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Naši “NEJ” v lednu 2018
Sport 6.-9.
Jan HORÁK (6. A) a Marek LANGER (6. A)
Sběr bylin
Berenika Viktorie FIALOVÁ (7. A)
Sběr papíru
Kateřina JANSOVÁ (4. A)

Hádanky na Moodle
Dominika HORÁKOVÁ (8. A)
Ondřej PETERA (7. A)
Jakub DIBELKA (7. A)

Soutěž na www.zsul.cz
správná odpověď: Deštné v Orlických
horách, chalupa U Supa
Jakub DIBELKA
Barbora ŠVEHLOVÁ
Marek LANGER
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Přehled žáků s vyznamenáním
1. pololetí školního roku 2017-2018
1. A
Eliška DOLEJŠKOVÁ
Lukáš HEBKÝ
Matěj KÁBRT
Alexandr KARBULKA
Eliška KOŠNAROVÁ
Barbora KUBEČKOVÁ
Matěj KULHÁNEK
Valérie MIKOVÁ
Denisa SEMERÁKOVÁ
Filip STEIDLER
Jakub VÁGNER
Anna VARGOVÁ
Jiří VÍTEK
Vojtěch WINKLER
Ester WITKOVÁ

2. A
Natálie BIDLOVÁ
Nela ČAPKOVÁ
David GORČÍK
Lucie HORÁKOVÁ
Natálie HUTNÍKOVÁ
Natálie KRŮTOVÁ
Eliška LYSICKÁ
Petr PAYMA
Natálie PROKOPOVÁ
Sabrina ROUDNÁ
Matyáš SEMERÁK
Štěpán ŠITINA
Tibor UHLÍŘ
Leona UHLÍŘOVÁ
Petr ZÍTKA

2. B
Eliška JURKUCZOVÁ
Emílie KADANÍKOVÁ
Rudolf KROKA
Šimon KROUŽEL
Radek LANGER
Matěj SOUČEK
Eliška STARÁ
Natálie TOMKOVÁ
Patrik VÍT
Laura VOJTĚCHOVÁ
Šimon ZELINKA

3. A
Barbora BÁRTOVÁ
Sindy ĎURANOVÁ
Tomáš FULKA
Martin HOFMAN
Tomáš HOFMAN
Monika HOLANOVÁ
Julie JANOVSKÁ
Jan KAŠPAR
Kryštof KOBOS
Václav MUNZAR
Josef NOVÁK
Vojtěch ŠKODA
Jiří ŠVIHÁLEK
Barbora VRÁNOVÁ
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4. A
Nela ČERMÁKOVÁ
Natálie JANOVSKÁ
Denisa KRŮTOVÁ
Matěj MACH
Zuzana MAREŠOVÁ
Stela POHNEROVÁ
Filip RAABE
Dominika STRACHOTOVÁ
Martina VACHOVÁ

4. B
Kateřina JANSOVÁ
Tereza KOŠNAROVÁ
David MOKRÝ
Jiří PETERKA
Veronika RUSOVÁ
Adam SEMERÁK
Yen Nhi VU THI
Tomáš ZELINKA

5. A
Barbora BAUDYŠOVÁ
Natálie KOCIÁNOVÁ
Anežka MAREŠOVÁ
Karel SLAVÍK
Patrik VÍTEK
Dorota VOJTĚCHOVÁ

6. A
Michal ČAPEK
Adam HORÁK
Jan HORÁK
Marek LANGER
Vendula MENŠÍKOVÁ
Ondřej NETOLICKÝ

7. A
Ondřej PETERA

8. A
Veronika NEUREITEROVÁ

9. A
Petra JANEČKOVÁ
Marie PROUZOVÁ

9. B
Zuzana HORÁKOVÁ
Hana SEDLÁČKOVÁ

Poznámka: tučně označené žákyně a tučně označení žáci mají samé jedničky.

20. dětský karveval
V sobotu 3. března 2018 se koná už 20. dětský karneval. Po zbourání
závodní jídelny Juty bylo třeba najít nové prostory. Rej masek, který
pořádá pedagogický sbor Základní školy Úpice-Lány, se tak uskuteční
v Městském sále. Ten je limitován menší kapacitou, která bohužel není
„nafukovací“. Proto bylo nutné přistoupit k předprodeji vstupenek. Ten
začal 5. února 2018 v kanceláři ZŠ Úpice-Lány (od 7 do 16 hodin) a
bude trvat až do vyprodání všech lístků. Samotný karneval začíná v
15 hodin. Připraveny jsou hry, hudba, občerstvení a soutěže o
hodnotné ceny.
(Tch)
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Školaská rada volila
Nová Školská rada ZŠ Úpice-Lány na svém ustavujícím jednání 7. 2.
2018 volila předsedkyni a tajemnici. Předsedkyní se stala Ing. Irena
Davidová, tajemnicí pak Mgr. Iveta Jiříčková. Dalšími členy jsou Petra
Koudelová, Mgr. Bohdana Janovská, Ing. Martin Strachota a Martin
Hofman. Při své první schůzi rada také aktualizovala a schvalovala Řád
školy, který v novém znění vstoupil v platnost od 8. 2. 2018 (viz
www.zsul.cz).
(Kal)

