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Naši “NEJ” v únoru 2022
Nejlepší sportovci měsíce (6.–9. tříd):

Kateřina HORÁKOVÁ (8. A)
Šimon SOUČEK (8. B)

Nejlepší sběrač bylin měsíce:

Daniela STRACHOTOVÁ (4. A)

Hádanky na Moodlu:
(3 vylosovaní z 15 autorů 100% odpovědí)

Pavel JOB (8. A)
Jan BALCAR (7. A)
Eliška STARÁ (6. B)

2

Mezi ocenìnými i naši sportovci
V úterý 8. 3. 2022 proběhlo v úpickém divadle
slavnostní vyhlášení ankety Sportovec Úpice 2021.
Mezi oceněnými byli i reprezentanti naší školy. Titul
Kolektiv roku získala běžecká štafeta ZŠ Úpice-Lány
ve složení Barbora Horáková, Kateřina Horáková,
Štěpán Smékal a Tomáš Tomčiak. V kategorii
Mládež převzali trofej Ondřej Souček a Jiří Peterka.
Všem jmenovaným moc gratulujeme. Zároveň
děkujeme šesti žákyním z osmých tříd, které se
výborně osvědčily jako hostesky a výrazně slavnostnímu večeru dodaly
punc profesionality.

(Ks)

Nejlepší v okrese
Vynikajících výsledků dosáhli žáci Základní školy Úpice-Lány v okresním
kole Zeměpisné olympiády. Jejím vítězem se v konkurenci 22 žáků 6. tříd
okresu Trutnov, kteří se ze školních kol kvali kovali, stal Patrik Vít. Skvělé
3. místo pak obsadila Marie Vlčková (oba 6. B a shodou okolností oba
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z Maršova u Úpice). Blahopřejeme! Jmenované duo reprezentantů zároveň
postupuje do krajského kola.

Výborných umístění dosáhli také sedmáci. Mezi 25 soupeři obsadili
velmi solidní pozice: 6. Vojtěch Škoda (7. A), 9. Jan Balcar (7. B) a 10.
Tomáš Hofman (7. A). V soutěži žáků 8. a 9. tříd, které se zúčastnilo 29
mladých geografů, byl z lánských nejúspěšnější Adam Semerák (8. B).
(Ks)

Školní kolo mladého demosthena
Z důvodu onemocnění covid-19 proběhla
v loňském školním roce třídní i školní kola této již
tradiční soutěže pouze formou on-line. Letos jsme
sice z důvodu karantén museli termín školního kola
několikrát posunout, ale nakonec se podařilo uskutečnit prezenčně.
V úterý 8. 3. 2022 se tedy ve 14:00 hodin sešlo v učebně 8. B celkem
23 nejlepších řečníků 2. stupně. Porota hodnotila originalitu tématu, práci
s informacemi, práci s hlasem a úroveň projevu. V kategorii 6.–7. tříd na 1.
místě skončila Natálie Tomková (6. B), 2. místo patří Janu Kašparovi (7. A)
a o 3. místo se podělily Lenka Bekrová (7. B) a Karolína Duchová (6. B).
Mezi řečníky 8.–9. tříd si nejlépe vedla Dorota Vojtěchová (9. A), 2. místo
získaly Anežka Kultová (9. A) a Tereza Košnarová (8. B) a na 3. stupínku
skončila Zuzana Marešová (8. A). Zvláštní cenu poroty získali Šimon
Strachota z 6. A a Kateřina Horáková z 8. A.
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Všem zúčastněným děkujeme za odvahu vystoupit s vlastním textem.
Nejúspěšnější žáci získají diplom a drobnou odměnu, všichni také pochvalu
do žákovské knížky.
(Pk Č)

