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Naši “NEJ” v lednu 2020
Sport 6.–9.
Natálie JANOVSKÁ (6. A)

Sběr bylin
Daniela STRACHOTOVÁ (2. A)

Sběr papíru
Barbora HORÁKOVÁ (7. A)

Hádanky na Moodle:
Jan BALCAR (5. B)
Štěpán SMÉKAL (6. A)
Karel PÍŠA (6. A)

Nejpilnější Láňák (anketa DP):
Ondřej PETERA (9. A)
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Pøírodovìdné setkání
V sobotu 25. ledna 2020 patřily
prostory trutnovské „zdrávky“ opět
žákům základních škol. Lánskou
školu zastupovala šestice dívek ze
6. tříd. Na prvním stanovišti byli
účastníci zasvěceni do tajů
radioaktivity a atomu. Zeměpisný
kvíz prověřil jejich znalosti nejen ze
zeměpisu, ale i z dějepisu a
výchovy k občanství. Na posledním stanovišti jsme poznali, že genetika je
obor v současné době v medicíně velmi důležitý. Pracovali jsme s DNA. O
tom, že lidská DNA hraje velkou roli nejen v medicíně, ale i v kriminalistice,
víme. Dnes jsme však izolovali
DNA z banánu, kterou jsme si
odnesli domů. Sobotní setkání se
opět povedlo a děkujeme
organizátorům. Už teď se těšíme
na 18. duben 2020, kdy proběhne
poslední setkání v tomto školním
roce
(Jč, Hč)

Akce dìtského parlamentu
Únor je měsíc, ve kterém oslavujeme Valentýna – svátek všech
zamilovaných. Kvůli jarním prázdninám jsme však nemohli u nás na Lánech
tradiční Srdíčkový den, který je pořádán u příležitosti svatého Valentýna,
uspořádat právě 14. 2. Posunuli jsme ho tedy na úterý 18. 2.
Celá naše škola byla ozdobena balonky a červenými srdíčky. Po celý
den jsme měli možnost do růžové schránky házet zamilované dopisy –
takzvané valentýnky, které členové dětského parlamentu následující den
roznesli adresátům a udělali tak radost nejednomu žákovi či zaměstnanci
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naší školy. Příjemná atmosféra byla ještě více umocněna romantickými
písničkami, které se rozezněly po celé škole.
Více než polovina všech žáků a učitelů přišla ustrojena v růžových,
červených a fialových barvách. Všichni, co do školy dorazili takto oblečeni,
se shromáždili v tělocvičně a vytvořili velké srdce, na které se můžeme
podívat na facebookových stránkách školy.
Za celý dětský parlament mohu říci, že se jednalo o velmi povedenou
akci, jejíž tradice na škole zůstane i nadále zachována. Rádi bychom vás
zároveň pozvali na jedinečnou Karnevalovou diskotéku, která se uskuteční
v tělocvičně naší školy dne 20. března. Přijďte si i se svými kamarády
zatančit a zasoutěžit o sladké ceny.
Ondřej Petera

Nejpilnìjší Láòák
Tento titul si Ondra zasloužil za přístup k plnění školních povinností. Svým
chováním je vzorem pro všechny ostatní. Je to žák, na kterého se můžeme
za každých okolností spolehnout.
Navíc v letošním školním roce zabodoval hned v několika
olympiádách. Velice úspěšný byl ve fyzice. S přehledem vyhrál okresní kolo
a nyní ho čeká krajské.
Další úspěch zaznamenal v Olympiádě z českého jazyka. Jeho
znalosti mu zajistily krásné druhé místo a postup do kraje.
Ondra zvítězil také ve školní
soutěži „O nejlepšího počtáře 2.
stupně“. Matematika a fyzika ho
zkrátka baví. Důkazem toho je, že
připravil příklady pro tuto soutěž na
příští školní rok. Pro žáky 6. a 7.
třídy vymyslel do výuky fyziky
zajímavé úlohy.
Ondro, děkujeme za vše, co
pro školu děláš, a přejeme Ti mnoho
dalších úspěchů.
(Vč, Ji)
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Výsledky Matematicko-fyzikálních soutìí
O
1.
2.
3.

nejlepšího počtáře (pro 6.–9. třídy)
Ondřej Petera (9. A)
Martin Tomek (9. A)
Šimon Souček (6. B)

