babičkou na
dovolené na přehradě Seč. Zavolal nám a řekl: ,,Našel jsem na zahradě
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koťátko." Já se sestrou jsme se zeptali: ,,Jakou má barvu?" ,,Je to
modrošedý kocourek, dám vám ho poslechnout.“ Z mobilního telefonu se
ozvalo: ,,Mňau, mňau." My na to: ,,Jeeé, už se moc těšíme, až přijedeme
domů." O dva dny později jsme se vrátili. Táta nás přivítal a řekl: ,,Pojďte
se na něj podívat.“ Potichu jsme vešli do místnosti a ozvalo se
známé: ,,Mňau, mňau." Sestra v koťátku hned našla spřízněnou duši.
Kocourkův zdravotní stav ale nebyl příliš dobrý. I přes veškerou naši
péči jsme mysleli, že koťátko budeme muset nechat utratit. Najednou se ale
jeho fyzický stav začal zlepšovat. Začalo běhat, skákat a skotačit.
Asi po dvou týdnech jsme našli další kotě. Byla to bíločerná kočka.
Dali jsme jí jméno Růžena. Zdědila ho po mámě (divoké kočce Růžence).
Když Spasitel a Růžena povyrostli, začali si spolu krásně hrát.
Pozorovat je bylo často zábavnější než hra na mobilním telefonu nebo
televizní program. Honěná, schovávaná a lezení po všem možném i
nemožném v jejich provedení nás baví. Od hraní je odtrhne pouze plná
miska. Naše koťata jsou pro mne inspirací. Složil jsem o nich i veselou
báseň:
Máme doma koťata,
roztrhla mi kaťata.
Do dírky mi fouká,
už mi z toho houká.
I přesto je máme rádi,
jsou to naši kamarádi.
Michal Čapek, 6. A
Já jsem tvůj člověk
Jako malá dívka jsem si moc přála psa. A jednoho dne se mi toto
velké přání splnilo. V ten den jsem zrovna slavila šesté narozeniny.
Našeho pejska jsme si nepřivezli z útulku, ale od jedné slečny, jejíž
fenka porodila hned několik štěňátek. Přijeli jsme k ní domů a ona nám je
všechny ukázala. Nám se na první pohled zalíbilo jedno z nich. Hned jsme
mu dali jméno Ben. Během cesty domů a další den byl Ben ještě trochu
vyděšený, ale rychle si na svůj nový domov zvykl.
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Letos mu bylo již osm let, což převedené do lidského života znamená
šedesát čtyři. Je to tedy už takový náš stařík. Přesto má ale pořád sil na
rozdávání.
Ben je rotvajler. A proč jsme si vybrali zrovna toto psí plemeno? Už
jsme totiž jednoho takového měli. Trápilo ho však nemocné srdíčko a v osmi
letech zemřel. Bylo nám tehdy moc smutno, a proto jsme dlouho neváhali a
pořídili se Bena 2.
Beníka mám opravdu moc ráda a nedopustím, aby mu někdo ublížil.
Adéla Melicharová, 7. A
Já jsem tvůj člověk
Od narození vyrůstám na statku obklopená zvířaty. Zvířata mám
všude kolem sebe. Dvacet koní, na dvoře sedm hus a velké množství slepic,
které neustále pobíhají kolem celé farmy.
Asi i proto, že zvířata mě provázejí každým dnem, mám je tolik ráda
a mohu říci, že jim i tak trochu rozumím. Nechápu lidi, kteří jim vědomě
ubližují. Někteří třeba i nevědomě. Myslí si, že dělají pro ně něco
prospěšného, ale opak je pravdou. Například malá holčička chce, aby jí
rodiče koupili malého poníka. Ti přání splní, ale protože nechtějí už
zbytečně utrácet za nové kvalitní sedlo, a koupí nějaké z bazaru. To však
jejich poníkovi správně nesedí a z milého
poníka se najednou stane zlý a zákeřný kůň.
Dívka se ho bojí, a tak rodiče většinou
poníka raději prodají. Netuší, že stačilo
vyměnit pouze sedlo.
Ale to platí pro všechna zvířata, nejen
pro koně. Staré moudro říká, že žádné zvíře
se nenarodí zlé. To, že zvíře ublíží člověku,
je často výsledkem toho, jak s ním sám člověk
zacházel.
Marie Prouzová, 9. A
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Zvířátková olympiáda
Leden se nesl ve znamení „NEPOSEDNÉHO
PEJSKA“. Probíhal boj o páté zvířátko a medaile se
rozdávaly v člunkovém běhu, který je jednou z disciplín
Olympijského víceboje. Ti nejlepší byli opět odměněni.
V lednu jsme také trénovali šplh a plnili další disciplíny
víceboje.
1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. ANNA VARGOVÁ

