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POČTY TŘÍD A ŽÁKŮ, VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, PRACOVNÍCI
ŠKOLY, ŠKOLSKÁ RADA
Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo naši školu 270 žáků, jež byli vyučováni ve
12 třídách. Oproti minulému školnímu roku se počet tříd snížil o jednu, speciální třída nebyla
otevřena. Při škole dále fungovala školní družina rozdělená do dvou oddělení, do kterých
docházelo 60 dětí, školní klub sdružující 118 dětí a nabízející 13 zájmových útvarů, do
kterých docházelo 211 žáků, a školní jídelna schopná připravit denně až 450 obědů.
Žáci 1. až 9. ročníku byli vzděláváni podle ŠVP Blahováček, který v letošním školním
roce nedoznal větších změn.
Žáci s vývojovými poruchami učení jsou integrováni v běžných třídách. Žáci s těžšími
poruchami učení mají individuální vzdělávací plány. Tyto plány jsou vypracovány třídním
učitelem ve spolupráci s ostatními vyučujícími, Pedagogicko – psychologickou poradnou v
Trutnově a rodiči. V letošním školním roce poprvé probíhaly na konci prvního pololetí
konzultace s rodiči týkající se individuálních vzdělávacích plánů a jejich plnění. Žákům se
zvýšeným normativem je v dostatečné míře věnována individuální péče i mimo výuku. Na
základě diagnostikace jsou všem žákům s vývojovou poruchou učení, či s jiným zdravotním
postižením, poskytovány úlevy dle vyučovaného předmětu, druhu poruchy a její závažnosti.
Některým žákům jsou pro výuku podle potřeby poskytovány různé kompenzační pomůcky.
Našim nejmladším žákům, kteří mají problémy s výslovností, je věnována pravidelná
logopedická péče. V 7. ročníku byl také integrován žák se svalovou dystrofií a v 1. ročníku
autistka. Oba měli k dispozici pedagogického asistenta.
Celkem ukončilo základní vzdělávání 40 žáků, z toho 38 žáků z 9. ročníku a 2 žáci z 8.
ročníku. Jeden žák nebyl umístěn ze zdravotních důvodů. Všichni ostatní žáci byli umístěni, a
to následovně: 56% žáků bylo přijato na studijní obory středních škol (z toho 1 žák na
gymnázium, 6 žáků na SŠ technického zaměření a 15 žáků na ostatní SŠ). Zbylí žáci byli
přijati na obory středních odborných učilišť. Šest žáků (tj. 21% žáků pátých tříd) bylo přijato
ke studiu víceletého gymnázia.
K zápisu do 1. tříd přišlo celkem 48 žáků. Do 1. tříd bylo přijato 42 žáků (z toho 8 dětí
s odkladem z předchozího roku) a 6 žákům byl dán odklad.

PŘEHLED TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012
Třída Třídní učitel (ka)

Celkový počet žáků Dívek Chlapců

I. A

Mgr. Daniela Mikešová

19

10

9

I.B

Mgr. Eva Prouzová

22

13

10

II. A

Mgr. Radka Řeháková

23

13

10

III. A Mgr. Marie Hubálovská

24

10

14

IV. A Mgr. Veronika Prouzová

19

9

10

IV.B

Mgr. Blanka Pavlásková

17

7

10

V. A

Mgr. Šárka Paulusová

29

17

12

154

79

75

VI. A Mgr. Renata Kafková, Ph.D.

28

8

20

VII. A Václav Král

24

11

13

VIII. A Ing. Jaromír Beránek

26

8

18

IX. A Mgr. Silvie Žďárská

19

8

11

IX. B PaedDr. Věra Nývltová

19

10

9

Celkem za II. stupeň:

116

45

71

Celkem za školu:

270

124

146

Celkem za I. stupeň:

PRACOVNÍCI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012
Kolektiv zaměstnanců školy doznal v letošním školním roce pouze minimálních změn.
Výuku hudební výchovy zajišťovala od září do května Mgr. Petra Nývltová, která nahradila
Mgr. Jana Vídeňského. Na škole působili nově dva asistenti pedagoga – Radka Štěpánská a
Zdeněk Zajac. Konkrétní personální obsazení pracovních míst přináší následující přehled:
Celkem: 31 (z toho 26 žen)

z toho: 22,5 pedagogických pracovníků
(z toho 2,5 vychovatelek a 2 asistenti pedagoga)
0,5 hospodářka
4 správní zaměstnanci
4 zaměstnanci ve školní jídelně
Pedagogičtí pracovníci:
titul, jméno a příjmení

funkce, vzdělání, aprobace, praxe

Mgr. Martin Zakouřil

ředitel
Přírodovědecká fakulta MU v Brně,
zeměpis + matematika,
18 let

Mgr. Martin Dytrych

statutární zástupce,
Přírodovědecká fakulta UK v Praze,
zeměpis + matematika,
21 let

Mgr. Petra Báčová

výchovný poradce, učitelka na II. stupni,
Pedagogická fakulta v Hradci Králové,
český jazyk + občanská výchova,
27 let

Ing. Jaromír Beránek

metodik ICT, učitel na II. stupni,
VŠ zemědělská v Praze,
doplňující studium na získání pedagogické
způsobilosti
20 let

Eva Effenberková, DiS.

učitelka na II. stupni,
Obchodní akademie Trutnov,
Jazyková škola PASTIME Náchod,
Certificate in Englisch (University of Cambridge)
VOŠ pedagogická Litomyšl (speciální pedagogika)
8 let

Mgr. Marie Hubálovská

učitelka na I. stupni,
Pedagogická fakulta UK v Praze
učitelství pro I. stupeň základní školy a
integrované studium speciální pedagogiky
17 let

Mgr. Renata Kafková, Ph.D.

učitelka na II. stupni
Filozofická fakulta v Ostravě
německý jazyk + dějepis,
7 let

Václav Král

učitel na II. stupni,
Pedagogická fakulta v Hradci Králové,
dílenské předměty + odborný výcvik,
Fakulta tělesné výchovy a sportu, trenérská škola,
nad 32 let

Mgr. Daniela Mikešová

učitelka na I. stupni
Pedagogická fakulta UK v Praze
učitelství pro školy s mládeží vyžadující zvláštní péči,
28 let

Mgr. Petra Nývltová

učitelka Hv
Pedagogická fakulta v Hradci Králové
2 roky

PaedDr. Věra Nývltová

učitelka na II. stupni
Pedagogická fakulta v Hradci Králové
fyzika + chemie
28 let

Mgr. Šárka Paulusová

učitelka na II. stupni
Pedagogická fakulta v Liberci
český jazyk + občanská výchova
6 let

Mgr. Blanka Pavlásková

učitelka na I. stupni,
Pedagogická fakulta v Hradci Králové,
učitelství pro I. stupeň základní školy,
29 let

Mgr. Eva Prouzová

učitelka na I. stupni,
Pedagogická fakulta v Hradci Králové,
učitelství pro I. stupeň základní školy,
nad 32 let

Mgr. Veronika Prouzová

učitelka na I. stupni,
Pedagogická fakulta MU v Brně,
učitelství pro I. stupeň základní školy,
1 rok

Ing. Jitka Pulkrábková

učitelka na II. stupni
Vysoká škola chemicko-technologická Pardubice
Doplňující pedagogické studium Univerzita Pardubice
19 let

Mgr. Radka Řeháková

učitelka na I. stupni,
Pedagogická fakulta v Hradci Králové,
učitelství pro I. stupeň základní školy,
21 let

Mgr. Silvie Žďárská

učitelka na I. a II. stupni,
Pedagogická fakulta v Liberci,
učitelství pro I. stupeň základní školy,
Certificate in Englisch (University of Cambridge)
13 let

Asistenti pedagoga: Radka Štěpánská
Zdeněk Zajac
Na škole pracovalo pět dyslektických asistentek a dvě logopedické asistentky. Ve
školním roce 2011/2012 se pedagogové v rámci DVPP zaměřili na práci s počítačem. Ve
spolupráci s PdF Hradec Králové se pedagogové zúčastnili školení na různá témata – např.:
„Multimédia pro práci s postiženými“, „Počítačem podporovaná výuka“, „Práce s interaktivní
tabulí“ nebo „Technické zpracování digitální fotografie pro učitele“. Dle využití se jednotliví
pedagogové zúčastnili jednoho nebo více školení. V rámci „EU – peníze školám“ se dále 9
pedagogů zúčastnilo školení na téma „ Počítačová podpora výuky matematiky“ a 11
pedagogů školení na téma „Počítačová podpora výuky přírodovědných předmětů“. Učitelka
mající ve třídě autistku prošla školením s tématem „Strukturované učení s vizuální podporou
u dětí s PAS“.
Školní družina:
Věra Páslerová
Eva Jansová

vedoucí vychovatelka
vychovatelka

Školní klub:
Martina Šrollová

vedoucí

Nepedagogičtí pracovníci:
Hospodářka:
Martina Šrollová
Jídelna:
Pavlína Blehová
Jana Voleská
Alena Gumbírová
Jaroslava Lednová

vedoucí školní jídelny
vedoucí kuchařka
kuchařka
kuchařka

Správní zaměstnanci:
Josef Nedvěd
Zdeňka Blažková
Růžena Vávrová
Lenka Vítová

vedoucí, údržbář
uklízečka
uklízečka
uklízečka

ŠKOLSKÁ RADA
Volby do školské rady proběhly 29. srpna 2011 (zástupci pedagogů) a 10. listopadu 2011
(zástupci rodičů žáků). Od 1. ledna 2012 zasedá Školská rada v tomto složení:
Členové jmenovaní zřizovatelem:
 Šrejberová Martina
 Žlůvová Štěpánka
Členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků
 Nývltová Petra
 Riedlová Petra
Členové zvolení pedagogickými pracovníky školy
 Beránek Jaromír. Ing.
 Paulusová Šárka, Mgr.
Spolupráce mezi školskou radou a školou fungovala výborně.

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Chování:
2. stupeň
3. stupeň

I. pololetí
3 (1,1 %)
1 (0,4 %)

II. pololetí
13 (4,8 %)
6 (2,2 %)

Omluvené absence:
I. pololetí: 11 187 (průměr na jednoho žáka: 41,43)
II. pololetí: 13 856 (průměr na jednoho žáka: 51,32)
Neomluvené absence:
I. pololetí: 30 (průměr na jednoho žáka: 0,11)
II. pololetí: 95 (průměr na jednoho žáka: 0,35)
Prospěch na konci školního roku 2011/2012:
Třída Počet žáků
I.A
I.B
II.A
III.A
IV.A
IV.B
V.A

18
22
22
25
19
16
29

Vyznamenání Prospělo Neprospělo
14
21
21
17
11
6
12

2
1
1
7
7
9
15

2
0
0
1
1
1
2

VI.A
VII.A
VIII.A
IX.A
IX.B

28
22
28
19
19

5
6
1
3
1

19
15
23
15
18

4
1
4
1
0

VOLNOČASOVÉ A PREVENTIVNÍ AKTIVITY, ŠKOLNÍ KLUB
Na škole realizujeme podobně jako v letech minulých Minimální preventivní program.
Školní preventistka PaedDr. Věra Nývltová vytvořila Krizový plán školy a podílela se na
organizaci řady preventivních akcí, z nichž nejvýznamnější byl program na zlepšení vtahů ve
třídě VI.A.
Velká pozornost je dlouhodobě věnována nejen prevenci závislosti na návykových
látkách, ale i na prevenci šikany a násilí obecně, dále seznamování s možnými krizovými
situacemi, jejich příčinami, důsledky a možnými způsoby řešení.
Pro žáky, kteří se dostali do obtížné životní situace, chtějí informovat o problémech
svých kamarádů či sami chtějí někomu pomoci, je k dispozici:
 nástěnka k aktuálním problémům
 schránka na dotazy žáků
 e-mailová adresa Blahovka.pomoc@seznam.cz
Preventivní akce uskutečněné ve školním roce 2011/2012:
1. stupeň:


3. ročník: program, který se zabývá bojem proti kouření



4. ročník: beseda s příslušníky Policie ČR



5. ročník: program o šikaně a trestní odpovědnosti, přednáška zubního lékaře

2. stupeň:


6. ročník: program, který se zabývá bojem proti alkoholu, program o kyberšikaně,
beseda s gynekologem (dívky)



7. ročník: program na téma denní režim a nebezpečí anorexie a bulimie, beseda
s kurátorem



8. ročník: program, který se zabývá bojem proti drogám, přednáška o AIDS,
přednáška ortopeda



9. ročník: program „Láska ano, děti ještě ne“, program, který se zabývá bojem proti
patologickému hráčství, návštěva soudního jednání (soud pro mladistvé)

S prevencí patologických jevů úzce souvisí snaha školy vyplnit volný čas žáků a
nabídnout jim různé způsoby jeho trávení aktivním a zajímavým způsobem. Volnočasové
aktivity spadají zejména pod školní klub, který dětem nabízí trávení volného času v samotné
hlavní místnosti školního klubu, ve školní knihovně, tělocvičně a organizuje činnost řady
zájmových kroužků:


ANGLICKÝ JAZYK (1. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Marie Hubálovská



BASKETBAL (5. – 9. ROČNÍK – ZAČÁTEČNÍCI A MÍRNĚ POKROČILÍ) –
vedoucí: MUDr. Pavel Černý



CVIČENÍ NA SPORTOVNÍM NÁŘADÍ (DÍVKY Z 1. – 9. ROČNÍKU) – vedoucí:
Lenka Machová



CVIČENÍ NA SPORTOVNÍM NÁŘADÍ (CHLAPCI Z 1. – 9. ROČNÍKU) – vedoucí:
Martin Just



DRAMATICKÝ KROUŽEK (4. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Petra Báčová



FLORBAL (CHLAPCI I DÍVKY 4. – 5. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Martin Dytrych



FLORBAL (6. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Václav Král



FREERUNNING A PARKOUR (5. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Jaroslav Dohnal



HRÁTKY S ANGLIČTINOU (3. – 4. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Silvie Žďárská



KREATIVNÍ TVOŘENÍ (1. – 5. ROČNÍK, DÍVKY) – vedoucí: Mgr. Radka
Řeháková, Mgr. Veronika Prouzová



MLADÝ KAMERAMAN (5. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Ing. Jaromír Beránek



PRVNÍ KRŮČKY V NĚMČINĚ (4. – 6. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Renata Kafková,
Ph.D.



