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Naši “NEJ” v øíjnu 2019
Sport 6.–9.
Adam HORÁK (8. A)
Ondřej SOUČEK (8. A)
Sběr bylin
Kateřina HORÁKOVÁ (6. A)
Sběr papíru
Šimon ZELINKA (4. B)

Hádanky na Moodle:
Vojtěch ŠKODA (5. A)
Pavel JOB (6. A)
Marek LANGER (8. A)

Nejusměvavější Láňák (anketa DP):
Petr Kalousek

2

Jak jsme na tom se svým zdravím
Devět žákyň lánského
zdravotnic kého kroužku se
sobotní dopoledne rozhodlo
strávit na dalším přírodovědném
setkání na “zdrávce” v Trutnově.
Říjnové setkání bylo zaměřeno
na biologii člověka a sokolnictví.
Ihned na prvním stanovišti každý
účastník obdržel svoji zdravotní
kartu, do které zapisoval své
fyziologické hodnoty
z jednotlivých měření. Postupně
děti prošly měřením tlaku a
tepové frekvence před zátěží a
po zátěži, vitální kapacity plic,
tělesné teploty, BMI a tuku
v těle. Zjistili jsme, zda máme
plochou nohu, jaký je náš objem
kotníku. Každý z nás si odnesl graf srdeční činnosti a kapacity plic. Na
posledním stanovišti na nás čekal mladý sokolník se svým mazlíčkem,
kterým bylo káně Harrisovo. Dozvěděli jsme se o historii sokolnictví,
způsobu lovu a hlavně o samotném dravci. Z tohoto setkání si
odnášíme jeden poznatek, že
svoje zdraví máme jenom jedno
a vždycky není pozdě pro něho
něco udělat. Nepodceňujte
preventivní zdravotní prohlídky,
které včas odhalí zdravotní
problémy. Pohyb a zdravá
strava jsou základem.
(Jč, Hč)
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Školní druina
Děti ze školní družiny tentokrát
navštívily seniory v Domě s pečovatelskou
službou. Když jsme tam přišli, babičky a
dědečkové na nás už čekali ve společenské
místnosti. Pozdravili jsme se, rozebrali jsme
si hry a soupeře a zábavné odpoledne
mohlo začít. Hezky jsme si nejen zahráli, ale
i popovídali a byla i legrace.
Navzájem jsme si předali nějaké mlsy,
my jsme seniory obdarovali antistresovými
omalovánkami a rozloučili se s příslibem, že
zase brzy přijdeme. Třeba si jen popovídat
a zazpívat. Těšíme se na další shledání.
(Ša)

Strašidelná stezka
Osmého listopadu přivítala lánská
škola mnoho malých odvážlivců
s rodiči, kteří se nebáli a vydali se
zdolat Strašidelnou stezku, která
začínala u školy a vedla až do lesa.
Hlavním organizátorem byl dětský
parlament při ZŠ Úpice-Lány.
Děti musely projít deseti
stanovišti, kde plnily úkoly. Jako první zdolaly slalom na koštěti, proplétaly
se pavučinami a nakrmily nenasytného čerta. Dále na ně čekala strašidla,
která poztrácela své věci, sliz, do něhož musely ponořit ruku, a čarodějnice
s duchy. Následoval zakletý poklad, vaření pokrmu z tajných ingrediencí,
návštěva strašného zombie a úplně nakonec zachránily němé víly. Na
stezce čekala na účastníky i další strašidla, která prověřila, jak jsou děti a
dospěláci odvážní. Na konci stezky dostali všichni sladkou odměnu a horký
čaj. Pro rodiče byla připravena tradiční lánská medovina.
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Letos se popr vé do
organizace stezky zapojili nejen
členové dětského parlamentu,
ale i rodiče a bývalí žáci školy.
Občerstvení pro účastníky
připravila kavárna Přístav.
Párky v rohlíku a výtečné toasty
přišly před i po procházce
vhod.
Věříme, že se strašidelná stezka líbila a za rok všichni opět dorazí.
Ondřej Petera

