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Naši “NEJ” v kvìtnu 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 den
vyhodnocení soutěží na konci
června.
Děkujeme za pochopení
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Mám potøebu podìkovat. . .
…nevím ale, jak to vyjádřit, aby to nevyznělo uměle… Přeložte si má slova,
jak uznáte za vhodné. Nicméně vyřknout je prostě musím.
Děkuji všem, kteří jakkoliv přispěli k plynulému vzdělávání žáků od 11.
března do 30. června 2020 navzdory vyhlášeným mimořádným opatřením.
Děkuji rodičům našich žáků za nezměrné úsilí, které tomuto nečekanému
úkolu věnovali, za postoj k důležitosti vzdělávání i za zpětnou vazbu.
Děkuji kolegyním a kolegům za nepopsatelnou píli, nezištnou
spolupráci mezi sebou navzájem, solidární sdílení informací, empatii vůči
žákům i jejich rodičům.
Děkuji nepedagogickým pracovníkům školy za to, jak bravurně si
poradili s každodenním zajištěním náročnějších hygienických podmínek,
školního stravování a chodu školy.
Děkuji všem žákům, kteří pochopili, že i dálková výuka má svůj přínos.
Tak asi tak. Aspoň trochu jsem si ulevil. Děkuji za pochopení a přeji
krásné léto.
Petr Kalousek

Rouškománie
I přes všechna mimořádná opatření dětský parlament nezahálel a rozhodl
se uspořádat jednu speciální soutěž, která mohla probíhat i při vzdálené
komunikaci. Mimořádná soutěž, která nesla název Rouškománie, spočívala
v tom, že jste se vyfotografovali ve speciální tematické roušce a fotku
zaslali následně do dětského parlamentu.
Těší nás, že se do soutěže zapojili kromě žáků a učitelů lidé, kteří už
na Lány dnes ani nechodí. Můžeme mezi nimi jmenovat bývalé žáky, a
dokonce i jejich rodiče. Mezi všemi rouškami nalezneme například
matematickou, hasičskou, zeměpisnou či basketbalovou. Paní učitelka
Jiříčková si nechala podepsat roušku svými osmáky při společném focení.
Všechny fotky najdete na facebooku nebo ve fotogalerii na našich
webových stránkách.
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Děkujeme všem zúčastněným a doufáme, že se do dalších zajímavých
soutěží zapojíte i v dalším školním roce!
Rouškománie se zúčastnili: Dan Bárta, Jéňa Balcar, Nikola
Soukupová, Evička, Ondřej Petera, Ondřej Astr, Petr Jiříček, paní Astrová,
Iveta Jiříčková, Petr Kalousek, Lada Šatková

Ondřej Petera
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Informace výchovné poradkynì
• Přijímací řízení na střední školy zvládlo všech 20 vycházejících úspěšně.
Celkem 12 žáků odchází na maturitní obory, 8 na nematuritní. Všichni
přijati v 1. kole.
• Nejvíce žáků, a to 5, odchází na SPŠ Trutnov.
• Přijímací zkoušku vykonali také 3 žáci 5. tříd. Přijat byl pouze 1.
PŘEHLED ŠKOL:
1.

2.

3.

SPŠ TRUTNOV
-

maturitní obory

2

-

nematuritní obor

3

SPŠ O. WICHTERLEHO HRONOV
-

mechanik opravář

1

-

návrhářství oděvů

1

-

reprodukční grafik

1

-

grafický design

1

MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ÚPICE
-

4.

praktická sestra

2

SŠ A VOŠ APLIKOVANÉ KYBERNETIKY HRADEC KRÁLOVÉ
-

6.

1

SZŠ A VOŠ, OA TRUTNOV
-

5.

osmileté gymnázium

informační technologie

1

SŠ GASTRONOMIE, OBCHODU A SLUŽEB TRUTNOV
-

tesař

1

-

cukrář

1
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7.