Červenorůžový den
14 . ú n o r a u s p o ř á d a l
dětský parlament “Srdíčkový
den”. Členové DP školu
vyzdobili srdíčky, připravili
papírky a schránku na
va l e n t ý n k y, o p ře s t á v ká c h
pouštěli romantické písničky.
Tento den se pro nás stal
symbolem přátelství. Téměř
všichni přišli oblečeni v červeném, růžovém nebo fialovém. Měli jsme
radost, že tato akce byla úspěšná mezi žáky i učiteli. Valentýnky, které
roznesli parlamenťáci po skončení akce, určitě adresáty potěšily. V tento
den jsme už tradičně vypustili balonky štěstí. Každá třída si napsala na ten
svůj nějaké přání a potom jsme už
všichni na hřišti pozorovali, jak
krásně letí. Letos nám přálo
počasí, a tak balony letěly vysoko
a dlouho.
Už se těšíme na další rok. A
hlavně nezapomeňte, že chovat
hezky bychom se k sobě měli
neustále.
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(Ji)

Vzdělávací program pro budoucí
prvňáčky se setkal s úspěchem
Vedení naší školy na podzim 2017
iniciovalo realizaci přípravného kurzu pro
předškolní děti z místní mateřské školy. Ke
spolupráci oslovilo vedení mateřské školy. Ta
se ochotně do projektu zapojila.
Cílem deseti setkání, která probíhala
od října 2017 do února 2018, bylo umožnit
budoucím žáčkům nanečisto si vyzkoušet roli školáka. Rodičům zase
poskytnout objektivní obraz aktuálních schopností a dovedností jejich dětí.
A to se povedlo! Výsledek celkového snažení lektorů kurzů (učitelů ze
základní školy i učitelek mateřské školy) se ukázal na závěrečném setkání,
které proběhlo v úterý 13. února 2018 v prostorách Mateřské školy Úpice
(budova Jaromír). I přes chřipkovou epidemii, která ohrožovala účast dětí i
dospělých na této akci, se nakonec podařilo zrealizovat příjemné
odpoledne. Jedenáct dětí prošlo závěrečnou zkouškou a obdrželo z rukou
pana ředitele Mgr. Petra Kalouska závěrečné vysvědčení. Přípitek
nealkoholickým jahodovým šampaňským byl doplněn výborným
občerstvením, které připravila mateřská škola.
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V š e m 14 a b s o l v e n t ů m k u r z u
„ P ř e d š ko l á č e k “ p ř e j e m e ú s p ě š n ý a
pohodový vstup do první třídy, ať již bude
realizován 1. 9. 2018 nebo i 1. 9. 2019.
Těšíme se na vás, milí budoucí žáci!
(Lenka Mikesková, školní psycholog)

Pitva napověděla
Při biologicko-chemickém semináři, jednom z nabízených volitelných
předmětů na druhém stupni ZŠ Úpice-Lány, se pitvalo. Konkrétně srdce a
oko prasete. Potřebné orgány přinesla na vyučování poplužská „farmářka“
Marie Prouzová z deváté třídy – jedna z žákyň, která si právě tento
volitelný předmět vybrala. Ve fotogalerii na lánských webových stránkách
jsou z pitvy snímky. Doporučujeme neprohlížet je bezprostředně po
konzumaci jídla…

(Jč)

Návštěva městské knihovny
V úterý 13.2. se prvňáčci podruhé v tomto školním roce vydali na
návštěvu městské knihovny. Poprvé jim paní knihovnice představila prostory
celé knihovny, povídalo se o pravidlech, chování a správném zacházení
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s knížkami. Odměnou jim byla krásná
pohádka a uvítací dort pro nové malé
čtenáře.
Tentokrát měla paní knihovnice jiný
cíl – přiblížit žáčkům život spisovatelů
Karla a Josefa Čapkových. Ukázala jim
několik dětských knih, které napsali a
ilustrovali a nakonec přečetla pohádku Jak pejsek s kočičkou pekli dort.
Aby čtení bylo zábavnější, děti dort skutečně samy připravovaly. Míchaly
a přidávaly do mísy všechno jako pejsek s kočičkou. A i když naplněná
mísa moukou, syrečky, špekáčky, kostmi, čokoládou, a dokonce myší
nevypadala vábně, po upečení byl dort
přímo k nakousnutí. A než se pořádně
upekl, mohli si žáci za odměnu prohlížet
knížky. Potom se děti na dort vrhly, celý
ho snědly. Ani jim nevadilo, co všechno
chutného i nechutného obsahoval. Už se
zase těšíme na další návštěvu knihovny.
(Dč )

