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Naši “NEJ” v záøí 2021
Nejlepší sportovec měsíce (6.–9. tříd):
Ondřej SOUČEK (9. A)

Nejlepší sběrač bylin měsíce:
Jan FOLC (4. A)

Hádanky na Moodlu:
Tato velice oblíbená soutěž na školním
Moodlu vstupuje do dalšího ročníku.
Nezapomeňte se zapojit.
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Informace výchovné poradkynì
MŠMT spustilo Národní plán
doučování. Jde o dlouhodobý
program, jehož cílem je pomoci
zmírnit negativní dopady
výpadku prezenční výuky v
důsledku pandemie COVID-19.
Klíčovými údaji pro výběr škol a výši nančních prostředků, které
konkrétní škola obdržela, byly podíly žáků buď vůbec nezapojených do
distančního vzdělávání, nebo žáků zapojených ve snížené kvalitě v
důsledku nižšího zájmu o vzdělání. Především na základě těchto údajů
(zjišťovaných ČŠI na jaře 2021) potom byly školy rozděleny do 4 skupin.
Naše škola patří do skupiny D. Jedná se o skupinu, ve které se podíl
problematicky zapojených žáků pohyboval v průměru okolo 3 %.
Jednoduše řešeno: patříme do skupiny škol, které se s distanční výukou
vypořádaly podle zmiňovaného šetření ČŠI nejlépe.
Přesto škola získala z Národního plánu doučování nanční prostředky
a můžeme tedy žákům doučování nabízet. Zájemců je hodně, ale pokud by
se chtěl přidat někdo další, určitě nebude odmítnut.
Doučování se rozběhlo v průběhu září a zatím poběží do konce
prosince. MŠMT připravuje jeho pokračování i pro rok 2022.
Přehled doučování podle jednotlivých skupin
1. Janovská Bohdana

3. A

středa

13:00–13:45

2. Vávrová Hana

4. A

středa

13:00–13:30

3. Sirková Hana

5. A (Aj)

pátek

12:45–13:30

5. A

pondělí

14:00–14:45

5. Prouzová Zdeňka

6. A, B

pátek

07:00–07:45

6. Votočková Iveta

7. A, B

úterý

07:00–07:45

7. Jiřičková Iveta

7. A, B

pondělí

07:00–07:45

8. Nývltová Petra

8. A, B

pondělí

07:00–07:45

9. Pižlová Jana

8. A, B

čtvrtek

13:50–14:35

4. Teichmanová Dana

fi

fi
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10. Jiřičková Iveta

9. A

středa

14:00–1445

Aj

středa

13:50–14:35

11. Roudná Iva

(Vč)

Evropský den jazykù
Ve středu 29. 9. 2021 si
žáci 2. stupně v hodinách
češtiny připomněli
Evropský den jazyků.
Letos to byl již v pořadí
20. ročník. I přes určitá
omezení, která musíme ve škole vzhledem k onemocnění covid-19
dodržovat, se nám podařilo do této celoevropské akce opět zapojit. Pro
žáky byly připraveny hned tři úkoly: podle nápovědy určit evropskou
zemi, zakreslit ji do mapy a poradit si s překladem slovíček z různých
jazyků do češtiny. Soutěžilo se tentokráte ve dvojicích. Nejúspěšnější
řešitelé získali diplom a drobnou odměnu.
Pořadí v jednotlivých třídách
6. A

6. B

7. A

1. Zítka, Uhlíř

33 b

2. Strachota, Lanta

31 b

3. Šitina, Payma

30 b

1. Kališ, Ferenc

29 b

2. Vodička, Balcar

27 b

3. Suchánek, Kultová
3. Zelinka, Kroužel

22 b
22 b

1. Škoda, Novák

25 b

2. Kobos, Szczech

20 b

3. Holanová, Ďuranová

17 b
4

7. B

8. A

8. B

9. A

1. Pavlásková, Dibelková

28 b

2. Balcar, Kejzlar

19 b

3. Nývltová, Bekrová

18 b

1. Horáková K., Marešová 29 b
2. Astr, Smékal

28 b

3. Píša, Job

27 b

1. Mokrý, Peterka

35 b

2. Souček

34 b

3. Kopecký, Marič

22 b

1. Vítek, Pirný

30 b

2. Kociánová, Horáková

29 b

3. Kultová, Frýba F.

26 b

Celkové pořadí
1. Mokrý, Peterka

8. B

35 b

2. Souček
3. Zítka, Uhlíř

8. B
6. A

34 b
33 b
(Vč)