SBOREČEK (1. – 5. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Radka Řeháková



vedoucí: Václav Král



VÝTVARNÝ KROUŽEK (1. – 5. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Daniela Mikešová



ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK – vedoucí Mgr. Šárka Paulusová
Volný čas našich žáků jsme se i v tomto školním roce snažili vyplnit rovněž různými

typy soutěží, pořádaných zpravidla v odpoledních hodinách v prostorách školy a zaměřených
tak, aby si vybral opravdu každý. Jednalo se o soutěže dovednostní, sportovní, vědomostní i
takové, které měly žáky pobavit. Nejlepší účastníci byli odměňováni drobnými dárky a
diplomy. Většinu akcí organizovali učitelé nad rámec svých povinností ve vlastním volném
čase.

Značné popularitě se opět těšily tzv. víkendovky, karnevaly a odpolední či podvečerní
diskotéky.
Sportovní vyžití nabídla také v tomto školním roce chlapecká florbalová liga, školní
turnaj v šipkách, turnaj ve stolním fotbálku a turnaj v kopané.

NOVINKY VE ŠKOLE
VYBAVENÍ ŠKOLY
Významné práce proběhly na zázemí naší tělocvičny. Byly zde vyměněny veškeré
obklady, vybudován podhled na chodbě, stávající okna byla nahrazena plastovými a byly také
zrekonstruovány sprchy a WC. Samozřejmě bylo také všude nově vymalováno. To vše se
uskutečnilo jako investiční akce Města Úpice ve výši 1 999 000 Kč, na kterou byla získána
dotace z Evropského zemědělského fondu rozvoje venkova ve výši 1 300 000 Kč.
Zrekonstruovány byly také školní šatny, kde došlo k výměně podlahové krytiny, k
vymalování a k doplnění poctu skříněk tak, aby byly k dispozici všem žákům školy včetně
prvňáků. I tuto akci finančně zajistilo Město Úpice.
Opět bylo zapracováno na rozšíření fondu školní knihovny a byla zakoupena řada
drobných výukových pomůcek.

PREZENTACE ŠKOLY
I v letošním školním roce pokračovalo mnohaleté vydávání školního časopisu „Trhlej
svět“, na jehož vytváření se opět podíleli i žáci předmětu „Týmová práce“ a redaktorka z
VIII.A Aneta Staníková. Mgr. Eva Prouzová denně aktualizuje webové stránky školy, škola
publikovala články v Úpických novinách a Krkonošském deníku, o aktuálním dění rodiče i
širokou veřejnost informují také vývěska u školy či pracemi našich žáků vyzdobené výlohy
úpických obchodů.
Pokračovala rovněž velmi úspěšná spolupráce s Televizí JS („Účko“), jež kromě
klasických reportáží o významných akcích naší školy přinášela i dětské reportáže moderované
Veronikou Davidovou ze třídy VI.A a seriál „Mazlíčci“, kterým diváky provázely Veronika
Davidová a Aneta Staníková. Na přípravě tohoto seriálu reportáží o domácích mazlíčcích se
významně podílel i zástupce ředitele Mgr. Martin Dytrych. Do druhého roku existence
vstoupila školní „Blahovka TV“, jejímiž kameramany a redaktorkami jsou výhradně naši žáci.

Role režisérů a střihačů plní učitelé Ing. Jaromír Beránek, Mgr. Martin Dytrych a Mgr. Martin
Zakouřil.
Nemalý zájem vyvolaly i akce určené pro širokou veřejnost, které naše škola pořádala
buď samostatně, či ve spolupráci s dalšími partnery. S velkým ohlasem se znovu setkala
tvořeníčka neboli tvořivé dílny rodičů s dětmi, při kterých se účastníci seznámili s
halloweenskými, vánočními a velikonočními tradicemi, nasáli sváteční atmosféru, procvičili
své ruce a zapojili představivost, ale především spolu tvořivě strávili mnoho hezkých chvil.
Nemálo návštěvníků přilákaly rovněž oslavy 120. výročí založení školy, menší děti a
předškoláci v hojném počtu navštívili Sportovní dopoledne respektive Školičku nanečisto.
Značnému zájmu veřejnosti se již tradičně těšily sportovní akce Úpická laťka a Blahovka
Cup. Kulturymilovné spoluobčany potěšila četná vystoupení školního Sborečku a herců z
našeho dramatického kroužku.

11. až 15. červenec 2011: Tábor školní družiny
Nové, pěkné prostředí Hoffmanovy boudy, výborné jídlo, hodné děti, promyšlený program, až
na výjimky pěkné počasí a spokojené paní vychovatelky i zdravotnice. To byly hlavní atributy
tradičního tábora školní družiny, který se konal od 11. do 15. července 2011.
Všech třicet dětí, dvě vychovatelky a jedna zdravotnice, se sešli v pondělí 11. července v 8
hodin u školy. Všichni se po krátké cestě ubytovali, seznámili s prostředím a po obědě a
poledním klidu vyrazili do centra Janských Lázní nakoupit pohledy a na zmrzlinu. Příjemnou
procházkou došli až k pramínku lásky, kde děti čekala první ze série nachystaných her –
číselná. Úterní dopoledne bylo ve znamení her. Soutěžilo se v překážkované nebo slalomu.
Odpoledne proběhl výlet na Černou horu. Lanovka děti vyvezla nahoru a dál už pokračovaly
pěšky. Nejprve se šly podívat na vyhlídku, odkud mohly obdivovat nejvyšší horu Sněžku. Pak
už účastníky cekalo plnění první tlapky mlčení. Při zpáteční cestě k Hoffmanově boudě
museli všichni mlčet. Kdo nevydržel poprvé, dostal druhou šanci. Cesta byla náročná, nohy,
hlavně kolena, bolely, a tak se paní vychovatelky rozhodly boj o tlapku ukončit o něco dříve,
čímž udělaly radost všem dětem. Na středeční dopoledne se těšili všichni příznivci adrenalinu
– čekalo je totiž lezení v lanovém centru. Nejprve šli jakožto nejstarší čtvrťáci, naposledy
nejmladší prvňáčci. Všichni prokázali svoji šikovnost, a tak splnili další tlapku. Odpoledne se
Hoffmanova bouda proměnila v ráj masek, neboť se konal karneval. Všechny masky byly
krásné, ale nejvíce překvapil Martin Staník, který si přivezl i paruku a převlékl se za servírku.
Masky se promenádovaly, tančily na diskotéce a soutěžily. V noci se uskutečnila stezka
odvahy, která se pro silný déšť musela přesunout do vnitřních prostor chaty. Tlapku odvahy
splnili všichni. Čtvrteční počasí narušilo dopolední program, na chatě se tak hrály hry,
malovaly největší zážitky tábora apod. Odpoledne již vysvitlo sluníčko a naši táborníci
vyrazili na bungee trampolíny. Cestu zpátky na chatu zpestřilo hledání a plnění různých úkolů
– děti zpívaly, poznávaly stromy, zkoušely jazykolamy, vymýšlely říkanky a u chaty hledaly
poklad, který nakonec objevila Eliška Mesnerová. Po večeři se rozdávaly diplomy a ceny ze
všech soutěží, jež děti během táborového pobytu absolvovaly. Speciální cenu obdržel Jan
Krejcar – za největšího jedlíka, a kuchařka (a majitelka v jedné osobě) za výborné jídlo a
skvělé prostředí. Všichni dostali přehled splněných tlapek – kromě výše zmíněných
byla ještě tlapka dobrého skutku.

ZÁŘÍ

1. září 2011: Slavnostní vítání prvňáčků
Školní rok začal
1. září 2011
premiérově pro
42 prvňáčků v
naší škole. Na
jejich
první
školní cestě je
doprovázelo
sluníčko, dobrá
nálada,
paní
učitelky
z
mateřinek
a
samozřejmě
ti
nejbližší – rodiče, sourozenci a prarodiče. Svátečně nastrojené, s novými aktovkami na zádech
a s očekáváním v očích je ve školní jídelně přivítal pan ředitel Mgr. Martin Zakouřil a úpický
místostarosta Ing. Zdeněk Peterka. Oba dětem popřáli, aby se jim ve škole líbilo, aby zde
našly plno nových kamarádů, aby je škola bavila a brzy se začaly kamarádit s písmenky a
čísly. Po krátkém kulturním vystoupení starších spolužáků už budoucí prvňáčky čekal slib
školáků: „My se školy nebojíme, číst a psát se naučíme!“ Kornout sladkostí a pamětní list
završil slavnostní okamžik a z předškoláků se rázem stali školáci. A pak už si paní učitelky
odvedly své žáčky do tříd, kde na ně čekala další překvapení. Na závěr prvního školního dne
se dostalo všech potřebných informací i rodičům novopečených školáků.
Třídu I.A navštěvuje 19 žáků, z toho 10 dívek, třídní učitelkou je Mgr. Daniela Mikešová.
Rodiče 18 žáků uvedli jako bydliště Úpici, jedna žákyně dojíždí z Havlovic. Třída I.B čítá 23
žáků, z toho 13 dívek. Třídní učitelkou je Mgr. Eva Prouzová. Celkem 17 dětí bydlí v Úpici,
pět v Suchovršicích a jedno ve Svobodném. Velkou zajímavostí této třídy jsou trojčata
Zárubovy. Na trojčata totiž se v naší škole nepamatují ani největší pamětníci.
7. září 2011: Konkurz na členy týmu Blahovky TV
Ve středu 7. září 2011 se uskutečnil konkurz na posty redaktorek a kameramanů naší školní
televize Blahovky TV. Ze 14 uchazeček na místa redaktorek byly vybrány Renata
Galušcáková (5.A), Karolína Kopecká (9.A), Barbora Müllerová (5.A), Tereza Seidelová
(9.A), Aneta Staníková (8.A), Eliška Vodičková (7.A), Nika Vojnarová (7.A) a Eliška
Žlůvová (5.A). Ze 6 kandidátů na místa kameramanů uspěli Otakar Bárta (7.A), Jan Roženský
(5.A) a Jirí Štovícek (5.A). Tým bude nadále pracovat pod vedením Elišky Vodičkové.
14. až 17. září 2011: Program pro zlepšení vztahů v VI.A
Na počátku letošního školního roku vyjeli do
krásné podzimem vybarvené přírody Obřího
dolu naši šesťáci. Program se v této třídě
uskutečnil proto, že žáci procházeli dvěma
významnými změnami – kolektiv vznikl
spojením dvou tříd, ze kterých část dětí
odešla na víceleté gymnázium, a zároveň
absolvovali přechod na II. stupeň. Protože se
některé děti navzájem málo znaly, začaly
paní učitelky PaedDr. Nývltová a Ing.
Pulkrábková
bohatý
program
seznamovacími hrami, např. „Reportéři“ či

„Ptáčci“. K upevnění vztahů v nově vzniklé třídě napomohlo
cvičení důvěry se zavázanýma očima, různé soutěže ve
družstvech, postřehové a znalostní soutěže, psaní básniček i
pohádek, plnění různých úkolů jednotlivci, ve skupinkách, ale i
celým kolektivem. Tým šesťáků s vlastním režisérem svým
učitelkám zahrál pohádku O Červené Karkulce. V pátek přijela za
dětmi na návštěvu jejich nová třídní učitelka Mgr. Kafková,
Ph.D. Zahrála si s nimi hru špikovanou, zazpívala a zatančila si se
svými novými žáky u mandaly, kterou děti samy vytvořily z
přírodního materiálu. Šestáci předali paní učitelce nově vytvořená
pravidla třídy. Věříme, že třída VI.A bude vztahy v kolektivu
upevňovat po celý zbytek školní docházky.
15. září 2011: Soutěž v hodu vlaštovkou
Do soutěže v hodu vlaštovkou se ve čtvrtek
15. září 2011 přihlásilo 69 žáků I. stupně. Ve
velké tělocvicně pro ně bylo připraveno
zhruba padesát stejných vlaštovek. Všichni
účastníci si mohli několik hodů vyzkoušet
„nanečisto“ a teprve pak přistoupit k hodům
soutěžním. Každý měl celkem tři pokusy.
Měřena byla vzdálenost od místa hodu k
místu prvního dotyku vlaštovky s podlahou
tělocvičny. Všem byly zapsány pouze
nejdelší hody. Podle jejich délky pak bylo
určeno poradí. Nejdále doletěla vlaštovka
Petra Kavana, a to do úctyhodné vzdálenosti
13 m a 35 cm. Petr se tak stal absolutním vítězem soutěže a zároveň překonal několik let starý
rekord školy. Nejen Petr, ale i další nejlepší z každé kategorie byli odměněni diplomem a
sladkostí.
19. září 2011: Návštěva vzdělávacích programů
Pondělí 19. září 2011 bylo věnováno návštěvě vzdělávacích programů. Děti z I. stupně
navštívily Theatrum Musicae aneb veselý výchovný koncert připravený skupinou Ritornello,
během kterého se seznámili s různými druhy historických hudebních nástrojů a jejich úlohou
v dobové hudbě, zahrály si a zazpívaly. Jejich starší spolužáci z II. stupně se v rámci
přírodovědně-zeměpisného vzdělávacího projektu Planeta Země 3000 dozvěděli spoustu
informací o Číně, na niž byl pořad zaměřen.
20. září 2011: Soutěž znalců filmu
Soutěž „Znáš herce, herecky, filmy?“ proběhla v úterý 20. září
2011 na II. stupni naší školy. Soutěžící byli rozděleni do dvou
kategorií. Mezi šestáky a sedmáky se ziskem 17 bodů nejlépe
uspěla Veronika Davidová ze 6.A. V kategorii žáků 8. a 9.
ročníku zvítězila Aneta Staníková (8.A) se 20 body. Nejlepší z
každé kategorie byli odměněni diplomem a sladkostí.

