1

Naši “NEJ” v prosinci 2019
Sport 6.–9.
Josef ZIMA (9. A)

Sběr bylin
Dominika STRACHOTOVÁ (6. A)

Sběr papíru
Šimon ZELINKA (4. B)

Hádanky na Moodle:
Václav MUNZAR (5. A)
Jana PÁLOVÁ (6. B)
Karolína PROUZOVÁ (7. A)

Nejobětavější Láňák (anketa DP):
Mgr. Hana DĚDKOVÁ
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Školní web vstupuje do roku 2020 s novou strukturou
Vážení a milí uživatelé školního webu! Naše stránky se přes vánoční
prázdniny trošku proměnily, tak se nelekejte. Některé nabídky, na které jste
byli zvyklí, zmizely ze svého původního místa a našly si jiné. Některé
zůstaly stejné, pouze se jinak jmenují. Nemusíte z toho být nervózní,
struktura je téměř totožná, určitě si brzy zvyknete. :-)
Upozorníme v první řadě na "Jídelníček" a "Kalendář akcí" - tyto dvě
nabídky máte nyní v rychlém menu na levé straně. Nově v horní nabídce
přibylo "Školní porad. pr.", což je v překladu Školní poradenské pracoviště.
Najdete v něm informace od výchovné poradkyně, školní metodičky
prevence i od speciální pedagožky.
Věříme, že s novými úpravami budete spokojeni. Vaše případné
připomínky rádi vyslyšíme.

(Ný)

Akce dìtského parlamentu v prosinci
Bleší trh, soutěž o nejlepší cukrářský výrobek, Talentmánie a Vánoční
diskotéka. To vše neodmyslitelně patří k Vánocům v ÚLu. Všechny tyto čtyři
akce již tradičně pořádá dětský parlament.
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V posledním týdnu
kalendářního roku 2019
nebyla ve škole rozhodně
nuda. Hned ve středu
probíhal Bleší trh, při němž
se vždy naplní obě jídelny
žáky, kteří se snaží prodat
již nepotřebné věci svým
kamarádům. Tent okrát e
jsme se zapojili do prodeje i
my parlamenťáci a kromě použitých hraček jsme dětem nabízeli i
občerstvení. Nejlepší obchodnicí se stala Monika Holanová.
Hned další den probíhala soutěž o nejlepší cukrářský výrobek. Žáci i
veřejnost mohli přinést svoji pochoutku do školy. Celá škola následně
hlasovala o ten nejpovedenější. Tím se staly úžasně nazdobené muffiny,
které upekla rodina Prokopova.
V pátek se hned po třídních besídkách sešla škola v tělocvičně. Zde
proběhala Talentmánie. Tento rok jsme viděli celkem 15 vystoupení,
tancovalo se, zpívalo, nechyběl parkour, vtipné scénky ani překvapení
učitelů, kteří si tentokráte „postěžovali na hroznou mládež”. Do poroty
usedl tradičně pan ředitel Kalousek, nový zástupce pan Huček, paní
speciální pedagožka Sirková a Štěpán Kysela a Stela Renzová. Porota
vybrala dva finalisty:
6. A s jejich scénkou „Řekni to písní“ (chtěli vtipně
poukázat na to, jak probíhá vyučování ve škole) a Jiřího Peterku se
Šimonem Součkem (zahráli scénku „Jolanda a Vlastík Plamínek“). Děti
rozhodly o výherci svým
potleskem samy. Vítězi se
stali Jiří Peterka a Šimon
Souček. Jak je vidět,
Jirka má ve scénkách
velikou zálibu, protože
zvítězil i minulý rok.
Po Talentmánii pro nás
den rozhodně nekončil.
V 16 h o d i n z a č a l a
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v lánské tělocvičně Vánoční diskotéka, na kterou se opět dostavilo mnoho
dětí. Všichni zúčastnění si mohli zatančit na svižnější i pomalejší písničky,
zahrát různé hry o sladké odměny a podívat se na parkourové vystoupení
Adély Koudelové. Všechny děti odcházely šťastné a utančené z celého
večera.
Ondřej Petera

22. dìtský karneval
V sobotu 22. února 2020 se uskuteční už 22. dětský
karneval. Rej masek, který pořádá pedagogický sbor
Základní školy Úpice-Lány, se koná v Městském sále. Ten
je limitován menší kapacitou, která bohužel není
„nafukovací“. Proto bylo nutné znovu přistoupit
k předprodeji vstupenek. Ten začne v pondělí 17. února 2020 (od 7:00 do
15:30 hodin) v kanceláři ZŠ Úpice–Lány 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)

