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Naši “NEJ” v únoru 2018
Sport 6.-9.
Lucie SACHEROVÁ (9. A)
Sběr bylin
Matěj PÍŠA (9. B)
Sběr papíru
Šimon ZELINKA (2. B)

Hádanky na Moodle
Nela ŽĎÁRSKÁ (5. A)
Ondřej PETERA (7. A)
Matěj PÍŠA (9. B)

Soutěž na www.zsul.cz
správná odpověď:
čepice pojmenovaná po prvním
českém vítězi ZOH Jiřím Raškovi
Jakub DIBELKA
Marek LANGER
Martin TOMEK
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Přihlášky našich žáků
na střední školy
V pátek 1. března 2018 měli žáci základních škol poslední možnost
k odeslání přihlášky na střední školy a víceletá gymnázia.
Na naší základní škole je ve 2 devátých třídách celkem 39
vycházejících žáků. Každý si může podat 2 přihlášky. Celkem 26 prvních
přihlášek směřuje na obory s maturitní zkouškou a 13 na obory nematuritní.
V případě druhých přihlášek 23 na obory maturitní a zbývajících 16 na
obory bez maturity. V tuto chvíli jsou již 2 dívky přijaty na střední školu na
základě talentových zkoušek.
I letos se nejvíce žáků hlásí na SPŠ Trutnov, a to 10.
Z páté třídy si 1 chlapec a 1 dívka podali přihlášku na MG a SOŠ
v Úpici (osmiletý obor).
Přijímací zkoušky se konají ve dnech 12. a 16. dubna 2018 (pro žáky
z 9. třídy) a 13. a 17. dubna (osmiletá gymnázia).
Věříme, že se našim žákům bude dařit stejně dobře jako v předešlých
letech.
(Vč)

20. dětský karneval
Návrat na místo činu
V roce 1999 se naše škola rozhodla uspořádat 1. dětský karneval.
Místem konání se stal Městský sál (sál nad úpickým obchodním domem). Již
tenkrát nás překvapil velký zájem
o tuto akci, a proto jsme se
v dalších osmnácti po sobě
jdoucíc h letec h střetávali
s maskami a jejich doprovodem
v sále jídelny a. s. Juta Úpice.
Ten, bohužel, už není. Museli
jsme tedy pro jubilejní 20. ročník
najít jiné vhodné prostory. A na
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ty je Úpice tak trošičku skoupá. Nezbylo nám nic jiného, než se vrátit na
místo činu a zájemce o karneval pozvat do již zmíněného Městského sálu,
jehož kapacita je mnohem menší, než byla kapacita jutařské jídelny.
Abychom se vyhnuli jakýmkoliv potížím, zvolili jsme předprodej lístků.
Vyplatilo se.
3. března 2018 byl v 15 hodin karneval zahájen. Masky tančily,
zpívaly, soutěžily… Aby děti ani dospělí netrpěli žízní a hladem, mohli si
koupit malé občerstvení. Nikdo neodcházel bez ceny. Hned u vstupu
obdržela každá „maska“ dárek. A domníváme, že každý příchozí si koupil
nejeden lístek do tomboly. Tady je na místě poděkovat všem sponzorům,
kteří nám jsou rok co rok ochotni věnovat buď finanční obnos, nebo
jakýkoliv dar. Jejich seznam najdete na našich webových stránkách
www.zsul.cz. Děkujeme nejen jim, ale všem, kdo přiložili ruku k dílu ke
zdárnému průběhu této nádherné akce.

(Tch)

Zeměpisná olympiáda
Těsně druhý
Všech pět reprezentantů
ZŠ Ú pice-Lány se v okresním
kole Zeměpisné olympiády, které se
konalo ve Dvoře Králové nad
Labem, umístilo v první
desítce! Jakub Dibelka ze 7. A
dosáhl úspěchu největšího. Skončil
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druhý, jen o půl bodu za vítězkou z trutnovského gymnázia, a postoupil do
kola krajského. To se konalo po uzávěrce tohoto vydání v Hradci Králové.
V kategorii žáků 8. a 9. tříd obsadili Karolína Jansová 7. místo, Pavel Jarý
byl desátý. Stejně jako v kategorii šesťáků Marek Langer a mezi sedmáky
Ondřej Petera.
(Kal)

Pitva napověděla
Po dvou letech se ZŠ Úpice-Lány
opět stala partnerem Střední zdravotnické
a Vyšší odborné zdravotnické školy v
Trutnově v přírodovědném projektu. Jeho
součástí je přírodovědný kroužek, který
probíhá třikrát týdně přímo na lánské
škole a je určen pro žáky 2. stupně se
zájmem o přírodní vědy. Projekt dále zahrnuje exkurze a přírodovědná
setkání. Jedno takové již proběhlo v sobotu 3. března 2018 na trutnovské
“zdrávce”. Pro účastníky byla připravena tři zajímavá stanoviště. Na
prvním je čekala chemie. Formou pokusů se seznámili s vlastnostmi vodíku.
Dalším lákadlem byla virtuální realita a prezentace fyzikálních pomůcek. V
odborné učebně biologie jsme pitvali prasečí oko. Vzhledem k tomu, že
Láňáci mají již zkušenosti s pitvou oka, byla to pro ně hračka. Další setkání
se uskuteční v dubnu a již nyní víme, že budeme opět pitvat další prasečí
orgány. Organizátorům ze „zdrávky“ děkujeme a už se těšíme na dubnové
setkání.