1. VOJTĚCH WINKLER

2. Barbora Kubečková

2. Jakub Vágner

3. Denisa Semeráková

3. Filip Steidler

2. TŘÍDA
1. LUCIE HORÁKOVÁ

1. TIBOR UHLÍŘ

2. Leona Uhlířová

2. Šimon Zelinka

3. Nela Čapková

3. Petr Zítka

3. TŘÍDA
1. JULIE JANOVSKÁ

1. JIŘÍ ŠVIHÁLEK

2. Sindy Ďuranová

2. Václav Munzar

3. Pavlína Horáková

3. Kryštof Kobos

4. TŘÍDA
1. VU THI JEN NHI

1. TOMÁŠ ZELINKA

2. Zuzana Marešová

2. Filip Raabe

3. Sarah Hanušová

3. Jiří Peterka

5. TŘÍDA
1. JANA PÁLOVÁ

1. KAREL SLAVÍK

2. Sabina Kábrtová

2. Patrik Vítek

3. Kateřina Lencová

3. Lukáš Borský
(Jč)
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Zajímavá města
Barcelona – město Gaudiho
Venku napadl sníh. Ale ne pro každého je to výhra. Někteří z nás už
se těší na teplé letní počasí. V jiných zemích panuje léto prakticky po celý
rok. Proč se tam tedy nepodívat teď uprostřed zimy, když vaše tělo zatouží
po horkém slunci?
Barcelona patří mezi nejznámější města Evropy, ale i světa. Fotbaloví
fanoušci už o ní něco určitě slyšeli. Občas se plete s hlavním městem
Madridem, který leží zhruba ve středu země. Barcelona se nachází na
východním pobřeží. Nedaleko odtud se rozprostírá Pyrenejské pohoří.
Na své si zde přijdou především fanoušci kopané, nachází se zde
totiž spousta stadionů. Stadion Camp NOU je největším fotbalovým
stadionem na světě. Najdete zde muzeum plné hráčských dresů, trofejí, ale
i fotografií. Zamířit můžete do šaten nebo si můžete vyzkoušet i stále
zelený trávník.
Ve městě se nacházejí památky z dob starých Římanů, ale i ze
středověku. Historická čtvrť El Barri Gótic je pokladnicí všech památek.
Uchvátí zejména mnohé chrámy a Muzeum Picassa či Plaza del Rey, kde
španělský král vítal Kryštofa Columba, když se vracel ze své zámořské
plavby.
Parc Güell, který byl původně navržen jako vilové a zahradní město,
dnes láká turisty k příjemnému odpočinku. Můžete posedět na lavičkách a
jen tak se nechat obklopit budovami slavného architekta Gaudího nebo se
kochat výhledem na pláže a moře.
Ještě nádhernější výhled se naskytne z pahorku Montjuïc, kde kromě
botanických zahrad leží i sportovní stadion. V roce 1992 se zde konaly
le t n í ol y m pi jské h r y. M ůž e t e
obdivovat i sbírku surrealistického
malíře Joana Miró, nebo navštívit
nejstarší stavbu – středověký hrad
Montjuïc.
Ve večerních hodinách se pod
Muzeum národního katalánského
umění odehrává vodní světelná
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show. Magická fontána se probouzí a každému učaruje svými překrásnými
obrazci a efekty.
La Rambla, nejrušnější ulice, kde to žije v pozdě noci, se skládá z pěti
částí. Zakoupíte tu nejrůznější suvenýry. Navíc na každém rohu čekají
pouliční umělci, pod jejichž rukama vznikají budoucí malířská veledíla.
Oblíbené je i focení se živými sochami.
Stavba chrámu Zahrada Familia stále trvá. S výstavbou začal Antoni
Gaudí a nikdo chrám dosud nedokončil. Podle plánů ho mělo zkrášlovat 18
věží, z nichž 12 patří apoštolům, 4 evangelistům, Panně Marii a Ježíši
Kristovi. Po dokončení se věž Ježíše se svými budoucími úctyhodnými 170
metry stane největší na světě.
Za zmínku stojí i přístaviště Port Vell s kotvícími plachetnicemi. Na
konci ulice La Ramblas stojí i socha Kryštofa Kolumba.
Barcelona zkrátka skýtá pro turisty přijíždějící pravidelně z celého
světa mnoho zajímavých míst. Je opravdu na co se dívat!
Petra Janečková, 9. A

Logopedie (nejen) pro rodiče aneb jak
co nejefektivněji trénovat doma
Dnes nás čeká poslední z háčkových sykavek. Tedy hláska Ž.
Našimi pomocníky mohou být Žofie a žabák Žužla.