SŠ RYBÁŘSKÁ A VODOHOSPODÁŘSKÁ TŘEBOŇ
-

8.

1

SPŠE A VŠO PARDUBICE
-

9.

rybář

elektromechanik

1

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE MALÉ SVATOŇOVICE
-

bezpečnostně právní činnost

1

10. HOTELOVÁ ŠKOLA HRADEC KRÁLOVÉ
-

ekonomika podnikání

1

-

hotelnictví a cestovní ruch

1

11. SOŠ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ, EVANGELICKÁ
AKADEMIE NÁCHOD
-

praktická sestra

1
Iveta Votočková

Dopravní výchova na naší škole
Tradiční soutěž v poznávání dopravních
značek letos (jako vše ostatní) proběhla
netradičně. Žáci se připravovali doma
pod vedením učitelů, nebo zcela
samostatně

(ti starší). Po nástupu

do školy si všechny značky znovu
připomněli během výuky.
Následně proběhla soutěž
v poznávání 15 vybraných dopravních
značek. Účastnili se žáci 4. a 5.
ročníku. Ti, kteří bezchybně určili
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stanovený počet dopravních značek byli odměněni diplomem a drobnou
cenou.
Nejúspěšnější ze 4. A: Nela Čapková, Natálie Bidlová a Petr Zítka.
Nejúspěšnější ze 4. B: Laura Vojtěchová, Natálie Tomková, Eliška Stará,
Rudolf Kroka, Šimon Zelinka a Patrik Vít.
Blahopřejeme!
Jiřina Meierová

Dvojèata opanovala poznávaèku rostlin
Ve středu 10. června 2020 proběhlo na školním Moodle poznávání rostlin,
poslední kolo soutěží přírodovědných předmětů. Zúčastnilo se ho 17
páťáků a 14 žáků 2. stupně. Mezi páťáky suverénně zvítězili bratři Tomáš
a Martin Hofmanovi z 5. A, kteří poznali 90 % rostlin. Třetí místo obsadily
jejich spolužačky Monika Holanová a Barbora Vránová. V kategorii žáků
2. stupně excelovaly žákyně 7. třídy, které se na stupních vítězů srovnaly
následovně: 1. Dorota Vojtěchová, 2. Barbora Horáková, 3. Natálie
Kociánová.
Děkuji všem za vynikající znalosti.
Vendula Janečková

Kdy online uèí áci
Jsme zvyklí, že online výuku vedou učitelé. Sedmáci na lánské škole si při
videokonferencích v hodinách přírodopisu zkusili online hodinu moderovat
sami. Pro své spolužáky si připravili prezentaci nebo pracovní list k dané
čeledi krytosemenných rostlin. Někteří zvolili i názorné ukázky živých
rostlin. Během online hodiny pro ně stihli zaběhnout na zahradu. Účast při
těchto konzultacích byla 100%. Všichni si za přípravu těchto hodin zaslouží
pochvalu.
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Vendula Janečková

Fyzika v praxi
V době dálkové výuky se někteří žáci snažili
více, jiní méně. Mezi nejaktivnější třídy se
zařadila 7. A. Žáci plnili úkoly svědomitě a
pečlivě (až na několik výjimek). Ve fyzice
došlo i na pokusy. Prakticky si vyzkoušeli
Pascalův zákon. U tohoto pokusu se měli
vyfotit, Verča Hejcmanová dokonce poslala
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video. Pozadu nezůstali ani David a Filip
Frýbovi, kteří si sestavili model hydraulického
zařízení a jeho funkci také zdokumentovali.
Pochvalu za aktivitu si zaslouží i Martin
Tomek z 9. A, který doma „vykuchal“ starou
brusku a objevil elektromotorek. Nad rámec
svých povinností se zapojil do distanční
výuky Ondřej Petera z 9. A. Vzhledem
k tomu, že fyzika je jeho oblíbený předmět,
vymyslel tajenku s fyzikálními pojmy pro
sedmáky a pro své spolužáky deváťáky
pracovní listy na téma střídavý proud.
Všem žákům, kteří se v této době snažili, bychom chtěli poděkovat.
Matematika a fyzika patří mezi nejtěžší předměty a zvládnout je formou
samostudia je opravdu těžké. Rodičům patří obdiv za trpělivost a především
za to, že se s dětmi učili a pomáhali jim.
Společně jsme to zvládli.
Iveta Jiříčková