(Jč)
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Mladý Demosthenes
V pondělí 19. března 2018 se konalo na naší škole již tradiční kolo
soutěže s názvem Mladý Demosthenes. Celkem se ho zúčastnilo 21 žáků ze
6.-9. tříd.
V kategorie 8.-9. tříd zvítězil Tomáš Goder (téma Dívám se z okna
svého pokoje). Za ním skončila Aneta Středová, která řečnila na téma 80.
a 90. léta minulého století, 3. místo získala Karolína Jansová (téma Co
bude dál). Všichni ocenění jsou žáky 8. třídy, žáci 9. třídy neuspěli
především díky nevydařenému přednesu.
Kategorie 6.-7. tříd byla obsazená méně početněji,
ale kvalita všech vystoupení byla velmi dobrá. Nakonec
pomyslné stupně vítězů obsadila trojice chlapců v tomto
pořadí: 1. Ondřej Petera, 7. A (Můj výběr sportu), 2.
Ondřej Souček (Běh), 3. Ondřej Rus (Závody na kole).
Děkujeme všem zúčastněným za snahu a
předvedené výkony.
(Pk Č)

První pomoc v úpických školách
Ihned po jarních prázdninách
jsme navštívili úpické mateřské školky
s projektem První pomoc hrou. Naše
úvodní setkání bylo nazváno “Na
hřišti a v parku”. Naším cílem bylo
upozornit děti na úrazy a
nebezpečí, které na ně číhají na
hřišti nebo v parku. Nejprve jsme se
naučili důležitá telefonní čísla a
správné vybavení lékárničky. Poté již na řadu přišly fingované situace.
Nejprve na holčičku zaútočil neznámý pejsek, kterého si chtěla pohladit,
ošklivě ji pokousal na noze. V druhé scénce si holčička odřela kolena a
zlomila zápěstí, když nešťastně upadla při skoku. Její kamarád zavolal
deváťačky, které vše ošetřily a zavolaly záchranku. Děti z mateřinek si
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potom vše vyzkoušely samy, obvazovaly
odřeninu a zkoušely šátkový závěs. Někteří z
nich si nechaly obvázat šátkem hlavu, ucho,
nohy. Všechny děti byly velmi šikovné. V
závěru dostaly omalovánky, které jim budou
připomínat, co vše se s námi naučily, a za
odměnu lízátko. Předškoláci ještě vyplnili
pracovní list. Děkuji také svým pomocníkům,
zdravotníkům z devátých tříd, bez kterých by
se tato akce nedala uskutečnit. Jedná se o
Marušku Prouzovou, Divišku Šikovou, Petru
Janečkovou, Zuzku Horákovou, Matěje Píšu a
Pavla Jarého. Figuranty nám dělali žáci 2. A,
Natálka Bidlová a Péťa Payma, kteří dané situace bezvadně zahráli, ale
přidali se už k deváťákům a pracovali s předškoláky. V dubnu zavítáme do
mateřských školek v Libňatově a v Suchovršicích.

(Jč)

Zvířátková olympiáda
Vzhledem k tomu, že prvňáci a druháci jsou teprve
v polovině plaveckého kurzu, v březnu žádné zvířátko
neplnili. Žáci 3. a 4. tříd ukončili pět lekcí bruslení a
v závěrečné lekci bojovali o „FEŠÁKA TUČŇÁKA“
v bruslařských dovednostech. Páťáci soutěžili v hodu
basketbalovým míčem.
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3. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. BARBORA VRÁNOVÁ

1. JAKUB KRČMÁŘ

2. Pavlína Horáková

2. Tomáš Fulka

3. Julie Janovská

3. Tomáš Hofman

4. TŘÍDA
1. KATEŘINA HORÁKOVÁ

1. JIŘÍ PETERKA

2. Tereza Košnarová

2. Matěj Mach

3. Veronika Rusová

3. Tomáš Zelinka

5. TŘÍDA
1. SABINA KÁBRTOVÁ

1. ERNIK FERENC

2. Natálie Kociánová

2. Alexandr Lakatos

3. Kateřina Lencová

3. Patrik Dufek

(Jč)

