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Naši “NEJ” v dubnu 2020
Sport 6.–9.

Sběr bylin

Sběr papíru
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Hádanky na Moodle:
Losování ze správných odpovědí za
měsíc březen, duben, květen a
červen proběhne najednou v jeden
den až v červnu.
Děkujeme za pochopení
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Devááci zpìt ve škole
Od 11. května zasedli zpět
do lavic žáci devátých tříd.
Našich 10 deváťáků, kteří
se připravují na přijímací
zkoušky, dorazilo v pondělí
v 7:50 hodin před školní
budovu, kde pod dohledem
pana školníka dodržovali
patřičné rozestupy. Hned
p o v s t u p u d o b u d ov y
zamířili ke stolku s dezinfekcí, potom do šatny a opět dezinfekce. Ve třídě
už byly připraveny lavice tak, aby každý seděl sám a byla dodržena i
požadovaná vzdálenost. Po dohodě s učitelkou mohli v době výuky odložit
roušky do pytlíků. Ani vyučující nemůže mluvit s rouškou, proto si paní
učitelka nasadila slušivý štít. Několikrát se jí podařilo vyvolat úsměv žákům
na rtu, když se chtěla podrbat na tváři a opakovaně na štít narazila.
Hned první den zavítal do třídy i pan ředitel, který udělil dvěma
žákům ředitelskou pochvalu. Ke gratulaci použil loket a nohu. Prostě
všechno je trochu jinak.
Učit v těchto podmínkách je rozhodně složitější, ale žáci jsou
ukáznění a přistupují k přípravě zodpovědně. Tak jim přejeme hodně štěstí,
a aby vše zvládli podle svých představ.

Iveta Jiříčková
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Rouškománie
ZAPOJTE SE DO ROUŠKOMÁNIE !!!
Dětský parlament ani v této době nezahálí. Vymyslel akci, kterou nazval
„rouškománie“. Pokud máte doma netradiční roušku, vyfoťte se s ní a foto
pošlete na e-mailovou adresu ondrapetera@seznam.cz. Roušku si můžete i
vyrobit. Zapojte i rodiče a kamarády.
Akce bude probíhat do pátku 5. června 2020.
Do soutěže se zapojil pan ředitel, který už má na webu fotografii se
zeměpisnou rouškou, Ondra Petera s matematickou a Vu Thi Yen Nhi
s coronavirovou. Tak, kdo bude další?
Těšíme se vaše výtvory. Majitel „nej“ roušky obdrží odměnu.

Iveta Jiříčková a Ondřej Petera

Pááci excelovali v poznávaèce ivoèichù
Jak uskutečnit poznávací soutěže, když žáci do školy nesmí a už se na ně
poctivě připravovali? Opět nás zachránil školní e-learningový kurz Moodle.
Na začátku května jsme zorganizovali poznávání živočichů pro 5.-9.
ročník. Většina snímků byla originálních, fotografie vycpaných živočichů ze
školní sbírky nebo přímo námi pořízené. Poznávačky se zúčastnilo 18
páťáků a 18 žáků 6.-9. tříd. Mezi páťáky excelovali Tomáš Fulka (5. B,
100% úspěšnost). Za Tomášem skončilo trio chlapců, které dosáhlo 97 %.
Jan Balcar (5. B), Tomáš Hofman a Martin Hofman (oba 5. A).
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V kategorii žáků 6.-9. tříd předvedla nejlepší znalosti Barbora
Horáková (7. A, 93 %). Se stejným výsledkem (88 %) skončili druzí
Kateřina Horáková (6. A) a Karel Píša (6. A). Všichni páťáci poznali více
jak 60 % živočichů! Super výsledek!
Nejlepší budou vyhodnoceni a úspěšní řešitelé získají jedničku do
přírodopisu. Chválím všechny zúčastněné za přípravu a předvedené
znalosti. Děkuji také panu učiteli Hrabánkovi za pomoc při organizování
této soutěže.
Vendula Janečková