Trénovali jsme s mistryní svìta
V září na ZŠ Úpice-Lány dorazila
zpráva, že škola vyhrála trénink
s olympionikem v rámci projektu
Sazka Olympijský víceboj. V úterý
22. října 2019 padesát lánských
sportovců ve Sportovním areálu
Květoslava Matysky trénovalo
s českou olympioničkou, mistryní
svě t a ve vodním slalomu a
kajakářkou Kateřinou Kudějovou. Celou sportovní akci moderoval
kouzelník a iluzionista Pavel Dolejška. Akce začala besedou se samotnou
olympioničkou. Kromě 50 žáků, kteří se tréninku přímo účastnili, si
atmosféru úvodní besedy s olympioničkou a vystoupení moderátora užili i
ostatní žáci školy. Mladí sportovci byli rozděleni do čtyř týmů a absolvovali
čtyři disciplíny, které byly zaměřeny na myšlenky olympijského hnutí (fair
play, solidarita, pomoc druhým a handicapovaným lidem, souhra v týmu).
Kromě Kačky Kudějové lánské reprezentanty trénovali David Novotný
(bývalý hradecký hokejista) a další významní sportovci. Po tréninku
proběhlo kouzelnické vystoupení moderátora. Slunečné sportovní
dopoledne bylo zakončeno autogramiádou Kačky a Pavla. Závěrečná
autogramiáda a focení se sportovci byly opět určeny pro celou školu.
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Láňáci si mohli nechat podepsat Kateřinu a Pavla do památníčku nebo na
fotografii. Někteří měli jejich podpisy i na ruce, svých botách či tričku.
Vítězi se stali všichni. Důležité bylo, že se děti rády hýbou a
v běžném životě neodmítnou pomoci handicapovaným lidem. Kromě úpické
televize vše také zdokumentovala Česká televize.

(Jč)

Sedmáci pitvali kapra
Čím kapr dýchá? Proč má kapr
zuby „v krku“, a ne v dutině ústní?
Jak se ryby pohybují ve vodě? Jaká
část trávicí soustavy chybí kaprovi?
Jak vypadá střevo, mozek, srdce,
plynový měchýř, oko ryby a šupina
pod lupou? To vše už znají lánští
sedmáci. Podívali jsme se i do
hlavy kapra. V rámci laboratorních
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prací jsme provedli pitvu kapra. Děkujeme
tatínkovi žákyně 7. třídy panu Martinu
Kultovi za poskytnutí nádherného kapřího
exempláře pro pitvu.
(Jč)

Medailové nì lánských bìcù na bìhu dlouhými záhony
Déšť a teploty okolo 8 stupňů v sobotu 9. listopadu 2019 neodradilo 30
lánských sportovců udělat něco pro své zdraví. Zúčastnili se tradičního
Běhu Dlouhými záhony. Lánské barvy měly své zástupce téměř ve všech
žákovských kategoriích. Těší nás, že počet našich dresů a medailí oproti
loňskému roku opět stoupl. Pro první naši medaili, hned zlatou, doběhl
budoucí lánský školáček Tomáš Havlíček. Na nejvyšší stupínek vystoupil i
Dan Bárta z 9. A. Stříbro bral Ondřej Píša (3. A) a Ondřej Souček (8. A).
Držiteli bronzových medailí jsou žáci 6. B: Andrea Kubišová, Šimon Souček
a Jiří Peterka. Nepopulární bramborová medaile zůstala na Matěje
Prokopa (2. A), Natálii Hutníkovou (4. A), Terezu Košnarovou (6. B) a
Tomáše Zelinku (6. B). Do první pětky se ještě vešli Kája Havlíček (2. A),
Natálie Prokopová (4. A), Aneta Machová (6. B) a Dominika Strachotová
(6. A). V nejpočetnější
žákovské kategorii David
Švrčina (5. B) obsadil 6.
místo. Někteří z medailistů
reprezentovali nejen lánskou
školu, ale také TJ Maratonstav
Úpice, která je pořadatelem
tohoto běhu. Děkujeme všem
lánským běžcům za vynikající
reprezentaci školy a
předvedené výkony.
(Jč)
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Florbalová paráda mladších dívek
Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 proběhlo okrskové kolo ve florbale. Dívky
hrály v opravené tělocvičně na ZŠ Bratří Čapků a chlapci v hale BPA v
Malých Svatoňovicích. V dopoledních hodinách o postup do okresního kola
bojovaly kategorie žáků 8.-9. tříd a odpoledne potom týmy 6.-7.
tříd. Lánské mladší dívky svým soupeřkám nasázely 18 gólů a ve své
brance neměly ani jeden. Družstvo spoléhalo hlavně na sesterské duo,
Katky a Barči Horákových, které svým herním nasazením, sehraností a
florbalovým uměním soupeřkám nedávalo šanci. V brance tým podržela
svým bezchybným výkonem Dorča Vojtěchová. Všechny členky družstva si
vybojovaly putovní pohár za vítězství a postup do okresního kola.
Mladším chlapcům k postupu do okresního kola chybělo sportovní
štěstí. Jediný gól a jediná vteřina je dělily od vítězství. Patří jim
2. místo. Starší týmy se zápas od zápasu zlepšovaly, ale na soupeře to
nestačilo. Shodně obsadily poslední, páté místo. Děkujeme všem lánským
florbalistům za bojovnost a vzornou reprezentaci.
(Pk Tv+sport)