Jak to vidím já
Požární ochrana očima dětí 2018
Dne 16. března 2018 proběhla uzávěrka dalšího ročníku okresního
kola literární soutěže Požární ochrana očima dětí. Jedná se o soutěž, ve
které pravidelně dosahuje výborných umístění s postupem do celostátního
kola Petra Janečková, žákyně 9. A. Její práce samozřejmě mezi vybranými
nemůže chybět ani letos. Ale Petra je opravdová spisovatelka, a tak by její
příběh zabral celé číslo školního časopisu. Proto jsme tentokráte vybrali
ukázky prací žáků 6. třídy.
Požární ochrana očima dětí
Někdy se dívám s rodiči na televizní zprávy. Hodně jich je o
nehodách aut. Naposledy jsem viděl reportáž z České republiky o srážce
auta s autobusem. U nehody byla první policie a hasiči. Hasiči pomáhali
zraněným lidem dostat se ven z autobusu a vodili je k sanitkám, aby je
ošetřili lékaři. Dokonce prohledávali i okolní pole, jestli nějaký zraněný
člověk v šoku neodešel od nabouraného autobusu a nepotřebuje pomoci.
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Také hasiči vystříhali zaklíněněho řidiče z
autobusu velkými nůžkami. V nabouraném autě
byla mladá řidička, kterou hasiči také vytáhli,
ale jí už nikdo nemohl pomoci, protože na velká
zranění zemřela hned po nárazu. Všechno se
mělo stát na zledovatělé rovné silnici.
Hasiči hasí i požáry, pomáhají lidem, kteří se nemohou dostat z domů
pomocí vysokozdvižných žebříků a mohou pomoci i při zemětřeseních, kdy
vytahují lidi ze zřícených budov.
Myslím si, že práce hasičů musí být většinou smutná, když vidí tolik
zraněných i mrtvých lidí, nejen u dopravních nehod. Musí být také odvážní.
Jsem rád, že hasiči jsou a pomáhají lidem.
Adam Horák, 6. A
Požární ochrana očima dětí
Jednou odpoledne začala obrovská bouřka. V domě rodiny
Houbáčkových vypadla elektřina a maminka zapálila několik svíček. Sofie
psala úkoly a její bratr Filip si hrál s autíčky. Včera mu byly dva roky.
Filip si všiml, že na stole leží jeho oblíbené sušenky. Začal se po nich
natahovat a přitom se zachytil ubrusu. Škubl s ním tak, že svíčka, která
stála uprostřed stolu, spadla a zapálila ubrus. Naštěstí si toho všiml tatínek.
Filipa chytil a odnesl za maminkou a Sofií. Potom se snažil oheň uhasit. Ale
nedařilo se. Tatínek musel zavolat hasiče. Společně s maminkou a dětmi
utekl z domu.
Brzo bylo slyšet sirénu. Hasiči se seběhli na stanici. Rychle se převlékli
a pět jich nastoupilo do auta. Vyrazili s houkáním a blikajícími majáky do
domu Houbáčkových. Když přijeli na místo, byl vidět dým, který stoupal ze
střechy domu. Hasiči ihned věděli, že musí do domu začít hasit oheň
zevnitř. Jiní chladili střechu, aby se požár nerozšířil na okolní domy. Oheň
se jim podařilo uhasit za 45 dlouhých minut. Celou noc pak dva hasiči ještě
hlídali, aby se oheň znovu nerozdmýchal.
Houbáčkovi se přestěhovali k babičce a svůj
dům museli opravit. Při bouřce už nikdy
nebudou zapalovat svíčky, raději použijí
baterky.
Jan Horák, 6. A
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Záchrana Alíka
Na letní prázdniny sestřenice Lucka s Bárou jedou na chalupu k
babičce do Krkonoš. Bára si s sebou bere svého psa Alíka. Když je Lucčina
mamka odvážela, moc se těšily na letní dobrodružství. K babičce dorazily
pozdě večer, pozdravily se a šly si vybalit. Potom se rozloučily s Lucčinou
mamkou a ta po chvilce odjela. Ráno se probudily a šly vyvenčit Alíka.
Vrátily se a nechaly omylem pootevřené dveře. Přiběhly na snídani a Alík
rychle utekl ven.
Po snídani si šly hrát a po chvilce si uvědomily, že Alíka dlouho
neviděly. Z venku slyšely psí štěkot a rychle se obě rozběhly ven. Utíkaly
tam, odkud slyšely psí kňourání. Doběhly k hluboké vyschlé studni a na
jejím dně zahlédly Alíka. Spěchaly za babičkou a vše jí vypověděly. Ani
babička si s tím nevěděla rady. Zavolaly na linku 150.
Hasiči přijeli během krátké doby na místo a zhodnotili situaci. Velitel
zásahu si připravil výstroj, jeden konec lana uvázal za nárazník hasičského
auta a pomocí hasičské výstroje začal slaňovat do studny. Na dně studny
vzal Alíka do jedné ruky, druhou rukou se chytil lana a
nechal se vytáhnout ostatními kolegy nahoru.
Holky děkovaly za jeho záchranu. Alík byl zdravý
až na pár odřenin a škrábanců. Hasiči zajistili studnu,
aby už do ní nikdo nikdy nespadl.
Antonie Píchová, 6. A