Zlatá děvčata a bronzoví chlapci
V pátek 16. února 2018 se na ZŠ kapitána Jaroše v Trutnově konalo
krajské kolo ve šplhu, kterého se zúčastnilo i devět lánských
reprezentantů. A uspěli na výbornou. Naše děvčata nenašla rovnocenného
soupeře a v soutěži družstev brala zlato. Stupně vítězů
opanovala i v soutěži jednotlivců. Zlatá byla Lucie
Sacherová, stříbrná Soňa Nedomová, bronzová Diviška
Šiková (všechny 9. A) a čtvrtá Nela Borůvková (9.
B). Chlapci se nenechali dívkami zahanbit a do sbírky
lánských medailí přidali bronzové medaile. O třetí místo
se zasloužili: Lukáš Nývlt a Filip Štiller (oba 9. A), Daniel
Čermák a Matěj Píša (oba 9. B).
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Gratulujeme našim sportovcům a děkujeme za vzornou reprezentaci
školy.
(Pk Tv+sport)

Šplh pro žáky 1.-5. tříd
Ve středu 21. února 2018 lánská tělocvična patřila žákům 1. stupně.
Konal se zde totiž další závod celoroční soutěže Grand Prix, tentokráte ve
šplhu. Putovní pohár pro nejrychlejší šplhaře po roční přestávce opět putuje
na ZŠ Bratří Čapků. Na stříbrný stupínek vystoupili závodníci ZŠ a ZUŠ ve
Rtyni v Podkrkonoší. Třetí místo patří lánským žákům a neoblíbená
bramborová medaile zbyla na ZŠ Malé Svatoňovice. V soutěži jednotlivců
si z našich reprezentantů nejlépe vedli: Barbora Kubečková - 3. místo
(1. A), Radek Langer - 2. místo (2. B), Jiří Švihálek - 2. místo (3. A), Pavel
Horák - 3. místo (4. B), Barbora Horáková - 2. místo (5. A). V průběžném
pořadí Grand Prix si stále držíme třetí příčku. Děkujeme všem lánským
reprezentantům za předvedený výkon.
(Pk Tv+sport)

Hrdá škola a DEN UČITELŮ
Na podzim objevil na internetu Jan Sláma z 9. A stránku, která se
jmenuje “Hrdá škola”. Když jsme se podívali, o co jde, překvapilo nás, že
do tohoto projektu jsou zapojeny školy, které pořádají podobné akce jako
naše škola. Objevili jsme tam např. teplákový den, barevný týden a další
akce, které už máme za sebou. Problém je, že tyto aktivity musí škola
uspořádat v daný termín, který je předem určený. Rádi jsme se zapojili a
teď nás čeká první společná akce 28. března, a to DEN UČITELŮ.
Parlamenťáci už mají připravený program, kterým by chtěli učitele
překvapit. Co musíme určitě splnit, je nalepit obálky se jmény učitelů na
dveře jejich kabinetů nebo tříd. Každý žák má možnost napsat učiteli
nějaké přání a vhodit ho do obálky. Tak už přemýšlejte, co hezkého byste
svým učitelům chtěli vzkázat. Uděláte jim radost.
Uvidíme, zda se nám tato akce vydaří.
(Ji)
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Zvířátková olympiáda
V únoru jsme soutěžili o „DATLA ŠPLHAVCE“. Žáci 1.-3. třídy
šplhali do výše tří metrů, čtvrťáci a páťáci do výše 4,5 metrů. Ti
nejlepší obdrželi medaili a sladkou odměnu, reprezentovali nás v
okrskovém kole ve šplhu. Tento závod proběhl v naší tělocvičně.
1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. VALÉRIE MIKOVÁ