22. září 2011: Informativní rodičovské schůzky v V.A a VI.A
Příchod nového školního roku a přechod na II. stupeň obzvlášť není náročný pouze pro žáky,
ale i pro jejich rodiče. Nové třídní učitelky Mgr. Paulusová a Mgr. Kafková, PhD. proto
sezvaly rodiče žáků páté a šesté třídy, aby je blíže seznámily s prostředím, ve kterém se budou
jejich děti pohybovat, i se zásadami a pravidly platícími na II. stupni.
24. září 2011: Oslavy 120 let školy

První budova školy byla otevřena 13. září 1891. Byla jednopatrová a městskou pokladnu
přišla na 20 000 zlatých. Přesně po 120 letech a 11 dnech se za mikrofon ve školní jídelně
postavili ředitel školy Mgr. Martin Zakouřil a úpický starosta Ing. Jaroslav Hůlek, aby
přivítali stovky návštěvníků a uvedli tak do pohybu program oslav. Ten probíhal ve čtyřech
základních směrech.
Kulturní vystoupení měla zázemí právě ve školní jídelně. Osobností oslav se jistě stal
Vladimír Plicka, dlouholetý kameraman
České televize a syn našeho bývalého
učitele, národního umělce Karla Plicky,
který přítomné zaujal poutavým vyprávěním.
Moderátorka Veronika Davidová uvedla
mimo jiné vystoupení našich nejmenších
žáčků „Pejsek a kočička“, ukázku
spartakiádního vystoupení a písničky
v podání školního sborečku. Nechyběla ani
zástupkyně bývalých učitelů, paní Amálie
Černá, a bývalý žák Michal Šeps. Zajímavé
bylo určitě i vystoupení Matyáše Nývlta či
scénka „První
den ve škole“.
Po celou dobu oslav byla všem návštěvníkům umožněna
prohlídka prostor školy. Budova prvního stupně na ně „dýchla“
současností školy. Prezentace školního vzdělávacího programu,
činnosti školní družiny a zájmové činnosti zpestřila krátká
vystoupení našich malých žáčků.
Třídy na druhém stupni byly zase ve znamení „výletu“ do
minulého století. Rodičům a prarodičům současných žáků měly
připomenout časy jejich školní docházky. Návštěvníci si mohli
vyzkoušet vázání pionýrského šátku, výrobu mávátek či psaní
skutečným perem a to ještě v azbuce, řešili množinové úkoly,
absolvovali brannou výchovu, pohráli si s dobovými hračkami a

hrami a své vzpomínky prověřili v kvizu „Vzpomenete si?“.
Po takto náročném programu nikdo neodmítl občerstvení, které bylo k dispozici jak v jídelně,
tak i ve speciální občerstvovací třídě.
27. září 2011: Do knihovny pro dort
Paní knihovnice Jana Šimková z místní
městské knihovny pozvala v úterý 27. září
2011 děti z prvních tříd na první návštěvu
knihovny. Prvňáčci si prohlédli dětské
oddělení, popovídali si o knížkách, které
znají, a dozvěděli se, že si je zde mohou
vypůjčit. Také si společně povídali o tom,
jak se o knížky dobře starat a co knihy
nemají rády, ba co jim přímo škodí. Pak jim
paní knihovnice přečetla pohádku o
zvířátkách a děti soutěžily, kdo namaluje k
pohádce hezčí obrázek. A protože se
všechny děti moc snažily, za odměnu dostaly
velký dort, který pak ve škole společně snědly, a jejich obrázky budou po celý rok zdobit
knihovnu.

30. září 2011: Školní družina na výstavě
drobného zvířectva
Poslední
zářijový víkend
uspořádali
chovatelé z Úpice a okolí výstavu drobného
zvířectva v areálu na Podrači. V pátek 30.
září na výstavu zavítaly i děti ze školní
družiny, které si se zaujetím prohlížely velké
množství zvířátek – kachny, husy, slepice,
králíky či holuby. Největším lákadlem se ale
stala tombola, ve které skoro každý vyhrál. Z
výstavy se malí návštěvníci vraceli se
spokojenými úsměvy a spoustou dojmů.

ŘÍJEN

4. říjen 2011: Zahájení XIII. ročníku florbalové ligy chlapců
S novým školním rokem začal i další, v poradí již XIII. ročník školní florbalové ligy chlapců.
Do celoročního klání se přihlásilo celkem šest týmů:
 ČCHS VÝSTAVNÍCH KANCŮ: Jakub Fejfar, Tomáš Kubeček, Filip Kunc, Zdeněk
Ledvina, Daniel Souček
 DISASTER: David Beier, Radim Kejzlar, Vojtěch Levinský, Pavel Šrejber, David
Wajsar
 FC ŇOUMOV: Zdeněk Čudka, Jakub Dytrych, Tadeáš Haase, Vojtěch Kubec, Petr
Rychlík
 FC JUNIOŘI: Lukáš Aman, Petr Formánek, Petr Kábele, Daniel Kadaník, Pavel
Růžička, David Suchánek, Daniel Špinler, Petr Vlček
 OLD STAR: Martin Dytrych, David Nývlt, Martin Zakouřil
 SLAVOJ ÚPICE: Viktor Kejzlar, Martin Kubiček, Dominik Rychlík, Lukas
Štěpánský, Jiří Zákravský, Ládislav Záliš
4. říjen 2011: Zátopkova desítka
Meziškolní okrsková soutěž o pohár Grand Prix je každoročně
zahajována štafetovým během, který je pořádán na počest
slavného vytrvalce a olympijského vítěze Emila Zátopka. A jinak
tomu nebylo ani letos. Dvě stě závodníků z pěti škol se v úterý 4.
října 2011 sešlo na hřišti ZŠ Úpice – Lány, aby poměřilo své síly
na okruhu dlouhém 250 m (každý závodník ho absolvoval
jednou).
Chlapci i dívky reprezentující naši školu bojovali ze všech sil,
nespočet z nich si zlepšilo své osobní výkony nebo výkony
z hodin tělesné výchovy. Sportovní štěstí se k našim
reprezentantům přiklonilo v závěru závodu, kdy Daniel Souček
zůstal duchapřítomně stát na konci předávacího území a počkal
na přiběhnuvšího Pavla Šrejbera. Pokud by Daniel přešlápl, škola
by byla diskvalifikována. V konečném účtování obsadili naši žáci pěkné třetí místo za
štafetou domácích a štafetou ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší. Drobnou kaňkou na
předvedeném výkonu byla skutečnost, že vyučující tělesné výchovy museli v původní
nominaci udělat celkem 16 změn, neboť se jim sešlo mnoho neodůvodněných omluvenek či
odmítnutí reprezentace.
Jména a časy našich reprezentantů:
 Jakub Fejfar (9.B) 36,1 s; Matouš Tremer (8.A) 49,8 s; Aneta Staníková (8.A) 49,2 s;
David Wajsar (8.A) 42,4 s; Andrea Teichmanová (9.B) 46,1 s; Matěj Vocel (6.A) 49,0
s; Dominika Křížová (8.A) 48,5 s; Daniel Soural (9.B) 42,4 s; Šárka Šulcová (9.B)
44,4 s; Tomáš Koukol (9.B) 46,4 s; Eliška Buryšková (8.A) 41,3 s; Patrik Trapl (9.A)
43,8 s; Nicol Kadrmasová (8.A) 46,4 s; Martin Podolník (8.A) 50,0 s; Daniela Viková
(8.A) 47,3 s; Tadeáš Haase (6.A) 48,8 s; Kateřina Morávková (9.B) 46,7 s; Petr
Rychlík (6.A) 46,7 s; Nikola Křížová (8.A) 47,6 s; Pavel Růžička (7.A) 48,1 s; Kamila
Grundová (9.B) 48,0 s; Martin Lacko (7.A) 45,6 s; Nika Vojnarová (7.A) 46,2 s;
Martin Kubiček (9.A) 51,7 s; Eliška Vodičková (7.A) 44,3 s; Jakub Lautsch (9.A) 42,5
s; Kristýna Bejrová (9.B) 48,6 s; Tomáš Novotný (9.A) 43,2 s; Tereza Seidelová (9.A)
46,0 s; Pavel Kavan (7.A) 47,3 s; Petra Štefánková (8.A) 50,4 s; Petr Kábele (7.A)
47,7 s; Sára Gottsteinová (9.B) 43,5 s; Richard Billi (6.A) 49,0 s; Petr Vlček (7.A)
45,6 s; Tomáš Kubeček (9.A) 40,3 s; Lucie Pospíšilová (7.A) 51,3 s; Pavel Šrejber
(8.A) 56,3 s; Daniel Souček (9.B) 36,0 s; Viktor Kejzlar (9.A) 37,9 s.

5. říjen 2011: Běh do vrchu
Ve středu 5. října 2011 začal okrskový meziškolní boj o pohár Grand Prix i pro I. stupeň ZŠ, a
to závodem v běhu do vrchu na Klůček v Malých Svatoňovicích.
Naše škola obhajovala loňské prvenství. Již boje v nejmladší kategorii ukázaly, že to nebude
vůbec jednoduchá obhajoba. Všichni závodníci i závodnice reprezentující naši školu se velice
snažili, nakonec jsme však obsadili konečné třetí místo. Měli jsme stejný počet bodů jako
druhá ZŠ Rtyně v Podkrkonoší, avšak o našem umístění rozhodl menší počet prvních míst.
Přehled našich reprezentantů (v závorce je uvedeno umístění na 1. – 3. místě):
Předžákyně:
Předžáci:
Leona Kubasová (1.)
P. Fabián (3.)
Rozálie Térová (2.)
M. Káňa (2.)
Tereza Mědílková
Z. Pastorčák
Nejmladší žákyně:
Kristýna Jakubčaninová
Eliška Mesnerová
Julie Térová

Nejml. žáci:
Michal Černý
M. Nývlt (3.)
Jiří Pecháček

Mladší žákyně:
Andrea Čudková
Kamila Kuldová
Barbora Müllerová (3.)

Mladší žáci:
D. Endlich
Jakub Kábele
Filip Luštinec

10. až 14. říjen 2011: Projekt „Praha“ ve čtvrtých třídách
V týdnu od 10. do 14. října 2011 se obě čtvrté třídy „přemístily“ do našeho hlavního města –
zabývaly se totiž projektem na téma Praha. Určitě nejzajímavější bylo promítání fotografií či
virtuální procházky po Praze. Důležitá však byla i práce s knihami, kterých děti přinesly do
školy spousty. Každý den si přečetly některou z pražských pověstí. A aby knih nebylo málo,
ve čtvrtek se obě třídy vydaly do městské knihovny, aby zjistily, jaké knížky o Praze mají
tam. Na mapě se děti snažily najít památky, o kterých si předtím povídaly. Při matematice
se počítáním dozvídaly číselné zajímavosti o různých místech v Praze. Ve IV.A zkoušeli žáci
napsat, co všechno je napadne, když se řekne Praha. Potom se rozdělili do skupin a dostali
úkol – každá skupina samostatně zpracovávala vybranou pražskou památku. Děti samy
vyhledávaly informace a vytvářely plakáty, jež nakonec prezentovaly před celou třídou.
Děvčata ze IV.B vytvářela návrh na šatičky pro Pražské Jezulátko, chlapci navrhovali auto
pro pana prezidenta. Věříme, že netradiční forma výuky přinesla dětem spoustu nových
poznatků i dovedností a že z nich učiní obdivovatele našeho hlavního města.
13. říjen 2011: Soutěž v běhu s
pingpongovým míčkem na lžíci
Vyzkoušet si zhruba patnáctimetrovou trasu
běhu s pingpongovým míčkem na polévkové
lžíci přišlo 13. října 2011 do tělocvičny 63
žáků z I. stupně. Každý z nich měl k
dispozici dva pokusy, přičemž se mu do
výsledkové listiny zapsal ten lepší. Ovšem
nešlo pouze o to, projít danou trasu, ale také
o to, aby si soutěžící míček nepřidržoval
nebo, aby mu nespadl. Za každý takový
prohřešek bylo účastníku připočteno 5
sekund. Absolutně nejrychlejší byla Barbora

Müllerová z 5.A, která zdolala předepsanou vzdálenost za 6,9 sekundy. Nejlepší z každé
kategorie byli odměněni diplomem a sladkou odměnou. Mezi prvňáky zvítězil Sebastian
Ludvigh (1.A) s časem 8,6 sekundy, z druháků si nejlépe vedla Eliška Sixtová (2.A) s časem
8,4 sekundy, výborně si počínal nejrychlejší z třeťáků Tomáš Hofman (3.A), jenž trať proběhl
za 7,1 sekundy, mezi čtvrťáky vyhrál David Hejna (4.B) s časem 8,3 sekundy a v kategorii
páťáků byla nejlepší již zmíněná celková vítězka Barbora Millerová.