Lánská laťka
V pondělí 5. března 2018 v lánské tělocvičně proběhlo školní kolo ve
skoku vysokém, tradiční Lánská laťka. Ti nejlepší získávají právo startu a
hájit naše barvy na Úpické laťce. Velmi dobře byly obsazeny kategorie
žáků a žákyň 8. a 9. tříd, v kterých padaly i vynikající výkony. Naopak v
kategorii dívek 6. a 7. tříd nestartovala žádná. Dívky mají asi jiné zájmy
než sport a nemají zájem reprezentovat lánské barvy na závodech. Zde
jsou výsledky letošního ročníku:
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Chlapci 6.-7. třída
1. Marek Pytela
2. Ondřej Netolický
3. Martin Spielberger

141 cm
139 cm
115 cm

Dívky 8.-9. třída
1. Lucie Sacherová
2. Petra Zelinková
3. Petra Doležalová

138 cm
135 cm
135 cm

Chlapci 8.-9. třída
1. Jaroslav Kábrt
2. Filip Štiller
3. David Matějka

162 cm
156 cm
140 cm
(Pk Tv+sport)

Čtyři kovy z Úpické laťky
28. ročník Úpické laťky je již
minulostí. Letošní ročník proběhl v
sobotu 24. března 2018 tentokrát pod
taktovkou ZŠ Bratří Čapků Úpice. V
závodě lánské barvy reprezentovalo
9 závodníků, z nichž téměř polovina
stála na bedně. První medaili pro nás
vyskákal v novém osobním rekordu
(141 cm) žák 6. třídy - Ondřej
Netolický a byl to ten nejcennější kov. Na další medaili jsme si museli
počkat do kategorie starších žákyň. Tentokrát diváci museli být nadšeni
kvalitními výkony dívek a hlavně Láňáci. Tři lánské reprezentantky se v poli
skokanek - specialistek neztratily. Žákyně 8. třídy, Petra Zelinková a Petra
Doležalová, obsadily 8. místo, repektive 10. místo. Velkou radost nám
udělala žákyně 9. A, Lucie Sacherová, která s vytvořením nového školního
rekordu ze začátku března slibovala nadějné výsledky. Lucka se nezalekla
soupeřek a ihned dvakrát zlepšila školní rekord. Pokoušela se i o nový
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rekord Úpické laťky v této kategorii,
ale rekord odolal. Výkon 155 cm ji
vynesl zlato. V kategorii starších žáků
Filip Štiller (9. A) skončil na 5. místě a
David Matějka (8. A) na 8.
místě. Poslední dvě medaile jsme
získali mezi dorostenci. Bývalý žák Filip Pančík - skákající v lánském dresu
byl stříbrný a Jaroslav Kábrt (9. B) na
bronzové příčce. Převahu našich
dorostenců potvrdil ještě 4. místem Daniel Čermák (9. B). Další ročník, v
pořadí již dvacátý devátý, se uskuteční v sobotu 16. března 2019, jehož
hlavním pořadatelem bude lánská základní škola. Děkujeme všem lánským
reprezentantům za výborné výkony a gratulujeme medailistům.

(Pk Tv+sport)

Mezi oceněnými Vendula
Janečková a Ondřej Souček
Z rukou držitele několika Českých lvů Miroslava Janka a pana
starosty obdržela cenu "Osobnost školství Úpice za rok 2017" také naše
paní učitelka Mgr. Vendula Janečková. Oceněna byla především její
nadstandardní činnost v oblasti zdravotnické přípravy dětí a koordinace
sportovních soutěží okrsku Úpice. Při vyhlašování "Sportovců Úpice za rok
2017" se na pódiu mezi vyznamenanými objevil i žák 6. třídy Ondřej
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Souček, znamenitý atlet, cyklista a účastník extrémních překážkových
závodů Gladiator Race. Ten ocenění dostal z rukou světové rekordmanky
Jarmily Kratochvílové a dvojnásobné mistryně světa Ludmily Formanové.
Oběma moc gratulujeme.
(Kal)