1. ALEXANDR KARBULKA

2. Barbora Kubečková

2. Filip Steidler

3. Ester Witková

3. Vojtěch Winkler

2. TŘÍDA
1. NATÁLIE TOMKOVÁ

1. PETR ABSOLON

2. Leona Uhlířová

2. Rudolf Kroka

3. Sabrina Roudná

3. Radek Langer

3. TŘÍDA
1. BARBORA BÁRTOVÁ

1. JIŘÍ ŠVIHÁLEK

2. Sindy Ďuranová

2. Tomáš Fulka

3. Barbora Vránová

3. Jakub Krčmář

4. TŘÍDA
1. VU THI JEN NHI

1. JIŘÍ PETERKA

2. Anna Absolonová

2. Mikuláš Kuru

3. Natálie Janovská

3. Pavel Horák

5. TŘÍDA
1. BARBORA HORÁKOVÁ

1. ALEXANDR LAKATOS

2. Dorota Vojtěchová

2. Karel Slavík

3. Anežka Kultová

3. Lukáš Borský

(Jč)
!10

Jak to vidím já
V měsíci únoru jsme již tradičně odeslali několik prací do soutěže
„Úpice bratří Čapků“. Nabízíme vám alespoň malou ukázku těch
nejlepších.
Velká policejní pohádka 1
Kdysi žil v jednom městě v Krkonoších starý četník Karel, který sloužil
v malé pohraniční stanici.
Jednoho dne přišel ze zemského velitelství četnictva telegram, že mu
pošlou nového mladého četníka na zkoušku. Karel si pomyslel, že sem
pošlou nějakého mladíka, kterého bude muset naučit všechno, co by měl
každý správný četník umět.
Druhý den přijel nový četník Béďa na stanici a představil se Karlovi.
Než se stačil Béďa rozkoukat, dostal svůj první případ. Volala vyděšená
maminka, že se jí ztratily obě děti, když byly v lese na jahodách.
A tak se Béďa s Karlem vydali do terénu. Propátrali celý les, ale děti
nenašli. Narazili na chaloupku, která byla zvláštní, neboť byla z kynutého
těsta. Zatímco Béďa koukal jako jelen, vydal se Karel na průzkum. Podíval
se oknem do chaloupky a tam uviděl divnou ženštinu, která cosi míchala v
kotlíku. Oba četníci chtěli zaklepat, ale protože i dveře byly z kynutého
těsta, moc jim to nešlo.
Museli tedy přistoupit k tomu, že se dovnitř prokoušou a začali
hryzat. A hryzali a hryzali. Po pořádně dlouhé době se prokousali dovnitř
a zeptali se ženštiny, co to tam dělá a jestli neviděla dvě děti. Ženština
začala pouštět páru a nechtěla odpovídat. Po dalším naléhání odpověděla,
že žádné děti nikdy neviděla.
Ale Béďa si všiml, že z jedné nakynuté stěny číhá cosi divného, a
začal v tom místě těsto prohmatávat, až nahmatal lidskou ruku. Společně s
Béďou začali tedy opatrně dloubat do těsta bajonetem. Nakonec se jim
podařilo z těsta vytáhnout obě dvě děti.
Béďa ihned tasil z brašny želízka, nasadil je ženštině na ruce a
všichni se potom vydali na četnickou stanici. Ženštinu ihned posadili do
vězení a děti odvedli k rodičům. Ti měli samozřejmě z jejich návratu velkou
radost.
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Karel a Béďa se spřátelili a společně vyřešili každý případ, který se
jim dostal pod ruku.
(Ondřej Astr, 9. B)
Policejní pohádka 2
Za devatero horami a devatero řekami v údolíčku ležela malá
vesnička. Na konci této vesničky stála policejní stanice, ve které léta sloužil
policista Škrabal se svým pejskem Rexem. Sloužil zde rád, služby byly
klidné, ve vesničce se nikdy nic špatného nedělo.
Do té samé vesničky přijížděl každý rok na prázdniny k babičce a
dědečkovi malý Vojta. Vždy se tam velice těšil. Na návsi byl totiž parčík
s krásnými houpačkami a klouzačkou.
Do parčíku chodil Vojta s babičkou každý den. Nejraději by se
houpal a klouzal od rána do večera.
Až jednou…
Bylo krásné odpoledne a Vojta se už nemohl dočkat, až s babičkou
vyrazí do parku. Když tam přišli, nevěřili vlastním očím. Houpačky spadlé
na zemi, klouzačka pocákaná barvami. Co se stalo?
Vojta s babičkou hned utíkali na policejní stanici. Policista Škrabal
začal s vyšetřováním. Chvíli přemýšlel, jak by mohl zjistit, až mu to došlo.
Večer se společně s Rexem schovali do keře a hlídali, zda někdo přijde.
Najednou se tam objevila parta kluků. Říkali: „Včera jsme tomu dali pěkně
zabrat, dneska to doděláme.“ Vytáhli spreje a chtěli začít ničit i lavičky.
V tom na ně vypustil policista Škrabal psa Rexe. Všichni začali hrozně
křičet a snažili se utéct. To se jim však nepovedlo.
Druhý den musela celá parta chlapců park opravit. A od té doby se
chlapci v parku už nikdy neukázali.
(jméno autora se nám vytratilo)
Jak byl vodníkovi ukraden rybník
Jednoho krásného slunečného rána zjistil vodník Dobroděj, že je
úplně na suchu. Bydlel na dně rybníku i se svými rybkami, ale dnes ráno
neměl ani rybky, ani rybník.
Ihned šel ohlásit zmizení na policii, ale tam se mu všichni vysmáli a
mysleli si o něm, že je úplný blázen. Smutný a naštvaný prásknul dveřmi
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policejní stanice a vydal se směrem k domovu. Když v tom uslyšel, jak na
něho někdo volá. Mezi dveřmi stanice stála nádherná policistka s rezavými
vlasy a oříškově hnědýma očima. „Já vám tu záhadu vyřeším“, křikla na
něj policistka. Dobroděj k ní přišel blíže a představil se jí: „Děkuji, jmenuji
se Dobroděj. Chcete ukázat, kde se to stalo?“ „Jistěže, já se jmenuji
Alexandra Okurková, ale můžete mi říkat Lexa.“ Hned se do sebe
zamilovali, ale nedávali to na sobě ani jeden znát.
A tak se oba vydali na místo činu ke ztracenému rybníku. No, teď to
rybník moc nepřipomínalo, spíš velkou jámu s postelí a pár skříňkami na
dně. Když tam přišli, podívala se Alexandra na dno a povídá: „To je
zvláštní, co by ten zloděj dělal s takovou hromadou vody a s tolika
rybkami? Tohle nemohl snad udělat člověk…“. Podívala se na Dobroděje a
ten na ni jen s mírně zvednutým obočím nechápavě kouká. „Nechám si to
přes noc projít hlavou a ráno se za vámi stavím s výsledkem. Tedy
doufám,“ řekla Alexandra, rozloučila se s vodníkem a odešla domů.
Dobroděj na tu krásnou policistku celou noc myslel, pomalu ho ani
nezajímal jeho ztracený rybník, jen ona. Tak krásná dívka s rezavými vlasy
a pihovatým obličejem… Dobroděj byl velmi zamilovaný. Alexandra šla
spát pozdě v noci, pořád přemýšlela nad tím, kdo mohl ukrást rybník. Ona
také myslela na Dobroděje, moc se jí zalíbil.
Druhý den ráno se vodník Dobroděj vzbudil, protřel si oči, vstal
z postele a slyší: „Pane Dobroději, pane Dobroději, mám vyřešený ten
případ.“ Vodník se rozhlédne a vidí, jak k němu běží Alexandra a směje se
od ucha k uchu. Když k němu přijde povídá: „Je to naprosto jednoduché,
celý den, když vám někdo ukradl rybník, svítilo slunce a bylo strašné horko.
Váš rybník se vypařil a jeho zlodějem je slunce.“ Dobroděj se začal smát a
pak řekl: „Já jsem tak hloupý, že mě to nenapadlo dříve, ale kde jsou mé
rybky?“ Alexandra ukázala na malý potůček, který tekl těsně vedle
rybníka. „Když vaše rybky cítily, že je vody
v rybníce míň a míň, přeskákaly jednoduše do
potůčku, kterým doplavaly až do řeky“, řekla.
Dobroděj, štěstím bez sebe, že je jeho případ
vyřešen, objal policistku a poděkoval.
Po čase se vodníkův rybník zase naplnil a
on si tam vysadil nové ryby. S Alexandrou se
!13