Netradièní matematika podruhé
Šesťáci se opět chopili svých fotoaparátů,
aby zdokumentovali, co se právě naučili.
Jejich úkolem tentokrát bylo vyzkoušet si
s e s t ro j e n í t ě ž n i c v t ro j ú h e l n í k u s
označením těžiště. Následovalo vystřižení
celého trojúhelníku a jeho "balancování"
v prostoru na hrotech tužek či kružítek,
případně na špičkách prstů. Můžete
nahlédnout na stránkách školy, jak se jim
to povedlo.
Petra Nývltová

9

Zvíøátková olympiáda slavila desáté narozeniny
Již deset let žáci 1.—5. tříd soutěží ve Zvířátkové
olympiádě. 10 měsíců = 10 zvířátek = 10 disciplín.
Slavnostní vyhlášení letošního jubilejního 10. ročníku
proběhlo ve středu 24. června 2020. Ti nejlepší si
odnesli medaili, originální diplom (autorem je pan
zástupce Jakub Huček) a cenu. Odměny jsme získali
v rámci “Tréninku s olympionikem”.
1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI

1. MICHAELA BROKLOVÁ

1. MATĚJ STACH

2. Sára Nývltová

2. Dominik Martinec

3. Daniella Sedláčková

3. Zdeněk Martinec

2. TŘÍDA
1. NIKOL RIEDLOVÁ

1. KAREL HAVLÍČEK

2. Amálie Jiráková

2. Matěj Prokop

3. Anděla Karbulková

3. Jan Folc

3. TŘÍDA
1. VALÉRIE MIKOVÁ

1. ONDŘEJ PÍŠA

2. Denisa Semeráková

2. Michal Pál

3. Eliška Dolejšková

3. Alexandr Karbulka

4. TŘÍDA
1. PATRICIE KOCIÁNOVÁ

1. ŠTĚPÁN ŠITINA

2. Leona Uhlířová

2. Šimon Zelinka

3. Lucie Horáková

3. Rudolf Kroka
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5. TŘÍDA
1. LENKA BEKROVÁ

1. TOMÁŠ TOMČIAK

2. Julie Janovská

2. David Švrčina

3. Linda Dibelková

3. Jiří Švihálek

Vendula Janečková

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 školním roce.
Vendula Janečková

Šesáci nezklamali
Celoroční sportovní soutěž okrsku Úpice Grand Prix byla sice zrušena, ale
lánskou soutěž „O nejlepšího sportovce školy“ jsme se rozhodli dotáhnout
do finále a vítěze vyhlásit.
Kategorii dívek 1. stupně s přehledem vyhrála Leona Uhlířová (4. A).
Dívky na 2. a 3. místě mají shodný počet bodů, ale o stříbru pro Natálii
Tomkovou (4. B) rozhodlo její medailové umístění na okrskovém kole ve
šplhu. Třetí byla Patricie Kociánová (4. A). Mezi chlapci 1. stupně zvítězil
Tomáš Tomčiak (5. B). Po celý rok mu na paty šlapali druhý Ondřej Píša
(3. A) a třetí Karel Havlíček (2. A).
Vloni kategorii dívek 6.—9. tříd vyhrály deváťačky. Stupně vítězů se
tak uvolnily pro mladší sportovkyně. Přestupem
na druhý stupeň se této šance ihned chopily
šesťačky Kateřina Horáková (6. A) a Yen Nhi Vu
Thi (6. B). Dívky si mezi sebou letos vyměnily
medailové pozice. Konečné pořadí dívek je tedy
následující: 1. Kateřina Horáková,
2. Yen Nhi
Vu Thi, 3. Anežka Kultová (7. A). Chlapecká
kategorie byla zcela v režii atletů. Titul
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nejlepšího lánského sportovce obhájil Ondřej Souček (8. A). Na druhém
místě skončil jeho mladší bratr Šimon (6. B). Bronzový stupínek obsadil Jiří
Peterka (6. B).
Medailistům gratulujeme!
Vendula Janečková