Netradièní matematika
V letošním školním roce jsme do hodin matematiky na druhém stupni
zařadili tzv. netradiční matematiku. Hravou formou budeme žáky
seznamovat s netradičními aktivitami, případně si vyzkoušíme takové úlohy,
které se stylem či metodou liší od těch, které jsou běžně dostupné v našich
učebnicích.
V měsíci září jsme si připravili aktivitu s názvem – POSTAV VĚŽ. A jak
na to? Obrázek napoví… Do trojúhelníku napíšeme libovolné trojciferné
číslo. Podmínkou je, že se číslice v něm zapsané nesmí opakovat.
Trojúhelník je střechou věže, k níž postupně přistavujeme jednotlivá patra –
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z číslic zvoleného čísla vytvoříme největší a nejmenší možné
trojciferné číslo. Zapíšeme je pod sebe a odečteme.
Z výsledku, který nám vyšel, opět vytvoříme největší a
nejmenší možné trojciferné číslo a znovu je od sebe
odečteme. Pokračujeme tak dlouho, dokud získáváme nové
cifry v rozdílu. Jakmile obdržíme číslice, z nichž jsme již čísla
sestavovali, máme hotovo – věž je dostavěna.
Zkuste si to! Přejeme hodně zdaru. Ji, Ný, Pá

Fyzika v praxi
Vyzkoušet v praxi, co se žáci
naučí při hodinách fyziky, je
super. Devátá třída má za
sebou akustiku. Bylo nutné
vyzkoušet si, jak vznikají
různé zvuky a jak se zvuk
přenáší. Prot o se jednu
hodinu rozléhalo po
chodbách různé kvílení a
cinkání. Na chvíli se také
všichni vrátili do minulých
dob, kdy neexistovaly mobily, a zkoušeli si telefonovat pomocí kelímků
nebo husího krku. I když to některým vyučujícím narušilo hodinu, deváťáci
si to užili.
Sedmáci pro změnu měřili rychlost
rovnoměr ného pohybu. N ejvě tším
problémem bylo, aby naměřené úseky
prošli stejným tempem. Některým se to
podařilo až na třetí pokus. Ale nakonec
to všichni zvládli na jedničku.
(Ji)
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strašidelná stezka
Dětský parlament při ZŠ Úpice-Lány pořádá pro naše žáky i veřejnost akci

Strašidelná stezka
Kdy:

v pátek 5. listopadu 2021

Start:

od 17:30 do 19:00 před školou

Konec akce:

nejdéle ve 20:00

Startovné:

20,-Kč/dítě

(můžete chodit průběžně)

Na start bude puštěno dítě pouze v doprovodu dospělé osoby. Ve vestibulu
školy bude možnost zakoupit občerstvení (párek v rohlíku, toast,
medovina). Čaj pro děti zdarma.
Akci pořádá dětský parlament ve spolupráci se
členy RRPŠ. Akce proběhne za podpory MAS Království
Jestřebí hory.
V případě nepříznivého počasí se akce ruší.
Aktuální informace najdete na webu školy a školním
facebooku.
Těšíme se na hojnou účast.
Za DP Iveta Jiříčková

