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Naši “NEJ” duben a èerven 2020
Nejlepší sběrač bylin měsíců duben až červen:
Ludvík FOLC (4. A)
Nejlepší sběrač papíru měsíců duben až červen:
Šimon ZELINKA (4. B)

Hádanky na Moodle:
Hádanky na Moodle – březen 2020
Jan BALCAR (5. B)
David ŠVRČINA (5. B)
Vojtěch ŠKODA (5. A)
Hádanky na Moodle – duben 2020
Dominika STRACHOTOVÁ (6. A)
Tomáš HOFMAN (5. A)
Ema NÝVLTOVÁ (5. B)
Hádanky na Moodle – květen 2020
Josef NOVÁK (5. A)
Jan BALCAR (5. B)
Šimon VLČEK (5. B)
Hádanky na Moodle – červen 2020
Veronika TOBIÁŠOVÁ (7. A)
Veronika HEJCMANOVÁ (7. A)
Anežka KULTOVÁ (7. A)
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Pøivítání nových prvòáèkù
Za přítomnosti pana starosty Petra Hrona,
zástupce Sboru pro občanské záležitosti
Jany Srnové, člena školské rady Martina
Hofmana, kolegyň z mateřských škol Úpice
a Suchovršice, rodičů, žáků deváté třídy,
vystupujících a v neposlední řadě paní
třídní učitelky Hany Dědkové bylo v úterý
1. září slavnostně přivítáno 23 žáků 1.
třídy ZŠ Úpice–Lány. Těšíme se, že v roce
2029, při slavnostním rozloučení s žáky 9.
třídy, nebudou zpětně tohoto kroku litovat.

(Kal)

Poèinem roku dálková výuka
Jak každý rok, tak i letos byli žáci 9. třídy požádáni o vyplnění ankety
Počin roku.
Nejvíce bodů vycházející žáci přidělili dálkové výuce. Stříbrným
počinem byl 3D tisk přípravků na šití ochranných roušek a
plastových dílů na ochranné štíty. Na třetím místě se stejným počtem
bodů skončily dva skutky: 5 ředitelských pochval udělených během
jednoho školního roku jednomu žákovi (Ondř eji
Peterovi) a rozhodnutí, že dálková výuka všech tříd a předmětů
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i online vyučování bude probíhat přes školní Moodle. Kompletní
výsledky 20. ročníku ankety Počin roku na ZŠ Úpice-Lány najdete na
www.zsul.cz.
(Kal)

Top Ten ve sbìrových aktivitách

Ve školním roce 2020/2021 bude probíhat pouze sběr bylin.
(Kal)

Informace výchovné poradkynì
Žáci 9. třídy stojí před důležitým rozhodnutím – zvolit si 2 střední školy, na
které odevzdají přihlášky. Nejdůležitější informace získají v předmětu volba
povolání. V rámci něho absolvují návštěvy vybraných středních škol, besedu
na IPS ÚP Trutnov a zavítají za nimi také naši bývalí žáci. Veškeré tyto
aktivity budou samozřejmě probíhat v souladu s epidemiologickou situací
v České republice.
Pro rodiče všech vycházejících žáků je připravena schůzka, která se
uskuteční v úterý 13. 10. 2020 od 16:00 hodin. Přítomny budou Iveta
Votočková a Iveta Jiříčková. Ve dnech 9.–10. 10. 2020 mohou žáci
společně se svými rodiči navštívit Prezentaci středních škol a
zaměstnavatelů Královéhradeckého kraje 2020, která se koná tradičně
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v trutnovském Uffu. Vzhledem k onemocnění covid-19 se letos bohužel
nezúčastníme v rámci výuky.
(Vč)

Poární ochrana oèima dìtí
S velkým zpožděním vyhlásilo OSH Trutnov výsledky okresního kola
literární soutěže Požární ochrana očima dětí. V kategorii L3
zvítězil Ondřej Petera a na 3. místě skončila Nela Čápová (oba 9. A).
V kategorii L2 obsadil 2. místo Štěpán Astr a bronzová medaile
patří Jiřímu Peterkovi (oba 6. B).
Gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy!
(Vč)

Mapová soutì
Teprve v červenci byly odtajněny výsledky celostátní Mapové soutěže
2020, kterou pořádá organizační výbor Zeměpisné olympiády. Sice ne na
stupních vítězů, ale v galerii 25 publikovaných kartogra ckých děl je i to,
které zpracoval Ondřej Petera ze ZŠ Úpice-Lány. Ten zmapoval téma
„Využívání a vybavenost internetem v ČR“. Předání cen všem účastníkům
soutěže spojené s exkurzí čeká Ondru v geogra ckém svatostánku na
pražském Albertově v září.
(Kal)