Pythagoriáda (pro 5.–8. třídy)
Úspěšní řešitelé: Jan Balcar (5. B), Tomáš Tomčiak (5, B), Tomáš Hofman
(5. A), Jan Horák (8. A),
Olympiáda z matematiky - okresní kolo
7. Ondřej Petera (9. A)
Olympiáda z fyziky - okresní kolo
1. Ondřej Petera (9. A)
(postupuje do kola krajského)

(Ji)

Lyaøský výcvik páákù
V pondělí 17. února 2020 patnáct
žáků 5. tříd konečně uslyšelo
radostnou zprávu: „Zítra odjíždíme
na lyžařský kurz.“ Původní termín
byl z důvodu špatného počasí a
velké nemocnosti zrušen.
Z organizačních důvodů musel být i
náhradní termín zkrácen o jeden
den.
Letošní výcvik se hned v několika směrech odlišoval od těch
předchozích. Poprvé jsme zavítali do radvanického skiareálu, protože
v Petříkovicích se vzhledem ke sněhovým podmínkám nepodařilo zprovoznit
vlek pro začátečníky. Počet účastníků kurzu byl nejmenší, převládali
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nelyžaři a zúčastnila se ho
pouze jedna dívka.
Po celý týden jsme se
museli prát s nástrahami počasí
a z m ě n a m i k va l i t y s n ě h u .
Podmínky na sjezdovce nebyly
zejména pro začátečníky
ideální. Během týdne se
vystřídalo slunečné počasí, jarní
deštík i sněhové přeháňky.
Nejvíce nám přálo počasí ve čtvrtek. Azurově modrá obloha a tvrdý
podklad s 5 cm přírodního sněhu musely potěšit každého lyžaře.
Přestože nás první den provázely obavy, zda budou vůbec někteří
schopni sjet alespoň méně náročnou trať, na konci kurzu všichni dokázali
sjet modrou sjezdovku a s výjimkou čtyř i sjezdovku červenou. Všichni také
zaslouží velkou pochvalu za snahu, někteří za statečnost, vytrvalost a vůli
poprat se s počátečními (a někdy i opakovanými) nezdary.
Pro nás učitelky bylo radostí, že lánští lyžaři 5. tříd se chovali slušně, jejich
chování bylo bezproblémové, k výuce přistupovali s elánem a každý den se
těšili na další den lyžování. Děkujeme majitelům radvanického skiareálu za
zázemí, které nám poskytli, vlekařům za trpělivost při našich nezdarech
během prvních jízd na vleku. Poděkování patří také panu Sedláčkovi a jeho
řidičům, kteří nás spolehlivě přepravovali každý den tam a zpět.
Ti, kteří mají lyžování rádi, se už mohou těšit na další lyžařský kurz,
který je naplánován na leden
2022. Tentokráte budou na
žáky čekat tratě v Deštném v
Orlických horách a chalupa U
Supa. Pokud se v příštím roce
sejde dostatečný počet
zá jemců o lyžování mezi
letošními čtvrťáky, proběhne v
únoru 2021 kurz i pro ně.
(Vč, Vá, Jč)
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Týden pøírodních vìd
Od 9. do 13. března bude probíhat týden přírodních věd. Věříme, že
stejně jako týden zeměpisu si tento týden najde své příznivce. Připravujeme
pro vás zajímavá odpoledne, zaměřená na pokusy, které při hodinách
nestíháme. V rámci přírodopisu proběhne
poznávačka, další dva dny budou
zaměřeny na robotiku. Nejprve se naučí
s roboty pracovat učitelé, později si to
vyzkouší zájemci z řad žáků.
Těšíme se na vaši hojnou účast.
(Ji, Ný, Jč, Kj)

Vyhráli jsme podruhé . . .
Opět se na nás usmálo štěstí. Již podruhé v tomto školním
roce škola vyhrála trénink s olympionikem v rámci
soutěže Sazka Olympijský víceboj. V dubnu nebo v
květnu bude další padesátka lánských žáků trénovat se
známým českým olympionikem. Tento trénink bude
zaměřen na blížící se XXXII. hry olympiády v Tokiu a
olympijské hodnoty.
(Pk Tv+sport)