Deset tisíc korun od láòákù
Sedmičlenný tým ZŠ Úpice-Lány se připojil k
charitativní akci „Hýbejte se s Teribearem“. Za deset
dnů jsme nachodili, najezdili na kole a naběhali 513
terimetrů a vydělali 10 260 Kč. Za každý terimetr za
nás sponzoři zaplatili 20 Kč. Celková dosažená částka
10 miliónů Kč putuje do dětských domovů. Kromě
učitelů naší školy se do této akce zapojili i Štěpán
Smékal a Šimon Souček.
(Jč)
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Mikrobiti zaujali sedmáky
Po roce a půl jsme konečně zavítali na sobotní přírodovědné setkání na
trutnovské zdravotnické škole. Covid-19 vystavil stopku všem těmto akcím.
V září byla příznivá epidemiologická situace, a proto toho ihned využili
organizátoři a uskutečnili další super sobotní dopoledne. Z lánské školy na
něj tentokrát zamířili sedmáci ze zdravotnického kroužku. V počítačové
učebně na ně čekali mikrobiti a jejich programování, v chemické laboratoři
čistili špinavou vodu přes domácí čističku a kolu, vyráběli i origami
z papíru. Děkujeme nadšeným učitelům za příjemně prožité dopoledne.
Pokud bude vše OK, tak v listopadu se této akce zúčastní šesťáci. Už se
těšíme.

(Jč)

Jak to vidím já . . .
My musíme technologii ovládat a ne se stát jejími otroky
Už v díle RUR, které vyšlo poprvé v roce 1920, varoval jeho autor Karel
Čapek před přílišným používáním techniky. Podle Čapka musí člověk stroje
řídit, jejich používání se nesmí lidstvu vymknout z rukou, jinak se lidé stanou
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otroky svých vlastních vynálezů. Z díla jsou jasně patrné autorovy obavy o
osud lidstva. Čapkovy myšlenky neztratily platnost ani po 101 letech, a
proto jsme vybrali právě výše uvedený citát.
Jsem rád, že někdo vymyslel nové technologie. Jako třeba mobilní telefon
nebo počítač.
Už se nemůžu dočkat, až si domů pořídíme
robotický vysavač, abych nemusel každou sobotu
vysávat. Těším se, až se ho naučím ovládat, a on bude
za mě pracovat.
U počítače a mobilu bych dokázal prosedět klidně celý den. Nemůžu
se od nich odtrhnout, pořád mě baví sledovat Messenger, Facebook nebo
videa na YouTube.
A když někdo z kamarádů dostane nový mobil, chtěl bych ho hned taky,
protože je vybavený lepší technologií, má větší paměť a baterka déle
vydrží.
Myslím si, že jsem otrokem technologie.
Filip Frýba, 9. A
Vyjede si takto pětičlenná rodina na dovolenou k moři. Vpředu sedí
maminka a tatínek, vzadu dva kluci. V kufru plavky, potápěčské brýle a
opalovací krémy. Ale teď si říkáte: „Kdo je ten pátý?“ To je chytré auto.
Když rodina odjížděla, naložila kufry do auta, udělala si chlebíčky a
limonádu na cestu. Řekli svému autu, že jedou do Říma. Po cestě si pustili
pěkný

lm, snědli občerstvení a v okamžiku, kdy odtrhli oči od televize,

zjistili, že nejsou v Řecku, ale Norsku. Jak je to možné? Auto chtělo jet na
sever, zkrátka někam jinam, někam, kde ještě nebylo. Ale co teď? Vždyť
nemají nic na sebe…
Opravdu se chceme takto spoléhat na
tec hnologie? A byc hom se místo
sledování krajiny a měst dívali na televizi
a jedli chlebíčky? Abychom nakonec
nemuseli ani hnout prstem?