14. až 15. říjen 2011: Astronomická
víkendovka
Astronomická víkendovka s pozorováním na
hvězdárně, která se uskutečnila 14. a 15. října
2011 pod vedením PaedDr. Věry Nývltové,
byla velice pro zájemce o nebeská tělesa
zajímavá. Účastníci si zahráli spoustu her s
astronomickou tématikou (pexeso, karty,
domino…), plnili úkoly na interaktivní tabuli
a navštívili hvězdárnu, kde pozorovali noční
oblohu. Následovala večeře při svíčkách a
spaní ve škole.

17. říjen 2011: První stupeň v divadle
Pondělní vyučování 17. října 2011 začalo pro děti z I. stupně velmi příjemně – místo do školy
se vydaly do Divadla Aloise Jiráska, kde zhlédly pohádkové divadelní představení „Jak se kro
tí princezny“.

17. říjen 2011: Soutěž NPÚ Josefov „Čtyři živly v architektuře a umění – Země“
Soutěže „Čtyři živly v architektuře a umění“ vypisované NPÚ v Josefově se naši žáci
účastnili již potřetí a stejně jako v předchozích letech jsme nejprve vypsali „školní předkolo“,
kterého se zúčastnilo 36 řešitelů.
Zadavatelé se zaměřili na zemský živel a centrem zájmu soutěžících se tedy musely stát
následující tématické okruhy – zemští patroni, zemské stezky, správní centra, opevnění,
vápenky, těžba a zpracování pískovce, těžba uhlí a válka 1866. Vedle téměř triviálních úkolů,
jako např. jmenování oper Bedřicha Smetany či poznání Viktorčina splavu, řešili naši žáci i
úlohy mnohem zapeklitější, třeba kde se nachází a jak vypadá mozaiková dlažba nebo kdo
patřil mezi východočeské barokní sochaře.
Výborné práce byly odměněny plusovými body a drobnými věcnými cenami (nejlepší
soutěžící své práce odeslali do dalšího klání na NPÚ Josefov), práce pěkné jedničkami za
dobrovolnou aktivitu do předmětu dějepis. Ostatní práce, ve kterých bylo větší množství chyb,
se dočkaly alespoň „plusek“ za aktivitu. Práce výborné kvality odevzdali Knížová Kateřina
(VII.A), Růžička Pavel (VII.A), Seidelová Tereza (IX.A) a Vodičková Eliška (VII.A).

18. říjen 2011: Soutěž v běhu po školních schodech
Letité rekordy mladšího žáka Michala
Drejsla (11,5 s), staršího žáka Martina Picha
(9,9 s) a starší žákyně Nikoly Kuncové (11,9
s) v běhu do schodů jsou minulostí.
Skvělými výkony je smazali Lukáš Aman ze
7.A (10,7 s), Viktor Kejzlar z 9.A (8,7 s) a
Eliška Buryšková z 8.A (10,9 s). Běhalo se
opět z přízemí až do druhého patra budovy
druhého stupně. Každý z účastníků měl
možnost běh opakovat. Započítal se pak
samozřejmě rychlejší z časů. Překvapením
pro nás byl počet startujících – 24 chlapců a
dívek. Nejlepší z každé kategorie byli
odměnili diplomem a sladkostí.
19. říjen 2011: Strašidláci z dýní aneb Podzimní tvořeníčko

Osmdesát pět nádherných dýňových strašidláků, to byl výsledek již tradiční dílny rodičů
s dětmi, kterou ve středu 19. října 2011 pořádala naše škola. V plně obsazené školní jídelně
byly pro šikovné ruce dětí a rodičů opět připraveny dýně nejroztodivnějších tvarů a velikostí.
Ti starší se pokoušeli strašidláka vyrobit a vydlabat sami, těm mladším rádi pomohli rodiče či
babičky a dědové. Dětské oči zářily nadšením, když se helloweenský strašidlák nakonec
rozsvítil mihotavým světýlkem svíčky. Menší návštěvníci určitě ocenili i možnost vyrobit si
veselou dýni z barevného papíru. Všichni si odnesli na památku na tvořivou dílnu
upomínkovou omalovánku s dýní. A kdo se nebál, mohl si následující den všechny zářící a
blikající strašidláky prohlédnout na výstavce v přízemí I. stupně. Byli jsme potěšeni nejen
krásou dětských výtvorů a příjemnou atmosférou tvořeníčka, ale i štědrostí zahrádkářů, kteří
nám věnovali své výpěstky, a ochotou pomocníků z řad žáků II. stupně.
21. říjen 2011: Drakiáda pro všechny
V pátek 21. října 2011 byla sice zima, ale na rozdíl od původního termínu (7. října) nepršelo,
a tak se všichni milovníci létajících draků mohli věnovat jejich pouštění. První účastníci se na
louce za hvězdárnou „rozcvičovali“ již od 14.30. Kolem třetí hodiny byl již celý prostor velmi
slušně zaplněn. Kromě draků přišly letos vhod i zimní bundy a boty, někteří dokonce sáhli i
po rukavicích. VI. ročníku Drakyády se zúčastnilo 186 lidí, z toho 104 dětí, na nebi bylo
k vidění 90 draků a nejvýš dolétl drak Julie Térové. Stejně jako v předešlých ročnících byli
účastníci dětského věku odměněni. Opět si tedy domů odnášeli pamětní list a tašku plnou
překvapení.

22. a 23. říjen 2011: Cestovatelská víkendovka
Na dvacet účastníků cestovatelské víkendovou, jež se konala 22. a 23. října 2011 se jejím
prostřednictvím dostalo až na území daleké Ameriky. Při cestách po USA, Mexiku, Brazílii,
Peru a Jamajce se dozvěděli nejen základní informace o těchto státech, ale především to
nejzajímavější, co se o nich dá vyhledat. Prezentace na interaktivní tabuli střídaly práce ve
skupinkách a na internetu. Vše pak bylo doprovázeno turnaji a sportovními soutěžemi.
Nejdelší časový úsek byl věnován tradičním americkým sportům – basketbalu a fotbalu.
Soupeření však proběhlo i v některých dalších disciplínách. I hod medicinbalem, běh do
schodů, podlézání laťky či vybíjená tak přispěly k pohodovému průběhu celé víkendovky. A
když k tomu přičteme ještě stezku odvahy a dobrodružné spaní v tělocvičně, máme celkový
průběh akce jako na dlani.
25. říjen 2011: Vystoupení našich žáků v Domě s pečovatelskou službou
Stalo se již tradicí, že v předvánoční čas žáci
z prvního stupně navštěvují se svým
programem dědečky a babičky v domě s
pečovatelskou službou.
K letošnímu zářijovému 120. výročí založení
naší školy si připravili hned dvě pohádky
Josefa Čapka z knížky Povídání o pejskovi a
kočičce, se kterými se tentokrát již koncem
října do DPS vypravili. Ti nejmenší z třídy
1.A, Rozárka Térová a Péťa Vrána, ve
spolupráci s nadějným bubeníkem z 2.
stupně Martinem Amanem natrénovali
trefnou pohádku k letošnímu létu o tom, jak
pejsek s kočičkou myli podlahu a protože byli „tuze“ špinaví, prali a věšeli prádlo, které jim
kvůli dešti ne a ne uschnout.
Ostřílení druháci se nenechali zahanbit a přes handicap hlavní protagonistky Verunky
Hlavicové v podobě zlomené nohy, zahráli
seniorům (v sestavě Míra Gabčan, Johanka
Cachová, Danielka Mikešová a Leonka
Kubasová) pohádku Jak pejsek s kočičkou
pekli dort.
Po několika evergreenech Jiřího Suchého,
interpretovaných sborečkem za doprovodu
paní učitelky Mgr. Radky Řehákové,
předaly děti krásné linoryty žáků VII.A
všem vzorným posluchačům.
O tom, že se představení líbilo, svědčil nejen
potlesk, ale i dobrý pocit všech, kteří se
vystoupení zúčastnili.

LISTOPAD

1. listopad 2011: Okrskové kolo v halové kopané
V úterý 1. listopadu 2011 se v Malých
Svatoňovicích konalo okrskové kolo v
halové kopané. Naši chlapci zde změřili síly
s chlapci z ostatních škol našeho okrsku.
Dopoledne se konal turnaj mladších žáků.
Jeho suverénním vítězem se stalo mužstvo
ze ZŠ Úpice – Lány. Našim chlapcům se
nepovedl vstup do turnaje a v prvním zápasu
podlehli právě budoucím vítězům 1:3. Další
vývoj turnaje byl pro naše reprezentanty již
o poznání příznivější. Následovala totiž
remíza s gymnáziem a výhry nad Malými
Svatoňovicemi a Rtyní. S celkovým ziskem
sedmi bodů se mladší žáci umístili na
hezkém 2. místě.
Odpoledne patřilo starším žákům. Naši
starší žáci téměř okopírovali výsledky a
výkony svých mladších kolegů. Také oni v
prvním zápasu podlehli mužstvu ZŠ Úpice
– Lány, a to 0:1. Následoval remízový zápas
se Rtyní, ve kterém naši chlapci dostali
vyrovnávací gól po neodpískaném hrubém
faulu na našeho hráče, potom však už jen
vítězili. Nad gymnáziem 2:0 a s Malými
Svatoňovicemi 1:0. I v tomto turnaji získalo
naše mužstvo sedm bodů a obsadilo
výsledné velmi pěkné 2. místo.
Sestava starších žáků:
 Jakub Fejfar, Viktor Kejzlar, Martin Kubiček, Filip Kunc, Zdeněk Ledvina, Tomáš
Paťha, Dominik Rychlík, Daniel Souček, Jiří Zákravský, Ladislav Záliš
Sestava mladších žáků:
 Marián Ferenc, Radek Dufka, Petr Kábele, Vojtěch Kubec, Martin Lacko, Vít
Levinský, Zdeněk Radoň, Pavel Růžička, Petr Rychlík, Daniel Špinler, Petr Vlček
3. listopad 2011: Exkurze VII.A „Polem, loukou, lesem“
Ve čtvrtek 3. listopadu 2011 se třída VII.A
vydala na exkurzi v terénu zvanou „Polem,
loukou, lesem“. Žáci se sešli se v 8.00 u
školy a poté odjeli do Červeného Kostelce,
kde měli u vlakového nádraží sraz s paní
průvodkyní. Během exkurze pak poznávali
stromy, určovali jejich stáří, plnili úkoly k
ekosystému pole a dozvěděli se i spoustu
zajímavých informací o přírodě ve svém
okolí. Hezké zážitky našim sedmákům
trochu pokazila nepřízeň počasí, které bylo
velmi chladné.