Jak to vidím já . . .
Vlez mi na záda
Vlez mi na záda? To moc nepoužívám, ale kdybych měla napsat na koho
to použiji, tak to bude moje sestra. Musí mě opravdu hodně naštvat. Jako
třeba předminulý týden. Zírala na mě namísto toho, aby si dělala úkoly.
Popíšu vám situaci. Sedím naproti sestře v kuchyni a snažím se
soustředit na domácí úkol. V tom se kdesi naproti mě ozve broukání. Slušně
jí připomenu, že mám práci a ona také, ale za chvíli sestra opět ztratí
soustředěnost a začne na mě zírat. Nevím, na co myslela, snad to nebylo
nic důležitého, protože jsem ji opět připomněla, tentokrát o něco důrazněji,
že má práci. Když se tato situace opakovala po několikáté, já jsem měla
skoro hotovo.
Naposledy jsem jí připomněla, že za chvíli bude oběd a jestli chce mít
hotovo do té doby, musí přidat. Na to naštvaně odsekla, že přemýšlí.
V tu chvíli jsem dodělala vše, co jsem měla. Sestra sledovala, jak si
balím věci a odcházím. Napadlo ji, že možná bude nejlepší opět zírat do
prázdna. Nejraději bych ji přetrhla, ale místo toho jsem ji chytila za ruku,
podala pero a řekla, že bude oběd. Ona protáhla to svoje „jó“. To už jsem
nevydržela a řekla: „Vlez mi na záda.“ Tak nějak to asi bylo.
Dorota Vojtěchová, 7. A
Bytost, které bych nejraději řekla, ať mi vleze na záda, je
náš pes, když se rozhodne všechny budit. Ne že bych
neměla ráda psy nebo zvířata, ale náš pes rád provokuje.
Nejvíce mě vždy vytočí, když při sledování večerního filmu
spí jako zabitý, jakmile se ale někdo rozhodne jít spát,
začne pochodovat po bytě a dělat rámus.
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Také rád chodí okolo postele a skáče na ni, aby všechny probudil.
Nejhorší na tom je, že to není jednou v noci, protože by potřeboval
vyvenčit, ale je skoro každé dvě hodiny. Občas, když mě v noci už po třetí
budí, mám chuť říct: „Vlez mi na záda!“
Natálie Kociánová, 7. A
Když jsem byl malý kluk, brali mě rodiče na dlouhé výlety. Moje malé
nožičky mě hned ale bolely. Tak mi taťka řekl: „Vlez mi na záda“. A
pokračovali jsme v chůzi. Bylo to super, mohl jsem koukat z výšky. Rád na
to vzpomínám.
Filip Frýba, 7. A
Vlez mi na záda s ranním vstáváním. Ranní vstávání je pro mě utrpení,
protože musím vstávat brzy, abych stihl školní autobus. Běžně bych měl
vstávat o půl sedmé, ale pokud je ještě tma, tak se mi z postele už vůbec
nechce.
Ležím ještě tak deset minut pod peřinou a přemlouvám se ke vstávání.
Jakmile vylezu z postele, mám půl hodiny na snídani, hygienu a vyčištění
zubů a ještě na probrání na gauči. Pokud ale vstanu o deset minut později,
musím vše urychlit, a to je na mě už moc rychlé tempo.
Nejhorší je vstávání na nultou hodinu ve škole. To mě do školy vozí
mamka. Musím vstát ještě o půl hodiny dříve než normálně a musím být
připraven za dvacet minut. Většinou nestíhám, já jsem v koupelně a mamka
už čeká venku v nastartovaném autě.
Protože do školy teď chodit nemůžu, vstávám,
v kolik se mi chce. V klidu se nasnídám, vyčistím si
zuby a ještě se probírám na gauči. V devět hodin
zapínám notebook a začíná učení.
Marek Langer, 8. A
Tento školní rok byl zajímavý pro mě a určitě i pro všechny spolužáky. Do
března jsme se učili v učebnách, cvičili při tělocviku, vídali se s učiteli i
spolužáky. Od poloviny března se vše změnilo. Učil jsem se přes počítač z
mého pokoje. Psal jsem testy, pracovní listy, kopíroval zápisy a s učiteli a
spolužáky se viděl maximálně přes on-line videokonzultace. V průběhu
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dne, když jsem měl vše hotovo, mohl jsem jít ven i v době, kdy se normálně
vyučovalo. Měl jsem i více volného času pro sebe, a tak jsem mohl více
pomáhat rodičům s prací.
Docela to bylo prima, i když se mi stýskalo po některých spolužácích
a mých kamarádech. Přes všechno, co jsem zažil v tomto školním roku, ale
30. 6. 2020 řeknu s radostí větu: „Školo, vlez mi na záda! Ahoj
prázdniny.“
Adam Horák, 8. A