Žofka žlutý župan má,
žlutý knoflík na něj dá
Nežli župan umaže,
každému ho ukáže.

Žalovala žába žábě,
že má život těžký.
Že jí bolí obě nohy,
že nemůže pěšky.
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Můžeme využít nápodobu hlásky nebo hlásku Š. Dítě vyslovuje
dlouze hlásku ššš a přidává hlas. Ozve se hláska Ž. Pro kontrolu správné
výslovnosti můžeme hlásku i odhmatat, a to tak, že přiložíme zatnutou pěst
na bradu. Ucítíme tak vibrace, zatímco u hlásky Š žádné vibrace nejsou.
Nejlépe se daří vyslovovat hlásku na začátku slova, poté uprostřed. Lepší je
vyslovit hlásku dlouze (žžž).
Hry můžete využít stejné jako u předchozích sykavek. Velmi oblíbená
je mezi dětmi také babka Bezzubka => mluvit, jako kdybychom neměli
zuby. Tato hra je velmi dobrá na posílení rtů a jazyka a určitě si u ní užijete
spoustu legrace.
Někdy se může stát, že dítěti nejde vyslovit správně více hlásek
najednou v jednom slově (např. ježeček, kožíšek, čeština atd). Pokud je
samostatná výslovnost již bez potíží, jde jen o to slova procvičovat.
Nejdříve v pomalejším tempu. Nejprve to zkoušíme na slovech, poté
větách, básničkách a nakonec v běžné řeči. Přeji hodně trpělivosti a určitě
se zadaří.
(Šv)

Znakový jazyk
Vánoční čas je za námi a já věřím, že se mezi vámi našlo alespoň pár
zvědavců, kteří v množství krásných pohádek zhlédli i jednu netradiční ve
znakovém jazyce. Pokud ne, tak doporučuji podívat se do archivu České
televize a najít pohádku Nejkrásnější dar. Pro nás slyšící diváky je to velmi
zvláštní zážitek. Všichni herci jsou opravdu neslyšící a tlumočený text do
českého jazyka ne vždy odpovídá tomu znakovému. V každém případě
doporučuji nahlédnout do kultury neslyšících, alespoň tímto způsobem.
A protože se mě často ptáte na to, jak se znakují jména ve znakovém
jazyce, přidávám pár znaků. Jak už jsem ale psala, většina jmen svůj znak
nemá => používá se první písmeno, případně přezdívka podle toho, jak
člověk vypadá nebo co dělá. A protože neslyšící nemají vždy dobrou slovní
zásobu v českém jazyce (je to pro ně cizí jazyk), tak jim některá slova
připadají stejná. Příkladem může být znak pro moje příjmení (Švehlová),
které neslyšícím z Trutnova připomíná slovo “švihadlo”. V Náchodě zase
!15

používají úplně jiný znak, takže jde spíše o to, aby všichni, kterých se to
týká, věděli o co/koho jde :-). A navíc, pokud nevíme, známe prstovou
abecedu. A teď už k těm jménům.

!16

(obrázky čerpány z knihy Učíme se českou znakovou řeč od Marie Růžičkové)

Pokud jste své jméno nenašli, nezoufejte, neznamená to, že znak
neexistuje. Je přeci fajn mít svůj vlastní znak, který nikdo jiný nemá, i když
se třeba jmenuje stejně.
Na závěr vám do nového roku přeji jen to nejlepší: splněná přání a
co nejvíce dnů plných sluníčka.
(Šv)

Dětský koutek
=>vědomostní test
1. Chlorid sodný má vzorec?
a) NaCl
b) HCl
c) NaOH
!17

2. Jednotka výkonu (příkonu) je?
a) volt
b) ampér
c) watt
3. Kdo napsal hru Strakonický dudák?
a) Jan Neruda
b) Josef Kajetán Tyl
c) Karel Jaromír Erben
4. Kdy vznikla samostatná Česká republika?
a) 1. ledna 1993
b) 23. září 1938
c) 28. října 1918
5. Kde v naší republice žila německá menšina za první
republiky?
a) nikde
b) ve středních Čechách
c) v pohraničí (Sudetech)