fi
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Robot přeci nenahradí potěšení z práce. Ten pocit, když doděláte
práci, když po dlouhé cestě dorazíte do cíle, nic nenahradí.
Dorota Vojtěchová, 9. A
Ahoj, jmenuji se Petr a budu vám povídat o tom, jak jsem se dostal ze
závislosti na elektronice.
Ještě před rokem jsem byl závislý na hrách a kvůli tomu jsem měl i
zdravotní problémy. Bolela mě záda, hlava a oči.
Mamka si toho začala všímat, a tak mi dala
za úkol, abych spočítal, kolik hodin týdně trávím u
počítače, kolik sportováním a kolik učením. Když
jsem to spočítal, zjistil jsem, že týdně trávím u
počítače 35 hodin, u sportu 10 a u učení 5 hodin.
Docela mě to překvapilo. „Mami, tohle jsem
nečekal.“
Mamka mi povolila 2 hodiny hraní denně a po hraní muselo nastat
vždy protažení. Ze začátku jsem to nezvládal. Štvalo mě, že nejsem tolik
ve spojení s kamarády a že nemám tak vysoký level jako ostatní. Ale po
čase jsem se cítil zdravější a víc v pohodě. Začal jsem se také více učit a
zásluhou toho se zlepšily i mé známky ve škole.
Počítač jsem začal používat k učení a zjišťování informací, které mě
zajímaly. Tím jsem se zbavil závislosti na hrách.
Tomáš Tomčiak, 7. B
A jedna zajímavost na závěr:
Čínská administrativa 19. 10. 2021 představila nová pravidla, podle
kterých by děti a mladiství pod 18 let věku mohli strávit u online videoher
pouhé 3 hodiny týdně, a to výhradně v pátek, sobotu a neděli. Až
doposud měla v posledních 2 letech mládež do 18 let věku povoleno hrát
denně 1,5 hodiny.
(Vč)
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Setkání se zdravou 5
Po delší době zavítala k nám do školy paní Yvona Benešová, lektorka
Zdravé 5 z nadačního fondu Albert.
Žáci 4. třídy se zapojili do
programu Nakupování se Zdravou 5. Pod
vedením lektorky si žáci prošli deskovou
hrou Obchod Zdravé 5, kde v 5 klíčových
odděleních soutěží – odpovídali na
kvízové otázky a plnili praktické zábavné
úkoly. Za správné odpovědi získali dílky
puzzle, ze kterých si na závěr složili
obrázek odhalující tajemství správné
výživy. Sami si také vyzkoušeli virtuální nákup na jedno jídlo dne.
Pro děvčata obou 8. tříd byla připravena Párty se Zdravou 5.
Děvčata po krátké teoretické přednášce týkající se zdravého životního stylu
připravila jednoduché pokrmy: zdravé toasty, ovesnou kaši a caprese salát.
Nechyběla ani zázvorová limonáda.
Fotogra e z této vydařené akce si prohlédněte na školním facebooku.
Můžete případně vyzkoušet některé recepty.
Zázvorová limonáda
1.5 l vody
2 sáčky zeleného čaje
kousek zázvoru (5 cm)
2 lžíce medu
1 citron
Do odměřeného množství studené vody
dáme vyluhovat 2 sáčky zeleného čaje.
Zázvor oloupeme, omyjeme a na
jemném struhadle nakrájíme. Přidáme
do vody. Osladíme medem a dochutíme
citronem. Podáváme s kostkami ledu,
případně řádně vychlazené.

fi
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Caprese salát
120 g quienoy
125 g rajčat cherry
1 balení mozzarelly
1 lžička hrubozrnné hořčice
1 lžička balzamikového octa
1 lžíce tekutého medu
60 g čerstvého špenátu
2 lžíce slunečnicových semínek
1 lžíce sušené bazalky
sůl
Quinenou uvaříme podle návodu, necháme důkladně vychladnout. Přidáme
nakrájená rajčata a mozzarellu, slunečnicová semínka, špenát a sušenou
bazalku. Na závěr zalijeme zálivkou (hořčice, olej, med, balzamikový
ocet). Vše znovu důkladně promícháme.
Ovesná kaše
100 g ovesných vloček
200 ml vody (mléka)
250 g tvarohu (jogurtu, zakysané smetany)
2 lžíce medu
ovoce dle chuti
oříšky na posypání
Ovesné vločky v misce zalijeme vařící vodou a necháme 3 minuty odležet.
Do vloček přidáme tvaroh (jogurt, zakysanou smetanu), ovoce dle chuti a
osladíme medem. Hodí se také přidat semínka, ořechy či sušené ovoce.
Sendvič caprese
8 toastových chlebů
2 mozzarelly
4 rajčata
4 lžičky bazalkového pesta (1/2 lžičky na jeden chléb)
ledový či jiný salát dle potřeby
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Chléb potřete bazalkovým pestem
a položte na něj plátek mozarelly,
kolečko rajčete a list ledového
salátu. Přiklopte dalším chlebem,
zlehka přimáčkněte a podélně
rozkrojte. Každý trojúhelníček
uprostřed propíchněte špejlí, aby
dobře držel pohromadě.
Tip Zdravé 5: Toastový chléb můžete před podáváním opéct v
topinkovači nebo na nepřilnavé pánvi. Lze jej vyměnit i za jiný druh pečiva.
(Vá, Vč)