Poslední monost
Také touto cestou ujišťujeme
v š e c h ny ž á k y a j e j i c h
rodiče, že jsme na vaše
nastřádané zásoby
sběrových surovin
nezapomněli. Přineste nám
v červnu do školy vše, co
jst e nastřádali. Přesný
rozpis, kdy co vybíráme,
najdete na www.zsul.cz.
My
vše
pečlivě
zaznamenáme a na konci
š ko l n í h o r o k u n e j l e p š í
sběračky a sběrače
vyhlásíme a odměníme.
Jak už jsme uváděli
dříve – vzhledem
k nepříznivé situaci ve
výkupnác h – papír,
tetrapaky a víčka sbíráme
letos naposledy!
Petra Nývltová
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Informace výchovné poradkynì
Zatímco žáci, kteří si v letošním školním roce podali přihlášky na
nematuritní obory, mají už zhruba od poloviny dubna rozhodnutí o přijetí
„v kapse“, ti zbývající finišují s přípravami na jednotnou přijímací zkoušku.
Vykonají ji v pondělí 8. června. Od 11. května mají možnost navštěvovat po
dvou měsících opět školu. Všech deset žáků, kterých se toto týká, se do
školy dostavilo. V prvním týdnu si v tříhodinových blocích lámali hlavu nad
matematickými příklady, poté přišly na řadu záludnosti češtiny. Tímto
způsobem výuky budou pokračovat podle potřeby až do 5. června. A jak
hodnotí přípravu sami žáci? Na to odpověděl za všechny Ondřej Petera:
„Já osobně (a myslím si, že to tak máme celá třída) jsem rád, že nám byla
dána možnost se do školy vrátit. Rozhodně v rámci přípravy na jednotné
přijímací zkoušky je to pro nás velké plus, protože máme vlastně několik
hodin na to, abychom dělali jen ty určité testy. Samozřejmě to ale vnímám
pozitivně i díky tomu, že je pěkné opět vidět své spolužáky, popovídat si a
mít alespoň trochu pocit, že jsme opět ve škole. Řekl bych také i to, že
vzhledem k tomu, že jsme ve třídě jen ti, co půjdou dělat přijímací zkoušky,
tak celá spolupráce probíhá mnohem efektivněji.“
Našim deváťákům budeme držet pěsti, aby byli úspěšní a nalezli pod
svým pořadovým číslem na výsledkové listině slovíčko PŘIJAT.
Kompletní výsledky přijímacího řízení na střední školy přinese
červnové číslo školního časopisu.
Iveta Votočková, výchovná poradkyně

Poznávej a nafo
To, že veškerá výuka od 11. března 2020
probíhá na dálku, je všem známo. Na
lánské škole je to prostřednictvím elearningového kurzu na Moodlu. Při
hodinác h přírodopisu na něm žáci
pracovali už před uzavřením škol. Našli
tady zápisy, odkazy na materiály a testy.
Protože nemohou probíhat laboratorní
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práce, byly nově začleněny i praktické úkoly.
Jeden z úkolů zněl takto: “Tato rostlina roste v blízkosti tekoucích
vod, na vlhkých loukách a v listnatých lesích, když ještě stromy nemají listy.
Má ráda světlo a vlhko. Má bílé okvětí a v zemi dlouhý oddenek. Je to
vytrvalá bylina. Patří k prvním poslům jara. Její příbuzná má žluté okvětí.
Napiš celé jméno této rostliny. Udělej její fotografii ve svém okolí a napiš
místo, kde jsi ji pořídil(-a). Snímek pošli na můj e-mail.”
Všichni, kdo se zúčastnili, odpověděli správně.
Vendula Janečková