Dìjepisná olympiáda
Dne 14. 1. 2020 proběhlo v ZŠ Komenského v Trutnově okresní kolo
dějepisné olympiády. Tematické zaměření zůstalo stejné jako v kole
školním - „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)“.
Oba dva zástupci naší školy se s tímto zadáním
vyrovnali obdivuhodně. Jakub Dibelka obsadil krásné
10. místo (55 bodů z 80) a Martin Tomek byl 20. (43
bodů z 80). Oběma chlapcům gratulujeme a
děkujeme.
(Pž)
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Lyaøský výcvik páákù se blíí . . .
Pozor změna!
V letošním roce se opět uskuteční lyžařský kurz žáků
5. tříd, a to od 3. do 7. února 2020. Dochází však
(vzhledem ke sněhovým podmínkám) ke změně místa
konání lyžařského kurzu. V letošním roce poprvé
využijeme sjezdovku v Radvanicích. Bližší pokyny
lyžaři obdrží v posledním lednovém týdnu.
Protože většina dětí bude stát na lyžích poprvé, prosíme rodiče, aby s
dětmi nacvičili obouvání, zapínání lyžařských bot a zapínání vázání již
před lyžařským kurzem. Žádáme též o kontrolu lyžařské přilby a délky
hůlek.
Vše nasvědčuje tomu, že výcvik proběhne již v prvním termínu.
Věříme, že v pátek 7. února 2020 všichni účastníci budou bravurně sjíždět
radvanickou sjezdovku.
Pro případné změny sledujte naše webové stránky.
(Jč, Vč, Vá)

Malí velcí basketbalisté vyhráli
Po malých fotbalistech svůj pohár z loňského roku dokázali před Vánocemi
obhájit i velcí basketbalisté. V tělocvičně ZŠ Bratří Čapků se ve čtvrtek 12.
prosince 2019 konalo okrskové kolo v basketbalu žáků 8.-9. tříd. V
dopoledních hodinách své zápasy nejprve sehráli chlapci. Lánští kluci měli
na svém kontě tři výhry a jednu remízu. Stejné výsledky zaznamenali i
hráči ZŠ Bratří Čapků. O konečném vítězi tedy rozhodlo skóre. Je to naše
již čtvrté vítězství za sebou a jedenácté v historii
tohoto turnaje. Odpoledne palubovka patřila
děvčatům. Po odchodu loňských deváťaček jsme
věděli, že zopakovat stříbro z loňského roku bude
velmi těžké. Láňačky však svůj boj nevzdávaly a
praly se o každý míč. Bohužel soupeřky byly o třídu
lepší, a tak nám patří 5. místo. O zisk putovního
poháru se zasloužili: Daniel Mach, Jakub Zezula a
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Josef Zima (všichni 9. A), Tomáš Folc, Adam Horák, Ondřej Netolický,
Jakub Poddaný a Ondřej Souček (všichni 8. A). Děkujeme všem lánským
baskeťákům za vzornou reprezentaci a chlapcům gratulujeme k vítězství.
(Pk Tv+sport)

Školní kolo astronomické olympiády
Šest žáků našlo odvahu, aby se pustilo do úloh školního měření sil letošní
Astronomické olympiády. V kategorii GH (6.–7. třídy) zvítězila Dorota
Vojtěchová ze 7. A, kategorii EF (8.–9. třídy) vyhrál Jan Horák z 8. A.
Zde jsou kompletní výsledky:

(Kal)

Zvíøátková olympiáda
O fešáka tuèòáka
Na počátku prosince jsme zakončili bruslařský kurz. V poslední
páté lekci jsme soutěžili o „FEŠÁKA TUČŇÁKA“ v bruslařských
dovednostech. Na páťáky čekalo školní kolo v Legerově
běhacím testu, u dětí známý jako „pípák“.
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1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. MICHAELA BROKLOVÁ

1. MICHAL KRČMÁŘ

2. Amálie Kultová

2. Matěj Stach

3. Sára Nývltová

3. Jan Dvořák, Vojta Zeman

2. TŘÍDA
1. NIKOL RIEDLOVÁ

1. KAREL HAVLÍČEK

2. Natálie Hrbková

2. Jan Folc

3. Tereza Kocumová

3. Matěj Prokop

3. TŘÍDA
1. VALÉRIE MIKOVÁ

1. ONDŘEJ PÍŠA

2. Ester Witková

2. Filip Steidler

3. Eliška Košnarová

3. Jakub Vágner

4. TŘÍDA
1. LEONA UHLÍŘOVÁ,

1. TIBOR UHLÍŘ, ŠIMON

NATÁLIE TOMKOVÁ

ZELINKA

2. Patricie Kociánová, Laura
Vojtěchová

2. Ludvík Folc, Patrik Vít

3. Eliška Lysická, Ester Velechová

3. Štěpán Šitina, Radek Langer

5. TŘÍDA
1. LENKA BEKROVÁ

1. TOMÁŠ TOMČIAK

2. Stela Renzová

2. David Švrčina

3. Eliška Teichmanová

3. Vojtěch Škoda
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O neposedného pejska
Leden se nesl ve znamení „NEPOSEDNÉHO
PEJSKA“. Probíhal boj o páté zvířátko v člunkovém
běhu. V lednu jsme také trénovali šplh. V závěru
měsíce první a druhá třída začíná s plaveckým
výcvikem.
1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. DANIELLA SEDLÁČKOVÁ