Byli jsme na pøijímacích zkouškách
Přestože jsem na přijímací zkoušky nastupoval s jistotou, že jsem dobře
připraven, večer jsem nemohl usnout. Nakonec se mi povedlo darovat
mému organismu 5,5 hodiny přerušovaného spánku, vzbudil jsem se do
nového dne a vydal se do Hradce Králové, kde se mělo rozhodnout o mé
budoucnosti.
Všechen můj stres na sebe v den přijímacích zkoušek převzala
mamka, která se bála mnohem více než já sám. I když v lavici na Střední
škole aplikované kybernetiky u mě opět začala převládat nejistota, stále
jsem se snažil přesvědčit sám sebe, že jsem při domácí přípravě nikdy
neměl žádné problémy, a proto musím zkoušky zvládnout.
Jako první jsme psali test z matematiky. Jednoduché úlohy na
rozklady, součin, rovnice a úpravy výrazů jsou vždy hračka, ale při
zjišťování společného dělitele u sázení tulipánů či počítání odstupů
vysázených narcisů jsem se už trochu zapotil. Rád bych jen podotkl, že
z narcisů se covid-19 nepřenáší, a tudíž mezi nimi nemusí být takové
rozestupy…
Poté následoval test z českého jazyka. Nejsem přílišným fanouškem
čtení knih, ale musel jsem přelouskat všechny ty dlouhé texty, seřadit
správně příběh o přemnožení myší v jídelně a poradit si s chlapcem
Stivvingsem, který byl údajně schopen onemocnět i dvakrát do týdne. A na
sociálních sítích si mí přátelé z tohoto chlapce dělají legraci, zda právě on
nezpůsobil nákazu koronavirem.
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Letošní školní rok byl nestandardní, ale já věřím, že se mi testy
povedly. Nyní budu jen netrpělivě čekat, zda v Cermatu zvládnou přečíst
mé velmi „úhledné“ písmo. Věřím, že se na svoji vysněnou školu dostanu.
Ondřej Petera, 9. A
Střední škola aplikované kybernetiky, Hradec Králové
Už od rána jsem měla ,,blbý den“. Nemohla jsem najít pravítko, které jsem
potřebovala a museli jsme do obchodu koupit nové. Vše mi od rána padalo
z ruky a nic mi nešlo, měla jsem pocit, že pokazím i ,,příjmačky “.
Nebyla jsem ani tolik nervózní, ale hned, jak jsme přijeli na místo,
tréma začala. Díky bohu jsem zde nebyla sama, byly zde i dvě mé
spolužačky. Při vstupu jsme dostaly desinfekci na ruce a šly jsme hledat naši
třídu. Posadila jsem se na své místo a přišlo čekání. Ve třídě jsem ale nebyla
sama, bylo zde již celkem dost dívek a později dorazil i jeden chlapec.
Bylo to zvláštní, nikdo nemluvil, všichni se dívali do telefonů, bylo slyšet jen
vrzání židlí a hlasy z chodby. Asi po dvaceti minutách přišla učitelka a já
byla rázem v klidu, i ve třídě nastalo hrobové ticho. Po krátké administraci