vzali a měli spolu dvě krásné děti. Alexandru v práci povýšili a stala se
policejní důstojnicí.
Dobroděj, Alexandra a jejich děti Pepík a Magda spolu žili šťastně až
do smrti.
(Hana Sedláčková, 9. B)

Dopis od Joela
Již 11 let podporuje Základní škola Úpice-Lány vzdělávání indického
žáka Joela Charlese Rozaria. S novým kalendářním rokem obvykle
přichází jeho děkovný dopis. Nejinak je tomu i letos. Zde si ho můžete
přečíst.
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Zajímavá města
Hongkong - město třetího tisíciletí
V dnešním čísle se podíváme na druhou stranu Eurasie. Přesněji do
Číny, kde leží město Hongkong. Patří do řady měst, kde se jeho obyvatelé
dožívají hned po Japonsku nejvyššího věku.
Hongkong se stal dominantou především díky vysokým mrakodrapům.
Nejzajímavější pohled na město je z vrcholku Victoria, kam musíme vyjet
sto let starou lanovkou. Působivý pohled na večerní panoramata města
naleznete v městské části Kowloon.
Pokud budete mít hlad, na každém rohu najdete restauraci. Je jich
zde nepřeberné množství. Restaurace nabízejí různé pokrmy z kuchyní
celého světa, nechybí však ani tradiční lidová čínská kuchyně.
Pokud jste obdivovateli náboženství a kultury, ve čtvrti You ma Tei vás
přivítá chrám Ti Hau tepmle.
Symphony of Lights v pozdní večer zabaví nejen vás, ale i vaše děti.
Jedná se o oblíbenou laserovou show nad střechami mrakodrapů. Každý
den se spouští v osm hodin večer a trvá přibližně čtrnáct minut.
Doprovodnou hudbu můžete poslouchat poblíž clock toner z roku 1921.
Noční trh na Temple Street žije svým vlastním životem. Najdete tady
všechno. Různá jídla, oblečení, ale i cennosti nebo malé suvenýry z lidové
čínské kultury. Trh začíná už ve čtyři hodiny odpoledne a dá se k němu
dojít pěšky nebo jet metrem.
I v tomto městě najdete chodník slávy s různými jmény filmových
hvězd. Leží na Avenue of Stars, což je nábřeží podél Victoria Harbour.
Z promenády si užijete i pěkný pohled na připlouvající lodě.
Jestliže si chcete užít trochu sluníčka, zamiřte na Repulse Bay –
nejdelší písečnou pláž na ostrově. Na
pobřeží v Causeway Bay najdete také
Poslední dělo – Noon Day Gun, ze
kterého každé poledne voják
v historické uniformě vystřelí. Nesmíte
zapomenout ani na sochu sedícího
Buddhy. Pro děti je velkým lákadlem
zábavní park Disneyland.
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Jara zde bývají mlhavá a dešťová. V létě přichází velká
vedra a bouřky. V září zase vládnou tajfuny. Nejlepší
dobou pro návštěvu města je tedy říjen, listopad a
prosinec.
Petra Janečková, 9. A