1. MATĚJ STACH

2. Sára Nývltová

2. Zdeněk Ventura

3. Michaela Broklová

3. Pavel Brokl

2. TŘÍDA
1. NIKOL RIEDLOVÁ

1. MATYÁŠ KULANG

2. Elizabeth Galbová

2. Vojtěch Witka

3. Barbora Šímová

3. Karel Havlíček

3. TŘÍDA
1. VALÉRIE MIKOVÁ

1. ONDŘEJ PÍŠA

2. Denisa Semeráková

2. Michal Pál

3. Eliška Dolejšková

3. Matěj Kulhánek

4. TŘÍDA
1. LUCIE HORÁKOVÁ

1. ŠTĚPÁN ŠITINA

2. Patricie Kociánová

2. Šimon Zelinka

3. Nela Čapková

3. Radek Langer
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5. TŘÍDA
1. LENKA BEKROVÁ

1.-2. DAVID ŠVRČINA, TOMÁŠ
TOMČIAK

2. Iveta Pavlásková
3. Linda Dihelková, Stela Renzová

3. Pavel Kraus, Jiří Švihálek
(Jč)

Dopis od Joela
Toto je vánoční dopis od našeho adoptovaného chlapce z Indie, Joela. Ten
žák, kterému se podaří překlad do češtiny a přinese ho p. uč. Roudné do
konce února, získává jedničku na nové pololetí z angličtiny. V únoru
bychom taktéž měli poslat peníze na další rok Joela na střední škole.
Většinu peněz již máme vybranou z Medových trhů (dobrovolný
příspěvek), ale chybí nám poslední část. V kasičce Adopce na dálku je nyní
4.573,00 Kč. Potřebná částka je 5.400,00 Kč. Prosíme všechny, kteří chtějí
našemu Joelovi přispět, aby tak učinili co nejdříve a jakoukoliv částku
zanesli p. uč. Roudné.
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(Ro)

Okénko speciálního pedagoga
Kluci a holky,
sluch je po zraku nejdůležitější smysl pro dorozumívání mezi lidmi. Sluch
ovlivňuje, jak mluvíme a je spojen s tím, jak přemýšlíme a jak se učíme.
Psychiatr Radkin Honzák jednou pronesl cosi ve smyslu, že uši jsou
proti očím ve velké nevýhodě. Oči totiž v případě potřeby můžeme zavřít a
vnějšímu prostředí se tak účinně bránit, ale uši jsou zcela nechráněné,
protože žádná víčka nemají. Péče o sluch je tedy namístě.
Sluch s postupujícím věkem slábne. Nezhoršuje se až ve stáří, jak si
mnozí myslí, ale víceméně pomalinku oslabuje již od dětství, kdy se snižuje
rozsah námi slyšených frekvencí (to znamená, jak vysoké a nízké tóny
zvuku dokážeme vnímat). Rychlost zhoršení závisí nejen na naší genetické
výbavě (tedy na tom, co jsme podědili po svých předcích), ale velkou
měrou se projevuje i hluková zátěž (například práce v hlučném prostředí či
časté poslouchání hlasité hudby!).
A že potřebujeme k učení dobré uši, dokazuje to, jak jedna jediná
hláska (dlouhá nebo krátká samohláska) úplně mění význam vět.
Vyzkoušejte si to:

(Si)
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Jak to vidím já . . .
ROK 2020 BUDE ROKEM
„Není pochyb, že nás čeká náročné období, ve kterém budeme muset
posbírat odvahu k tomu, abychom učinili několik nevyhnutelných změn.
Dokážeme-li to, bude pro nás příští rok přínosem ve všech směrech.
Při sečtení číslic roku 2020 dojdeme k součtu 4. Čtyřka není právě
jednoduché číslo. Především jde o budování osobní stability a jistot
týkajících se práce a financí, domova, vztahů a zdraví. Něco z toho se
může totálně zbořit, aby dalo příležitost vzniknout něčemu lepšímu. Čtyřka
nedává nic zadarmo, tudíž je třeba chtít opustit staré a až poté se snažit o
změnu.“
(Lenka Suchardová, známá pražská numeroložka)
Jak vidí rok 2020 naši žáci, si můžete přečíst níže.
Letošní rok bude rokem plný změn, a to doslova. Nejspíše každého ihned
napadne, že každý rok je přeci plný změn. Pro mě bude ale rok 2020
opravdu jedinečný.
Protože na ZŠ ÚL chodím již devět let, je pro mě rok 2020 tím
posledním. Protože mé výsledky nenapovídají tomu, že bych měl
propadnout, čekají mě v tomto roce přijímací zkoušky na střední školu.
Všechno bude na nové škole jiné. Spousta kamarádů a známých mě straší
tím, jak to na středních školách vypadá. Najde se i hodně takových, kteří
mně říkají, abych se těšil. Mám tedy docela smíšené pocity z toho, co bude
dál.
Velkou změnu představuje i to, že se budu muset osamostatnit.
Vzdálím se od domova i od svých přátel, protože budu muset bydlet na
internátě. Hradec Králové, mé nové působiště, sice znám, ale spíše jako
návštěvník obchodních center než člověk, který v tomto velkém městě žije.
Zkrátka každý rok je plný změn, ale tento bude opravdu výjimečný. Můj
život se letos hodně změní. Poznám nové lidi, bohužel i některé ztratím.
Bojím se, ale zároveň se těším.
(Ondřej Petera, 9. A)
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Rok 2020 bude rokem, kdy se mi doufám povede lépe.
Rok 2020 bude také rokem, kdy se na trhu objeví mnoho
vymožeností. Měl jsem tu čest poznat nový mobilní telefon, který na trh
přišel teprve nedávno. Má ohebný displej. Při zjištění, že se mobil dá
ohnout, mi rozum zůstal stát. Jedná se o typ Samsung Galaxy Fold.
Slyšel jsem, že rok 2020 bude také rokem filmů. Na plátnech kin se
objeví mnoho skvělých filmů, na které se už teď moc těším.
Pro mě rok 2020 je také rokem, kdy si budu vybírat střední školu, na
které bych chtěl po ukončení základní školy studovat. Doufám, že i mé
známky budou lepší.
V tomto roce také s rodinou pojedeme na vysněnou dovolenou,
kterou jsme plánovali hodně dlouho.
Zkrátka v roce 2020 se bude dít mnoho věcí a čeká mě hodně práce.
(Matyáš Horák, 8. A)
Rok 2020 bude rokem plným změn. Myslím tím hlavně změnu školy,
protože v červnu 2020 ukončím povinnou devítiletou školní docházku na
naší škole. S novým očekáváním nastoupím do nové, která nebude v Úpici.
S tím bude spojené i každodenní dojíždění. Budou na mě čekat noví
spolužáci, učitelé a nové předměty.
Protože se na zdejší ZUŠ chci učit hrát na nový hudební nástroj, i zde
na mě budou čekat jisté změny a i obavy, zda vše zvládnu.
Celkově se na rok 2020 těším a budu doufat, že mi přinese spoustu
pozitivních věcí. Pokud by byl v něčem trochu podobný uplynulému roku
2019, vůbec mi to nebude vadit. Změny totiž celkově nemám moc ráda, ale
ty, o kterých jsem se zmínila, a tím mám na mysli hlavně přechod na novou
školu, jsou nezbytné. Jedna éra v mém životě skončí, aby mohla začít nová.
(Adéla Melicharová, 9. A)
Rok 2020 bude rokem prodloužených víkendů.
Myslím, že každý z nás byl někdy mile překvapen, když zjistil, že
právě státní svátek vychází na pátek či pondělí, a tudíž nám prodlouží
víkend alespoň o jeden den.
Poprvé po pěti letech nás čeká šest prodloužených víkendů. Hned
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sedm ze čtrnácti svátečních dnů totiž připadne na pátek nebo pondělí.
(Barbora Sobolíková, 9. A)
Rok 2020 bude rokem, který bude pro mě velmi zajímavý, protože mě zde
čeká několik výzev. Všechny je budu muset zvládnout a nebudou zrovna
lehké.
Rovnou bych mohla začít tím, že se moje pololetní vysvědčení