Láòáci si odvezli pìt medailí ze ZBL
Po roční pauze se na začátku prosince Mikulášským během rozběhl 28.
ročník Zimní běžecké ligy pořádané Maratonstavem Úpice. I přes přísná
covidová opatření a rozmary zimního počasí proběhlo všech sedm závodů.
Běželo se na sněhu, ledu, blátě, za mrazivého počasí a větru. Lánští žáci
reprezentovali nejen svoji školu, ale i mateřský sportovní klub. Polovina
z nich potom stála na stupních vítězů. Vítězem se stal Šimon Souček (8. B),
stříbro získal Tomáš Tomčiak (7. B), třetí byl Tomáš Havlíček (2. A) a
Kateřina Horáková (8. A). Velkou pochvalu zaslouží Matěj Prokop (4. A),
Eliška Lysická a Natálie Prokopová (obě 6. A), Katka Horáková a Šimon
Souček, kteří absolvovali všech sedm závodů. Slavnostní vyhlášení celého
ročníku proběhlo v neděli 6. března 2022. Někteří z nás toto vyhlášení
pojali opět běžecky a zúčastnili se tradičních závodů Městské okruhy a
Úpická desítka.

(Jč)
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Dìtský parlament
Barevné dny: 11. 4.—13. 4.
(Každý den přijdeme všichni v jiné barvě.)

Hledání velikonočních kraslic: 13. 4.
(První stupeň bude hledat v parku před školou ukryté kraslice.)

Čarodějnický rej: 29. 4.
(Pro první stupeň bude připravena
čarodějnická stezka plná úkolů.)

Kovbojská víkendovka: 13. 5.—14. 5.
(V pátek a sobotu se z nás stanou kovbojové, čeká nás spousta soutěží a zábavy.)

Přehozený den: 18. 5.
(Chlapci přijdou jako dívky a dívky jako chlapci.)

Těšíme se, že si to všichni užijeme!
(DP, Dorota Vojtěchová)

Soutì k zimní olympiádì v Pekingu
Po 17 dnů se zájemci z 1. a 2. stupně účastnili
soutěže k zimní olympiádě v Pekingu. Každé
ráno se na sportovní nástěnce a na webových
stránkách školy objevila jedna aktuální otázka,
na kterou žáci měli možnost odpovědět vždy do
druhého dne. Soutěže se zúčastnilo 33 žáků. Osm z nich správně
odpovědělo na všech 17 otázek a získalo sladkou odměnu. Z úspěšných
řešitelů byli potom 24. března 2022 vylosování tři šťastlivci, kteří obdrželi
věcnou cenu. Žákům 2. stupně byly připsány body do hodnocení tělesné
výchovy.
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POŘADÍ

TŘÍDA

POČET BODŮ

Daniela Strachotová

4. A

17 bodů

Jan Folc

4. A

17 bodů

Vojtěch Sobolík

6. B

17 bodů

David Suchánek

6. B

17 bodů

Martin Hofman

7. A

17 bodů

Tomáš Hofman

7. A

17 bodů

Kateřina Horáková

8. A

17 bodů

Barbora Horáková

9. A

17 bodů

Ondřej Píša

5. A

16 bodů

Eliška Lysická

6. B

16 bodů

Radek Langer

6. B

16 bodů

Eliška Stará

6. B

16 bodů

Natálie Tomková

6. B

16 bodů

Patrik Vít

6. B

16 bodů

Karel Píša

8. A

16 bodů

Dominika Strachotová

8. A

16 bodů

Michal Krčmář

3. A

15 bodů

Jakub Krčmář

7. A

15 bodů

Jan Balcar

7. B

15 bodů

Natálie Janovská

8. A

15 bodů

21.

Zuzana Marešová

8. A

14 bodů

22.

Šimon Zelinka

6. B

11 bodů

David Švrčina

7. B

11 bodů

Barbora Kultová

6. B

10 bodů

Barbora Vránová

7. A

10 bodů

26.

Veronika Hejcmanová

9. A

9 bodů

27.

Marie Vlčková

6. B

8 bodů

28.