Grand Prix 2020/2021
Celoroční sportovní soutěž škol okrsku Úpice byla v loňském školním roce
zrušena a všechny výsledky anulovány. Po dohodě s ostatními školami se
neuskuteční ani letošní ročník. Pokud bude na jaře příznivá
epidemiologická situace, proběhnou alespoň některé venkovní závody
(atletické soutěže, vybíjená, přehazovaná). Celoroční školní soutěže (O
nejlepšího sportovce, Zvířátková olympiáda) nerušíme.
(Jč)
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Lánští uèitelé se vzdìlávali v první pomoci
Už v březnu lánští učitelé měli absolvovat školení v první pomoci na téma
„Úrazy dětí ve školním prostředí“. Nový termín byl stanoven na středu 26.
srpna 2020. Vše nakonec zdárně proběhlo v daném termínu. Pedagogové
byli seznámeni s běžnými úrazy (krvácení z nosu, odřeniny) i s těmi méně
běžnými (zlomeniny, krvácení, bezvědomí) nejen po teoretické stránce, ale
i po praktické. Školení bylo doprovázeno
příběhy, které se skutečně udály, a
názornými ukázkami včetně ošetření. Na
závěr všichni úspěšně vyplnili pracovní list.
Poděkování patří bývalým lánským
žákyním (Divišce Šikové a Petře
Janečkové) a také současným (Natálii
Janovské, Dominice a Daniele
Strachotovým) za pomoc, maskování
zraněných a ošetřování zraněných.
(Jč)

Tajný výlet za olíky
V této době je těžké něco
plánovat. Situace se mění ze
dne na den, dokonce z hodiny
na hodinu. I přesto se nám
podařilo odjet ještě před
začátkem řádné výuky na
výlet, který jsme nemohli
uskutečnit v červnu. Celkem 22
žáků z druhého stupně ráno
nastoupilo do autobusu a
nechalo se odvézt na tajný výlet. Cíl poznali zanedlouho. Přivítalo je město
Hradec Králové. Nejprve zamířili do planetária, kde byl pro ně připraven
zajímavý program včetně promítání 3D
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lmu Vesmírné srážky. Odtud se

vydali na koupaliště Flošna a celý den zakončili návštěvou zábavného
parku Fly Zone. Tady se všichni dostatečně vyřádili na trampolínách,
zametači a horolezeckých stěnách. Na
závěr je čekala sladká tečka v podobě
mechového zeleného dortu.
Výlet si všichni účastníci užili. Nejen kvůli
programu, ale i proto, že mohli být po tak
dlouhé době opět spolu.
(Ji)

Exkurze Všestary
Za novými poznatky o nejstarších dějinách se žáci 6. tříd vydali do
Archeoparku Všestary. V budově expozice pravěku si prohlédli jeskyni
s kresbami, v řece rituálně potopený poklad (části zbraní a nástrojů), hroby
s kosterními pozůstatky pravěkých lidí i velkoplošný model osídlené
pravěké krajiny. Ve venkovním areálu stojí pravěká vesnice s replikami
domů z různých etap pravěku a ukázkou pravěkých činností. Děti si mohly
vyzkoušet mletí obilí, opracování dřeva, broušení kamenných nástrojů,
obdělávání pole nebo lov s dřevěným oštěpem.
Jak hodnotí návštěvu Archeoparku samotní žáci? Slovy jedné
žákyně: „I když to byla exkurze, moc se mi tady líbilo“.
(Pá, Hn)

Jak to vidím já . . .
Září:

Bez práce nejsou koláče

Říjen:

Kdo šetří, má za tři

Listopad:

Každý chvilku tahá pilku

Prosinec:

Ranní ptáče dál doskáče

Leden:

V nouzi poznáš přítele

Únor:

Požární ochrana očima dětí

Březen:

Mluviti stříbro, mlčeti zlato

Duben:

Lež má krátké nohy
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Květen:

Láska hory přenáší

Červen:

Hlad je nejlepší kuchař

Pro letošní školní rok jsme vybrali 10 českých přísloví. Právě jejich znalost je
zjišťována při jednotných přijímacích zkouškách na střední školy. Sami žáci
označují tyto úlohy jako jedny z nejproblematičtějších. Úkolem žáků bude
napsat vypravování nebo úvahu (ne výklad) vystihující podstatu daného
přísloví. Nejlepší autoři budou v červnu odměněni.
V uplynulém školním roce předmětovou komisi češtiny zaujala nejvíce
práce Štěpána Astra, Veroniky Rusové, Doroty Vojtěchové, Marka Langera
a Ondřeje Petery.
(Pk Č)