zapisuje na přihlášku na střední školu. A to je velmi důležité pro
budoucnost.
Také jsem nedávno nastoupila do orchestru, se kterým se v dubnu
zúčastním první soutěže, na kterou se teď těším. Ale jakmile nastane ten
den, spadne na mě obrovská tréma a obava z toho, že něco udělám
špatně.
Těším se i na tábor, na kterém tentokráte nebudu v pozici dítěte, ale
instruktora. I to je pro mě velká neznámá.
To určitě nejsou všechny výzvy, které budu muset překonat, ale
myslím si, že s pomocí rodiny a přátel to zvládnu a vše dopadne dobře.
(Iva Rychterová, 8. A)
Já rok 2020 vidím asi takto: na konci ledna napadne hodně sněhu a bude
velký mráz, abychom mohli lyžovat, chodit na skialpy, bruslit a stavět iglú.
Na konci března roztaje sníh, začnou kvést bledulky a sněženky, příroda
se začne probouzet a zelenat. My budeme moci jezdit na kolech a běhat v
krátkém tričku venku.
Na začátku června začnou zrát třešně a jahody. Pomalu se budou
blížit letní prázdniny. Také napustíme bazén a začneme se koupat. O
prázdninách vyrazíme na dovolenou a budeme cestovat. Léto i prázdniny
budou rychle utíkat a my, jako každý rok, nestihneme procestovat vše, co
jsme měli v plánu. Pomalu se budeme chystat zase do školy.
Bude podzim, začne padat listí ze stromů a my se opět budeme těšit
na Vánoce.
Takže si myslím, že rok 2020 bude stejný jako každý jiný rok. A já
bych hlavně rád v průběhu celého roku závodil, tak jako v tom roce
minulém.
(Ondřej Souček, 8. A)
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Lyaøský kurz pro áky 7. a 8. tøídy
Kurz proběhl ve dnech 12.–17. ledna 2020.
Jednalo se o jubilejní 10. kurz na chalupě U Supa
v Deštném v Orlických horách. Zúčastnilo se ho
celkem 23 žáků ze 7. a 8. třídy a 4 pedagogičtí
pracovníci a zároveň instruktoři lyžování. Překvapil
nás menší zájem žáků. Polovina žáků výše uvedených tříd neprojevila o
účast zájem.
Lyžovali jsme ve Skicentru Deštné na sjezdovkách Marta I a Marta II.
K přepravě na sjezdovku jsme využívali skibus, který zdarma poskytl
provozovatel areálu.
Kromě tradičních aktivit se snažíme pokaždé přijít s něčím novým.
Tentokráte jsme pro žáky naplánovali celokurzovou hru. Žáci byli
rozděleni do 4 smíšených družstev a v nich plnili jednotlivé úkoly (retro
závod na běžkách, výběh Strnadova kopce, závody na kluskách,
fotosoutěž Vojty Petra, vědomostní test, soutěž sumíci). S kladnou odezvou
se setkaly také videorozbory. Na svahu bylo pořízeno krátké video
s jízdou každého žáka a v rámci odpoledního programu provedeno
hodnocení jízdy s cílem poukázat na chyby. Bylo zajímavé pozorovat
reakce žáků při sledování svých jízd. Součástí kurzu byly i další aktivity
(přednášky, diskotéka, sledování filmů s horskou tématikou).
Naplnila se bohužel tradice, že hned první den konání kurzu musíme
přivolat ke zranění horskou službu. V tomto případě se však nejednalo o
žádné vážné zranění. Dívce byla poskytnuta patřičná odborná péče. Další
zdravotní obtíže jsme neřešili.
Musíme však zmínit vzorné
chování. Na chování žáků si
nestěžovali ani majitelé chalupy,
naopak je chválili. Za poslední
roky nejlepší c hování
našich lyžařů. DĚKUJEME!
Příjemně nás překvapilo, že
mobilní telefony používali
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účastníci kurzu jen minimálně a spíše
výjimečně. Z toho máme radost. A
POTOM ŽE TO NEJDE!
Webové stránky přinášely
pravidelně veškeré informace o dění
n a k u r z u ( v č e t n ě s p o l e č n ýc h
fotografií). Stejné informace se
objevily i na facebooku. Vyjde také
speciální číslo školního časopisu ÚL
s názvem Lyžařský speciál 2020. Podíleli jsme se na natáčení reportáže
pro televizní stanici TV – JS. Do soutěže „O nejlepšího sportovce školy“
bylo všem zúčastněným žákům započteno pět bodů.
Z výsledků ankety i ze samotných reakcí děti usuzujeme, že se letošní
lyžařský kurz (i přes ne zrovna ideální sněhové podmínky) obzvláště
vydařil.
Další lyžařský kurz by měl proběhnout v lednu 2022. Termín na
chalupě U Supa zajednán.
Martin Kejzlar (vedoucí kurzu)
Vendula Janečková, Petra Nývltová, Iveta Votočková (instruktoři lyžování)
Deštné v Orlických horách 17. ledna 2020