a zadání pokynů jsme začali psát test z matematiky.
Čas plynul rychle jako voda a já se už těšila na přestávku. Protože
mé spolužačky byly úplně v jiných třídách, šla jsem o přestávce za nimi.
Popisovaly jsme své pocity z psaní matematického testu.
Po přestávce jsem se vrátila zpátky zpět do třídy. Po povinné
administrativě jsme dostali testy z češtiny. Byla jsem poměrně dost nervózní
a ze čtení dlouhých textů mě začala bolet hlava. Test jsem však měla
hotový brzy, a tak jsem věnovala dost času kontrole.
Byla jsem moc ráda, že už je vše za mnou. Těšila jsem se na oběd a
hlavně na odpolední spánek.
Martina Mannová, 9. A
SZŠ, VOŠ A OA Trutnov
Dne 8. 6. 2020 jsem byl na přijímacích zkouškách v Trutnově. Ještě den
před přijímacími zkouškami jsem se učil všechno důležité na matematiku,
hlavně vzorečky.
Když jsem seděl v lavici, byl jsem trochu ve stresu. O chvíli později se
zde objevil kamarád, začali jsme si povídat a byl jsem klidnější.
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Na matematiku jsme měli 85 minut a na český jazyk 70. Letošní
přijímací zkoušky mi připadaly těžší než v minulých letech. Podle mě
matematika byla o něco lehčí než čeština. Ale nakonec jsem zkoušky stihl
napsat a měl dokonce čas na kontrolu.
Teď už jen čekám na výsledky a doufám, že se na vysněnou střední
školu dostanu.
Martin Tomek, 9. A
Střední průmyslová škola Trutnov
8. červen 2020 byl dnem, kdy jsem měla konat přijímací zkoušky na mé
budoucí střední škole. Už několik dní dopředu jsem byla velmi vystresovaná
a poslední dny jsem se věnovala pouze učení. Což někteří z mých učitelů
nejspíše i pochopili z toho, že jsem jim neposlala úkoly. Za to se vám,
učitelé, moc omlouvám.
Noc z neděle na pondělí byla pro mě velmi náročná, protože jsem
toho moc nenaspala. Ráno mě čekalo brzké vstávání a odjezd do Hradce
Králové. Byla jsem velmi nervózní. Měla jsem tak sevřený žaludek, že jsem
nedokázala nic sníst. Před školou jsem se celá klepala. Ne ze zimy, ale
nervozitou a strachem. Přeci jen to pro mě bylo velmi důležité. Taková
první vetší zkouška v životě. Ale jakmile jsem usedla do třídy, všechno ze
mě spadlo.
Ve škole jsem se cítila velmi dobře, i když nejspíše zkoušky tak dobře
nedopadly. Po opuštění školy jsem vážně neměla dobré pocity. Spíše
takové smíšené. Měla jsem sice zkoušky za sebou, ale jejich zadání nebylo
rozhodně jednoduché. Teď jsem ráda, že už je nemusím podstupovat
znovu. Ale všichni jsme na tom byli stejně.
Snad všechno dobře dopadne a upřímně doufám, že se na tu školu
dostanu.
Nela Čápová, 9. A
Hotelová škola, Hradec Králové