Doplòkové body do hodnocení tìlocviku
Ani letos v 1. pololetí neproběhnou
žádné okrskové a okresní školní soutěže.
Soutěžit budeme jenom ve škole
v h o d i n á c h t ě l e s n é v ýc h ov y.
Z hygienických důvodů jsme upustili i od
tradičních výstupů na Sněžku, Mont
Blanc či Mont Everest. Žáci, kteří chtějí
sbírat doplňkové body do hodnocení
tělesné výchovy a není jim jedno, jakou
budou mít známku na vysvědčení, mají příležitost. Na školním Moodlu,
kurzu Tělesná výchova 6.-9. tříd, je možnost odevzdávat záznamy svých
pohybových aktivit. Podmínky naleznete právě v tomto kurzu. Dále se
můžete zúčastnit tzv. virtuálních běhů. Bližší informace jsou na webových
stránkách tohoto běhu (https://www.virtualnibeh.cz/). Stačí se jenom
zaregistrovat a jako organizaci zapsat ZŠ Úpice-Lány. My si vás už potom
ve výsledkové listině najdeme. Další virtuální běh proběhne o podzimních
prázdninách.
(Pk Tv+sport)
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Okénko speciálního pedagoga
Pravá, nebo levá?
Kterou ruku používám víc? Pravou, nebo
levou? Nebo jsem šikovný na obě?
Malý příběh na úvod.
Herec Jan Werich vypráví o malíři Jiřím
Trnkovi:
„Pamatuju se, že jednou večer jsem za ním šel do ateliéru. Nečekal
mě. Seděl na štaflích před obrovským sklem, na které se malovalo
pozadí. V každé ruce držel tyčku, na konci měl připevněné štětce. Na
zemi stály kyblíky s barvami. Trnka maloval oběma rukama současně,
jako by hrál na piano. Stál jsem u dveří a valil oči…”
Většina z nás upřednostňuje jednu ruku – pravou, nebo levou. Ale
jsou i lidé, kteří umí stejně dobře používat obě – třeba jako malíř Jiří
Trnka (námět pro dlouhé podzimní večery, které nás čekají po změně
času - podívejte se na jeho pohádky na youtube).
Abyste zjistili, jak je to s vašima rukama, zkuste splnit jednoduché
úkoly. Možná budete překvapeni, jak který úkol pravá (nebo levá)
ruka zvládne lépe. Ke každému úkolu připojte P (nebo L) podle toho,
jestli ho umí spíše pravačka, nebo levačka.
1. Představ si, že navlékáš nit do jehly, označ ruku, kterou jsi držel nit.
2. Představ si, že smotáváš rozmotaný krejčovský metr, označ ruku,
která motá (ne tu, která drží kotouček).
3. Představ si, že jednou rukou házíš tenisový míček do krabice, označ
ruku, která hází.
4. Kterou rukou strkáš klíč do zámku?
5. Sáhni si na ucho a na nos – kterou rukou?
6. Spoj ruce tak, aby byly prsty zasunuty do sebe. Která ruka má palec
nahoře?
7. Představ si, že chceš v jedné ruce rozmáčknout ořech. Ve které?
8. Zatleskej tak, aby jedna ruka byla nahoře a druhá dole. Označ horní
ruku.
9. Naznač jednou rukou, jak vysoko dosáhneš. Která ruka to byla?
10. Podej sousedovi tužku. Jakou ruku jsi použil?
14