Výsledky ankety 2020
(průměrná známka)
1. kurz jako celek

1,09

2. výuka lyžování

1,14

3. vztahy mezi učiteli a žáky
4. ubytování
5. vztahy mezi žáky
6. program dne
6. soutěže
8. beseda

1,18
1,32
1,40
1,50
1,50
1,56
16

9. strava
10. přednášky
11. sněhové podmínky
12. doprava
12. tratě

1,77
1,80
1,82
1,90
1,90

(Vč, Jč, Ný, Kj)

zajímavosti
KØESTNÍ JMéNA
Český statistický úřad sleduje pojmenovávání narozených dětí už
dvacet let. Tradiční žebříček vydal při příležitosti Evropského dne statistiky,
který připadá na 20. října.
Nejčastějšími jmény dětí narozených v roce 2019 jsou Eliška a Jakub.
Na druhém a třetím místě se u chlapeckých jmen umístil Jan a Tomáš, u
dívčích Anna a Adéla. Tomáš se mezi tři nejoblíbenější jména vrátil po
dvouleté absenci, Adéla po sedmi letech.
17

V tabulkách si můžete ověřit, jestli je vaše jméno mezi prvními dvaceti.
K dispozici máte přehled od roku 2003 do roku 2019 (s výjimkou roku
2013 – důvod, proč daný rok nebyl statistickým úřadem v přehledu uveden,
neznám).
JMÉNA DÍVEK

JMÉNA CHLAPCŮ
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My, Češi, jsme ve výběru jmen pro své děti poměrně konzervativní. I
když - v poslední době se začínají stále častěji vyskytovat případy, kdy si
rodiče pro svého potomka volí jména docela neobvyklá.
V roce 2019 tak bylo do matriky zapsáno např. těchto patnáct dívčích
jmen: Cornélie, Kara, Rafaela, Tess, Nava, Lily Hope, Amáta, Háta, Marie
Lusy, Šanel, Manon, Sisy, Lorelaj, Briana a Madona Mia.
A chlapci? Posuďte sami, zda by se vám líbila jména jako Loki,
Jayden Leon, Logan, Lionel, Alexander Lucius, Diego, Atrey, Archie Tomáš,
Elon, Paris, Kaito, Leonidas, Mikko, Heliodor nebo Kosma.
A jak je to se jmény dívek a chlapců v naší lánské škole? Tady jsou
výsledky.

jméno

počet

jméno

1. Barbora

8

1. Matěj

poče
t
10

2. Natálie

7

2. Patrik

8

3. Eliška

6

3. Jakub, Ondřej, Tomáš

6

4. Tereza

5

4. Jan, Jiří, Pavel

5

5. Anna, Kateřina

4

5. Michal, Šimon, Vojtěch 4

Barbora slaví svátek 4. prosince. Jméno
je odvozeno z řeckého BARBAROS =
cizinec/cizinka. Původní význam je brbla,
brebta. Anglickou verzí jména je Barbara,
ruskou potom Varvara.
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slovensky

Barbora

polsky

Barbara

rusky

Varvara

anglicky, německy Barbara
španělsky

Bárbara

francouzsky

Barbaraž

italsky

???

maďarsky

Barbála

slovensky

Matej

polsky

Maciej

rusky

MaUja

Matěj slaví svátek 24. února. Původně
hebrejské jméno Matitja nebo Matitjahu =
Hospodinův dar, proto se někdy překládá
jako Božidar nebo Theodor. Starší
podobou je jméno Matyáš.

anglicky, německy MaVhias
španělsky

Mateo

francouzsky

Mathias

italsky

MaVeo

maďarsky

Mýtyás

Pozn.
Někteří rodiče si s vymýšlením jména pro svou
budoucí dceru nebo na svět přicházejícího
syna starosti nedělají. Jména jim dávají tzv. po
sobě. Chlapci dědí křestní jméno po svém otci
čtyřikrát častěji než dívky po své matce.
Vyjádřeno v procentech je to 16 : 4. Pro představu je to tak, že ze sta
narozených chlapců dostane šestnáct z nich tatínkovo jméno a ze stovky
narozených děvčat se po mamince jmenují čtyři.
(Tch)

školní dílna
Tento měsíc jsme z keramiky
tvořili krmítka pro ptáčky ve
tvaru sovy, spoustu krásných
výrobků si vytvořili i dospěláci
a také děti ze školky. Ty začaly
vyrábět loutkové divadlo.
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(Šv)

Logopedie (nejen) pro rodièe aneb jak co nejefektivnìji
trénovat doma
Dnes přidáme několik básniček na procvičování už správně vyvozených
hlásek.

C

Z

Cihla k cihle - co se děje?

Zmije Zuzka zuby cení,

Cihel stěna k nebi spěje.

zpívat bude po setmění.

Civím na ni v udivení,

Známá není pouze zpěvem,

nad cihlovou stěnu není.

zaujme i ladným zjevem.

Č

S

Čáp se učí číst,

U sklenky se smály vosy,

už čte celý list.

samy snědly laskonku.