Historické florbalové støíbro
Po zlatu z okrskového kola ve
florbalu mladší dívky zazářily i
v kole okresním, které proběhlo
ve čtvrtek 14. listopadu 2019
na ZŠ Strž ve Dvoře Králové
nad Labem. Láňač ky bez
problémů postoupily ze skupiny
do finále. O titul a postup do
kraje sehrály vyrovnaný zápas
se ZŠ Mládežnická Trutnov.
Jediný gól nás dělil od historického postupu. Lánské družstvo si nakonec z
okresu přiváží skvělé 2. místo a malý pohár. Členkami stříbrného týmu byly:
Kateřina Horáková (6. A), Andrea Kubišová, Patricia Stibbová a Yen Nhi
Vu Thi (všechny 6. B), Barbora Horáková, Sabina Kábrtová, Anežka
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Kultová, Viktorie Sedláčková a brankářka Dorota Vojtěchová (všechny 7.
A). Pro nemoc se okresního kola nemohla zúčastnit Veronika Hejcmanová
(7. A), která se podílela na postupu tohoto družstva do okresu. Všem
lánským florbalistkám děkujeme za vynikající reprezentaci školy a
gratulujeme ke stříbrné medaili.

(Pk Tv+sport)

Záloka do knihy spojuje školy
Navázání kontaktů mezi českými
a slovenskými základními školami
a podpora čtenářství
prostřednictvím výměny záložek
do knih – to je hlavní poslání
tohoto projektu.
Žáci z České republiky
vytvoří záložku do knihy, na níž
libovolnou technikou ztvární téma
česko-slovenského projektu List za
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listem – baví mě číst, a
vymění si je se žáky z
přidělené partnerské školy
ze Slovenské republiky.
Výměnu záložek mohou
školy využít k navázání
kontaktů s žáky ze
Slovenska.
Naše škola se zapojila
již podruhé. Letos nám byla
přidělena ZŠ a MŠ Lazy
pod Makytou. Kromě záložek dorazil také následující dopis.
Zdravíme Vás,
tiež som dnes pripravila balíček so záložkami, ku ktorému som pridala
nejaké drobnosti. Ďakujem srdečne za spoluprácu. Sme Základná škola s
materskou školou Lazy pod Makytou. Naša obec je okrajovou obcou
okresu Púchov v Trenčianskom kraji na severozápade Slovenska. Leží na
úpätí Javorníkov. Miestna časť obce Mladoňov je nešťastne známa tým,
že bola počas 2. svetovej vojny vypálená nemeckými vojakmi. V obci leží
lyžiarske stredisko Čertov a Kohútka. Naša škola leží uprostred dediny v
objatí stromov. Navštevuje ju 107 žiakov v deviatich ročníkoch.
Individuálny prístup k žiakom umožňuje vyniknúť ich talentu a pravidelne
sa umiestňujú na popredných miestach v súťažiach a olympiádach.
Záložky vyrábali všetci žiaci našej
školy na hodinách výtvarnej
výchovy, čítania a literatúr y.
Tešíme sa na Vaše záložky. Ešte
raz ďakujem a prajem Vám aj
Vašim žiakom veľa úspechov a
šťastných chvíľ v škole aj v kruhu
rodiny.
S pozdravom Alena Žilinková,
ZŠ Lazy pod Makytou.
(PK Č)
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Vánoce u úlu
LOSOVÁNÍ ČEPIČEK
Od 2. prosince se budou vždy o první přestávce v 8:50 losovat
čepičky s překvapením.