Veøejné prezentace absolventských prací
Veřejné prezentace už 10. ročníku absolventských prací vycházejících žáků
ZŠ Úpice–Lány se uskuteční v úterý 16. června 2020, od 17 hodin. O
„dějišti“ rozhodne aktuální epidemiologická situace. Buď jím bude Loutkové
divadlo Úpice, nebo prostor virtuální. V záloze máme totiž připravenu i
variantu online prezentací.
Informaci o tom, která z uvedených možností „vyhraje“, najdete na
www.zsul.cz po desátém červnu.
Petr Kalousek
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Jak to vidím já . . .
Pøevtìlím se do . . .
Po zadání tohoto tématu jsem dost dlouho uvažoval o tom, co napíšu. Je to
těžká, ale zároveň zajímavá otázka. Nejraději bych se nepřevtěloval do
ničeho, vyhovuje mi totiž tento způsob života. Jistě, několik věcí není úplně
ideální, ale časem by se to mohlo změnit. Kdybych se měl převtělit do
něčeho, tak to bude nejspíš lev, král zvířat.
Ale jak říkám, nejraději bych se nepřevtěloval do
ničeho, abych později nelitoval svého rozhodnutí. To se
často stává, a tak všechno nechám raději postaru.
Lukáš Ljubečko, 9. A
Převtělím se do čápa. Měla bych blíže ke svému jménu a získala bych
spoustu výhod. Mohla bych si stavět hnízda na vysokých místech, kam by
většina lidí a zvířat ani nevylezla. Lítala bych nad zemí a sledovala všechno
z výšky. Z výšky máte rozhled a vše vypadá tak strašně krásně. Vidíte
spoustu barev a věcí, které z pozice člověka nevidíte.
Čápi jsou na našem území chráněni, protože jich je velmi málo, takže
bych se nemusela bát, že mě někdo uloví. Jen bych nesměla narazit na
špatné lidi. V pohádkách bych mohla přinášet děti, teda jen chlapce,
protože čáp nosí chlapce a vrána děvčata.
Bylo by skvělé být zvířetem a všechno pozorovat z výšky. Lítat a být
volný…
Nela Čápová, 9. A