Jan Kašpar

7. A

7 bodů

29.

Natálie Prokopová

6. A

6 bodů

30.

Laura Vojtěchová

6. B

5 bodů

Denis Suk

7. B

5 bodů

Jan Dvořák

3. A

3 body

Vojtěch Škoda

7. A

3 body

1.

9.

17.

24.

32.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

(Jč)
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Sedmáci na výstavì
Jak si nejlépe zopakovat učivo z
přírodopisu? Přece názornou
ukázkou přímo v praxi. Sedmáci
navštívili výstavu drobného zvířectva.
Vyslechli si odborný výklad pana
Jana Balcara a jeho syna Jeníka o
chovu těchto zvířat, jejich
domestikaci i o stavbě těla.
Dozvěděli jsme se také, čím se tato
zvířata živí. Zvířátka jsme si mohli nejen pohladit, ale i pochovat. Nikdo
nám neutekl, neuletěl ani neklovl nás. Děkujeme moc!

(Ji, Jč)

Prase umí èíst
To není legrace. Opravdu lze přes
prasečí čočku číst text. Účastníci
dalšího přírodovědného setkání na
zdravotnické škole si to mohli ověřit
v sobotu 19. března 2022 ihned na
prvním stanovišti, kde na ně čekala
pitva prasečího oka. Nejprve se mladí
přírodovědci seznámili se stavbou oka
8

a poté už mohli pitvat sami. Viděli zrakový nerv, sklivec a pokud byli
šikovní, získali i čistou čočku, přes kterou zkoušeli číst jednoduchý test. Na
druhém stanovišti si vyrobili originální přáníčko pro maminky a babičky ke
Dni matek. Proč originální? Bylo malované ohněm. Třetí stanoviště bylo
zaměřené na luminiscenci. Dozvěděli jsme se, která zvířata, rostliny, látky
jsou schopné světélkovat. Další bezchybná sobota v podání pořadatelů ze
zdravotnické školy. Děkujeme moc. Už se těšíme na dubnové setkání.

(Jč, Hč)

Informace výchovné poradkynì
Doučování, které reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků
ohrožených školním neúspěchem způsobeným nemožností realizace
prezenční výuky během pandemie covid-19, začalo již v září 2021. Jeho
první etapa skončila v prosinci a díky nančním prostředkům z Národního
plánu doučování pokračuje také v období leden–červen 2022.
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Na naší škole pracuje celkem 11 doučovacích skupin (4 na prvním
stupni a 7 na druhém). Ve 2 dalších případech jsou žáci doučováni
individuálně. Doučování je většinou zaměřené na přípravu z matematiky a
češtiny. Skupiny nejsou uzavřené, kdokoliv z žáků bude mít zájem, může se
přidat. Stačí se pouze domluvit s vyučujícím.
Žáci 9. třídy pomalu nišují s přípravou na jednotné přijímací zkoušky.
Ty po dvouleté pauze proběhnou v řádném dubnovém termínu, a to v úterý
12. dubna a ve středu 13. dubna. Žáci hlásící se na osmiletá gymnázia
vykonají zkoušky o týden později. V květnu je potom možné zkusit štěstí
v náhradních termínech. Jsou však určeny pro žáky, kteří se nemohli
dostavit jen z opravdu vážných důvodů v řádném termínu. Přejeme našim
deváťákům hodně štěstí. O výsledcích přijímacího řízení vás budeme i
nadále informovat. Žákům vycházejícím byly vydány tzv. zápisové lístky,
kterými potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole.
Stejně jako vloni i letos plánujeme pro případné zájemce z 8. tříd
uspořádat z češtiny „JPZ nanečisto“.
(Vč)