BLEŠÍ TRH
Ve středu 18. prosince 2019 se školní jídelna promění na první
tři přestávky v tržiště, kde si žáci mohou za symbolické ceny vyměnit své
zboží, které už nepotřebují. Běžně se prodávají
hračky, knížky, šperky a další drobnosti.
Prodávající si připraví věci k prodeji v době
od 7:40 do 7:55. Bližší informace obdrží od
pořádajících členů dětského parlamentu.

SOUTĚŽ „O NEJLEPŠÍ CUKRÁŘSKÝ VÝROBEK“
Cukrářský výrobek do tradiční soutěže se
bude vybírat ve čtvrtek 19. 12. 2019 od
7:30 do 7:55 hodin ve vestibulu školy.
Chcete-li se pochlubit svým cukrářským uměním
(cukroví, vánočky, dorty, pamlsky, perníčky…),
tak neváhejte a přineste výrobek do školy. Vše
bude vystaveno ve sborovně školy. Proběhne
zároveň tajné hlasování. Vítěz bude odměněn následující den v rámci
Talentmánie.

VÁNOČNÍ SHOW aneb TALENTMÁNIE
V pátek 20. 12. 2019 se uskuteční další
ročník LÁNSKÉ TALENTMÁNIE. Chcete-li
pobavit své spolužáky a předvést své
umění (jednotlivci i skupiny) – zpěv, tanec,
sport…, přihlaste se paní učitelce Jiříčkové
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nebo členům dětského parlamentu. Generální zkouška proběhne ve čtvrtek
19. 12. od 14:00 v tělocvičně.

VÁNOČNÍ DISKOTÉKA
Diskotéka proběhne v pátek 20. 12. 2019
od 16:00 do 19:00 v tělocvičně školy. Děti si
mohou přivést kamarády. Aktuální informace žáci
obdrží na zvláštních lístečcích.
Kromě těchto aktivit nás ještě navštíví Mikuláš, čerti a andělé, budeme
zpívat koledy na čtverci a rozdáme si dárečky na třídních besídkách.

Okénko speciálního pedagoga
Děvčata a kluci,
určitě jste si všimli zajímavé věci.
Když se díváte na film, který vás
baví, nebo hrajete chytlavou
počítačovou hru, stává se, že
můžete být tak zabraní, že ztratíte
pojem o čase a nevnímáte svoje
okolí. Jste úplně soustředění.
Aby pro vás byla školní práce jednodušší, je třeba naučit se dobře
soustředit. To znamená, zaměřit se na vypracování zadaného úkolu a bez
přerušení jej dovést do konce.
Zkuste si procvičit, jak se umíte soustředit. Prohlédněte si obrázek, přečtěte
si zadání, pracujte a bez přestávky úkol dokončete.
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Pro nejmenší:
Dokresli, co na obrázku chybí.
Vzorem ti bude malý obrázek v
pravém horním rohu.

Pro starší:
Spoj následující body.
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Pro největší:
Každý bod je určen dvěma čísly, např. ¾. První číslo znamená označení po
levé straně mřížky, druhé číslo odpovídá horním číslům. Nejdříve se proto
dívej doleva, potom nahoru. Spoj následující body.