Ondřej Astr, Vojtěch Drábek, Štěpán Melichar, 9. B
=> Pranostiky na měsíc únor
Únor bílý - pole sílí.
Únor - úmor: kdyby mohl, umořil by v krávě tele a v kobyle hříbě.
Únorová voda - pro pole škoda.
Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
Můžeš-li se v lednu vysvléci do košile, připravuj si na únor kožich.
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí.
!18

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
V únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v březnu ke kamnům s
ušima.
Teplý únor - studené jaro, teplé léto.
Jednotlivé dny
2. Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout.
3. Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje.
4. O svaté Veronice bývá ještě sanice.
5. Svatá Agáta na ranní mlhy bývá bohatá.
6. Na svatou Dorotu odmeť sníh od plotu.
7. Svatý Radko - na poli hladko.
9. Svatá Apolena v mlhu je často zahalena.
10. O svaté Šcholastice navleč si rukavice.
12. Svatá Eulalie - se střech se lije.
13. O svatém Řehoři mrazy přituhnou a vše moří.
14. Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna.
16. O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně.
18. O svatém Šimoně schází sníh ze stráně.
20. Masopust na slunci - pomlázka u kamen.
21. Suchý půst - úrodný rok.
22. Je-li na stolici sv. Petra zima, ještě hodně dlouho potrvá.
24. Najde-li Matěj led, seká ho hned; nenajde-li led, dělá ho hned.
27. Je-li mráz na svatého Gabriela, bývají žně veselé.
28. Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda.
Čerpáno z: www.pranostika.cz

Martin Šíma, Matěj Materna, 8. A
=> zajímavá místa

Mount Rushmor
Národní památník Mount Rushmore neboli Mount Rushmore National
Memorial se nachází poblíž amerického města Keyston v Jižní Dakotě.
Je to obrovské sousoší, na kterém jsou zobrazeni 4 významní američtí
!19

prezidenti: George Washington, Thomas Jefferson, Teodor Roosevelt a
Abraham Lincoln.
Sochy byly vytesány do žulového
skalního masivu v letech 1927-1941.
Navrhl je Gutzon Broglum v roce 1927.
Poté co zemřel, pokračoval v práci jeho
syn. Na stavbě pracovalo 400 dělníků a
stavba trvala více než 14 let.
Vzhledem k vyčerpání všech
financí se nepovedlo dokončit projekt
uplně. Sochy z pohledu G. Borgluma
představovaly nejdůležitejší osobnosti v historii USA. Proč zrovna tito čtyři
prezidenti?
Ondřej Petera, Tomáš Kameník, 7. A
=>sudoku

Ondřej Petera, Tomáš Kameník, 7. A
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Nepřehlédněte školní akce
Vážení rodiče. Naše škola pořádá poznávací zájezd pro dospělé do
jižní Itálie (10. – 14. 3. 2018). Budete moci navštívit Řím i Neapol, projít se
k Vesuvu, v Pompejích a obdivovat ostrov Capri a Anacapri. Jde o jeden
z nejhezčích a nejobsáhlejších zájezdů do Itálie, který pro nás připravuje
trutnovská CK Lada. Základní cena je 6500 Kč s DPH. V ní je zahrnuta
doprava lux. autobusem, 2x ubytování, 2x polopenze, průvodce, pojištění
CK. Cena nezahrnuje vstupy do měst, na Vesuv a do Pompejí, výlet lodí,
dopravu v Římě a na Capri, místní taxy a profiprůvodce – celkem asi 4000
Kč. V případě zájmu zašlete email na adresu roudna@zsul.cz a obdržíte
celý program zájezdu.
S pozdravem Iva Roudná

Srdíčkový den

14. 2. 2018
SVATÝ VALENTÝN

PŘIJĎTE VŠICHNI V ČERVENÉM,
RŮŽOVÉM NEBO FIALOVÉM!!!
PO CELÝ DEN SE BUDOU PSÁT
VALENTÝNKY!!!
O VELKÉ PŘESTÁVCE BUDEME
VYPOUŠTĚT BALONKY ŠTĚSTÍ!!!
!21
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Připravujeme
02. 02. 2018