3. listopad 2011: Exkurze žáků 9. tříd do elektrárny a Transformu
Ve čtvrtek 3. listopadu 2011 se konala
rovněž exkurze žáků IX.A a IX.B. Prvním
cílem byla firma Transform Bohdaneč, která
se zabývá zpracováním odpadů z plastů.
Druhým podnikem, jenž naši deváťáci
navštívili byla Elektrárna v Trutnově Poříčí,
kde zhlédli krátký film o funkci a významu
elektrárny a s helmami na hlavách prošli
provozem. Některým žákům činily potíže
velké teplotní rozdíly, obava z výšky a
strach z výtahu. Nakonec však vše zvládli.
Exkurze žáky zaujala, průvodcům kladli
četné dotazy a se zájmem si prohlíželi práci
v obou podnicích.
7. až 11. listopad 2011: Projekt II.A „Rodina“
Druhý listopadový týden provázelo žáky II.A
téma rodina. Na každý den pro ně byl
připraven pracovní list, zaměřený vždy na
jednoho rodinného příslušníka, a tak si
postupně povídali o maminkách, tatíncích,
sourozencích, babičkách a dědečcích. Děti
hravou formou plnily nejrůznější úkoly,
rébusy, čtyřsměrky a hádanky, doplňovaly
do slov chybějící písmenka a jednotlivé
členy rodiny také kreslily. Ke každému se
naučily krátkou říkanku a také písničku. Do
školy si děti přinesly rodinné fotografie,
které lepily na velkou čtvrtku a jednotlivé
obrázky popisovaly, své rodiče také precizně ztvárnily z modelíny. Do třídy mezi děti přišla
maminka Evelínky Polové s malým bráškou Fredíkem, aby dětem pověděla, jak se o malé
miminko starat. Ukázala spolužákům své dcery, jak se přebaluje, jak a čím se krmí a
odpovídala na zvídavé otázky dětí.
8. listopad 2011: Okrskové kolo ve florbalu mladších žákyň a žáků
S nevelkými ambicemi vyjelo osm mladších
dívek v úterý 8. listopadu 2011 do Rtyně v
Podkrkonoší, kde v tělocvičně místní
základní školy proběhlo okrskové kolo ve
florbalu mladších dívek (6. až 7. ročník).
Rozdíly ve výkonnosti všech družstev, s
výjimkou bezkonkurenčního gymnázia,
nebyly však nikterak velké. Naše děvčata
výborně zvládla úvod a porazila domácí
Rtyni 2:1. V následujících zápasech podlehla
úpickému gymnáziu a trochu smolně i
lánským hráčkám. V posledním zápase s

Malými Svatoňovicemi se však štěstí obrátilo na naši stranu, naše děvčata vyhrála 1:0. V
konečném součtu jsme obsadili výborné a nečekané 2. místo. Při shodě bodů se Rtyní v náš
prospěch hovořilo vítězství ve vzájemném zápase.
Naši chlapci vstoupili do turnaje velmi
vyrovnaným zápasem se žáky ZŠ a ZUŠ
Rtyně v Podkrkonoší a smolným gólem
prohráli 0:1. Další zápas se až téměř do
konce vyvíjel slibně, ještě necelé dvě minuty
před koncem vedli naši chlapci nad
gymnáziem 2:1, nakonec však odešli
poraženi 2:4. Proti lánskému družstvu se
snažili pouze o přijatelný výsledek, utkání
skončilo 1:4. Posledním zápasem naši
reprezentanti
pouze
odsoudili
Malé
Svatoňovice k poslednímu místu a
vítězstvím 5:1 jsme si sami zajistili alespoň
4. místo.
Školu reprezentovala tato děvčata:
 Veronika Davidová, Lenka Kejzlarová, Tereza Jareišová (všechny 6.A), Diana
Neureiterová, Andrea Pátrová, Kateřina Knížová, Michaela Müllerová, Lucie
Pospíšilová (všechny 7.A)
Školu reprezentovali tito chlapci:
 Lukáš Čudka, Radek Dufka, Tadeáš Haase, Vojtěch Kubec, Petr Rychlík (všichni ze
6.A); Lukáš Aman, Petr Formánek, Petr Kábele, Daniel Kadaník, Martin Lacko, Pavel
Růžička, Daniel Špinler (všichni ze 7.A)
8. a 9. listopad 2011: Odpolední bruslení
V úterý 8. listopadu 2011 vyrazilo 46 žáků I. stupně vyrazili na
již tradiční odpolední bruslení. Ledová plocha Zimního stadionu
v Trutnově opět patřila jenom naší škole, a to celých 90 minut.
Při úvodním „rozbruslení“ učitelé zjistili, že bruslit umí naprostá
většina dětí. Po zhruba 30 minutách se uskutečnila soutěž v
rychlosti bruslení. Trať byla rozestavena po celé ploše.
Nebruslilo se však tentokrát na čas, ale ve skupinách na umístění.
A to dle věku, dívky a chlapci samozřejmě zvlášť. Další část
programu vyplnily hry na „ovečky a vlka“ a na „Mrazíka“.
O den později se vydalo bruslit i 25 žáků II. stupně. Všichni
účastníci bruslili
na
jedničku.
Proto
byla
vybraná trasa závodu v bruslení mnohem
náročnější a také delší. Mezi šesťáky na ní
zvítězil Petr Rychlík, všechny ostatní
sedmáky porazil Martin Lacko a osmákům
kraloval Jiří Zákravský. Největší boj se
odehrál v nejstarší kategorii, v níž mimo
soutěž startoval i pan ředitel. Právě jeho
v cíli porazil celkový vítěz Jakub Fejfar.
Mezi mladšími dívkami pak zvítězila Eliška
Buryšková, v kategorii dívek z 9. ročníku

dojela trojice Káťa Jursíková, Kája Fingrová a Šárka Šulcová svorně do cíle ve stejný
okamžik. Ani žáci II. stupně si nenechali ujít hru na „ovečky a vlka“, které věnovali
posledních cca 15 minut.
9. listopad 2011: Poznáváme naše město – exkurze do muzea
Ve středu 9. listopadu 2011 navštívili žáci
předmětu Naše město Městské muzeum a
Galerii Julie Winterové-Mezerové, aby se
seznámili s historií budovy tzv. staré radnice,
s úpickým muzejnictvím a prohlédli si
aktuální výstavu.
Paní ředitelka Marcela Strachotová si naše
žáčky rozsadila na schodiště a vyprávěla jim
o časech minulých. Nejprve se vrátili přesně
o 333 let zpět, neboť stará radnice byla
postavena právě před tolika roky ve stylu
tzv. selského baroka. Děti se rovněž
dozvěděly, že v budově postupně sídlila správa města, věznice i
hostinec, že muzeu slouží od 60. let minulého století a
návštěvníkům kromě aktuálních výstav nabízí i několik stálých
expozic.
Právě probíhající výstava „Oznamuje se láskám našim aneb
Svatba a vše, co k ní patří“ překvapivě nenadchla pouze děvčata.
Holčičky nadšeně okukovaly zejména svatební šaty, na které si s
dovolením paní ředitelky mohly i sáhnout, chlapce zaujaly staré
fotografie a oznámení a všichni společně pak obdivovali
třípatrový svatební dort s marcipánovými růžičkami a spodní
prádlo z konce 19. století. Všichni se shodli, že by jednou také
chtěli mít svatbu s pohádkově krásnými šaty a spoustou
svátečních dobrot.
10. listopad 2011: Okrskové kolo ve florbalu starších žákyň a žáků
Čtvrtek
10.
listopadu
2011
byl
pokračováním turnaje Grand Prix ve
florbalu, tentokrát starších žáků. V prvním
zápase se naši chlapci střetli se Rtyní. Po
vypjatém utkání, ve kterém bylo pět hráčů
hrubě faulováno bez jakéhokoliv potrestání,
zvítězili 2:0. Poměrem 2:0 pak zvládli i další
zápas s gymnáziem. Ve třetím zápase proti
Lánům se ujali vedení, ale gól nebyl uznán,
protože ho prý nikdo neviděl. Tento gól
přiznali naši soupeři až po závěrečném
hvizdu. I tak ale naše mužstvo zvítězilo 1:0.
Turnaj pak zakončilo naším již tradičním
skórem 2:0 s Malými Svatoňovicemi. V turnaji tak naši reprezentanti zvítězili bez ztráty bodu,
čímž si zajistili postup do okresního kola ve Dvoře Králové nad Labem. Všem chlapcům patří
velké poděkování za úsilí a předvedenou hru.

Ve stejný den se konalo i okrskové kolo ve florbalu starších žákyň. Turnaj byl v podstatě
rozdělen do dvou částí. Reprezentantky Rtyně a Malých Svatoňovic převyšovaly všechna
ostatní družstva minimálně o dvě třídy a bojovaly tak spolu o celkové 1. místo. O 3. místo se
svedl velmi tuhý boj mezi úpickými školami. Po vzácně vyrovnaných zápasech se na nás
usmála i trocha toho štěstíčka a naše dívky skončily celkově na 3. místě.
Školu reprezentovali tito chlapci:
 Pavel Šrejber, David Vlček, Jiří Zákravský, Ladislav Záliš (všichni 8.A), Viktor
Kejzlar, Tomáš Kubeček, Martin
Kubiček, Dominik Rychlík (všichni
9.A), Jakub Fejfar, Filip Kunc,
Zdeněk Ledvina, Daniel Souček
(všichni 9.B)
Školu reprezentovaly tyto dívky:
 Kristýna
Balcarová,
Eliška
Buryšková, Nicol Kadrmasová, Petra
Štefánková (všechny 8.A), Lucie
Komárková, Denisa Nývltová (obě
9.A) a Kristýna Bejrová, Sára
Gottsteinová, Andrea Teichmanová
(všechny 9.B)
12. listopad 2011: Dvě medaile v běhu Dlouhými Záhony
V sobotu 12. listopadu 2011 se konal „Běh
Dlouhými Záhony“. Za krásného počasí
jsme mohli vidět běhat závodníky mnoha
kategorií. Nás ovšem zajímala především
kategorie starších žáků, v níž jsme měli své
zastoupení. Tomáš Kubeček (9.A) i Daniel
Souček (9.B) zvládli trať o délce 2 100
metrů na výbornou. Tomáš obsadil 3. místo,
Daniel dokonce 2. místo. Oba naše
reprezentanty
předčil
pouze
Binar
z Lyžařského oddílu Police nad Metují.
Škoda jen, že se nenašlo více našich žáků,
kteří by si chtěli poměřit své schopnosti
v běhu s ostatními chlapci.
14. až 16. listopad 2011: Projekt „Pohádka“ v prvních třídách
Pohádka je světem, kde dobro vítězí nad zlem a každý zlý čin je
po zásluze potrestán. A právě s tímto kouzlem pohádky se snažily
jejich paní učitelky seznámit naše nejmenší žáčky ve
stejnojmenném projektu, kde si jistě každý našel činnost podle
svého gusta, od pohádkového počítání bez čísel, skládání slov do
pohádkové obory, výstavu nejoblíbenějších knih, kreslení a
modelování pohádkových postav, až po jistě neopominutelnou
návštěvu knihovny a skvělých úpických loutkářů.

17. až 18. listopad 2011: Florbalová víkendovka
Místo odpočinku doma na ně čekalo 24
hodin plných pohybu, místo ranních mrazíků
příjemně vytopená tělocvična. Dva dny – 17.
a 18. listopadu 2011 – v ní 14 malých
florbalistů pod vedením Mgr. Dytrycha
trénovalo pohyb s holí, vedení míčku, střelbu
i všelijaké herní varianty. Chybět nemohly
ani soutěže jako třeba slalom mezi kužely či
trefování předmětů v brance. A aby nebyl
celý program věnován pouze florbalu, byly
pro přítomné připraveny i jiné aktivity.
Proběhly například soutěže v hodu na koš, v
podlézání laťky a v hodu medicinbalem.
Naprostou novinkou byla hra s nafukovacími balónky.
Pohybově aktivní bloky byly samozřejmě střídány těmi odpočinkovými. V nich přítomní
konzumovali výsledky práce hlavní kuchařky, paní Dytrychové, a hráli společenské hry.
Těsně před spaním nemohla chybět ani velmi oblíbená stezka odvahy, která však nikoho
nějak dramaticky nevylekala. Dobrodružné spaní v tělocvičně tedy bylo celkem klidné a snad
jen s těmi co nejhezčími sny.
18. a 19. listopad 2011: Tajemná víkendovka
Strávit pátek a sobotu 18. a 19. listopadu 2011 ve škole se rozhodlo 25 žáků 6. až 8. ročníku.
Odměnou jim byl program zaměřený na tajemné oblasti našeho bytí (upíři, duchové, démoni,
tvorba R. Moodyho, osud, věštění budoucnosti…). Prezentace na interaktivní tabuli,
prožitkové akce, besedy – to vše bylo pro účastníky připraveno. Po celé dva dny také probíhal
„Faktor víkendovky“, tedy celkem sedm soutěží, ve kterých proti sobě „bojovalo“ pět skupin.
Součástí programu byla též stezka odvahy, na níž se všichni účastníci vystřídali jak v rolích
„strašidláků“, tak i v rolích odvážlivců, kteří ji procházeli. Nechybělo ani hledání pokladu
víkendovou.
21. listopad 2011: Školní kolo dějepisné olympiády
„V bohatství i chudobě aneb Osobnosti k nezaplacení“ – tak znělo tématické zaměření 41.
ročníku dějepisné olympiády, které se zúčastnilo 25 žáků. Přestože to z názvu úplně zřejmé
není, byl letošní ročník věnován numismatice, pomocné vědě historické, která se zabývá
studiem platidel. Naši řešitelé plnili úkoly týkající se výměnného obchodu, nepeněžních
platebních prostředků, mincí domácí i zahraniční provenience, drahých kovů a jejich dolování
a pracovali s pojmy souvisejícími s platidly. Přestože zadavatelé olympiádu určili žákům
osmého a devátého ročníku, byli k účasti i naši sedmáci a právě oni soutěž nakonec ovládli,
když obsadili všechny příčky na stupních vítězů, a to v následujícím pořadí: Kateřina
Knížová, Pavel Růžička a Nika Vojnarová. Nezbývá než doufat, že je aktivita neopustí ani ve
vyšších ročnících.
21. a 23. listopad 2011: Školní kolo astronomické olympiády
Ve dnech 21. a 23. listopadu 2011 se konalo školní kolo Astronomické olympiády, soutěže
pořádané Českou astronomickou společností. Soutěže se zúčastnilo celkem 31 žáků (10 v
kategorii G-H pro 6. a 7. ročník a 21 v kategorii E-F pro 8. a 9. ročník). V časovém limitu 40