14

Logopedie (nejen) pro rodièe aneb jak co nejefektivnìji
trénovat doma
Protože už se nám blíží adventní čas, vyzkoušejte si svoji slovní zásobu popište, co je na obrázku, uhádněte hádanku, vymyslete si vlastní příběh
atd.

Trénovat každý den alespoň chvilinku na logopedii může být problém.
Pomocníkem vám můžou být hezky zpracované motivační listy, které
zdarma najdete na stránkách https://www.logopedieprodeti.cz/ v sekci
logopedická výzva. Určitě to vyzkoušejte :-).
(Šv)

Znakový jazyk
Na konci října jsme se vydali do Trutnova na Základní školu v Domcích, kde
se konala výstava Zážitkem k porozumění. Nejprve nás mile překvapila
přítomnost našeho táborového vedoucího Vlastíka Chlumského a pak jsme
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se vydali zkoumat vše, co výstava nabízela. Jedna skupina se učila nové
znaky. Druhá vlezla do ucha v nadživotní velikosti, vyzkoušela si, jak zvuk
vlastně funguje, jaké je to neslyšet nebo používat sluchadlo. Byla to zkrátka
pecka, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací a odnesli si
hromadu nových zážitků.

(Šv)
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školní dílna
V nové školní dílně už druhý měsíc probíhá kroužek keramiky pro děti a
také jsme celý měsíc pilně připravovali výrobky na Medové trhy.

(Šv)

Informace výchovné poradkynì
V rámci předmětu volba povolání navštívila devátou třídu Lenka Mannová.
Jak její návštěva proběhla, si můžete přečíst v článku Adély Melicharové.
Dne 31. 10. 2019 naši třídu navštívila bývalá žákyně Lenka Mannová.
Jejím úkolem bylo seznámit nás se střední školou, kterou si po skončení
školy základní vybrala. Lenka nyní studuje již 3. ročník Střední průmyslové
školy chemické v Pardubicích. Nejprve mluvila o tom, kolik žáků školu
navštěvuje a jak je vybavena. Mě ale nejvíce překvapil velký počet oborů,
které škola studentům nabízí (chemický laborant, bezpečnostně právní
činnost, požární ochrana, kadeřník a vlasová kosmetika). Hovořila také o
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zahraničních projektech (v Německu, Anglii, Španělsku, na Slovensku…).
Projekty spočívají v tom, že žáci cestují do zahraničí za praxí a také za
studiem na střední školy se stejným nebo podobným zaměřením. Jelikož se
Lenka do jednoho takového projektu již zapojila, vyprávěla o tom, jak vše
probíhá na základě vlastní zkušenosti.
Mluvila také o tom, jaké je to bydlet na internátě a dojíždět domů
pouze na víkend. Nezapomněla ani na ukázku rozvrhu hodin. Zmínila i
velký zájem o tuto školu.
Velmi se mi líbilo, jak školu prezentovala. Jsem ráda, že jsme se zase
dozvěděli něco nového o další střední škole, protože díky tomu si můžu
udělat názor na tuto střední školu a popřípadě ji porovnat s ostatními.
Protože v 9. třídě je několik dívek, které mají zájem o studiu na VOŠ,
SZŠ a OA Trutnov (obor praktická sestra), dorazí 29. 11. 2019 do školy
také Diviška Šiková, studentka výše uvedené školy.
(Vč)

Vánoèní bláznìní
Vánoční bláznění v ÚLu začalo ve středu 13.
11. 2019. Školou se linula vůně perníčků, které
pekla pro návštěvníky Medových trhů děvčata
8. třídy. Po zkušenostech z loňska je jich
potřeba opravdu hodně, a tak je čekalo příští
týden ještě jedno kolo... Celkem děvčata
zpracovala 7 200 g hladké mouky, 2 520 g
cukru moučka, 900 g másla, 36 polévkových lžic medu, 18 lžiček sody, 18
lžiček perníkového koření a 36 vajec. Pokud množství vydělíte číslem 18,
dostanete recept na 1 dávku perníků, které jsou hned vhodné ke
konzumaci.
(Vč)