Zvíøátková olympiáda
Vzhledem k tomu, že nejbližšími okrskovými závody je
soutěž ve šplhu, soutěžili jsme v únoru o „DATLA
ŠPLHAVCE“. Žáci 1.–3. třídy šplhali do výše tří metrů,
čtvrťáci a páťáci do 4,5 metrů. Ti nejlepší nás
reprezentovali v okrskovém kole ve šplhu. Tento závod
proběhl v naší tělocvičně na konci února. Bližší informace
přineseme v dalším čísle.
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1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. MICHAELA BROKLOVÁ

1. ZDENĚK VENTURA

2. Sára Nývltová

2. Matěj Stach

3. Kristýna Pavčová

3. Dominik Martinec

2. TŘÍDA
1. NIKOL RIEDLOVÁ

1. JAN FOLC

2. Anděla Karbulková

2. Matěj Prokop

3. Amálie Jiráková

3. –––

3. TŘÍDA
1. VALÉRIE MIKOVÁ

1. ALEXANDR KARBULKA

2. Eliška Košnarová

2. Vojtěch Winkler

3. –––

3. Filip Steidler

4. TŘÍDA
1. LEONA UHLÍŘOVÁ

1. RUDOLF KROKA

2. Lucie Horáková

2. Štěpán Šitina

3. Sabrina Roudná

3. Radek Langer

5. TŘÍDA
1. BARBORA BÁRTOVÁ

1.-2. JIŘÍ ŠVIHÁLEK,
TOMÁŠ TOMČIAK

2. Lenka Bekrová
3. Julie Janovská

3. Štěpán Kysela
(Jč)
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Okénko speciálního pedagoga
Děvčata a kluci,
ještě jednu zajímavost o tom, jak slyšíme.
Zní to možná překvapivě, ale i když
zůstaneme zcela v klidu a budeme hýbat
pouze očima, nepůjde o jedinou část
hlavy, která vykoná pohyb. Souběžně
změní automaticky polohu také uši, lépe
ř e č e n o u š n í b u b í n k y. Ty t o t e n k é
membrány uvnitř sluchového ústrojí se totiž při každém pohnutí okem
rozkmitají. Badatelé se přitom dlouho domnívali, že se naše vidění a slyšení
odehrávají nezávisle. Zatím zůstává otázkou, proč k propojení obou
pohybů dochází. Jisté je, že ušní bubínek hraje klíčovou roli při vnímání
toho, co slyšíme. Pokud se tedy rozkmitá s každým pohnutím oka, mohlo by
to znamenat, že vidění může ovlivňovat i náš sluch.
Abyste vyzkoušeli své uši i oči, zahrajte si s kamarádem na detektivy.
Detektiv je totiž ten, který dokáže z jednotlivých náznaků a výpovědí
svědků složit správnou odpověď na svoje otázky. Jeden z vás bude
detektiv a druhý svědek. Svědek bude detektivovi říkat slova, ale ne vcelku,
bude je rozdělovat na jednotlivé hlásky
a ty vysloví s malou pomlkou mezi
nimi. A detektiv má vyluštit, o jaké
slovo se jedná. Můžete začít krátkými
slovy a postupně vymýšlet delší a
delší. Detektivové, nezapomeňte se
dívat na svědkovy rty – přečetli jste si,
že i oči jsou důležitou součástí slyšení.
(Si)

Informace výchovné poradkynì
V tuto chvíli už by měly být všechny přihlášky na střední školy odeslány,
protože uchazeč (nebo jeho zákonný zástupce) podává přihlášku do denní
formy vzdělávání řediteli školy do 1. března 2020.
9

V letošním školním roce vychází 18 žáků z 9. A a 2 žáci z 8. A.
Celkem 14 deváťáků se připravuje na přijímací zkoušky, které vyhlašuje
MŠMT pro žáky maturitních oborů, 4 zbývající a 2 osmáci se hlásí na
obory nematuritní.
Jedna dívka z 9. A je již přijata na SPŠ O. Wichterleho v Hronově na
základě úspěšně vykonané talentové zkoušky. Hned 5 přihlášek směřovalo
právě na tuto školu. Stejný počet na SŠ gastronomie a služeb v Trutnově.
Konat přijímací zkoušky budou také 2 žáci pátých tříd, kteří se hlásí na
osmileté gymnázium.
Volba povolání se promítá do předmětu pracovní činnosti v 8. třídě, a
proto je na 25. 3. 2020 naplánována exkurze do Hronova na SŠ
O. Wichterleho. Žáci si budou moci prohlédnout prostory, ve kterých
probíhá teoretická i praktická výuka. Návštěvu Hronova využijeme
v souvislosti s literárním projektem s názvem Alois Jirásek, regionální autor.
(Vč)

Jak to vidím já . . .
Tentokráte přinášíme ukázky textů, které budou naši školu reprezentovat
v okresním kole soutěže Požární ochrana očima dětí.