minut soutěžící řešili zajímavé úlohy. Jejich úkolem bylo vyřešení testových úloh, tajenky,
rozhodnutí o pravdivosti vět, výpočtové úlohy a prokázání znalostí o souhvězdích a přístrojích
používaných k pozorování oblohy. Při řešení využívali možnosti hledání informací na
internetu a v odborné literatuře. V kategorii G-H zvítězil Vít Levinský (6.A), v kategorii E-F
si nejlépe vedla Kateřina Jursíková (9.B). Do korespondenčního kola, které bude zahájeno
začátkem ledna 2012, postupuje celkem 25 žáků (7 v kat. G-H a 18 v kat. E-F).
23. listopad 2011: Exkurze do kostela sv. Jakuba Většího
Ve středu 23. listopadu 2011 zavítali žáčci
předmětu „Naše město“ do kostela sv.
Jakuba Většího na úpickém náměstí.
Kostelem je provázel místní pan farář. Děti
se dozvěděly, že barokní kostel byl
vybudován v letech 1698 až 1702, aby
nahradil původní stavbu zničenou požárem,
a další informace z historie. Děti samy
věděly, k jakým účelům kostel slouží.
Prohlédly si i vnitřní vybavení, přičemž
nejvíce pozornosti vzbudil známý Brandlův
obraz patrona kostela. Pan farář jim popsal i
jednotlivé části kostela a dovolil zazvonit na
zvonečky. Pak všichni vystoupali na kůr a ještě výše k varhanám, jež si mohly – a učinili tak
opravdu všichni – na vlastní ruce i nohy vyzkoušet. Shodli jsme se, že z výšky je náš kostelík
snad ještě krásnější. Na závěr naši žáčci zahrnuli pana faráře množstvím otázek a on je na
oplátku pozval na prohlídku betlému, štědrovečerní půlnoční mši i jarní Noc kostelů.
25. listopad 2011: Okresní kolo ve florbalu starších žáků
V pátek 25. listopadu 2011 odjeli chlapci
z 8. a 9. ročníku do Dvora Králové nad
Labem, kde se konalo okresní kolo ve
florbalu. Při rozlosování se dostali společně
s Gymnáziem Dvůr Králové, Gymnáziem
Hostinné a ZŠ V Domcích Trutnov do
skupiny „A“. V prvním utkání se střetli
s Gymnáziem Hostinné a po vyrovnaném
boji uhráli remízu 0:0. Ve druhém zápasu
nastoupili proti místnímu gymnáziu a již ve
2. minutě se ujali vedení, nakonec však
odešli s vysokou porážkou 1:8. Poslední
zápas se ZŠ V Domcích naše mužstvo
vyhrálo a získalo tak výsledné 2. místo ve skupině a postup do semifinále. O postup do finále
svedli naši reprezentanti tuhý boj se ZŠ Vrchlabí. Po remíze 0:0 v základní hrací době však
soupeři podlehli na nájezdy. Následné utkání o 3. místo se ZŠ Strž Dvůr Králové pak prohráli
0:5.
Školu reprezentovali:
 Jakub Fejfar, Viktor Kejzlar, Tomáš Kubeček, Martin Kubiček, Filip Kunc, Jakub
Lautsch, Zdeněk Ledvina, Vojtěch Levinský, Tomáš Paťha, Dominik Rychlík, Daniel
Souček, Pavel Šrejber, David Vlček, Jiří Zákravský, Ladislav Záliš

28. listopad 2011: Projekt „Cesta do pravěku“ v VI.A
Listopad je na naší škole – již tradičně –
věnován řadě projektů, přičemž pro
nejmladší druhostupňáky, tedy šesťáčky, je
určeno téma „Cesta do pravěku“. Letos se
vinou nikým nezaviněných organizačních
peripetií termín konání posunul až na pondělí
28. listopadu 2011.
Úvod projektového dne obstaral český jazyk,
kde děti pracovaly s knihou Eduarda Štorcha
„Lovci mamutů“ a s ilustracemi Zdeňka
Buriana. Žáci pilně četli a prohlíželi,
vypisovali údaje o pravěkých zvířatech,
postavách knihy, jejich jménech a pravěkém
způsobu života.
Informace získané z této knihy pak uplatnili v dějepise, kam zavítal pan Daniel Richter
z dohalické společnosti Dějeprava s programem „Lovci mamutů aneb Co pan Štorch ještě
nevěděl“, jenž porovnává Štorchovo pojetí pravěku s poznatky moderní archeologie. Děti si
nejen prohlédly, ale i na vlastní tělo vyzkoušely oděvy a módní doplňky lovců mamutů, jejich
zbraně a nástroje. Pokoušely se rovněž rozdělat oheň a hrát na hudební nástroje. Zasloužený
potlesk sklidil Jaroslav Suchánek za hru na roh, při které zúročil mnohaleté zkušenosti hráče
na trubku. Nejfotografovanějším objektem byl pak Aleš Scholz převlečený za lovce mamutů a
řádně vyzbrojený nožem, lukem a šípem, sekyrou, kyjem i oštěpem.
Během hodiny přírodopisu shlédla
VI.A film o prehistorických a
pravěkých zvířatech a o životě
pravěkých lidí. Pozornost malých
diváků následně prověřil kviz s
kontrolními otázkami a obrázky.
Poslední dvě hodiny se žáci při
výtvarné výchově věnovali vlastní
tvorbě. Podle zájmu se rozdělili do
skupinek a vytvářeli „pravěké“
zbraně, nádoby a umělecká díla.
Vzniklo
mnoho
krásných
„jeskynních“ maleb, mezi hliněnými
výrobky jednoznačně dominovaly
venuše řádně pravěkých tvarů.
29. listopad 2011: Projekt „Krkonoše“ v
VIII.A
Krkonoše jsou naším nejvyšším pohořím. A
protože je máme téměř „za humny“,
věnujeme jim v rámci ŠVP speciální projekt.
Celodenní projekt se stejnojmenným názvem
probíhá každoročně v 8. ročníku tradičně v
listopadu. I letos byl zaměřen nejen na
teoretickou, ale především na praktickou
část. Žáci tak pracovali s turistickými
mapami, vyhledávali potřebné informace na

internetu, vyplňovali křížovky, seznamovali se s historií, vytvářeli projekt na toto téma v
anglickém jazyce a nechyběly ani videoukázky z krkonošské přírody.
30. listopad 2011: Návštěva ve školce v Libňatově
Paní učitelka Mgr. Řeháková opět po roce
navštívila předškoláky a jejich rodiče v
libňatovské školce. Pro děti připravila
pracovní listy s různými úkoly, které jsou
pro naše prvňáčky již hračkou. Děti ji
přesvědčily, že ani pro ně to nebylo nic
složitého – vytleskávaly slabiky, poznávaly
začáteční hlásky ve slovech, přiřazovaly
puntíky ke správnému číslu, kreslily
geometrické tvary, pojmenovávaly zvířata a
jejich mláďata. Na závěr si všichni společně
zazpívali několik vánočních koled. Za své
výkony si děti zasloužily velkou jedničku a
sladkou odměnu.

PROSINEC

2. prosinec 2011: Andělský den
Andělský den připravili na pátek 2. prosince
2011 žáci 8. a 9. tříd pro své mladší spolužáky z
I. stupně. Někteří jedinci z nižších ročníků se
umouněných čertů sice báli, ale poté, co se
vykoupili zpěvem nebo skokem přes metlu, si
vychutnali odměnu, kterou jim andílci a
Mikuláš nadělili, a společně se pobavili na účet
těch, co si je čerti vyvedli ven v pytlích. Na
čertovských listinách se vyjímali především
zlobiví chlapci, ale ani některá nehodná děvčata
nezůstala pozadu.
Na organizaci se podíleli:
 Martin
Aman
(čert),
David
Beier
(organizace), Kristýna Bejrová (čert), Daniel
Dolejška (čert), Robin Grossmann (čert),
Dominika Křížová (anděl), Jakub Lautsch
(Mikuláš), Tomáš Paťha (čert), Daniel
Souček (čert), Aneta Staníková (anděl),
Pavel
Šrejber
(organizace),
Andrea
Teichmanová (anděl), Jiří Zákravský (čert)

2. prosinec 2011: Sboreček zazpíval pod vánočním stromem
Téměř 40 dětí našeho školního sborečku se v pátek 2. prosince 2011 účastnilo slavnostního
rozsvícení vánočního stromu na úpickém náměstí. Naše čtyři zimní písně se podle reakcí
diváků líbily.
3. prosinec 2011: Karneval školní družiny „S čerty nejsou žerty“
V sobotu 3. prosince 2011 se v naší
tělocvičně konal tradiční karneval „S čerty
nejsou žerty“. Čertíků se nakonec sešlo více
než 100, čímž překonali rekord z minulého
ročníku. V první části dvouhodinového
programu prokázali všichni pekelníci svoji
šikovnost a obratnost – absolvovali
Belzebubovu
skluzavku,
čertovskou
houpačku, váleli pekelným míčem, házeli do
ohnivého kruhu apod. Odměnou jim vždy
byla malá sladkost. Ve druhé části se střídaly
různé soutěže s diskotékou. Čertíci si mohli
vyzkoušet přetahování lanem, pekelný
slalom či sbírání míčků. Kdo nechtěl mezi soutěžemi odpočívat, mohl ukázat svoje taneční
nadání. Síly ubývaly větším i malým čertíkům, a tak se ve dvanáct hodin všichni vydali domů,
obtěžkáni spoustou sladkostí a s úsměvem na tváři.

6. prosinec 2011: Beseda s pracovnicí úřadu
práce v 9. třídách
Blížící se konec roku 2011 nutí žáky devátých
ročníku k vážnému zamyšlení nad tím, jakou
školu si zvolí pro svá další studia. V úterý 6.
prosince 2011 pozvala výchovná poradkyně
Mgr. Petra Báčová paní Mgr. Janu Marešovou
z Úřadu práce v Trutnově, aby se žáky
pobesedovala o možnostech jejich další volby.
Velmi podrobně je seznámila se vším, co by jim
mohlo usnadnit jejich rozhodování. Předala jim
informace o nabídce středních a učňovských
škol, ale také o stále rostoucí nezaměstnanosti.
7. prosinec 2011: Sbírka u příležitosti Světového dne AIDS
V celé České republice v tomto
týdnu probíhala sbírka Červená
stužka – červená stužka je
symbolem boje proti AIDS. Žáci
naší školy se zapojili do této akce
již podruhé. I když počasí bylo i
tentokrát nepříjemné, podařilo se
tříčlenným skupinám z IX.B
vybrat vyšší částku než vloni,
celkem 2 493 Kč. Děkujeme
našim spoluobčanům, že si
zakoupením červené stužky
připomínají Světový den boje proti AIDS a nejsou lhostejní k šíření této zákeřné nemoci.
Děkuji také všem žákům z 9.B za jejich snahu v předávání informací a ochotu se této akce
zúčastnit.
7. prosinec 2011: Exkurze do Oberländerovy vily a k Dřevěnce
První prosincovou středu se žáčci předmětu
Naše město vydali za návštěvou dalších
významných budov města Úpice. Nejprve
zavítali do vily vybudované místním
textilním podnikatelem Oberländrem v roce
1867, kterou je ochotně provedla paní
Kultová. Kromě krásného schodiště a
fotografie zakladatele vily ukázala dětem i
velký salonek, jenž dnes slouží k pořádání
společenských akcí, a bývalou pracovnu
pana továrníka s velkým trezorem a
pozoruhodnou skříní na mapy. Děti nejvíce
zaujala luxusní koupelna ze 30. let 20. století
s mramorovým obložením, velkou koupací i sedací vanou a sprchovým koutem s masážními
tryskami. Závěrem se naši žáci dověděli, že budova dnes slouží jako sídlo Turistického
informačního centra a městský penzion.

Poté děti za hustého sněžení došly k Dřevěnce. Tentokrát nešly dovnitř, ale pouze si
prohlížely výměnu trámů v roubení obvodových stěn. Vysvětlovaly si pracovní postup, který
probíhá podle dobových zásad.

7. prosinec 2011: Sboreček zazpíval
bývalým zaměstnancům úpických škol
Ve středu 7. prosince 2011 zpříjemnili
zpěváčci z našeho sborečku předvánoční
posezení učitelů – důchodců v úpickém
informačním centru. Předvedli zde pásmo
písniček se zimní i vánoční tematikou, za
které byli odměněni potleskem a sladkostí.

10. prosinec 2011: VI. ročník Blahovka cupu
Výborné fotbalové výkony a celkově skvělá
atmosféra. Tak lze charakterizovat průběh již
VI. ročníku fotbalového turnaje Blahovka
cup, který se v sobotu 10. prosince 2011
uskutečnil v tělocvičně Základní školy Bratří
Čapků. O turnaj byl opět veliký zájem.
Zúčastnila se ho nejen většina úpických
fotbalistů, ale dorazili i skvělí hráči
z Trutnova nebo Náchoda. Na turnaji hrálo i
několik žáků naší školy, kteří však zatím
výkonnostně na své starší a zkušenější
protihráče nestačili. V první části turnaje
bylo 14 týmů rozděleno do tří základních
skupin, z nichž 8 nejlepších postoupilo do
play off. Většina nasazených týmů potvrdila
roli favorita a bojovala o příčky nejvyšší.
Pohár pro vítěze si z turnaje odvezl tým FC
Klokani Úpice, který ve finále celkem
jednoznačně porazil Paťkovy děti. Mnohem
dramatičtější byl zápas o bronzovou příčku.
V něm až na penalty zvítězil Sokol Rakety
nad týmem Strakovy děti, v jehož barvách
hráli fandové Slávie Praha. Přestože zápasy
nepostrádaly obrovské hráčské nasazení, hrálo
se převážně v duchu fair play a k žádnému
závažnějšímu zranění během turnaje nedošlo.