Poznámka redakce
Na tradiční rozhovor a rubriku “Jak to vidím já …” jsme
nezapomněli. Vše naleznete v příštím čísle.
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Pøipravujeme
03.12.2019

10:00–12:30

3.-4. tř.: Kurz bruslení

04.12.2019

08:45–08:55

Vyhodnocení listopadových soutěží

04.12.2019

15:45–16:45

Předškoláček

09.12.2019

08:00–12:00

1.–5. tř.: Halová kopaná

10.12.2019

08:00–10:00

Knihovna - “Vánoční zvyky”

11.12.2019

09:30–11:00

1.–5. tř.: Divadlo

12.12.2019

08:00–10:30

1.–2. tř.: Kurz bruslení

12.12.2019

08:30–12:30

8.–9. tř.: Basketbal - chlapci

12.12.2019

12:30–15:30

8.–9. tř.: Basketbal - dívky

14.12.2019

17:30–21:30

Vánoční koncert MHÚ

18.12.2019

08:00–11:00

Bleší trh

18.12.2019

15:45–16:45

Předškoláček

19.12.2019

08:00–11:30

Cukrářský výrobek

19.12.2019

10:00–12:30

Koledy na čtverci

20.12.2019

08:00–12:00

Třídní vánoční besídky

20.12.2019

09:00–12:00

Lány mají talent aneb Vánoční Show

20.12.2019

16:00–19:00

Vánoční diskotéka

27.12.2019

Od 09:00

23.12.2019–03.01.2020

Vánoční turnaj trojic v basketbalu - tělocvična

Vánoční prázdniny
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05/ 12/ 2019
06/ 12/ 2019
09/ 12/ 2019
10/ 12/ 2019

hamburská kýta na smetaně, houskový knedlík

znojemská hovězí pečeně, dušená rýže
paprikový lusk, dušená rýže

maďarský guláš, kolínka

1a, 3, 7

1a, 3, 7

boloňské špagety sypané sýrem

koprová omáčka, vejce vařené, houskový knedlík
kuřecí medailonky ve smetan. omáčce, barevné těstoviny

1a, 3, 7

1a, 3, 7

27. 11. 2019 - 28. 11. 2019

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

15 ob. x 24,15 ob. x 26,15 ob. x 27,15 ob. x 55,-

360,- Kč
390,- Kč
405,- Kč
825,- Kč

mexická pánev (vepřové maso, fazole, kukuřice, rajčata)
karlovarská vepřová pečeně, bramborová kaše

7

7

7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1d, 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

1a, 3, 7

cena
obědů

19/ 12/ 2019
20/ 12/ 2019

kapustový karbanátek, brambor

1a, 3, 7

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

17/ 12/ 2019
18/ 12/ 2019

těstoviny zapečené

1a, 3, 7

1a, 3, 7

makovec
domácí prejt, brambor, zelí

červená čočka po orientálsku, vejce vařené, chléb

16/ 12/ 2019

vepřová játra na cibulce, dušená rýže
smažený květák, brambor, tatarská omáčka

1a, 4

1, 3, 4

zapečená krkovička, bramborová kaše
sýrová omeleta, brambor
gnocchi s kuřecím masem a zeleninou

tuňákové rizoto

tortillas plněné kuřecím masem
piškotová bublanina s ovocem

těstoviny s kuřecím masem a sýrem
karbanátek smažený, brambor

kaše z ovesných vloček, sypaná skořicí a cukrem
kuřecí řízek smažený, bramborový salát

plněný bramborový knedlík, zelí kysané

VOLBA 2

01. 12. 2019 - 31. 12. 2019

11/ 12/ 2019
12/ 12/ 2019
13/ 12/ 2019

7

1a

1a, 3, 7, 9

vepřové v mrkvi, brambor

03/ 12/ 2019
04/ 12/ 2019

krabí tyčky na zelenině, brambor

4, 7

02/ 12/ 2019

vepřová panenka na slanině, těstoviny

1a, 3, 7

DATUM

VOLBA 1

JÍDELNÍ LÍSTEK

alergeny
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