Zajímavá města
Istanbul - brána Orientu
Předchozí článek pojednával o čínském městu a i tentokráte v Asii
zůstaneme. Navštívíme město země, která se stejně jako Rusko rozkládá na
dvou světadílech. Jedná se o Turecko, bývalou Osmanskou říši. Jedním
z největších měst je Istanbul.
Ne nadarmo se mu přezdívá brána Orientu. Otevírá zavřené dveře
do světa, odkud se k nám dovážel čaj, rýže, koření, ale i drahé látky.
Istanbul leží na evropském a asijském kontinentě zároveň. Žije v něm
téměř 13 milionů obyvatel. V minulosti byl známý pod názvy Cařihrad,
Konstantinopol nebo Byzantion. Právě zde sídlil sultán.
Doprava ve městě je komplikovanější než v jiných velkoměstech. Při
každém přestupu musíte použít nový žeton, který si pořídíte v kiosku nebo
na nádraží. Žetonům se také říká tokeny. Město využívá autobusovou,
podzemní, ale i vodní dopravu, která zajišťuje spojení mezi dvěma částmi
města.
Pokud máte chuť na pořádné nákupy nebo zábavu, pak nejlepším
místem je Taksimské náměstí, hlavní uzel dopravy. V jeho středu můžete
obdivovat Monument republiky z roku 1928.
Palác Topkapi, bývalé
sultánské sídlo, se nachází na
kopci v ústí Zlatého rohu.
Nechal ho zbudovat sultán
Mehmed II. Některé pokoje
tohoto paláce jsou zařízeny
v původním stylu. Nachází se
tu také ohromné sbírky zbraní,
oblečení a šperků. Zvědavci
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určitě využijí možnost nahlédnout do bývalého sultánova osobního harému,
kde přebývaly konkubíny, děti, ale i jeho manželky.
Jestliže zatoužíte poznat cizí náboženství, čeká na vás mešita Hagia
Sofia. Nyní slouží jako muzeum. Byla postavena v letech 532 až 537 jako
typ byzantské kupolové baziliky a po roce 1453 přestavěna na mešitu. Její
násilná přestavba neunikne oku bystrého návštěvníka.
Modrou mešitou je přezdívána mešita Sultan Anket se šesti minarety.
Venku na vás dýchne svou šedivou barvou, ale svůj název dostala podle
vnitřní výzdoby modrého stropu s různými ornamenty. Vstupné se zde
neplatí. I dnes tu pravidelně probíhají bohoslužby. Před vstupem si musíte
sundat boty a odložit je na poličky.
V centru Istanbulu jistě narazíte na sedmdesát metrů vysokou
Galatskou věž. Z jejího vrcholu si užijete nádherný pohled na celé
velkoměsto.
Pokud se rozhodnete navštívit Istanbul, doporučuji určitě vícedenní
pobyt, neboť v Istanbulu je opravdu na co se dívat.

Petra Janečková, 9. A

Setkání rodičů
Ve čtvrtek 22. března 2018 se ve škole
konalo letos již třetí setkání rodičů. Tentokráte
byli pozváni rodiče žáků, kterým byla
pedagogic kou poradnou nebo speciálně
pedagogickým centrem diagnostikována některá z vývojových poruch
učení.
!14

Setkání proběhlo netradičně v počítačové učebně a v učebně 4. B. V
úvodní teoretické části seznámila školní psycholožka Mgr. Lenka Mikesková
rodiče se základními pojmy týkajícími se dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie a
dysortografie. Výchovná poradkyně Iveta Votočková předala informace o
podpůrných opatřeních 1.-3. stupně. Nechyběly ani ukázky čtení a psaní
žáků s poruchami a bez poruch.
V části praktické měli přítomní rodiče možnost vyzkoušet si konkrétní
metody a postupy práce, které využívají jednotliví vyučující na hodinách
pedagogické intervence a
při speciálně pedagogické péči (výukové
programy, tabulky, přehledy, pracovní sešity a další pomůcky).
Ukázky pro 1. stupeň připravila Mgr. Bohdana Janovská, za
pedagogy 2. st. kromě výchovné poradkyně též Mgr. Iveta Jiříčková,
vyučující matematiky.
Setkání proběhlo v přátelské atmosféře. K té přispěla interaktivní
forma a pohoštění připravené paní Lachmanovou. Všem zúčastněným
rodičům děkujeme za účast.
V květnu je plánována poslední rodičovská skupina. O termínu
budeme včas informovat.
(Ji. Ja, Mik, Vč)

Jarní prázdniny
Jistě všichni víte, že jarní prázdniny v letošním roce byly v týdnu od
12. do 16. března. Děti školou povinné to volno počítají tak trochu jinak.
Ke všedním dnům započítávají i ty víkendové. Pak to jejich datum vypadá
daleko lépe = od 10. do 18. března.
V první větě je napsáno „prázdniny máme“. A kdo že je to tedy má?
Jsou to tyto okresy: Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český
Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí,
Ostrava-město a Prostějov.
Kromě této, tedy naší skupiny, existuje ještě dalších pět. Tvoří je zbylé
okresy naší republiky a jednotlivé obvody hlavního města Prahy. Již dlouho
je toto uspořádání neměnné. Jediné, co se mění, je právě termín jarních
prázdnin. Ale i v tom je přísná posloupnost. Jestliže v tomto školním roce je
!15

naše skupina poslední na řadě, v příštím školním roce bude první, v dalším
druhá atd.
Zbývá už jen dodat, že ti první navazují svými jarními prázdninami na
jednodenní prázdniny pololetní, ti poslední pak končí v polovině března.
Tedy tak, jak je tomu právě letos u nás.
(Tch)