13. prosinec 2011: Okresní kolo v halové kopané dívek
Dobře si zahrát a být protihráčkám co nejvyrovnanějším soupeřem. To byly hlavní cíle, se
kterými odjíždělo osm dívek 8. a 9. ročníku na okresní turnaj v halové kopané, který se konal
v úterý 13. prosince 2011 na ZŠ Mládežnická v Trutnově.
Turnaje se účastnily pouze čtyři týmy – domácí ZŠ Mládežnická, my, ZŠ Komenského
Trutnov a ZŠ V Domcích Trutnov. Právě posledně jmenovaný tým dokázala naše děvčata v
úvodním zápase turnaje porazit vysoko 6:1. Druhý zápas s domácími hráčkami se odehrával v
bouřlivé atmosféře. Nebyla nouze o krásné fotbalové momenty ani tvrdé střety. Konečná
remíza 2:2 dívky mrzela, neboť při vedení 2:0 měly nakročeno k druhému vítězství. V
posledním zápase už našim dívkám docházely síly. Reprezentantky ZŠ Komenského byly od
začátku horkými favoritkami na vítězství, ale i přes to je náš tým potrápil a především v první
půli pro ně byl vyrovnaným soupeřem. Porážku 4:0 však odvrátit nedokázal. V celkovém
součtu obsadily naše reprezentantky výborné druhé místo (díky lepšímu skóre před domácím
týmem).
Školu reprezentovaly:
 Kristýna Balcarová, Kristýna Bejrová, Eliška Buryšková, Michaela Čudková, Kateřina
Endlichová, Kristýna Machová, Denisa Nývltová, Petra Štefánková
14. prosinec 2011: Okrskové kolo halové kopané žáků I. stupně
Ve středu 14. prosince 2011 se žáci čtvrtého
a pátého ročníku zúčastnili turnaje v halové
kopané, který pořádala ZŠ Malé
Svatoňovice. Turnaj se našim chlapcům
vůbec nevyvedl, i když se snažili. Dělali
však jednu chybu za druhou. Přihrávky
prakticky neexistovaly, všichni byli tam,
kde byl míč. Střelba na branku také žádná,
až na jednu, ze které padl gól, bohužel ale
do vlastní branky. Po prohrách se ZŠ a ZUŠ
Rtyně v Podkrkonoší 0:5, se ZŠ Úpice –
Lány 0:2 a bezgólové remíze se ZŠ Malé
Svatoňovice nakonec naše mužstvo
obsadilo poslední čtvrté místo.
Školu reprezentovali:
 Dominik Endlich, Jonáš Hetflejš, Jakub Kábele, Martin Kroužel, Daniel Malínský,
Martin Mencl, David Nývlt, Samuel Pumpa, Roman Sabev, Ondřej Toman
14. prosinec 2011: Program „Láska ano, děti ještě ne“
Ve středu 14. prosince 2011 se žáci devátých tříd v kině Vesmír v Trutnově zúčastnili
přednášky spojené s besedou. Tuto přednášku vedl gynekolog MUDr. Petr Kovář ze
společnosti GYNPRENATAL s.r.o. Obsahem přednášky byla především tato témata:
bezpečné zahájení sexuálního života, antikoncepce, nežádoucí těhotenství z lékařského a
právního hlediska, pohlavně přenosné choroby a AIDS. Přednáška byla doplněna
multimediální dataprojekcí k dané problematice. Následovala beseda. Otázek ze strany žáků
bylo opravdu hodně. Přednáška navazuje na ŠVP naší školy a je v součinnosti s preventivním
programem. Žáci měli možnost získat informace od odborníka, vyslechli několik životních
příběhů a obdrželi brožurky. Získali také kontaktní informace, kde mohou v případě potřeby
požádat o pomoc nebo o radu.

14. prosinec 2011: Exkurze na Policii ČR v bývalé Čapkově vile
Dne 14. prosince 2011 se děti ze 4. a 5. třídy
vypravily za poznáním další z úpických
významných staveb, do domu č. p. 265, v
němž dnes sídlí Policie České republiky.
Vila byla postavena v letech 1899 až 1900
pro MUDr. Antonína Čapka. Rodina
Čapkova zde bydlela až do roku 1907, kdy ji
zakoupil R. Morawetz. Páni policisté nejprve
naše žáčky provedli přízemím, kde jim
ukázali tématické nástěnky s fotografiemi o
historii budovy a kanceláře s částí
původního mobiliáře. Všichni svorně
litovali, že se do dnešních dní nedochovala
proslulá zahrada MUDr. Čapka, jež v 50. letech ustoupila nově budovanému autobusovému
nádraží.
Druhá část exkurze byla věnována
seznámení s policejní prací – děti si
prohlédly celu, zasedací místnost, posilovnu
a zbrojní sklad, vyzkoušely si různé policejní
čepice, pouta a neprůstřelnou vestu,
potěžkaly pistoli, obušky, samopal i náboje,
zamávaly terčíkem a přihlížely snímání
otisků prstů i bot. Eliška a Jakub si je odnesli
domů jako cenné suvenýry. Někteří žáčci
šeptem přiznávali, že na ně v policejní
budově a v přítomnosti uniformovaných
policistů doléhají lehce nepříjemné pocity a
že by sem nikdy nechtěli zavítat za jiným
než poznávacím účelem.
14. prosinec 2011: Vánoční tvořeníčko
Vánoční tvořeníčko se stává na naší škole
milou tradicí, na kterou se v předvánočním
čase všichni těší. Abychom dětem zkrátili
čekání na Ježíška, sešli jsme se ve středu
14. prosince
2011 v 16 hodin
v naší
školní
jídelně s dětmi a
jejich dospělým
doprovodem a
společně jsme
tvořili
různé
vánoční
drobnůstky.Na děti čekalo hned několik pracovních stanovišť:
vyráběla se vánoční přáníčka, hvězdičky z drátků a korálků,
skládaly se různobarevné papírové hvězdy, zajímavá byla výroba
ozdoby z papíru, který si připravily děti samy netradiční

technikou – zažehlováním voskovek. Děti si vyráběly lodičky ze skořápek od ořechů a
posílaly je na vodu tak, jak se to dělává na Štědrý den, zdobily a ochutnávaly perníčky.
Atmosféru dotvářela vánoční hudba a koledy a poslední tvořivci s náručí plnou výrobků
opouštěli jídelnu až po 18. hodině.
15. prosinec 2011: Školní turnaj v šachu
Na školní kolo šachového turnaje dorazilo šest chlapců. Hrálo se na třech šachovnicích
systémem každý s každým. Martin Kubiček z IX.A převyšoval svým výkonem všechny
ostatní chlapce a naprosto zaslouženě zvítězil. Slabinou všech chlapců byly koncovky
jednotlivých partií.
16. prosinec 2011: Minikoncert žesťového kvintetu ve školní jídelně
V pátek 16. prosince 2011 se druháci, třeťáci a čtvrťáci sešli ve školní jídelně, aby si poslechli
žáky ze ZUŠ A. M. Buxton a dozvěděli se něco víc o žesťových nástrojích. Žesťový kvintet
pod vedením pana učitele Jana Hofmana zahrál několik skladeb různých žánrů z různých
historických období. V sólových partech se předvedly všechny nástroje z kvintetu – trubky,
lesní roh, tenor i tuba. V čase adventu nemohly chybět ani koledy, jež nadšeně zpívali snad
všichni.
16. prosinec 2011: Exkurze žáků dějepisného semináře do muzea
Poslední předvánoční hodinu 16. prosince 2011 věnovali žáci a žákyně semináře z dějepisu
návštěvě muzea. Výstava se svatební tématikou „Oznamuje se láskám našim“ zůstala
tentokráte upozaděna a děti ji rychle „proběhly“ až v úplném závěru, neboť hlavním
důvodem návštěvy byla prohlídka kronik a listin z muzejních sbírek, jež ze semináře zatím
znaly hlavně teoreticky. Paní ředitelka Strachotová naše žáky usadila do minulostí dýchající a
příjemně vytopené národopisné expozice, kde jim půjčila k nahlédnutí městské kroniky starší
i aktuální provenience a oni pak porovnávali styl jejich vedení. Paní ředitelka rovněž zmínila
významné úpické kronikáře i způsob zaznamenávání důležitých událostí a přečetla nám
několik typů zpráv. Mezi listinami nejvíce zaujaly dokumenty místních úřadů a veršovaný
školní řád.
19. prosinec 2011: Celoškolní projekt „Já, ty, my, oni“
V pondělí 19. prosince 2011 se naši žáci opět vydali na pouť, v rámci které se rozdělili dle
svého věku, a plnili úkoly v rámci takzvaných průřezových témat.
Nejmladší školáci tak prošli sebepoznáním a poznáním druhých. Páťáci až sedmáci doslova
rozebrali Evropskou unii. Žáci osmého ročníku si nanečisto vyzkoušeli volby a deváťáci se
vydali na cestu od diktatury k demokracii. Celý den proběhl bez problému a věříme, že
každému účastníkovi něco užitečného přinesl.
19. prosinec 2011: Sboreček vystoupil pro úpické seniory
V pondělí odpoledne 19. prosince 2011 přijali naši zpěváčci pozvání od úpických seniorů do
městského sálu nad Tomanem, kde se konalo jejich předvánoční posezení. Děti zde předvedly
několik vánočních písniček a podle potlesku, kterým byly odměněny, zahřály u srdíčka
nejednu babičku a dědečka. Od pořadatelů potom ještě dostaly banány, mandarinky a dort.

20. až 21. prosinec 2011: Projekt čtvrtých tříd „Český rok v lidových tradicích –
Vánoce“
Celým rokem nás provázejí různé přírodní změny, které byly velmi často spojovány s lidovou
tvořivostí a vírou. V dnešní uspěchané době se zapomíná na zvyky a tradice, které naše
předky provázely od pradávna. Paní učitelky ve čtvrtých třídách se rozhodly tento nedostatek
alespoň trochu napravit. Velice hezky jim k tomu posloužila kniha od Dagmar Šottnerové
Lidové tradice obsahující informace a poznatky o svátcích, světcích, pranostikách, zvycích a
zvyklostech, jak je s sebou přináší celý rok – od Nového roku až po Silvestra. Prosincový
projekt byla samozřejmě věnován adventu a vánočním svátkům.
21. prosinec 2011: Vánoční vystoupení dětí z I. stupně
Děti z I. stupně přivítaly Vánoce společnou besídkou ve školní jídelně. Vystoupila děvčata z
volitelného předmětu Aerobic s tanečkem na známou píseň Vánoce, Vánoce přicházejí. Dále
následovalo pásmo vánočních básniček v podání žáků IV.B., společný zpěv vánočních koled
všech dětí a celé vystoupení zakončil sboreček. Potom se děti rozešly do tříd, kde ochutnávaly
přinesené cukroví a mohly si vyzkoušet některé z vánočních zvyků.

LEDEN

4. leden 2012: Exkurze do Husova sboru
První středu v novém roce, 4. leden 2012, si
žáčci předmětu Naše město vyhradili pro
návštěvu Husova sboru, kterým je provedla
paní Samková. Ochotná paní průvodkyně
dětem nejprve ukázala základní kámen z
roku 1924, poté je zavedla do chrámu, kde
jim stručně představila historii této církevní
stavby a pověděla o Mistru Janu Husovi.
Děti si prohlédly krásný Betlém a vánoční
stromeček, obraz Krista jako pastýře, oltář,
lavice i varhany. Všechny překvapilo
kolumbárium, které sem bylo po vzniku
kostela umístěno proto, že věřící z církve československé neměli dobré vztahy s místními
katolíky, kterým patřil i hřbitov. Děti se zajímaly i o velký kovový kříž, na kterém pozůstalí
zapalují svíčky za své zemřelé. Paní Samková zavedla naše žáčky i na kůr, odkud je na kostel
krásný pohled z ptačí perspektivy, a nechala je nahlédnout do útrob varhan procházejících
rekonstrukcí. Poslední část prohlídky byla věnována suterénu – v kanceláři si děti prohlédly
kroniku farnosti s podpisy vzácných návštěvníků Tomáše Garrigue Masaryka a jeho syna
Jana, navštívily sál, ve kterém se v zimním období konají bohoslužby, a obdivovaly nově
zrekonstruované prostory obložené pískovcem.
8. až 13. leden 2012: Lyžařský kurz

V neděli 8. ledna 2012 ve 14:00 se žáci sedmé až deváté třídy vydali na Benecko, kde proběhl
týdenní lyžařský kurz. Do cíle dorazili s drobnými obtížemi způsobenými hustým sněžením a
vydali se s veškerými zavazadly k chatě „Na Špici“, kde se první odpoledne netopilo a
nesvítilo, nicméně závady se brzy podařilo odstranit a kurz již probíhal bez dalších
nepříjemných překvapení. Naši žáci se celý týden věnovali nácviku správné techniky
sjezdového i běžeckého lyžování a někteří i snowboardingu, lektoři z řad učitelů p. Král, Mgr.
Paulusová a p. Effenberková, DiS. pro ně připravili i řadu přednášek a her.
12. leden 2012: Beseda s předškoláky a jejich rodiči v suchovršické mateřské škole
Paní učitelka Mgr. Řeháková zavítala do suchovršické školky, aby si „prověřila“ zralost a
dovednosti místních předškoláků a informovala jejich rodiče o záležitostech spojených s
nástupem dětí do školy. Děti bez větších problémů plnily zadané úkoly a byly odměněny
jedničkami a sladkostmi.