Převtělím se do orla, protože je to „král“ nebes. Orel bělohlavý je letec,
takže může se svým skvělým zrakem a velkou rychlostí perfektně lovit a
pozorovat okolí. Také si může prohlížet svět a poletovat v něm, což by se
mi moc líbilo. Orel bělohlavý je ohrožený a chráněný zároveň, takže bych
se nemusel bát.
Také bych se rád převtělil do žraloka,
protože to je „vládce“ moří. Má pro mě
pouze jednu nevýhodu. Umí dýchat jen při
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pohybu. Rád bych velkou rychlostí proplouval celým oceánem a učil se lovit
různé druhy ryb.
Ale toto jsou zvířata, do kterých bych se převtělil pouze povinně. Líbí
se mi totiž být člověkem.
Jan Horák, 8. A
Řeknu to na rovinu, nechci se do ničeho převtělit. Jsem rád, že jsem se
narodil jako člověk a ne jako… třeba žížala. Být člověkem mě baví, můžu
jezdit na kole, hrát na hudební nástroj, plavat a (ano, napsal jsem to)
chodit do školy.
Kdybych se narodil například jako housenka, okusoval bych jenom
listy a někdo by mě jednou zašlápl. A jako motýl bych si asi život moc
dlouho neužil. Pavoukem bych taky nechtěl být, protože se jich sám štítím.
Nevadilo by mi být psem. Hlídal bych, hrál bych si s pánem, žral bych,
běhal.
Ale pokud bych byl jako naše fenka Issy, místo hlídání bych spal a
místo běhání bych se válel na trávě nebo v pelechu a vyhříval se na
sluníčku.
Jako člověk však mohu dělat mnohem více věcí, které mě baví.
Ondřej Rus, 8. A
Převtělím se do superhrdiny, protože mít nějakou superschopnost by bylo
výborné a prospěšné. Takový superhrdina by mohl chránit lidi před různým
nebezpečím, například proti útoku teroristů, nebo by pomáhal při leteckých
haváriích či přírodních katastrofách.
Suprerhrdinů je tolik, že se nedokážu rozhodnout,
který z nich je nejlepší. Kdybych se převtělil například do
Supermana, byl bych neprůstřelný, uměl bych létat, měl
bych supersílu a laserové oči. S takovými schopnostmi
bych pomáhal, kde by bylo potřeba. Postupně by snad
vymizeli padouchové, kteří ostatním ubližují, a ubylo by
hodně neštěstí na světě. Mnoha lidem by se žilo lépe a
radostněji.
Marek Langer, 8. A
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Chtěl bych se převtělit do psa Cedra od babičky a dědy. U nich bych se
měl moc dobře. Výhodou by bylo, že by si děda se mnou pořád hrál.
Chodili bychom 2x denně na procházky. Lítal bych venku po zahradě a
štěkotem odháněl zloděje. Hlady bych také neumřel. Babička Cedrovi dává
velké porce jídla i nějaké pamlsky. Po obědě musí Cedro odpočívat, to by
mě moc bavilo. Škola by mi neutekla, musel bych chodit na cvičák, abych
se naučil poslouchat rozkazy.
David Frýba, 7. A
Převtělit se do někoho je určitě skvělá nabídka. Kdybych si mohla vybrat,
do koho bych se třeba jen na jeden den mohla převtělit, vybrala bych si
nějakého herce nebo herečku, protože by mě zajímalo, jak vypadá
každodenní rutina slavných. Kdybych byla v jejich těle, zajímalo by mě, jak
se natáčí filmy nebo nějaké VIP akce, na kterých bych rozdávala
autogramy.
Také by bylo zajímavé, převtělit se do člověka z nějaké jiné doby a
vidět, jak to třeba v té době chodilo nebo vypadalo.
Natálie Kociánová, 7. A
Často si kladu otázku, jak by to vypadalo, kdybych byl
nějaké zvíře. Jelikož doma máme malého pejska jménem
Charlie, tak při pohledu na to, jak pohodový život má a
užívá celé dny, bych si moc přál alespoň na jeden den být v
jeho kůži.
Když se ráno probudím, zaštěká. To je znamení, že chce jít ven.
Mezitím mu nachystám snídani a čerstvou vodu. Po jídle a vyvenčení si
Charlie dopřává odpočinek před domem, nejlépe na sluníčku. Na lidi
procházející kolem našeho plotu vždy štěká, protože si hlídá své území.
Nejraději ze všeho má, když si spolu hrajeme. Já kopu do míče a on
se snaží mi ho vzít. Také rád aportuje.
Nejlépe se cítí, když celá naše rodina sedí pod pergolou a všichni ho
hladíme. On chodí od jednoho k druhému a vyčkává, jestli ze stolu
nespadne nějaká dobrota.
Večer, když už se všichni chystáme domů, čeká na výbornou večeři v
podobě granulí a psí konzervy. Než se mu nachystá jídlo, rozléhá se jeho
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štěkot po celé vesnici. Spokojený Charlie ukončí svůj den v posteli
s páníčkem.
Takový klidný psí život by se mi opravdu moc líbil.
Patrik Vítek, 7. A
Kdybych se musel převtělit do nějakého zvířete, tak do medúzy turritopsis
nutricula, která je též nazývána medúzou Benjamina Buttona.
Proč právě tento druh? Protože se v období hladovění promění do
svého prvního stádia, do polypu - z tohoto důvodu se o ní říká, že je
nesmrtelná.
Proč jsem si vybral zrovna medúzu? Nejdříve jsem surfoval po
internetu a hledal nějaké zajímavé a neobvyklé zvíře. Poté jsem narazil na
tento druh medúzy a hned mě zaujala, zkrátka chtěl bych být nesmrtelný
jako ona.
Teď vám povím zajímavost o medúze turritopsis nutricula. Vědci chtějí
pomocí její DNA prodloužit náš život nebo zastavit stárnutí. Ani byste
nevěřili, jak těžké je získat potřebné vzorky DNA, protože toto stvoření je
veliké asi tak jako lidský malíček.
Na světě jsou spousty zajímavých, obdivuhodných a úžasných
stvoření, do kterých bych se rád převtělil, ale snad jsem zvolil správně a i
vám se bude tato drobná medúza líbit tolik, jako se líbí mně.
Matěj Mach, 6. A
Od té doby, co máme kocoura Garfielda, je mým snem žít jako on.
Dělá si co chce, nemá žádné povinnosti, no prostě vysněný život. Každý
den si dává „vegáč” skoro patnáct hodin. Většinu času, co nespí, stráví
venku se svými kamarády na lovu myší, se kterými si stejně jenom hraje,
protože na něj doma čeká lahodné a hlavně značkové pochutnání. Zbytek
času stráví doma s námi u televize nebo si hraje se svou
nevlastní sestrou Rozárkou. Leze po stromech, po
střechách a nikdo mu za to nevynadá. Jediná jeho
nevýhoda, jako u většiny zvířat, je, že nemá rád jízdu
autem. Zkrátka neví, co na něj na konci cesty čeká...
Štěpán Smékal, 6. A
11