Volitelný předmět vaření
I v letošním školním roce se 12 žáků (10 dívek a 2 chlapci) schází
pravidelně 1 za 14 dní ve školní kuchyňce, aby zdokonalili své kuchařské
dovednosti. Je těžké trefit se všem do chuti, a tak se tentokráte
peklo podle oblíbených receptů maminek či babiček. Pokud
budete chtít, můžete upéci a ochutnat. Doporučujeme
zejména bábovku z majonézy od Dominiky Rakové,
výborná je i kakaová buchta od Nely Čápové (ochutnali
jsme již na lyžařském kurzu), perník upečete podle
receptu Daniely Novotné.
Bábovka
200 g majonézy, 250 g polohrubé mouky, 200 g cukru krystal, 1 prášek
do pečiva, 1 vanilkový cukr, 4 vejce, 10 lžic studené vody, 1 lžíce kakaa,
čokoládová poleva, oříšky
Žloutky a cukr vyšleháme do pěny, přidáme mouku, kypřící prášek,
vanilkový cukr, 10 lžic studené vody a majonézu. Nakonec opatrně
vmícháme sníh ze 4 bílků. ¾ těsta přelijeme do bábovkové formy a do
zbylého těsta vmícháme kakao. Pečeme ¾ hodiny na 180 stupňů.
Vychladlou bábovku polijeme čokoládovou polevou a posypeme oříšky.
Kakaová buchta
400 g polohrubé mouky, 200 g tuku, 2 lžíce kakaa,2 lžíce cukru, prášek
do pečiva, mléko podle potřeby
!16

náplň: 500 g tvarohu, 200 g cukru, 2 lžíce másla, 2 žloutky a sníh ze dvou
bílků
Těsto po zpracování dáme do lednice alespoň na 30 minut. Polovinu těsta
nastrouháme na pomazaný a vysypaný plech, přidáme tvaroh a poté
zbytek těsta. Pečeme v předehřáté troubě asi 45 minut.
Perník
3 skleničky polohrubé mouky, 2 skleničky pískového cukru, 1 prášek do
perníku, 1 prášek do pečiva, kakao, 2 celé vejce, ¾ skleničky oleje
Vše smícháme a pečeme ve středně vyhřáté troubě podle potřeby.
(Vč)

Logopedie (nejen) pro rodiče aneb jak
co nejefektivněji trénovat doma
Dnes si ukážeme velmi oblíbené cvičení s koníkem. Tímto obvykle
začínáme naši logopedii, abychom se rozcvičili. Pusťte se do procvičování
a rozšiřte si příběh podle potřeby.
Vyprávění o koníčkovi
Koník šel na procházku do parku (napodobujeme zvuk chůze koně – jazyk
o horní patro), zastavil se, protože byl velmi unavený. Pěkně nahlas si
odfrkl (vyfouknutí vzduchu tak, aby se nám zaklepaly rty).
Zastavil se u jabloně a utrhl si jedno jablíčko k svačince (předvádíme
kousání jablka). A protože nemá ruce, musí si jazykem zkontrolovat, jestli
jsou jeho zoubky po jídle čisté. Oblizuje si je zevnitř, zepředu s otevřenou
pusou, zkontroluje jazykem stoličky, jednu tvář, druhou tvář, patro a
nakonec si oblízne rty. Kousek od stromu je malý rybníček odkud ho
pozoruje rybka. Aby na sebe upozornila, hezky na něho zamlaská
(otevřeme pusu, zuby dáme k sobě a jazykem mlaskáme). Když si jí koník
všimne, pošle jí několik velikých pus (dáme pusu na svou dlaň a polibek
odfoukneme směrem k rybce). Rybky nám odpoví svou řečí (uděláme rybí
pusu vtažením rtů k sobě – pokud to nejde, nevadí, časem se to naučíme).
Můžeme si do vyprávění přidat hada, který se kolem plazí a dělá ssssss,
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cvrčka, který dělá ccccc, mouchu, která nás otravuje svým bzučením a dělá
zzzzz, projíždějící motorkou drrrrrn drrrrrn (tdn tdn tdn – pokud neumíme
vyslovit R) atd.
(Šv)