Hasièi
Hasiči, hasiči,
to je naše spása,
oheň vždycky uhasí,
každé srdce jásá.
Mají hodně práce,
všechno jim jde hladce.
Jsme za ně moc rádi,
pomáhají chránit.
Vždycky všechno uhasí,
potíže se nehlásí.
Jiří Peterka, (6. B)
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Nové auto
U nás v obci velká sláva…
Cože? Že se někdo vdává?
Ale kdepak…
To se našim hasičům
nové auto předává.
Krásný, nový, perfektní, vybavený Mercedes,
naleštěný, vyzdobený je celý dnes.
Šampaňským ho pokropili,
aby s ním včas všude byli.
Hasiči jsou tělem i duší,
když jde o auto, kluky jsou, jak někdo tuší.
Mají radost velikou, když bojují s technikou
proti vodě, ohni či následkům vichřice.
Přejeme úspěšných zásahů co nejvíce!
Štěpán Astr, (6. A)

Poární ochrana
Také na naší škole probíhá jednou za rok cvičný poplach, abychom věděli,
jak se chovat, kdyby opravdu hořelo. Budu vám teď vyprávět, co se stalo
mně, když probíhal poslední cvičný poplach.
Jmenuji se Petr, navštěvuji jednu ze základních škol v Praze. Od těch
ostatních se nijak neliší – probíráme stejné učivo, každý ročník navštěvuje
tolik dětí, že zaplníme až pět tříd, a především vždy v březnu máme cvičný
požární poplach. Už od první třídy je to vždy stejné. Nikdy nemáme
přesný termín, ale zjistil jsem, že cvičný poplach pokaždé probíhá v měsíci
březnu. Pan školník zazvoní na zvon, který se rozléhá po celé škole
a který rozhodně není možné přeslechnout. Všichni se musíme
ihned sbalit, pobrat jen ty nejdůležitější věci a utíkat
spořádaně před školu. Zde na nás čeká pan ředitel, který
zkontroluje, zda jsme všichni v pořádku a poté svolí,
abychom se vrátili do svých učeben.
Nijak mi to nevadí, přijdeme alespoň o část vyučování,
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ale co kdybych si tento rok z učitelů trochu „vystřelil“? Jsem již v „devítce“,
tak proč si ten poslední rok neosladit menším prohřeškem. Až poplach
začne, všichni rychle vyběhneme ze třídy a půjdeme v řadě po pravé
straně zdi. Ale já se třídou nebudu pokračovat ze schodů, půjdu jako
poslední a nenápadně zmizím do dveří od toalet, které se po této straně
zdi nacházejí. Až bude paní učitelka venku počítat, kolik nás je, určitě se
zděsí, kde jsem, a poběží mě hledat. Rozhodně tak všem ostatním stoupnu
v očích a budou mě ještě více obdivovat. Takový byl můj plán.
Když přišel den D a začal poplach, uskutečnil jsem svůj plán přesně,
jak jsem popsal. Ale celou dobu se mi zdálo, že je něco špatně. Cítil jsem
kouř, ale říkal jsem si, že se mi to jen zdá. Čas plynul, uběhla první minuta,
už to bylo 5 minut, stále mě nikdo nehledal. „Co se to děje?“ řekl jsem si.
„Jindy celý poplach trvá maximálně 5 minut a poté jsou všichni zpět ve
třídách.“ Najednou jsem uslyšel hasičské auto – první, druhé, určitě i třetí –
přepadaly mě hrozné myšlenky. Co když byl poplach skutečný a ve škole
možná opravdu hoří? „ׅTo ne, to nemůže být pravda,“ snažil jsem se sám
sebe uklidnit. V tu chvíli jsem spatřil, jak se pod dveřmi začíná linout kouř.
Měl jsem strach, proklínal jsem se za to, že jsem vymyslel takovou hloupost
a ukryl se při poplachu na toaletách.
Cítil jsem, že se mi špatně dýchá. Bál jsem se toho, co se stane.
Najednou však někdo vyrazil okno. Špatně jsem vnímal, kdo to je. Omdlel
jsem a probudil se až v nemocnici v náručí svých rodičů. Hned se mi
udělalo lépe, když se na mě maminka usmála se slovy: „Co jsi to zase
vyváděl?“
Ten den se ve škole nejednalo o cvičný
poplach, ale bohužel opravdu začalo hořet ve
školní jídelně. Naštěstí vše dopadlo dobře. Nikomu
se nic nestalo a já dostal za vyučenou. „Odměnou“
mi byla „jen“ dvojka z chování. A ponaučení na
závěr: „Už nikdy nebudu vymýšlet hlouposti, když
jde o opravdové nebezpečí.“
Ondřej Petera, (9. A)
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Týden bez wifi
Během jedné úterní přestávky jsme si s panem učitelem Kejzlarem povídali
o telefonech. Došlo na to, že jsem se s ním vsadila, že vydržím týden bez
připojení na WIFI. To znamená, že budu telefon používat jen na volání a
psaní textových zpráv.
Po škole jsem přišla domů a vypnula si WIFI. Moc jsem nevěděla, co
dělat. Každý den chodím na nějaký kroužek, připravovala jsem se také na
další školní den. Když jsem však nedělala ani jedno, snažila jsem se
vymyslet nějakou zábavu. Někdy jsem hlídala mladší bratry a hrála si
s nimi, pomáhala jsem mamce uklízet, vysávat a věnovala se dalším
domácím pracím. Byla jsem ráda, že jsem mamince pomohla a zároveň
byla užitečná. Občas jsem měla velkou chuť WIFI zapnout a psát si
s kamarády na instagramu, poslouchat písničky nebo se dívat na film na
Youtube. Ale sázka je sázka a já jsem ji nechtěla porušit. Taky jsem začala
číst knížku a za ten týden jsem ji dokonce přečetla.
Týden nakonec rychle uběhl a já si mohla zapnout WIFI. Někdy jsem
přemýšlela o lidech, kteří WIFI nemají a telefon používají pouze pro
telefonování. Došla jsem k závěru, že zase o tolik nepřicházejí.
Podle mě to byl dobrý nápad a super sázka.
Antonie Píchová, (8. A)