Chtěl bych se převtělit do pejska, mít kožich, aby mi nikdy nebyla
zima. Jako štěňátko bych dostal velký pelíšek se spoustou hraček. Měl bych
hodného páníčka, který by si se mnou hrál, cvičil mě a dával mi pamlsky.
Dostali bychom se na soutěž a vyhráli zlatou medaili. Můj pán by mě taky
dobře krmil a vyčesával mi srst. Na dlouhých procházkách bych ho
vždycky poslechl na slovo, neštěkal a neběhal za jinými psy. Za odměnu
bych mu hlídal dům a chránil ho i jeho rodinu, aby jim nikdo neublížil. Jeho
dům by měl velkou zahradu, kde bych mohl běhat a dovádět s jeho dětmi.
Chodili bychom na cvičák, kde bych se učil poslušnostem a různým trikům.
Natáčeli bychom videa, kde radíme ostatním páníčkům, jak vychovávat
svoje chlupáče, aby z nich vyrostli takoví vzorní psi jako jsem já...
Radim Kadrmas, 6. B

Samec velblouda kope do samice, aby pustila stolici,
z které pozná, e se chce páøit
To je jedna z otázek letošního školního kola teoretické části přírodopisné
soutěže. Téma znělo: „Láska a rozmnožování zvířat“. Školní kolo proběhlo
ve středu 20. května opět na školním Moodlu a bylo určeno hlavně pro
žáky 6.-9. tříd. Na toto téma si trouflo i několik páťáků. Vítězem se stal Jan
Balcar (5. B). Druhé a třetí místo patří dívkám z 5. A, Julii Janovské a
Monice Holanové. V kategorii 6.-9. tříd soutěžilo 13 žáků. První byl Tomáš
Folc (8. A). Druhá byla Kateřina Horáková a třetí Karel Píša. Dne 10.
června 2020 nás čeká poznávání rostlin.
Vendula Janečková

Udìlej si šumìnku
Teoretická výuka chemie probíhá přes videokonference. V učebně chemie
probíhá rekonstrukce. Co ale pokusy a laborky, které žáci právě na chemii
mají nejraději. Chemickou laboratoří se deváťákům stala jejich kuchyně. Při
učivu o derivátech uhlovodíků měli za úkol vyrobit šuměnku. Poprali se s tím
na jedničku. Většinu deváťáků musím pochválit za jejich přístup k učivu
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chemie v době mimořádného volna. Tak si ji vyrobte také. Zvládnou to i
malé děti.

Výroba šuměnky
Po m ů c k y : ke l í m e k , br č ko , l ž i č ka, cu k r k r u pi ce , j e dl á s o da,
kyselina citrónová, voda
Postup:
1. Směs vsypte do kelímku s vodou.
2. Výsledná chuť závisí na vysráženém poměru všech tří složek (kyseliny
citrónové, jedlé sody a cukru). S jednotlivými složkami to nepřežeňte, ať
vám není špatně.
Vendula Janečková

Okénko speciálního pedagoga
Kluci a děvčata,
v březnovém vydání školního časopisu jste
si mohli přečíst několik zajímavostí o tom,
jak je to s čichem ve zvířecí říši (kam se
řadíme i my lidé).
Pes, jak bylo napsáno, má lepší čich
než většina živočichů, a to včetně
člověka. Pokud jde o čich, je pes opravdovým odborníkem. Čichem
rozpozná, zda jsme rozzlobení či úzkostliví, jak staré jsou stopy (dokážou
odhalit pachovou stopou starou několik měsíců), jaké zprávy mu zanechali
ostatní psi či zda je pod lavinou nebo v troskách pohřbený člověk. Zda
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pachy vycítí z ovzduší nebo ze země, není rozhodující. Navíc dokážou u
svých pánů čichem zjistit mnoho druhů vážných onemocnění (včetně
některých druhů rakoviny). Vycvičení psi dokonce umí nemocného člověka
varovat před blížícím se epileptickým záchvatem.
Přestože my lidé nepatříme mezi přeborníky v tom, jak se orientujeme
pomocí čichu, čichem dokážeme rozeznat až deset tisíc různých vůní. To je
k neuvěření.
Co je zajímavé, jak úzce spolu souvisí čich a chuť – jeden bez
druhého správně nefungují, jsou spolu velmi těsně propojeny. Pokud člověk
přijde o čich, nedokáže při zavřených očích dobře rozeznávat chutě.
Vyzkoušejte si to. Když si při jídle ucpete nos a třeba si ještě
zakryjete oči, zdaleka vám nebude chutnat tak jako obvykle, protože jste
ztratili důležitou součást vnímání chuti. Jídlo je potřeba vychutnávat i
pomocí čichu.
Jaro je časem vůní. Zkuste ho poznávat i svým nosem. Ať se vám to
daří.
Zdroje: cs.wikipedie.com, zoohit.cz
Hana Sirková