Co znamená
ZACHÁZET JAKO SE ŠAFRÁNEM
Šafrán (Crocus) kvete časně z jara, má
drobné květy a sušený se užívá jako koření i
jako žluté barvivo pokrmů, polévek atp. Je
vzácný a užívá se v malém množství. Je to
proto, že pěstování šafránu je velmi nákladné.
Jeden kvítek tohoto krokusu má pouze tři blizny
a sběr musí být prováděn pouze a jen ručně
(šafrán nekvete najednou). K získání jednoho kg
šafránu je zapotřebí kolem 150 000 rostlin.
Proto se nelze divit, že v roce 2016 stál kilogram šafránu přibližně 68 000
Kč. Rčení ŠETŘIT NĚČÍM JAKO ŠAFRÁNEM znamená tedy šetřit s něčím
velice úzkostlivě.
(Tch)

Znakový jazyk
Určitě jste všichni sledovali letošní olympijské hry v Pchjongčchangu.
Ale stihli jste zaregistrovat, že se poprvé v českém dresu na olympiádě
představil i neslyšící reprezentat Jakub
Nosek? Byl brzdařem českého dvojbobu i
čtyřbobu. Na medailová místa to bohužel
nestačilo, v každém případě je to velký
úspěch.
Běžně se neslyšící účastní vlastní
soutěže, tedy deaflympiády. V roce 2017
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proběhla letní deaflympiáda v Samsunu, Turecko. Deaflympiády se konají
samostatně, vždy následující rok po paralympijských hrách. Tyto dvě
sportovní události probíhají odděleně také proto, že na paralympijských
hrách (vzhledem k velkému počtu zdravotních kategorií u jednotlivých
postižení i sportovních soutěží) je organizační zátěž na horní hranici
únosnosti, takže by prakticky nebylo možné organizačně zvládnout
začlenění dalších sportovců a nakonec i dalších sportů. Neslyšící sportovci
soutěží všichni v jedné kategorii postižení, nejsou již dále členěni do
zdravotních kategorií. To v praxi vypadá tak, že pokud je v týmu například
jeden nedoslýchavý a ostatní neslyšící, musí nedoslýchavý hráč hrát se
speciálními sluchátky, aby byl handicap vyrovnaný.
Na závěr ještě přehled sportů, které jsou na programu zimních
deaflympijských her: alpské lyžování, curling, lední hokej, severské
lyžování, snowboard a šachy.
[online]. [cit. 2018-03-05]. Dostupné z: http://www.paralympic.cz/deaflympijske-hry/

(Šv)

Logopedie (nejen) pro rodiče aneb jak
co nejefektivněji trénovat doma
Dnes na přání, jak se správně
naučit hlásku K aneb když nám v lese
tutá tutačta a ventu běhá točta (v lese
kuká kukačka a venku běhá kočka).
Důležité je, aby se nám jazyk
nezvedal nahoru. Děti se rády učí s
pohádkou a tak ani tady tomu nebude
jinak. Představte si, že chcete pomoci
nemocné kukačce, která si ale neumí
správně vzít své léky, aby jí bylo dobře.
My jí tedy pomůžeme a “lék” přidržíme
na jazyku. Dáme na volně položený
jazyk nějakou dobrotu - burizonek,
malý piškot, kukuřičný lupínek, jedlý
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papír atd. a ukazováčkem ho na jazyku přidržíme. Tím se nám podaří
udržet jazyk na správném místě. Kukačka samou radostí začne říkat “kchu
kchu”, postupem času uslyšíme krásné K. S přidržením jazyku si můžeme
pomoci, kdykoliv chceme říci slovo, kde je K, samozřejmě opět nejdříve
trénujeme slova s K na začátku. Tak hezké trénování - s mlsáním to jde
vždycky mnohem lépe :-).
(Šv)

Tábor se znakovým jazykem
Na stránkách školy www.zsul.cz nebo na našich facebookových
stránkách naleznete další informace k táboru. Máme ještě pár volných míst,
tak pokud s námi chcete jet, těšíme se na vás :-).
(Šv)

Velikonoční speciál
Slova v osmisměrce:
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1. Pomlázka
2. Zajíček
3. Kuřátko
4. Velký pátek
5. Jaro
6. Duben
7. Beránek

Tajenka: _____________________
Ondřej Petera, 7. A
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=> návod jak uplést pomlázku
POTŘEBUJETE:
8 zhruba stejně silných a stejně dlouhých vrbových proutků
2 slabé proutky na uvázání konců pomlázky
POSTUP:

Konce prutů zarovnejte a mezi nimi kolmo stiskněte
konec tenkého proutku asi 10 cm od okraje. Ten
několikrát pevně obtočte kolem prutů a pak ho opět
zatáhněte do svazku pomlázky.

Pokud jste dobře utahovali, neměla by se rukojeť
rozvázat. Svazek prutů rozdělte na dvě poloviny po
čtyřech prutech.

Na levé straně oddělte dva pruty a do vzniklé
mezery vložte vnější proutek z pravé strany.