školní dílna
V dílně se pořád něco děje. Školky z Batňovic a Úpice si dodělaly svá
loutková divadla. Děti na keramice si vyrobily například kuličkodráhu.
Veřejnost tvořila z keramiky a ovčí vlny.
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Kurzy pro veřejnost
Ve středu 25. března 2020 zahájíme tvoření rodičů s dětmi. Bližší
informace sledujte na našem školním webu, Facebooku a školních
nástěnkách. V úterý 31. března od 17:00 hodin proběhne kurz Tiffany
vitráže pro začátečníky i pokročilé. Cena 400 Kč. Plakátek bude
zveřejněn opět ve škole, na webu i na Facebooku, ale přihlašovat se
můžete už nyní na svehlova@zsul.cz.
Školní dílna je bezbariérová.
(Šv)

Znakový jazyk
Na kroužku se učíme různé znaky. Naposledy to byly dny v týdnu,
měsíce, denní doba a spojení všeho ve větách. Děti na poslední hodině
zajímalo, jak se znakují názvy měst. Třeba to bude zajímat i vás, tak jsme si
připravili několik na ukázku :-).
České Budějovice
1. Otevřenou dlaní aktivní ruky (to je ta, kterou píšete) přejedeme bradu do
strany, jako bychom si ji chtěli utřít. Tento znak používáme ve významu
český, Čech apod.
2. Ukazováčkem aktivní ruky ukážeme rovným pohybem směrem dopředu,
do budoucnosti => Budějovice.
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Hradec Králové
1. Aktivní rukou (ve tvaru, jako bychom se chtěli poškrábat) přejedeme po
hřbetu druhé ruky od zápěstí směrem k prstům => znak Hradec.
2. Ukazováčkem aktivní ruky na čele naznačíme korunu => znak se
používá i pro krále a královnu.