Čím více P (nebo L), tím více jsi pravák (nebo levák). Pokud se počet P a L
vyrovná, jsi jako pan Jiří Trnka – takzvaný obouruký.
Ať jsi pravák, levák, nebo obouruký, všechno je OK. Problém může nastat,
když se k tomuto faktu ještě připojí oko a noha. Ale to až příště.
A přání na konec – hezké prázdniny!
(Si)

Exkurze do prahy
Žáci 3. a 4. třídy vyrazili ve čtvrtek 14. října na exkurzi do Prahy. Přestože
panovalo deštivě počasí, všichni si náramně návštěvu našeho hlavního
města užili.

(Dě, Jn, Vá)

Napsal Maks
Od 5. do 7. třídy byl žákem naší školy a současné 8. B třídy Maks Kutsyn.
Maks do naší školy přišel z Ukrajiny. Prakticky ze dne na den přešel
z ukrajinské školy do české. Neuměl žádné české slovíčko, nikomu
nerozuměl. Za tři roky se popral s výukou v češtině a samotnou češtinou
velmi dobře. Zvládal učivo bez větších obtíží a byl dokonce lepší než
někteří jeho čeští spolužáci. V červnu se Kutsynovi přestěhovali do Českých
Budějovic. Na konci září jsme se rozhodli Maksovi napsat. Zajímalo nás,
jak se mu daří. Maks se ozval. Těší nás, že rád vzpomíná na lánskou školu.
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Máte-li zájem, přečtěte si dopis, který nám poslal. Dopis ponecháváme bez
úpravy.
Dobrý den paní učitelko. Tento dopis je o mých dobrodružstvích.
Stěhování do jiného města
Mezi 1. a 12. srpnem: S rodiči jsme si pomalu balili věci a také věci na
tábor, ale nějak jsem se cítil podivný. 13. srpna jsme naházeli věci na
dodávku. Další den jsme jeli do Budějovic, po cestě se nic zajímavého
nestalo. Vyložili jsme si věci, naladil jsem se do tábora.
Tábor
15. srpna: S tátou jsme posnídali a jeli autem do tábora. Jeli jsme dlouho.
Když jsme dorazili, udělal jsem test, test byl negativní, nebyl jsem
překvapen. Usadil jsem dům ve druhém patře a šel spát. Celých 10 dní v
táboře se nic moc nedělo, ale obecně se mi tábor líbil.
Škola
25. srpna: Rozloučil jsem se s přáteli v táboře a táta mě odvez domů,
ráno táta odjel do Úpice, protože byl zadržen v práci. Moje matka a já se
usadili v novém prostředí pro nás a také jsme koupili vše co já potřebovali
do školy.
1. září: Šel jsem do školy, měl jsem obavy, ale všechno šlo dobře, třída
byla průměrná, ne nejlepší, ale ani nejhorší. Máme v třídě 16 žáků. V naší
třídě nemáme rusky mluvící. Časem jsem si na to zvykl a už je mi dobře.
Nová škola bude o něco horší než Úpice-Lány, ve všem kousek po kousku:
v jídle, v učitelích, v dětech. Ale je dobrá.
Budu si pamatovat o Lánach a nikdy na ně nezapomenu, nezapomenu na
lidi, děti, učitele, spolužáky, kteří mi dávali naději a cestu životem.
Řekněte mým spolužákům, že já moc po nim stýskám.
Maks Kutsyn
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Sbìr bylin
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Keramika pro veøejnost
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Medové trhy nebudou
Zdraví žáků, rodičů, zaměstnanců a přátel naší školy je pro nás prioritou.
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsme se rozhodli ani v letošním
roce NEUSPOŘÁDAT MEDOVÉ TRHY. Jděte raději ven na čerstvý
vzduch a dodržujete epidemiologická nařízení, ať se můžeme na této akci
sejít alespoň v roce 2022.
Děkujeme za pochopení, zaměstnanci ZŠ Úpice-Lány

pøipravujeme

Vydává Základní škola Úpice-Lány
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