Nově vpletený prut ohněte a vraťte zpátky na
pravou stranu, ale tentokrát dovnitř. Vpravo hned
vytvořte mezeru v nové čtveřici prutů.

!19

Postup se opakuje – do mezery vložte vnější
proutek z levé strany, protáhněte jej a vraťte ho
doleva, ale opět na stranu vnitřní.

Pokračujte pořád dál, až se z prvotního zmatku
začne rýsovat pravidelný úplet. Na konci ponechte
dostatečný prostor na uvázání tenkým proutkem.
[online]. [cit. 2018-03-20]. Dostupné z: http://vlasta.kafe.cz/tipynavody/2012/4/6/krok-za-krokem-jak-uplest-pomlazku/

=> velikonoční koledy
Hody, hody, doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.
Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já říkal: Ne, ne, ne.
Na remízku mezi poli
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem
malovaná vajíčka.

než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Velikonoční pro holky
Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.

Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,

Koledníci jdou,
pomlázku nesou,
zpívají koledy,
„vajíčko dejte mi“.
!20

Ať je pěkně malované,
Od srdíčka darované.

Slepička běhá
Slepička běhá po dvoře,
vajíčko se kutálí v komoře.
Slepička kdák! Vajíčko křáp!
Máte mi ho, panímámo, dát.

=> Naše velikonoční zvyky
Náboženství a symbol kříže
Některé velikonoční tradice jsou spjaty s křesťanským náboženstvím.
Důležitý je symbol křesťanského kříže. Kristus byl ukřižován na Velký pátek
a obětoval se za duše věřících křesťanů. Velikonoční neděle je největším
křesťanským svátkem, v tento den Kristus vstal z mrtvých a přinesl naději a
příslib nového života všem křesťanům.
Pro ateisty jsou Velikonoce zejména svátkem spojeným s příchodem jara,
znovuzrození a probuzení přírody.
Vajíčka
Zdobení a barvení vajec je jedna z nejrozšířenějších velikonočních tradic.
Vejce je symbolem jara, života, úrodnosti, plodnosti, vzkříšení a bezpečí.
Pletení pomlázky
Pomlázka se plete na Bílou sobotu, z čerstvého vrbového proutí. Čerstvé
vrbové proutky mají za úkol omladit a zkrášlit ženy a dívky. Pomlázka se
zdobí barevnými pentlemi. Na pondělí si chlapci připraví pomlázku a
velikonoční říkanku a jdou koledovat. Za vymrskání, které má ženám
přinést omlazení a krásu, dostanou barevné vejce.
Velikonoční pokrmy
- velikonoční beránek, mazance, jidáše, vajíčka
Pohyblivé datum Velikonoc
Velikonoce se slaví v rozmezí od 22. března do 25. dubna, první neděli po
prvním jarním úplňku.
=> Důležité dny a zvyky, jež se k Velikonocím
vztahují
Popeleční středa - tento den začíná čtyřicetidenní půst.
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Květná neděle – je poslední postní nedělí
Modré (žluté) pondělí – poslední postní pondělí
Šedivé úterý – velký den úklidu a vymetání nečistot – řádný jarní úklid
Škaredá středa (Sazometná středa)
Den Jidášovy zrady. Kdo se mračí na škaredou středu, bude se mračit
každou středu v roce. Takže se usmívejte! Na škaredou středu bylo zvykem
důkladné vymetání komínů zanesených sazemi.
Zelený čtvrtek – poslední den, kdy jsou slyšet kostelní zvony, poté
utichnou až do Bílé soboty (odlétají do Říma). Když zvony utichnou, místo
nich chodí děti po vsi s klapačkami a řehtačkami. Zelený čtvrtek je také
dnem poslední večeře Ježíše Krista.
Co dělat na Zelený čtvrtek? Vstaňte brzy a omyjte se ranní rosou, pokud si
raději přispíte, snězte alespoň něco zeleného, čímž upevníte svoje zdraví. Z
kynutého těsta si můžete upéct jidáše.
Velký pátek
Největší půst, den soudu a ukřižování Ježíše Krista. Pokud chcete najít
poklad a zbohatnout, hledejte ho právě na Velký pátek. Zem se otevírá a
ukazuje skryté poklady.
Na Velký pátek se nepracovalo v sadu a na poli, nesmí se prát prádlo
(máčelo by se v Ježíšově krvi).
V tento den si nic nepůjčujte, neprodávejte, ani nikomu nedarujte.
Bílá sobota
Zdobení vajíček, pletení velikonočních pomlázek z vrbového proutí.
Pečou se beránci a mazance. Po čtyřiceti dnech konečně končí postní
období.
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční)
Nejdůležitější křesťanský svátek - zmrtvýchvstání Ježíše Krista,
během ranní bohoslužby se světí jídlo.
Velikonoční pondělí – Velikonoční koleda, chlapci omlazují děvčata
pomlázkou z vrbového proutí. Někde je zvykem, že je na oplátku děvčata
polévají vodou. Chlapci si vykoledují vajíčka.
[online]. [cit. 2018-03-20]. zdroj:http://zdarmaprodeti.topstranky.cz/stranka-velikonocni-zvyky-a-tradice-18
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Připravujeme
29.03.-02.04. 2018