Jaroměř
Obě ruce mají vztyčený ukazováček a prostředníček. Začínáme aktivní
rukou u těla. Nehty dotýkáme vztyčených prstů druhé ruky. Krouživým
pohybem přesuneme prsty aktivní ruky dopředu (viz foto). Tento znak se
používá také pro jaro, jméno Jaroslav, Jaroslava a je součástí měsíce
května.

Karlovy Vary
1. Obě ruce mají vztyčený ukazováček a prostředníček ve tvaru písmene V.
Začínáme uprostřed čela dotekem prostředníčků (dlaň je směrem k obličeji).
Obě ruce naznačí královskou korunu kolem hlavy (znak je podle Karla IV.)
viz foto. Znak se používá pro jméno Karel, Karla, Karolína.
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2. Ruce máme v pěst a pohybem nahoru a dolů na hrudi znázorňujeme
mytí. Znak se používá i pro koupání ve vaně nebo lázně.

Krkonoše
Palcem a ukazováčkem se dotkneme několika pohyby směrem dolů krku.

Náchod
Aktivní rukou kroužíme na břiše a vyslovujeme slovo Náchod. POZOR!
stejně se znakuje i záchod :-), pouze se u toho artikuluje záchod nebo se
neříká nic.
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Trutnov
Aktivní ruka má spojený ukazováček s palcem, ostatní prsty jsou vztyčené
nahoru (znak “dobrý”). Na kraji čela nebo u spánku s rukou otáčíme tam a
zpět.

Na závěr
Vždy je lepší, když u znaku vyslovujeme zrovna i název místa, které
znakujeme. Pokud některá místa svůj znak nemají, tak použijeme prstovou
abecedu.
(Šv)

Tábor se znakovým jazykem
Přihlášky se k nám od zveřejnění hrnuly rychlostí blesku, takže máme už jen
několik volných míst. Pokud s námi chcete jet, je ta správná chvíle pro
přihlášení ;-).
Všichni, kteří přinesli přihlášku, dostali potřebné dokumenty. Pokud je
nemáte, přijďte za mnou (Janou Švehlovou), případně veškeré informace
naleznete na našich táborových webovkách www.taborznakovka.cz.
(Šv)

Pøijmeme 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
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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 (uskuteční se 24. 3.) 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).
Petr Kalousek

Okénko do výuky
Vážení rodiče, nabízíme Vám možnost navštívit vyučování v kterékoliv třídě
naší školy, a to 24. března 2020. Jen máme
prosbu, choďte o přestávce, ne během hodiny.
Děkujeme. Začátky vyučovacích hodin: v 8:00,
v 8:55, v 10:00, v 10:55, v 11:50 a ve 12:45.
Rozvrh hodin jednotlivých tříd najdete na našich
webových stránkách. Těšíme se na Vás.
Láňáci

Pøipravujeme
02.03.2020

07:15–11:00

03.03.2020

3.–4. tř.: Kurz plavání
9. tř.: Exkurze Praha

04.03.2020

07:30–10:45

1.–2. tř.: Kurz plavání

04.03.2020

12:00–15:00

6.-9. tř.: Šplh - okrsek

04.03.2020

15:45–16:45

Předškoláček

05.03.2020

08:10–09:45

1.–9. tř.: Taneční akademie ZUŠ

09.–13.03.2020

Týden přírodovědných předmětů

09.03.2020

07:15–11:00

3.–4. tř.: Kurz plavání

09.03.2020

14:00–15:30

6.–9. tř.: Lánská laťka
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11.03.2020