Pøednáška o jaderné energetice
Máme se bát jaderné elektrárny? Proč se bojíme létat letadlem? Jak hodně
nebezpečné je úložiště jaderného odpadu? Co kolem nás je radioaktivní?
Jak dlouho bude radioaktivní vyhaslé jaderné palivo? Tak na tyto a mnohé
další zajímavé otázky týkající se jaderné energetiky a všeho, co s ní souvisí,
dostali odpověď žáci 9. třídy během dvouhodinové besedy s pracovníky
ČEZ ve čtvrtek 24. března 2022. A věřte, nebo ne – o legraci nebyla
nouze.
V průběhu přednášky ale deváťáci nebyli pouze pasivními posluchači.
Dostávali otázky, na které společně hledali odpovědi. Nejrychlejší autor
správné odpovědi byl vždy odměněn drobnou
cenou.
Přednášku uspořádala paní učitelka
Iveta Jiříčková v rámci hodiny fyziky. Přesto si
žáci odnesli i zajímavý poznatek, který
uplatní v hodinách češtiny, konkrétně při
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výuce slohu. Zde se totiž učí o mluveném projevu, o tom, jakým způsobem
zaujmout posluchače, jaké volit jazykové prostředky, jak pracovat s hlasem,
jaké použít prostředky mimoslovní komunikace apod. A právě v těchto
dovednostech vynikali oba lektoři. Patří jim tedy velký obdiv za předvedené
výkony. A deváťákům zase pochvala za vzorné chování.
(Vč)

Jak to vidím já . . .
„Chceš-li žít, zvykni si na mizerné počasí a nespravedlnost lidí“.
Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799)
Byl německý osvícený autor aforismů, fyzik, astronom
a matematik. Jeho výrok jsme vybrali pro měsíc březen.
Toto přísloví znamená, že když někdo ve skupině lidí provede špatnou věc,
mohou být potrestání všichni. Čekáte, že bude hezky, protože dnes svítí
slunce, ale potom celý den prší. Jednou šel Petr se zbytkem třídy do muzea.
Paní učitelka řekla, že pokud bude někdo dělat hlouposti, bude celá třída
psát trest. Jirka, Pavel a Štěpán si při celé přednášce pořád povídali. Paní
učitelka je několikrát napomenula, ale nepomohlo to. Když jsme přišli
zpátky do školy, museli jsme všichni psát trest. Všichni byli na Jirku, Pavla a
Štěpána naštvaní. Petrovi to přišlo nespravedlivé, že musí trest psát všichni.
Proč ne jenom oni? Musel se s tím smířit a poznal, že život někdy nemusí
být spravedlivý.
Martin Hofman, 7. A
Život mi přináší různé situace, které nejsou vždycky pěkné a nemusím mít
z nich pokaždé radost. A stejné je to i s lidmi. Někteří umí člověka odsoudit
bez důvodů a znalostí jeho situace nebo i podle nějaké jeho odlišnosti.
Myslím si, že toto se stává nejspíš každému.
Ale my bychom se s tím měli naučit vyrovnávat. Vnímám to jako
každodenní překážky, které buď překonám, nebo se z nich složím. Čím
starší jsem, tím se postupem času učím překonávat složitější překážky.
Snahou je vždy hledat řešení.
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Mým cílem není bojovat s mizerným počasím a nespravedlností lidí,
ale žít tak, aby mě krizové situace nezničily.
Jan Balcar, 7. B
K tomuto výroku mám jednu příhodu.
Moje mamka musela jet do nemocnice na nějaká vyšetření. V ten den
jí nebylo moc dobře, protože se špatně vyspala a bolelo ji celé tělo.
Když čekala v čekárně na chvíli, kdy ji doktor zavolá, musela si
odskočit na toaletu. Když odcházela, v čekárně seděla jedna starší paní,
ale nemyslela si, že by mohla udělat věc, kterou nakonec udělala. Mamka
si nechala v čekárně batoh, protože věděla, že se vzdálí jenom chvíli.
Batoh měla těžký, měla v něm věci, které moc nepotřebovala, ale také tam
měla peněženku s penězi. Když vyšla ze dveří, viděla, že starší paní se
poposedla blíže k jejím věcem. Nepřikládala tomu ale větší pozornost. Po
chvíli se starší paní zvedla a odešla se slovy: „Dávejte si, laskavě, pozor na
své věci.“ Mamka si pomyslela, že je nějaká divná, ale jen mávla rukou a
nechala to být.
Když přijela domů a připravovala si peníze na úhradu zásilky, která jí
měla další den dorazit, něco se jí nezdálo… Chybělo jí 500 Kč! Mamka
dobře věděla, kolik měla v peněžence při cestě do nemocnice. Byla si jistá,
že peníze musel ukrást někdo právě v nemocnici. Nemusela dlouho
přemýšlet, kdo byl tím zlodějem. Ano, byla to ta starší paní, se kterou se
setkala v čekárně. Bohužel bylo už pozdě s tím cokoliv udělat.
Mamka zůstala bez svých pěti stovek. Paní byla naopak o 500 Kč
bohatší. Je možné, že okradla i někoho dalšího. Snad jí to vesmír vrátí a
ztratí 3x více peněz, než lidem odcizila.
Sindy Ďuranová, 7. A
Chlupatá radost
Šárka už od narození měla pejska, zlatého retrívra, který se jmenoval Ben.
Prožila s ním dlouhá léta, starala se o něj, hrála si s ním, chodila na
procházky.
Před týdnem Šárka oslavila své třinácté narozeniny, oslavu si opravdu
užila. Ale něco bylo špatně. Věrný kamarád Ben byl smutný, stále unavený,
začal kašlat. Při vyšetření veterinář zjistil, že Beník má vodu na plicích, a
12