Sbìr umìlohmotných víèek
Víčka jsme sbírali v letech 2006 až 2020. Celkem to čítá neuvěřitelných
3 720 440 kusů.
16

V roce 2008 se do sběru víček
zapojilo rekordních 101 žáků. Rekordní byl i rok
2018, kdy součet víček od šedesáti žáků činil
420 493 kusů.
Nejúspěšnějším sběračem za celé období se
stal Vojtěch Winkler, který letos odevzdal 64 761 víček.
Výtěžek jsme převážně věnovali našemu adoptovanému indickému
chlapci Joelovi na jeho vzdělání a snažší zapojení do společnosti.
Tímto děkujeme všem našim zúčastněným dětem, potažmo rodičům,
bez kterých by několikaletý projekt nemohl probíhat.
Zároveň oznamujeme, že letos jsme sbírali plastová víčka naposledy.
Ladislava Šatková

Okénko speciálního pedagoga
Prázdniny jsou na dosah. Je to skvělý čas
stvořený pro odpočinek, kamarádství a nové
zážitky. Mohou se stát věci, na které se
dlouho těšíte, ale i ty, se kterými vůbec
nepočítáte.
Taková věc se stala i mně. Hned na
začátku loňských prázdnin jsem odjela na skautský tábor. Měla jsem velkou
radost, moc jsem se na něj těšila. Hned další den jsem ale při ranní
rozcvičce zakopla a zlomila si ruku tak nešťastně, že jsem ji měla dalších
šest týdnů v sádře. Ta sádra byla od prstů ruky až po rameno. Dovedete si
to představit? Skoro celé prázdniny jsem, já pravák, nemohla pohnout
pravou rukou. Samozřejmě si mě rodiče chtěli z tábora odvézt domů. Ale
to jsem statečně odmítla. Zůstala jsem a všichni na mě byli moc hodní a
pomáhali mi.
Říká se, že všechno zlé je pro něco dobré. Už na táboře jsem se
naučila dělat mnoho věcí levou rukou – jíst lžící, zatlouct hřebík, zašít díru
na teplácích, ustlat si postel a uklidit ve stanu, rozdělat oheň… Do té doby
nešikovná levačka získala nevídanou zručnost. Dokonce jsem si našla nový
způsob, jak plavat a jezdit na kole. A co považuji za největší úspěch? Moje
levá ruka se naučila psát tajným písmem.
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A teď vám v tom tajném písmu napíši poslední vzkaz: Mějte se fajn a

Hana Sirková

podìkování
Milá paní uèitelko Dvoøáèková,
chtěla bych Vám jménem všech dětí, rodičů i prarodičů z 3. A moc a moc
poděkovat za Vaši vzornou, příkladnou a lásky plnou dálkovou výuku,
která probíhala a stále ještě s několika žáky probíhá.
Moc Vám děkujeme za to, že jste každý den posílala žákům domácí
úkoly formou nahrávek s Vaším hlasem, což dětem moc pomohlo při učení
a navíc tak s Vámi byly po celou dobu v kontaktu. Videa s Vaším výkladem,
písničky, kopie s úkoly, odkazy na procvičování a výsledky. V poslední
době jste s paní asistentkou Kateřinou Vašíčkovou dětem zpříjemnily pátky
Smajlíkovou hrou, za což Vám i paní asistentce patří velký dík.
Jsme moc rádi, že máme tak skvělou, úžasnou a hodnou paní
učitelku.
Děkujeme.
Pavla Mrázková

Vivat calibra cz s. r. o.
Evidenci odevzdaných umělohmotných víček už si bez pomoci firmy Calibra
CZ, s. r. o., Úpice, neumíme představit. Opět za bezplatné zapůjčení váhy,
která „sama“ počítá, moc děkujeme. Speciální poděkování za vstřícnost,
ochotu, zajištění dovozu a odvozu váhy směřujeme paní Pavle Spevákové.
Ladislava Šatková