Grand prix 2019-2020 zrušeno
Po dohodě s ostatními školami okrsku Úpice byl letošní ročník celoroční
sportovní soutěže Grand Prix zrušen a veškeré výsledky anulovány. Těšíme
se na sportovní soutěže v příštím roce.
Školní sportovní soutěže (Soutěž „O nejlepšího sportovce školy“ a
„Zvířátková olympiáda“) dotáhneme do konce a výsledky vyhlásíme na
konci června. Vítězové budou odměněni.
(Pk Tv+sport)

Znakový jazyk - tábor
Vážení rodiče a fanoušci našeho tábora se znakovkou.
Situace se prozatím vyvíjí příznivě a my doufáme, že se povede
uskutečnit i letošní ročník ve Studené Vodě v termínu 15. - 25. 8. 2020.
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Chtěli bychom Vás všechny, kteří máte přihlášené děti, požádát o pár minut
Vašeho času a vyplnění krátkého dotazníku, který nám v mnohém pomůže
při našem dalším plánování. Odkaz na dotazník naleznete na všech našich
i n t e r n e t o v ý c h a f a c e b o o k o v ý c h s t r á n k á c h ( w w w. z s u l . c z ,
www.taborznakovka.cz). Prosíme, pokud jste tak ještě neudělali, o vyplnění
co nejdříve. Sledujte také naše táborové stránky www.taborznakovka.cz,
kde v záložce “Aktuálně” naleznete všechny nové informace.
Mnohokrát děkujeme.
Za celý táborový tým Jana Švehlová

Logopedie (nejen) pro rodièe aneb jak co nejefektivnìji
trénovat doma
Namalujte si s dětmi na papír různé cestičky, najděte doma pár postaviček,
autíček nebo můžete použít jen prsty. Cílem je projít cestičku z jedné strany
na druhou. Můžeme u toho střídat ruce a třeba zapojit i nohy. Vyzkoušet si
kolik cestiček projdeme na jeden nádech. Také můžeme trénovat hlásku,
která nám nejde. A určitě Vás napadne ještě další využití. V každém
případě si tímto
cvičením protrénujete
koordinaci oko-ruka,
zapojíte

obě

mozkové hemisféry,
procvičíte si jemnou
motoriku a když si
cestičky uděláte
třeba venku na
pískovišti, tak u toho
zažijete i hodně
zábavy :-).
Jana Švehlová
15

10 let školního moodle
18. května 2010 se přihlásil do Moodle na naší
škole první uživatel. Právě před deseti lety jsme
se zařadili do společenství škol, které systému
pro podporu učení online začaly důvěřovat.
Jak pravil iniciátor zavedení Moodle na naší škole pan učitel Zdeněk
Hrabánek: "Učíme a učíme sebe bez omezení časem a místem." V kurzech
už po 10 let nacházejí žáci zápisy z hodin, videa k aktuálnímu učivu,
odkazy na rozšiřující informace na internetu, ankety, už po 10 let na
Moodle komunikují, spolupracují, plánují, soutěží, mají přehled o
výsledcích, archivují, digitalizují... Jeho využití doceňují všichni aktéři lánské
školy především v posledních týdnech, kdy probíhá výuka dálkově. Možná
takový "dárek" k narozeninám. Tak ať nám společně slouží i další dekády.
Petr Kalousek

Úspìch doroty vojtìchové
S obtížnými úlohami krajského kola Astronomické olympiády si z žáků ZŠ
Úpice–Lány nejlépe poradila žákyně 7. A Dorota Vojtěchová. V konečném
účtování kategorie žáků 6. a 7. tříd se radovala z 3. místa v
Královéhradeckém kraji. Ani za umístění dalších tří účastníků naší školy se
nemusíme stydět. Všichni skončili v horní polovině výsledkové listiny:
6. Barbora Švěhlová (7. A), 10. Adam Semerák (6. B), 13.–17. Karolína
Prouzová (7. A). Všem za úspěšnou reprezentaci školy moc děkujeme.
Petr Kalousek