Znakový jazyk
ZŠ ÚPICE-LÁNY POŘÁDÁ
LETNÍ TÁBOR VE STUDENÉ VODĚ U BOŽANOVA
na téma „SKOKEM KALENDÁŘNÍM ROKEM“
12. 8. – 22. 8. 2018
V letošním školním roce připravujeme na letní prázdniny už čtvrtý ročník
táboru se znakovým jazykem. Může jet s námi každý, kdo si chce
užít 10 prázdninových dní společně s kamarády.
Nemusíte umět znakovat ani být dlouholetí táborníci, stačí mít jen chuť
poznávat nové věci ;-).
Bohužel z důvodu oprav příjezdových cest a dalších okolností se letošní
tábor nemůže konat na Pavlátově louce v Novém Městě nad Metují.
Hledali jsme proto podobné místo a zároveň jsme chtěli udržet stejnou
cenu. Po dlouhém pátrání jsme našli. Letošní ročník bude poprvé
pořádán kousek od polských hranic ve Studené Vodě u Božanova.
Je to krásné a klidné místo obklopené přírodou kousek od polských hranic.
Cena za tábor je 3400 Kč. Je možné domluvit splátkový kalendář.
Všechny finance jsouinvestovány do Vašich dětí na odměny, materiál pro
tvoření, trička, výlety atd.
(cena zahrnuje: ubytování, 5x denně strava, pitný režim po celý den,
pojištění, pedagogický dozor, ceny do soutěží, táborové tričko, ostatní
materiál spojený s táborovou činností a dopravu autobusem na tábor a
zpět – z Úpice a ze Rtyně v Podkrkonoší).
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Co nás čeká: Vycházky a výlety (určitě se půjdeme podívat i do blízkého
Polska), tvoření všeho možného, naučíme se samozřejmě něco nového ve
znakovém jazyce (určitě i novou písničku), budou sportovní i nesportovní
soutěže, táborák, noční hry, módní přehlídka, diskotéky, celotáborová hra,
koupání a snad i nějaké překvapení :-).
Ubytování: ve 4 až 6 lůžkových chatkách nebo ve zděné budově, dále
jsou k dispozici jídelna, venkovní přístřešek s pinpongovými stoly,
společenská místnost, velká dřevěná budova při nepřízni počasí, WC,
umývárny, hřiště na volejbal a vybíjenou, fotbalové hřiště, chemicky
upravovaný bazén, místo na táborák a velká louka.
Pokud máte zájem o náš tábor, prosíme o přihlášku co nejdříve!
Přihlásit se mohou nejen žáci naší školy, ale stejně jako v předešlých letech,
kdokoliv kdo má chuť jet s námi. Kapacita míst je omezená, proto přednost
mají přihlášky, které budou odevzdány dříve. Další informace k táboru
Vám budou poslány po přihlášení.
Případné dotazy nebo elektronické přihlášky posílejte na svehlova@zsul.cz
(Mgr. Jana Švehlová)
Můžete se podívat jaké to bylo v předchozích letech: https://
sites.google.com/view/taborznakovka
!.....................................................................................................................................................

Přihláška na letní tábor ve Studené Vodě u Božanova v termínu 12. – 22. 8. 2018
Přihlašuji dceru/syna……………...................................................., třída:…………..,
škola (jiná než ZŠ Úpice-Lány)......................................................................................
na letní tábor konaný ZŠ Úpice-Lány v termínu 12. – 22. 8. 2018.
Podpis zákonného zástupce: …………………......................…..
Kontakt pro případnou zpětnou vazbu (ideálně e-mail nebo alespoň telefon)
……………………………….
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Dětský koutek
=>křížovka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Co začíná 20. března?
2. Jak se nazývá disciplína, ve které se běhá na běžeckých lyžích a střílí
z malorážky.
3. Co se používá při sjezdovém lyžování k udržení rovnováhy (jedno
slovo)?
4. Co se dává výhercům dané disciplíny na olympiádě (nápověda:
zlatá, stříbrná, bronzová)?
5. Sjezdové lyžování se též nazývá …… lyžování.
6. Stát, ve kterém se tento rok odehrávají zimní olympijské hry, se
jmenuje ….. Korea.
7. V jaký den v týdnu byly zahájeny olympijské hry?
8. Jak se jmenuje naše nejlepší snowboardistka?
9. Jak se jmenuje naše biatlonistka, která dříve nesla jméno Soukalová?
Tajenka: _____________
Ondřej Petera, Tomáš Kameník, 7. A
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=> doplňovačka s anglickými slovíčky

zdroj: www.detskestranky.cz
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=> omalovánka

Připravujeme
V sobotu 24. března 2018 se v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků koná

28. ročník ÚPICKÉ LAŤKY.

ČASOVÝ ROZVRH:
08.00 – 08.45
prezentace mladšího žactva
08.45 – 09.00
rozeskakování mladšího žactva
09.00 – 10.45
soutěž mladšího žactva
10.45 – 11.00
rozeskakování staršího žactva
11.00 – 12.45
soutěž staršího žactva
08.00 – 13.20
prezentace ostatních kategorií
13.30
zahájení soutěží dorostu,
juniorů, žen a mužů

Vyhlášení jednotlivých kategorií
bude uskutečněno ihned po
jejich skončení.
V průběhu programu vystoupí
mažoretky ZUŠ A.M.Buxton.
Po celou dobu bude v provozu
bufet, ve kterém se můžete
kdykoliv posilnit.