07:30–10:45

13.03.2020

1.–2. tř.: Kurz plavání
Uzávěrka přihlášek na pozici školníka

14.03.2020

08:00–15:00

Úpická laťka

16.03.2020

07:15–11:00

3.–4. tř.: Kurz plavání

17.03.2020

08:00–12:00

4.–5. tř.: Vybíjená - okrsek - chlapci

17.03.2020

11:40–15:10

4.–5. tř.: Vybíjená - okrsek - dívky

18.03.2020

07:30–10:45

1.–2. tř.: Kurz plavání

18.03.2020

11:15–14:45

2.–3. tř.: Vybíjená - okrsek

20.03.2020

16:00–19:00

Karnevalová diskotéka

23.03.2020

07:15–11:00

3.–4. tř.: Kurz plavání

23.03.2020

07:30–12:30

6. tř.: Vybíjená - dívky

23.03.2020

08:00–10:00

Krajské kolo Astronomické olympiády

23.03.2020

11:15–15:45

6. tř.: Vybíjená - okrsek - chlapci

24.03.2020

08:00–13:30

Okénko do výuky

25.03.2020

07:30–10:45

1.–2. tř.: Kurz plavání

25.03.2020

08:00–14:00

8. A: Kontaktní výstava Hronov

26.03.2020

Okresní kolo Pythagoriády

26.03.2020

Krajské kolo Fyzikální olympiády

27.03.2020

08:00–09:30

2. tř.: Návštěva služebny policie

27.03.2020

09:30–11:00

3. tř.: Návštěva služebny policie

02.04.2020

13:30–17:30

Zápis dětí do 1. třídy

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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špagety carbonara (slanina, smetana, sýr)
piškotová bublanina s ovocem
vepřová játra na grilovaném salátku, brambor
flíčky s karamelovým zelím (těstoviny, hlávkové zelí, cukr)

10/ 03/ 2020
11/ 03/ 2020
12/ 03/ 2020
13/ 03/ 2020
16/ 03/ 20220
17/ 03/ 2020
18/ 03/ 2020
19/ 03/ 2020
20/ 03/ 2020
23/ 03/ 2020
24/ 03/ 2020
25/ 03/ 2020
26/ 03/ 2020
27/ 03/ 2020
30/ 03/ 2020
31/ 03/ 2020

máslový vepřový řízek, bramborová kaše

rajská omáčka, hovězí maso vařené, kolínka

vepřová pečeně, chlupaté knedlíky, zelí kysané
vepřová panenka na smetaně, brambor

boloňské špagety sypané sýrem
rybí karbanátek, brambor

vepřové žebírko na houbách, brambor
vepřový vrabec, bramborový knedlík, zelí kysané

vepřový guláš, houskový knedlík

penne s kari omáčkou a kuřecím masem (těstoviny)

smažený sýr, brambor, tatarská omáčka
svíčková na smetaně, houskový knedlík

maďarský vepřový perkelt s tarhoňou
španělský ptáček rozstřelený, dušená rýže

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a,

1a

26. 02. 2020 - 27. 02. 2020

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

jitrnicový prejt, brambor, zelí

22 ob. x 26,22 ob. x 28,22 ob. x 30,22 ob. x 65,JITKA ŠTĚPÁNOVÁ

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

makaronový nákyp těstoviny, šunka, sýr, kečup
kachní prsa, bramborový knedlík, červené zelí

špekové knedlíky, zelí kysané
krupicová kaše sypaná kakaem

hovězí líčka na kořenové zelenině, brambor
halušky se smaženým vejcem

gnocchi se špenátem
langoše se sýrem a kečupem

rýžová kaše sypaná skořicí
uzená kýta v bramborce, zelný salát

572,- Kč
616,- Kč
660,- Kč
1430,- Kč

tagliatelle (těstoviny) s rybou, rajčaty, sypané sýrem
smažené vločkové karbanátky, brambor

1a

1a, 3, 7

1a, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a

1a, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 7

1a, 3

7

1d, 3, 7

1a, 3, 4, 7

1a, 7, 8

1a

1a

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

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

1a, 3

1a, 7

1a, 3, 7, 9

1a, 3, 7

1a

1a, 7

1a, 3, 7

1a

1a, 7

1a, 3, 4, 7

1a

1a, 3, 7

1a, 7

cena
obědů

bramborové šišky syp. opečenou strouhankou s ořechy

09/ 03/ 2020

těstoviny zapečené s uzeným masem, červená řepa

1a

znojemská hovězí pečeně, dušená rýže

bramborový guláš s uzeninou
střapačky se zelím

05/ 03/ 2020
06/ 03/ 2020

hovězí pečeně, dušená rýže

lasaně s mletým vepřovým masem a zeleninou
kuřecí řízek, bramborový salát

1a

opékané nudle s čínským zelím (rýžové nudle)
červená čočka, vejce vařené, okurka kysaná

03/ 03/ 2020
04/ 03/ 2020

1a, 3, 4, 7

1a, 7

perník s čokoládovou polevou

VOLBA 2

smažené rybí filé, bramborová kaše

DATUM
02/ 03/ 2020

VOLBA 1

01.03.2020 - 31.03.2020

karlovarský guláš, halušky

alergeny

JÍDELNÍ LÍSTEK