Mimoøádné opatøení
Aktuální podklady pro domácí vzdělávání
naleznete na Moodlu - ZŠ Úpice-Lány.
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Žáci, kteří nedocházejí k prezenčnímu vzdělávání, ale příjdou
na fotografování, konzultace, vyklízení svých šatních skříněk či
odevzdávání učebnic, musí donést vyplněné prohlášení o
bezinfekčnosti (stačí donést pouze jednou).

pøipravujeme
02.06.2020

08:00–09:00 Sběr bylin

02.06.2020

09:15–09:25

02.06.2020

09:30–09:40 2. A - Společné fotografování

02.06.2020

09:45–09:55 3. A - Společné fotografování

02.06.2020

15:30–17:30

Sběr papíru a tetrapakových obalů

03.06.2020

09:15–09:25

4. A - Společné fotografování

03.06.2020

09:30–09:40 4. B - Společné fotografování

03.06.2020

09:45–09:55 5. A - Společné fotografování

03.06.2020

10:00–10:10

04.06.2020

08:00–09:00 Sběr bylin

04.06.2020

14:30–15:30

Sběr papíru a tetrapakových obalů

08.06.2020

07:50–11:00

8. A - Den vyhrazený pro konzultace

08.06.2020

10:15–10:25

09.06.2020

07:50–11:00

09.06.2020

08:00–09:00 Sběr bylin a víček

09.06.2020

10:15–10:25

09.06.2020

14:30–15:30

Sběr papíru a víček

10.06.2020

07:50–11:00

6. B - Den vyhrazený pro konzultace

1. A - Společné fotografování

5. B - Společné fotografování

8. A - Společné fotografování +
vyklízení šatních skříněk
6. A - Den vyhrazený pro konzultace

6. A - Společné fotografování +
vyklízení šatních skříněk
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6. B - Společné fotografování +

10.06.2020

10:15–10:25

10.06.2020

08:00–12:00

6.-9. tř.: Poznávání rostlin - Moodle

10.06.2020

16:00–20:00

5. tř.: Poznávání rostlin - Moodle

11.06.2020

07:50–11:00

7. A - Den vyhrazený pro konzultace

11.06.2020

08:00–09:00

Sběr bylin a víček

11.06.2020

10:15–10:25

11.06.2020

14:30–15:30

11.06.2020

16:00–17:00

12.06.2020

07:50–11:00

12.06.2020

10:15–10:25

15.06.2020

07:50–11:00

9. A - Den vyhrazený pro konzultace

16.06.2020

07:50–11:00

8. A - Den vyhrazený pro konzultace

16.06.2020

08:00–09:00

Sběr bylin

16.06.2020

10:00–11:00

Generální zkouška na veřejné AP

16.06.2020

15:30–17:30

Sběr papíru

16.06.2020

17:00–19:00

Veřejná obhajoba absolventských prací

17.06.2020

07:50–11:00

6. A - Den vyhrazený pro konzultace

18.06.2020

07:50–11:00

6. B - Den vyhrazený pro konzultace

18.06.2020

08:00–09:00

Sběr bylin

18.06.2020

14:30–15:30

Sběr papíru

18.06.2020

17:00–18:00

Táborová schůzka pro rodiče

19.06.2020

07:50–11:00

7. A - Den vyhrazený pro konzultace

vyklízení šatních skříněk

7. A - Společné fotografování +
vyklízení šatních skříněk
Sběr papíru a víček
Informační schůzka pro rodiče
budoucích prvňáků
9. A - Den vyhrazený pro konzultace
9. A - společné fotografování +
vyklízení šatních skříněk
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22.06.2020