Pololetní prázdniny

07. 02. 2018

16:00 - 20:00 Školská rada ZŠ Úpice-Lány

08. 02. 2018

08:00 - 10:30 3. - 4. tř.: Bruslení

09. 02. 2018

07:00 - 10:30 1. -2. tř.: Kurz plavání

13. 02. 2018

11:40 - 15:00

6.-9. tř.: Šplh (okrsek)

13. 02. 2018

15:30 - 17:30

Sběr tetrapakových obalů

13. 02. 2018

15:30 - 16:30 Slavnostní zakončení kurzu Předškoláček

14. 02. 2018

Červenorůžový den

15. 02. 2018

14:30 - 15:30 Sběr tetrapakových obalů

16. 02. 2018

07:00 - 10:30 1. -2. tř.: Kurz plavání

20. 02. 2018

07:00 - 13:30 Zeměpisná olympiáda - okresní kolo

21. 02. 2018

11:40 - 14:40

22. 02. 2018

08:00 - 10:30 3. - 4. tř.: Bruslení

23. 02. 2018

07:00 - 10:30 1. -2. tř.: Kurz plavání

27. 02. 2018

06:30 - 21:30 Exkurze Praha 9. A

28. 02. 2018

06:30 - 21:30 Exkurze Praha 9. B

01. 03. 2018

08:00 - 10:30 3. - 4. tř.: Bruslení

03. 03. 2018

14:00 - 17:00

1.-5. tř.: Šplh (okrsek)

Dětský karneval

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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palačinky s džemem
špenátové gnocchi se sýrem
kuřecí křídla pečená , kuskus
karbanátek smažený s bramborem
krupicová kaše
uzená kýta v bramboráku, zeleninový salát
pečená kořenová zelenina s balkánským sýrem
langoše se sýrem

08/ 02/ 2018
09/ 02/ 2018
12/ 02/ 2018
13/ 02/ 2018
14/ 02/ 2018
15/ 02/ 2018
16/ 02/ 2018
19/ 02/ 2018
20/ 02/ 2018
21/ 02/ 2018
22/ 02/ 2018
23/ 02/ 2018

vepřová kotleta po selsku, chlupaté knedlíky, zelí kysané
přírodní roštěná, dušená rýže

vepřová játra na cibulce, dušená rýže

holandský řízek, bramborová kaše

těstoviny zapečené s uzeninou

azu po tatarsku, špagety sypané sýrem
panenka v mandlovém kabátku, šťouchané brambory

těstoviny na zelenině s rybkou
paprikový lusk s rýží

1a,

1a

1a, 3, 7

1a, 3, 7

30. 01. 2018 - 31. 01. 2018

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

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

437,- Kč
475,- Kč
494,- Kč
1040,- Kč

kachna pečená s jablky, bramborový knedlík, červené zelí
brambory na loupačku s máslem a tvarohem

vepřová krkovice pečená, pohanka na cibulce, červená řepa

nudle s mákem
kuskus s tuňákem

hovězí maso vařené, brambor, fazolky na smetaně
špagety carbonara

7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

7

1a, 3

1a, 7

1a, 3, 7

1a, 7

1a, 7

1a, 3, 7

1a, 7

1a, 7

1a, 7

7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a

1a

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

cena
obědů

27/ 02/ 2018
28/ 02/ 2018

kuřecí řízek smažený, brambor
kuře s rýží

1a, 3, 7

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

26/ 02/ 2018

paella s tuňákem

4

7

vepřový špíz pečený, brambor
jaternicový prejt s bramborem, zelí kysané

svíčková na smetaně, houskový knedlík

7

1a, 3, 7, 9

1a, 3, 7

1a, 3, 4, 7

1a, 8a,

1a, 7

1a

1a, 3, 4, 7

rybí porce se sýrem, brambor

06/ 02/ 2018
07/ 02/ 2018

sekaná, bramborová kaše

1a, 3, 7

francouzská palačinka, hranolky
rýžové nudle s čínským zelím

jablková žemlovka s tvarohem

05/ 02/ 2018

7

1a, 7

rizoto z vepřového masa sypané sýrem, červená řepa

VOLBA 2
bramborový guláš s uzeninou, chléb
kuřecí závitek, brambor

DATUM
01/ 02/ 2018
02/ 02/ 2018

VOLBA 1

01. 02. 2018 - 28. 02. 2018

vepřová kotleta na smetaně, halušky
pololetní prázdniny

alergeny

JÍDELNÍ LÍSTEK