18

fotogalerie

pøipravujeme
15.-25. 8.2020

Tábor se znakovým jazykem

01.09.2020

08:00–11:00

2.-9. tř.: Zahájení školního roku 2020-2021

01.09.2020

09:00–10:00

Vítání prvňáčků

04.09.2020

08:15–09:45

3.-9. tř.: Planeta Země 3000
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e-mail: zsul@zsul.cz, internet: www.zsul.cz

Odpovědný redaktor: Mgr. Jakub Huček
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08/ 09/ 2020
09/ 09/ 2020
10/ 09/ 2020
11/ 09/ 2020
14/ 09/ 2020
15/ 09/ 2020
16/ 09/ 2020
17/ 09/ 2020
18/ 09/ 2020
21/ 09/ 2020
22/ 09/ 2020
23/ 09/ 2020
24/ 09/ 2020
25/ 09/ 2020
28/ 09/ 2020
29/ 09/ 2020
30/ 09/ 2020

vepřová pečeně na houbách, dušená rýže

kuře na zelenině, brambor

koprová omáčka, hovězí maso vařené, houskový knedlík
hovězí maso Stroganov, dušená rýže

italské těstoviny se zeleninou a vepřovým masem
rybí karbanátek, brambor

lasaně s vepřovým masem a zeleninou

sekaná pečeně, bramborová kaše
soté z kuřecího masa, penne

křenová omáčka, uzená kýta, houskový knedlík

rybí porce se sýrem, brambor
hovězí guláš, kolínka

zapečené francouzské brambory
kuře na paprice, noky
státní svátek

tuňák s nudlemi
vepřová panenka s opečenými bramborami

1a, 4, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a,

3, 7

27. 08. 2020 - 28. 08. 2020

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

21 ob. x 26,21 ob. x 28,21 ob. x 30,21 ob. x 65,-

domácí buchty s mákem a tvarohem
špenátové gnocchi se smetanou

langoše se sýrem a kečupem

chlupaté knedlíky s houbami

zapečené těstoviny s uzeninou, červená řepa

nudle s mákem
špekové knedlíky, zelí kysané

smažené žampióny, brambor

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

krupicová kaše sypaná kakaem

květákový mozeček, brambor
střapačky se zelím

palačinky s džemem

vejce vařené, brambor, fazolky na kyselo

halušky s cukrem a ořechy

sýrová omeleta, brambor
hamburská kýta na smetaně, houskový knedlík

546,- Kč
588,- Kč
630,- Kč
1365,- Kč

1a, 3, 7

1a, 3, 7

3, 7

1a, 3, 7

1a

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7

1a

1a, 7

1a

3, 7

1a, 3, 7

3, 7

1a, 3, 7

1a, 3, 7, 9

1a, 3, 7

1d, 7

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, pistácie,

polévka dle denní nabídky

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

7

1a, 3, 4

1a, 7

1a, 3, 4, 7

1a, 3, 7

1a, 7

1a, 7

1a, 3, 7

7

1a

cena
obědů

státní svátek

07/ 09/ 2020

paella (ryba, rýže, zelenina)

4

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

hrách a kroupy (šoulet), uzená kýta
rýžový nákyp s meruňkami

03/ 09/ 2020
04/ 09/ 2020

vepřová pečeně, chlupaté knedlíky, zelí kysané
mrkvové placičky s jogurtovým dipem a bramborami

1a, 3, 7

1a

kaše z ovesných vloček sypaná kakaem a cukrem

02/ 09/ 2020

rizoto z vepřového masa sypané sýrem

7

česnekový kuskus s pórkem

VOLBA 2

01/ 09/ 2020

DATUM

vepřová panenka na smetaně, těstoviny

VOLBA 1

01. 09. 2020 - 30. 09. 2020

1a, 3, 7

alergeny

JÍDELNÍ LÍSTEK