Velikonoční prázdniny

03.04.2018

16:00 - 18:30

Konzultační odpoledne pro rodiče

04.04.2018

07:30 - 12:30

6. tř.: Vybíjená (okrsek) - dívky

04.04.2018

11:30 - 16:00

6. tř.: Vybíjená (okrsek) - chlapci

05.04.2018

13:30 - 17:30

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

06.04.2018

07:00 - 11:00

1.-2. tř.: Kurz plavání

11.04.2018

08:00 - 14:30

1.-9. tř.: DEN ZEMĚ, IGELITIÁDA

12.04.2018

Přijímací zkoušky na SŠ - 1. kolo (1. termín)

13.04.2018

Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia

13.04.2018

07:00 - 11:00

1.-2. tř.: Kurz plavání

16.04.2018

Přijímací zkoušky na SŠ - 1. kolo (2. termín)

17.04.2018

Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia

17.04.2018

07:00 - 13:30

Matematická olympiáda - okresní kolo

18.04.2018

12:30 - 16:00

Zdravotnický víceboj - okrskové kolo

19.04.2018

11:40 - 15:00

6.-9. tř.: Šplh (okrsek)

20.04.2018

07:00 - 11:00

1.-2. tř.: Kurz plavání

23.-27.04.2018

Sběr umělohmotných víček

27.04.2018

07:00 - 11:00

1.-2. tř.: Kurz plavání

30.04.2018

09:30 - 12:30

Rej čarodějnic - 1. stupeň

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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jablková žemlovka

09/ 04/ 2018

paella sypaná sýrem
kuřecí prsa na hříbkách, halušky
hovězí guláš, kolínka

rybí porce se sýrem, brambor

4, 7

12/ 04/ 2018
13/ 04/ 2018
16/ 04/ 2018
17/ 04/ 2018

koprová omáčka, vejce vařené, brambor
kuřecí stehna pečená na zelenině, dušená rýže

čočka nakyselo, vejce vařené

1a, 3, 7

1a, 3, 7

sekaná pečeně, bramborová kaše
vepřová játra na cibulce, dušená rýže
karlovarský guláš, halušky

1a, 3, 7

1a, 3, 7

27. 03. 2018 - 28. 03. 2018

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

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

langoše se sýrem a kečupem

1a, 3, 7

1a, 3, 7

7

1a, 3, 7

1a

1a, 3, 7

1a, 3

1a

1a, 3, 7

1a

1a, 3, 7

1a,

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a,3, 7

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, 3

kuřecí prsa s opečenými brambůrkami
nudle s mákem
460,- Kč
500,- Kč
520,- Kč
1040,- Kč

30/ 04/ 2018

svíčková na smetaně, houskový knedlík

1a, 3, 7, 9

cena
obědů

26/ 04/ 2018
27/ 04/ 2018

zapečené těstoviny

1a, 3, 7

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

24/ 04/ 2018
25/ 04/ 2018

rizoto z vepřového masa sypané sýrem

7

hovězí líčka na kořenové zelenině, brambor
palačinky s džemem

kovbojská pánev, chléb

23/ 04/ 2018

segedínský guláš, houskový knedlík
přírodní roštěná, dušená rýže

1a

1a, 3, 7

1a, 3, 4, 7

vepřová pečeně po selsku, chlupaté knedlíky, zelí kysané
piškotová bublanina s ovocem
uzená kýta, bramborový knedlík, špenát

rybí karbanátek, bramborová kaše

těstoviny s brokolicí a kuřecím masem
květákové placičky, brambor

plněné knedlíky uzeninou, kysané zelí
dukátové buchtičky se šodó

hovězí maso alá španělský ptáček, dušená rýže
francouzské brambory zapečené

18/ 04/ 2018
19/ 04/ 2018
20/ 04/ 2018

3, 7

7

labužnické žebírko s rýží

10/ 04/ 2018
11/ 04/ 2018

1a, 3, 4, 7

azu po tatarsku, špagety sypané sýrem

1a, 3, 7

1a, 7

zeleninový řízek, bramborová kaše
omeleta se špenátem, brambor

05/ 04/ 2018
06/ 04/ 2018

přírodní řízek, bramborová kaše

7

alergeny

kachní prsa peč. na jablkách, houskový knedlík, červ. zelí 1a, 3,
1a,73, 7
domácí buchty s mákem a tvarohem
1a, 3, 7

03/ 04/ 2018
04/ 04/ 2018

uhlířské špagety sypané sýrem, kečup

1a, 3, 7

Státní svátek

02/ 04/ 2018

VOLBA 2

Státní svátek

DATUM

VOLBA 1

01. 04. 2018 - 30. 04. 2018

alergeny

JÍDELNÍ LÍSTEK