předepsal mu léky. Šárka věřila, doufala, že se pejsek brzy uzdraví, ale
Benovi bylo stále hůř. Po dohodě s lékařem se rodiče rozhodli ukončit
Benovo trápení a nechali ho uspat.
Šárka byla velmi smutná, čtyřnohý kamarád jí moc chyběl. Myslela,
že je konec světa, nic už nebude jako dřív. Ale bylo!
Po nějaké době se na ni z otevřených dveří vyřítilo
malé chlupaté štěně. To bylo překvapení!
A ta radost! Svět byl zase o něco hezčí – nejen pro Šárku,
ale i pro celou její rodinu.
Lucie Horáková, 6. A
Gymnastka
Tento příběh je o šestnáctileté Kláře, úspěšné gymnastce.
Krátce před důležitou soutěží se stala obětí autonehody, upadla do kómatu
a probudila se v nemocnici s jednou nohou zlomenou, druhou roztříštěnou.
„Kde to jsem?“ ptala se tichým hlasem.
Prostředí kolem sebe nepoznávala, nic si nepamatovala, vše jí vysvětlila
zdravotní sestřička. S gymnastikou je konec, myslela si.
Klára prodělala několik operací, čekala ji půlroční rehabilitace.
Během ní se spřátelila se svojí fyzioterapeutkou Lenkou. Pravidelně spolu
cvičily, a když se uzdravila, vzala ji Lenka na odreagování do svého
hiphopového týmu. Klára hiphopu úplně propadla a i se šrouby v nohách
se rozhodla naučit pár gymnastických cviků a zařadit je do svého
vystoupení.
Nakonec se vrátila i ke gymnastice – přijala nabídku vystoupit před
trenérkou úspěšného týmu UCLA. Předvedla gymnastické prvky v
kombinaci s hiphopem. Trenérka byla nadšená, Klářina vystoupení zaujala
porotce, líbila se soutěžícím. Po čase se prvky hiphopu staly součástí
gymnastických vystoupení. Nebýt Klářiny autonehody, nevznikl by tento
styl gymnastiky.
Sabrina Roudná, 6. A
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Den zemì a igelitiáda
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pøipravujeme

Vydává Základní škola Úpice-Lány
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