Pořadatelé
ZŠ Bratří Čapků Úpice,
Základní škola Úpice – Lány,
Městské gymnázium a SOŠ Úpice
a Město Úpice
vám přejí pěkný zážitek.
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01.03.2018

08:00 - 10:30 3.-4. tř.: Bruslení

02.03.2018

08:15 - 09:45 Taneční akademie ZUŠ Úpice

03.03.2018

14:00 - 17:00

Dětský karneval

04.03.2018

12:00 - 17:00

Úpická desítka (závody dětí) a vyhlášení ZBL

05.-07.03.2018

Dny otevřených dveří 1.-9. tř.

05.03.2018

13:30 - 15:30 5.-9.tř.: Lánská laťka

06.03.2018

11:40 - 15:00

07.03.2018

15:00 - 15:30 Vystoupení žáků ZŠ ÚL v Městském penzionu

08.03.2018

08:00 - 10:30 3.-4. tř.: Bruslení

09.03.2018

07:00 - 11:00

12.-16.03.2018

6.-9. tř.: Šplh (okrsek)

1.-2. tř.: Kurz plavání
Jarní prázdniny

19.03.2018

09:00 - 10:00 Matematický klokan

19.03.2018

13:00 - 14:30 Mladý Demosthenes - školní kolo

22.03.2018

16:00 - 18:00 3. Rodičovská skupina - SPU

23.03.2018

07:00 - 11:00

23.03.2018

09:00 - 10:30 Astronomická olympiáda - krajské kolo

24.03.2018

09:00 - 15:00 Úpická laťka

26.03.2018

10:00 - 14:30 Zdravá 5

26.03.2018

12:00 - 15:00 2.-3. tř.: Vybíjená (okrsek)

27.03.2018

08:30 - 12:30 4.-5. tř.: Vybíjená (okrsek) - chlapci

27.03.2018

12:10 - 16:00

28.03.2018

08:00 - 13:30 Den učitelů

29.03.-02.04. 2018
05.04.2018

13:30 - 17:30

1.-2. tř.: Kurz plavání

4.-5. tř.: Vybíjená (okrsek) - dívky

Velikonoční prázdniny

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
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e-mail: zsul@zsul.cz, internet: www.zsul.cz
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smetanové těstoviny s avokádem
vepřové maso v mrkvi, brambor
kari z červené čočky s rýží
dukátové buchtičky se šodó
hovězí guláš, kolínka

06/ 03/ 2018
07/ 03/ 2018
08/ 03/ 2018
09/ 03/ 2018
12/ 03/ 2018
13/ 03/ 2018
14/ 03/ 2018
15/ 03/ 2018
16/ 03/ 2018
19/ 03/ 2018
20/ 03/ 2018

rybí filé smažené, brambor

jarní prázdniny
jarní prázdniny
jarní prázdniny
jarní prázdniny

italské těstoviny se zeleninou a vepřovým masem

29/ 03/ 2018
30/ 03/ 2018

Velikonoční prázdniny
Státní svátek

27. 02. 2018- 28.02.2018

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

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

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

kuřecí stehna na zelenině, rýže
Státní svátek
345,- Kč
375,- Kč
390,- Kč
1092,- Kč

7

3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

7

1a, 3

1a

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 7

1a, 7

1a

1a, 3, 7

1a

1a, 3, 7

1a, 3, 7

4, 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

cena
obědů

27/ 03/ 2018
28/ 03/ 2018

karlovarský guláš, halušky

vepřová panenka na jablkách, šťouchané brambory

smažený sýr, brambor
brokolice se šunkou a sýrem, brambor

langoše se sýrem

26/ 03/ 2018

kapustový karbanátek, bramborová kaše
boloňské špagety sypané sýrem

hrachová kaše, uzená kýta, okurka kysaná

chlupaté knedlíky s houbami
restovaná kuřecí játra, hranolky
rýžová kaše sypaná skořicí

kovbojská pánev, chléb
rýžové nudle Singapur s kuřecím masem

vepřová pečeně, houskový knedlík, zelí
uzená kýta, bramborový knedlík, špenát

21/ 02/ 2018
22/ 03/ 2018
23/ 03/ 2018

pražská hovězí pečeně, brambor

rybí karbanátek, brambor

jarní prázdniny

tyrolské brambory
vepřový vrabec, bramborový knedlík, zelí kysané
hovězí Stroganov, rýže
čevabčiči , brambor, obloha

kynuté knedlíky s džemem

05/ 03/ 2018

křenová omáčka, uzená kýta, houskový knedlík

znojemská hovězí pečeně, dušená rýže

zeleninový řízek, bramborová kaše
ryba pod peřinkou

VOLBA 2

01/ 03/ 2018
02/ 03/ 2018

DATUM

01.03.2018 - 30.03.2018

lasaně s mletým masem a zeleninou
kuřecí prsa na hříbkách, halušky

VOLBA 1

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

7

1a, 7

1a, 3

1a, 3, 7

1a

1a, 3, 4, 7

1a, 3, 7

1a

7

1a,

1a, 3, 4, 7

1a, 3, 7

1a, 7

1a

alergeny

JÍDELNÍ LÍSTEK