Čítanku čet v zaujetí

Stáňa novou sehnat musí,
vosám spílá od stolku.

nejvíc v kleče, milé děti.
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Š

R

Šnek šupajdí do pelíšku,

Rýčem ryju jako krtek,

cestou šláp na šedou šišku.

ten přede mnou rychle utek.

Šišku zvedne, tiše špitne:

Ryju záhon pro růže,

“Do kamen se šiška šikne.”

Růženka mi pomůže.

Ř
Pila řinčí, řeže břízu,
kořen, kmen i bílou řízu.
Řeže v říjnu, řeže v září,
až má dřevař pot ve tváři.

Ž

L

Žabí život žhavý není,

Motýl v létě líně létá,

žába žije po setmění.
Když ji pálí žáha - žasne,

viděla ho Lenky teta.
Volá na něj: “Neleť dál!

žbluňkne v louži,

Uděláme letní bál!”

žáha zhasne.

(Šv)

Znakový jazyk
A je to tady. Přihlašování na náš
tábor je v plném proudu. Přihlášku najdete
ve škole na čtverci, na nástěnce ve
vestibulu nebo je ke stažení na táborových
webovkách www.taborznakovka.cz
Přihlásit se může kdokoliv a odkudkoliv ;-).
Těšíme se na Vás.

22

(Šv)
23

karneval
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Rekonstrukce školních dílen
Dvě školní dílny, které vznikly z přízemních prostor bývalého školnického
bytu v lánské školní budově, už jsou v plném provozu. Rekonstrukce
prostor, vybavení dílen, vytvoření bezbariérového přístupu a záhonku pod
okny dílny stálo 1 369 471,50 Kč. Projekt byl financován v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu z dotace strukturálního
fondu ERDF (1 300 997,92 Kč) a Městem Úpice (68 473,58 Kč). Na
realizaci projektu se podílela MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Děkujeme. Teď už se jenom těšíme, jak se technická, neřku-li řemeslná,
úroveň uživatelů bude zvyšovat.
(Kal)

Schùzka s poslanci - otevøený dopis
V prosinci jsme sepsali otevřený dopis poslancům Parlamentu České
republiky. V něm jsme zákonodárce požádali o pomoc při řešení neutěšené
situace ve školství. V pátek 10. 1. 2020 na něj reagovali svojí návštěvou
poslanci Lucie Šafránková, Pavel Plzák, Zdeněk Podal a Tomio Okamura.
Sešli se se zástupci naší školy, města a ředitelem Základní školy Bratří
Čapků. Přijeli, aby se se situací seznámili přímo na místě a zároveň
představili náměty, jak by se dalo vyjmenovaným neduhům předejít.
Především šlo o sedm změn v návrhu novelizace zákona o pomoci v
hmotné nouzi. Aby osoby, které vědomě nechtějí pracovat a přitom se
nestarají o děti plnící školní docházku, nedostávaly dávky v plné výši. Aby
své děti, které do školy chodí sporadicky, nemohly beztrestně omlouvat
alibistickým zápisem do žákovské knížky "rodinné důvody". Náš dopis
budou ještě v lednu projednávat školský výbor a sociální výbor Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Těšíme se, že navrhované změny doporučí
poslancům k odhlasování.
K našemu dopisu se připojily i některé další základní školy v ČR.
Věříme, že při naplňování aktualizovaného zákona budou mít učitelé v
rukou takové prostředky, které současný stav výrazně vylepší. Pedagogický
sbor bude mít tak více času a energie, aby mohl žáky vzdělávat v klidu,
bez vyčerpávajícího permanentního řešení výchovných problémů. Stávající
25

podmínky "odnášejí" především žáci slušní a vědění chtiví. A to je vůči nim
nefér.
(Kal)

Pøíjmeme školníka - údrbáøe
Nástup možný od: 1. 7. 2020
Požadujeme: spolehlivost, manuální zručnost, organizační a komunikační
schopnosti, dobrý vztah k dětem, flexibilitu, bezúhonnost.
Náplň práce: běžné údržbářské práce, kontrola chodu a stavu
elektrických zařízení, otevírání a zavírání školy v souladu se školním
řádem, řízení práce uklízeček.
Platové zařazení dle platných platových tabulek a délky započtené praxe.
Pokud máte o uvedenou pozici zájem, pošlete svou přihlášku k výběrovému
řízení a životopis nejdéle do 13. 3. 2020 na elektronickou adresu:
zsul@zsul.cz. Nebo poštou na adresu školy (ZŠ Úpice-Lány, Palackého
793, 542 32 Úpice), případně přineste osobně hospodářce školy (kancelář
v 1. patře).