07:50–11:00

22.06.2020

09:15

23.06.2020

07:50–11:00

23.06.2020

09:15

24.06.2020

07:50–11:00

24.06.2020

08:00

1. A - Odevzdávání učebnic

24.06.2020

08:10

2. A - Odevzdávání učebnic

24.06.2020

08:20

3. A - Odevzdávání učebnic

24.06.2020

08:30

4. A - Odevzdávání učebnic

24.06.2020

08:40

4. B - Odevzdávání učebnic

24.06.2020

08:50

5. A - Odevzdávání učebnic

24.06.2020

09:00

5. B - Odevzdávání učebnic

24.06.2020

09:15

7. A - Odevzdávání učebnic

25.06.2020

07:50–11:00

25.06.2020

09:15

26.06.2020

07:50–11:00

26.06.2020

09:15

29.06.2020

16:00–17:00

Slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy

30.06.2020

08:30–10:00

Vyhodnocení celoročních soutěží a
předání odměn vyznamenaným žákům

30.06.2020

10:00–11:00

Předání vysvědčení

6. A - Den vyhrazený pro konzultace
6. A - Odevzdávání učebnic
6. B - Den vyhrazený pro konzultace
6. B - Odevzdávání učebnic
7. A - Den vyhrazený pro konzultace

8. A - Den vyhrazený pro konzultace
8. A - Odevzdávání učebnic
9. A - Den vyhrazený pro konzultace
9. A - Odevzdávání učebnic
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02/ 06/ 2020
03/ 06/ 2020
04/ 06/ 2020
05/ 06/ 2020
08/ 06/ 2020
09/ 06/ 2020
10/ 06/ 2020
11/ 06/ 2020
12/ 06/ 2020

koprová omáčka, vejce vařené, brambor

rybí porce se sýrem, brambor

segedínský guláš, houskový knedlík
omeleta s bramborem, plněná špenátem

hrachová kaše, uzená kýta, okurka kysaná
džuveč s rýží
kuře na zelenině, brambor

špekové knedlíky, zelí kysané
hovězí perkelt s rýží

1a, 3, 7

1a

1a

1a, 3, 7

18/ 06/ 2020
19/ 06/ 2020
22/ 06/ 2020
23/ 06/ 2020
24/ 06/ 2020
25/ 06/ 2020
26/ 06/ 2020
29/ 06/ 2020
30/ 06/ 2020

sekaná pečeně, bramborová kaše
hovězí maso vařené, rajská omáčka, kolínka

křenová omáčka, uzená kýta, houskový knedlík

azu po tatarsku, špagety sypané sýrem

ryba v bylinkové strouhance, brambor

vepřová kýta na smetaně, houskový knedlík
tyrolské brambory

boloňské špagety sypané sýrem
spišský párek, pečivo, kečup, hořčice

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 4, 7

1a, 3, 7, 9

27. 05. 2020

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

22 ob. x 26,22 ob. x 28,22 ob. x 30,22 ob. x 65,-

noky s kuřecím masem a hříbkovou omáčkou
kuřecí řízek smažený, brambor

vepřová panenka pečená, šťouchané brambory
rýžový nákyp s meruňkami

langoše se sýrem a kečupem

vepřový prejt, brambor, zelí kysané

palačinky s džemem

nudle s mákem
špenátové gnocchi se smetanou

chlupaté knedlíky s houbami

chilli con carne s rýží, /hovězí maso, fazole/

krupicová kaše sypaná kakaem

květákový mozeček, brambor
střapačky se zelím

572,- Kč
616,- Kč
660,- Kč
1430,- Kč

pohanka na cibulce, vepřová pečeně, červená řepa

vepřová játra na salátku, brambor

dukátové buchtičky se šodó

hrách a koroupy /šoulet/, uzená kýta
taštičky s džemem

kořenová zelenina s modrým sýrem

česnekový kuskus s pórkem

rýžová kaše sypaná skořicí a cukrem

VOLBA 2

01. 06. 2020 - 30. 06. 2020

1a, 3, 7

1a, 3, 7

3, 7

7

1a, 3, 7

7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a

1a, 7

1a

3, 7

1a, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a

7, 9

7

7

alergeny

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, pistácie,
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

polévka dle denní nabídky

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

1a, 3, 7

1a, 3, 7

7

cena
obědů

17/ 06/ 2020

lasaně s vepřovým masem a zeleninou

1a, 3, 7

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

16/ 06/ 2020

1a, 4, 7

1a, 3, 7

15/ 06/ 2020

zapečené těstoviny
rybí karbanátek, brambor

1a, 3, 7

1a

1, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 4, 7

01/ 06/ 2020

DATUM

penne s kari omáčkou a kuřecím masem

VOLBA 1

1a

alergeny

JÍDELNÍ LÍSTEK