Okénko speciálního pedagoga
CVIČENÍ K LEPŠÍMU UČENÍ
I když se to nezdá, ale i úplně
jednoduchá cvičení nám mohou
pomoci lépe se učit. Vysvětlíme si
proč.
Náš mozek se skládá ze
dvou částí
(pravé a levé),
kterým se cizím slovem říká
hemisféry. Každá z hemisfér má
na starosti něco jiného, ale přesto spolupracují. Nejde, aby se jedna
z nich vypnula. Jsou na sobě závislé a jedna bez druhé nemůže dobře
fungovat.
Je zajímavé, že náš mozek při řízení těla pracuje do kříže. To
znamená, že levá hemisféra řídí převážně pravou stranu našeho těla a
naopak. A protože většina z nás jsou praváci, je naše levá hemisféra po
celý den více zatížená než ta pravá. Pro leváky to platí obráceně.
Když se nám povede uvést naše hemisféry do rovnováhy, a tím
odlehčit té přetěžované levé (nebo pravé, pokud jste leváci), můžeme se
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zbavit nadměrné únavy, zlepší se naše soustředění, pozornost a také naše
paměť.
Stejně jako v těle dochází ke křížení při přenosu informací z mozku
do svalů, cviky na vyladění hemisfér používají dva symboly, které křížení
obsahují. Je to ležatá osmička (symbol nekonečna) a písmeno X.
Jak na ležatou osmičku?
Nekonečno na papíře
Ležatou osmičku kreslíme na papír co největší, využijeme minimálně formát
A4, můžeme použít i tabuli. Střed osmičky máme před středem svého těla,
osmičku začneme kreslit směrem nahoru na libovolnou stranu. Tužku držíme
oběma rukama. Očima sledujeme místo, kde právě kreslíme, a tak i očima
kreslíme osmičku. Několikrát osmičku obkroužíme. Celé opakujeme i na
druhou stranu.
Nekonečno v pohybu
•

•

Spojíme dlaně, paže natáhneme před sebe a ve vzduchu před sebou
kreslíme velkou ležatou osmičku. Díváme se na konečky prstů a
provázíme očima pohyby rukou. Několikrát opakujeme. Celé
opakujeme i na druhou stranu.
Ve tvaru osmičky si můžeme také zaběhat. Jen dávejte pozor, kdyby
vás běhalo víc…

Nekonečno očima
Ležatou osmičku kreslíme jen očima. Hlavou nehýbeme, hýbeme pouze
očima a osmičku se opět snažíme dělat co největší. Opakujeme několikrát.
Toto cvičení je prospěšné i pro naše oči, když jsou unavené, v napětí nebo
v nich cítíme strnulost třeba po dlouhém dívání se do počítače.
A další cvičení příště.
Zdroj: psychologie.cz
(Si)
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Tábor se znakovým jazykem
Letošní ročník byl již sedmý v pořadí. Opět pod záštitou ZŠ Úpice-Lány a
nově i pod Českomoravskou unií neslyšících z Brna. Tématem byla
Pohádková cesta, která nás zavedla do říše čertů, mimoňů, princů,
princezen a dalších. Hráli jsme spoustu
her, tvořili, sportovali, užívali si sluníčka
i letního deště a samozřejmě znakovali.
Přes nejasné vyhlídky jsme vše zvládli
na jedničku a dokonce jsme pokořili
rekord - tábořilo nás 120. A to je vážně
paráda. Děkujeme za důvěru. S
poděkováním budeme ještě chvilku
pokračovat.
DĚKUJI všem, kteří se jakkoliv podíleli na našem táboře.
V první řadě patří obrovské poděkování všem vedoucím a instruktorům, bez
kterých by to prostě nešlo. Jmenovitě: Ondřej Švehla, Irena Hofmanová, Jiří
Kult, Vlastimil Chlumský, Vendy Šírová, Kateřina Vašíčková, Pavla
Hoffmanová, Jiří Holík, Renata Hofmanová, Kateřina Hronová, Martin
Hofman, Diviška Šiková, Denisa Kubišová, Andrea Košnarová, Daniel
Čermák, Kateřina Vodičková, Petra Horká, Karolína Jansová, Dominika
Horáková, Dan Bárta, Nikola Velcová, Aneta Zákravská a Petra
Hlubučková.
Děkuji také svým rodičům, kteří se skvěle starali o to, abychom neměli hlad.
Opět to bylo deset krásných,
občas náročných, ale úžasných
dnů. Užili jsme si spoustu
zábavy, zahráli mnoho her,
vyrobili krásné věci na památku,
získali nové přátele a naučili se
novým dovednostem. Počasí
nám přálo, pár deštíčků nás
neodradilo, zkrátka užívali jsme
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si pobyt v přírodě plnými doušky.
V neposlední řadě také velké díky patří rodičům, kteří si vybrali právě náš
tábor a svěřili nám svoje zlatíčka. Také všem dětem, které byly prostě
úžasné, a doufáme, že příští rok se na ně můžeme zase těšit.
A abychom nezapomněli, VELKÉ DÍKY patří také všem našim sponzorům,
kteří přispěli nančně, věcnými dary nebo přímo svou osobní pomocí.
Máme na mysli zejména Město Rtyně v Podkrkonoší, JUTA, a. s., BP Lumen,
s. r. o., VETIM, s. r. o., Albi, a. s., R&B Mědílek s. r. o., Vitesco
Technologies a Camellus. Děkujeme také za podporu rodičů, kteří přispěli
na tábor hromadou věcí a dobrot i ostatním, kteří nechtějí být jmenováni.
Letošní tábor byl pořádán za podpory Ministerstva zdravotnictví České
republiky.
DĚKUJEME ZA VŠE.
Jana Švehlová

pøipravujeme

Vydává Základní škola Úpice-Lány ve spolupráci s Dětským parlamentem
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