Sbìr tetrapackù
Slyšte, slyšte!
Druhé kolo sběru tetrapackových obalů se
uskuteční za méně než měsíc! Nasbírané
poklady můžete předávat panu školníkovi.
út 18. 2. v 15:30 - 17:30
čt 20. 2. v 14:30 - 15:30

(Ný)
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Pøipravujeme
29.01.2020

08:00–12:00

Matematická olympiáda - okresní kolo

29.01.2020

07:30–10:45

1.–2. tř.: Kurz plavání

30.01.2020

10:00–10:45

Předávání výpisu z vysvědčení - I. stupeň

30.01.2020

10:55–11:40

Ocenění nejaktivnějších žáků v I. pololetí

30.01.2020

11:50–12:35

Předávání výpisu z vysvědčení - II. stupeň

31.01.2020

Pololetní prázdniny

03.-07.02.2020

08:00–13:30

5. AB: Lyžařský výcvik

05.02.2020

07:30–10:45

1.–2. tř.: Kurz plavání

05.02.2020

15:45–16:45

Předškoláček

10.-14.02.2020

Jarní prázdniny

17.-21.02.2020

Předprodej lístků na karneval

18.02.2020

15:30–17:30

Sběr tetrapakových obalů

19.02.2020

07:30–10:45

1.–2. tř.: Kurz plavání

19.02.2020

15:45–16:45

Předškoláček

20.02.2020

14:30–15:30

Sběr tetrapakových obalů

22.02.2020

15:00–17:00

Dětský karneval

25.02.2020

12:00–15:00

6.-9. tř.: Šplh - okrsek

26.02.2020

07:30–10:45

1.–2. tř.: Kurz plavání

26.02.2020

07:00–14:00

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo

27.02.2020

12:30–15:00

1.-5. tř.: Šplh -okrsek

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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28

bramborka
kuřecí stehno na zelenině, brambor
hermelínové rizoto / hermelín, hlíva ústřičná/
zeleninový řízek, bramborová kaše
lívance z ovesných vloček se smetanou a ovocem

17/ 02/ 2020
18/ 02/ 2020
19/ 02/ 2020
20/ 02/ 2020
21/ 02/ 2020
24/ 02/ 2020
25/ 02/ 2020
26/ 02/ 2020
27/ 02/ 2020
28/ 02/ 2020

segedínský guláš, houskový knedlík

přírodní roštěná, dušená rýže

koprová omáčka, hovězí maso vařené, brambor
vepřová játra na cibulce, dušená rýže
hovězí guláš, kolínka

vepřový špíz rozstřelený, brambor

1a, 7

1a, 3

29. 01. 2020 - 30. 01. 2020

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

přírodní řízek, bramborová kaše
vepřový vrabec, bramborový knedlík, špenát

hamburská kýta na smetaně, houskový knedlík

losos na smetaně, těstoviny

15 ob. x 26,15 ob. x 28,15 ob. x 30,20 ob. x 65,JITKA ŠTĚPÁNOVÁ

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

zeleninová rýže se sýrem
rybí karbanátek, brambor
makové záviny
chlupaté knedlíky s houbami

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 4, 7

7

1a, 1d, 3, 7

1a, 3, 7

7

7, 9

1a, 3, 7

1a, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

7

1a, 3, 7

3, 7

3, 7

1a, 3, 7

1a, 7

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

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

1a, 3, 7

1a, 7

1a, 3, 7, 9

7

1a

1a, 3, 4, 7

1a

1a, 3, 7

390,- Kč
420,- Kč
450,- Kč
1300,- Kč

krupicová kaše sypaná kakaem

13/ 02/ 2020
14/ 02/ 2020

jarní prázdniny
jarní prázdniny

jarní prázdniny

cena
obědů

brokolice zapečená se šunkou a sýrem, brambor
pečená vepřová krkovička, houskový knedlík, zelí

11/ 02/ 2020
12/ 02/ 2020

jarní prázdniny

hovězí maso Stroganov, hranolky bramborové
čína z kuřecího masa, rýže

sekaná pečeně, bramborový špalíček, zelí

10/ 02/ 2020

Velehr. směs z kuř. masa/ žamp., mandle/, rýžové nudle
maminčino kuře, těstoviny

tuňák s rýží a rajčaty, sypaný sýrem

jarní prázdniny

1a, 3

8

4, 7

vepřové maso v mrkvi, brambor
bramborové knedlíky plněné uzeným masem, zelí kysané
květákový mozeček, brambor
vepřová játra na slanině, opečené brambory

04/ 02/ 2020
05/ 02/ 2020
06/ 02/ 2020
07/ 02/ 2020

cikánská hovězí pečeně, houskový knedlík

1a, 3, 7

rýžový nákyp s meruňkami a švestkami

VOLBA 2

03/ 02/ 2020

DATUM

hrachová kaše, uzená kýta, okurka kysaná

VOLBA 1

03. 02. 2020 - 28. 02. 2020

1a

alergeny

JÍDELNÍ LÍSTEK