12. leden 2012: Soutěž v běhu trakařem
Ve čtvrtek 12. ledna 2012 vytvořily děti z I. stupně v naší tělocvičně téměř tři desítky živých
trakařů . Proběhla tam totiž další ze soutěží pro žáky 1. až 5. ročníku s názvem „Běh
trakařem“. Pro jednotlivé kategorie byly vytyčeny různě dlouhé trasy. Ty bylo třeba překonat
tak, že se jeden ze dvojice vzepřel na rukách, druhý ho chytil za nohy a společně postupovali
vpřed. Do cíle nakonec úspěšně dorazily všechny dvojice, ty nejlepší obdržely diplomy a
drobné odměny. Mezi prvňáky si nejlépe vedli Tereza Čtverečková a Rozálie Térová
respektive Patrik Fabián a Pavel Hron, z druháků byli nejrychlejší Johanka Cachová a Evelína
Polová respektive Martin Káňa a Filip Turek, třetímu ročníku kralovali Veronika Čiháková a
Julie Térová společně s Michalem Černým a Kryštofem Vojtěchem a v kategorii čtvrtých a
pátých tříd předvedli nejlepší výkon Anna Marie Řeháková a Lenka Hrušková mezi dívkami a
Matyáš Nývlt a Ondřej Toman mezi chlapci.
12. leden 2012: Návštěva předškoláků v první třídě
Začátkem ledna 2012 navštívili předškoláci z mateřské školky z Libňatova své starší
kamarády v prvních třídách, aby si vyzkoušeli, jak to v takové škole vypadá a co tu na ně
čeká. Děti usedly do laviček, prohlédly si slabikář a sešity pro prvňáčky. Poznávaly barvy,
čísla, geometrické tvary, ale také písmenka, na která vymýšlely slova. Společně s prvňáky
vyplňovaly pracovní list a vybarvovaly zvířátka. Ta nejdříve poznávaly na obrázcích. Školáci
jim na oplátku předvedli, co všechno se za půl roku ve škole naučili. Předškoláčci byli moc
šikovní a prozradili, že se do školy moc těší.
14. leden 2012: Školička nanečisto
Jaké to je ve škole? Jak se sedí ve školní lavici? Jak se správně
hlásit? To vše si mohlo vyzkoušet na 30 budoucích prvňáčků ve
„Školičce nanečisto“, která se již stala tradicí v naší škole. Na
lavičkách na děti čekaly barevné pastelky, sešit, omalovánka a
samozřejmě i sladkosti. Ve třídě je uvítala paní učitelka a pejsek s
kočičkou, kterým děti společně zazpívaly písničku Kočka leze
dírou. Potom předškoláčci dokázali, že zvládnou spoustu
činností, které ve škole dělají jejich starší spolužáci v 1. třídě –
vytleskávali různá slova na slabiky, odpovídali na otázky, počítali
s lentilkami, rozeznávali geometrické tvary, hledali na tabuli
písmenko, kterým začíná jejich jméno. Ukázali, že znají barvičky
a podle diktátu vybarvovali veselou omalovánku, poznávali
zvířata a jejich mláďata, zahráli na doprovodné rytmické nástroje
a také s písničkou protáhli své tělo. Nakonec dostali svůj první domácí úkol – omalovánku
krásně dovybarvit a přinést ji ukázat k zápisu.
14. leden 2012: Sportovní dopoledne netradičně
V sobotu 14. ledna 2012 si do velké tělocvičny ZŠ Bří Čapků
přišlo zasoutěžit v netradičních disciplínách na šedesát dětí. Už
pošesté bylo pro děti připravené dopoledne plné soutěží, ve
kterých musely prokázat nejen svou rychlost a hbitost, ale i
šikovnost a zručnost. Děti si vyzkoušely oblíbené prolézání
látkovým tunelem, prolézání obručemi, skákání v pytlích,
„kutálecí“ overbalový slalom, skákání s míčem mezi koleny a
běh s pingpongovým míčkem na lžíci. Divácky nejvděčnější
bylo určitě přenášení deseti malých barevných míčků mezi
dvěma obručemi. A komu to nestačilo, mohl se ještě vyřádit v

malé tělocvičně – zaházet si na koš, zaskákat si na minitrampolíně či se pohoupat na kruhách.
Řádné povzbuzování rodičů a kamarádů v roli diváků a sladká odměna pro každého
způsobily, že se závodilo jedna radost. Netradiční sportování se líbilo a dopoledne všem
rychle uteklo.
18. leden 2012: Soutěž v poznávání evropských vlajek
Ve středu 18. ledna 2012 proběhla další ze
soutěží pro žáky II. stupně, tentokrát v
poznávání vlajek evropských států. Celkem
22 soutěžících bylo rozděleno do dvou
kategorií (6. a 7. ročník a 8. a 9. ročník).
Jejich úkolem bylo správně určit vlajky 21
zemí, mezi nimi i takových, jako třeba
Albánie, Běloruska či Lotyšska. V
jednotlivých kategoriích se nejlépe vedlo
Danielu Špinlerovi (7.A) a Danielu
Součkovi (9.B). Svými znalostmi nás ovšem
příjemně překvapili i mnozí další. Nejlepší z
každé kategorie byli odměněni.
25. leden 2012: Okrskové závody ve šplhu žáků II. stupně
Ve středu 25. ledna 2012 pokračovala celoroční soutěž o pohár Grand Prix. Tentokrát se školy
úpického okrsku utkaly ve šplhu na tyči (4,5m) v tělocvičně ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší.
Startovalo se v pěti kategoriích dle ročníku narození (od r. 1996 do r. 2000), vždy nejprve
chlapci, poté dívky. Do soutěže se započítávaly časy dvou nejlepších v každé kategorii
(celkem startovali tři závodníci). Naši reprezentanti i reprezentantky podali vynikající výkon,
ale bohužel jsme nakonec doplatili na nedostatečný počet dívek v kategorii ročníku narození
2000 a v celkovém hodnocení obsadili druhé místo.
Individuální úspěchy v jednotlivých kategoriích:
 1. místo : Dufka Radek (r. 1998)
Fejfar Jakub (r. 1997)
Paťha Tomáš (r. 1996)
Gottsteinová Sára (r. 1996)
 2. místo: Suchánek Jaroslav (r. 1999)
Špinler Daniel (r. 1998)
 3.místo: Rychlík Petr (r. 2000)
Lautsch Jakub (r. 1997)

26. leden 2012: Okrskové závody ve šplhu žáků I. stupně
Ve středu 26. ledna 2012 se 29 žáků vydalo do Rtyně v Podkrkonoší, kde se v tělocvičně
zdejší základní školy konal tradiční závod ve šplhu, který je součástí okrskové Grand Prix.
Všichni měli obrovskou chuť závodit a touhu podat co nejlepší výkon. Naši reprezentanti si
počínali výborně – získali 14 diplomů, v hodnocení škol bezkonkurenčně obsadili 1. místo a
opět získali putovní pohár.

Individuální úspěchy:
 1. místo: Michaela Holanová, Patrik Fabián, Kristýna
Jakubčaninová, Anita Čapková, Matyáš Nývlt, Veronika
Čiháková, Barbora Müllerová
 2. místo: Agáta Hebká, Anna Marie Řeháková, Martin
Staník, Kamila Kuldová, Andrea Čudková, Dominik
Endlich
 3. místo: Matyáš Lacko
Dále naši školu reprezentovali:
 Adriana Dufková, Lenka Hrušková, Simona Knížová,
Eliška Messnerová, Julie Térová, Rozálie Térová, Vojtěch
Banýr, Pavel Benko, Vojtěch Hejna, Jonáš Hetflejš, Jakub
Kábele, Martin Křížek, Filip Luštinec, Dominik Scholz, Jan
Vodák
30. leden 2012: Vystoupení šermířské skupiny Pernštejni
V pondělí 30. ledna 2012 k nám do školy zavítali členové skupiny historického šermu
Pernštejni se svým vystoupením "Gotika". V malé tělocvičně žákům třetího až sedmého
ročníku zábavným způsobem přiblížili život rytířů, měšťanů i panovníků v době vlády
Lucemburků. Někteří žáci si mohli dokonce na vlastní kůži vyzkoušet, jak a do čeho se rytíři
oblékali před turnajem, anebo si vyzkoušet dvě disciplíny z rytířského turnaje – útok koňmo
dřevcem na štít soupeře a útok koňmo kopím na zavěšený kroužek. Nejzdatnějším účastníkem
turnaje byla Lucka Pospíšilová, která byla po ukončení turnaje pasována na rytíře.
31. leden 2012: Okresní kola matematických soutěží
V průběhu ledna proběhla okresní kola některých matematických soutěží. Na první z nich,
Pythagoriádě, nás reprezentoval Vít Levinský ze VI.A. Z možných patnácti bodů jich získal
jedenáct, za což mu v celkovém pořadí patří pěkné 4. – 9. místo. Nutno podotknout, že z
celkových 26 účastníků.
Uskutečnilo se též okresní kolo Matematické olympiády pro žáky 5. ročníku. Na něm za naše
barvy bojovali Jan Roženský a Veronika Komůrková. Veronice patří se ziskem třinácti bodů
7. místo, Honzovi se ziskem 9 bodů 11. – 12. místo. Soutěže se zúčastnilo dvacet mladých
matematiků. Škoda jen, že se Veronika v prvním příkladu dopustila školácké chyby, když do
vzorce dosadila jiná čísla, než měla o řádek výše připravena. Mohla být první.
31. leden 2012: Rozdání pololetních vysvědčení
Dne 23. ledna 2012 pedagogická rada rozhodla o známkách a pochvalách a poslední lednový
den rozdali třídní učitelé svým žákům pololetní vysvědčení. Bilance prvního pololetí zní:
 průměr všech žáků školy: 1,68 (2011/2012)
 počet vyznamenání: 120 (2011/2012)
 počet neprospívajících: 20 (2011/2012)
 počet snížených známek z chování: 5 (2011/2012)
 průměrný počet absencí na 1 žáka: 41,88 (2011/2012)
Zároveň byl sestaven seznam nejlepších žáků školy, kteří byli odměněni celodenním výletem.

Nejlepší žáci 1.A:
Rozálie Térová, Petr Vrána
Nejlepší žáci 1.B:
Jan Hruška, Tereza Mědílková, Adéla Roženská
NEJLEPŠÍ ŽÁCI ŠKOLY NA 1. STUPNI
1. Barbora Müllerová (5.A), 28 b.
2. Renata Galuščáková (5.A), 23 b.
3. – 4. Karolina Matysková (3.A), 22 b.
Anna Marie Řeháková (4.A), 22 b.
5. Aneta Hubálovská (4.A), 22 b.
6. Leona Kubasová (2.A), 20 b.
7. – 11. Johanka Cachová (2.A), 19 b.
Lenka Hrušková (4.A), 19 b.
Kristýna Jakubčaninová (2.A), 19 b.
Kristýna Jenčíková (4.B), 19 b.
12. – 13. Jiří Šťovíček (5.A), 19 b.
Eliška Žlůvová (5.A), 19 b.
14. Anna Skřivánková (4.A), 18 b.
15. Kamila Gottsteinová (5.A), 18 b.
NEJLEPŠÍ ŽÁCI ŠKOLY NA 2. STUPNI
1. Veronika Davidová (6.A), 43 b.
2. Andrea Pátrová (7.A), 31 b.
3. Tereza Seidelová (9.A), 30 b.
4. Eliška Vodičková (7.A), 27 b.
5. Kateřina Knížová (7.A), 26 b.
6. Nikola Pátrová (9.A), 26 b.
7. Pavel Růžička (7.A), 25 b.
8. Aneta Staníková (8.A), 24 b.
9. Vít Levinský (6.A), 22 b.
10. Tereza Jareišová (6.A), 22 b.
11. Karolína Fingrová (9.B), 20 b.
12. Lenka Kejzlarová (6.A), 19 b.
13. Lucie Komárková (9.A), 19 b.
14. David Beier (8.A) , 18 b.
15. Lucie Pospíšilová (7.A), 17 b.
16. – 17. Karolína Kopecká (9.A), 17 b.
Šárka Winklerová (6.A) 17 b.
18. Diana Neureiterová (7.A) 17 b.
19. Nika Vojnarová (7.A), 16 b.
20. Tomáš Balcar (8.A), 16 b.
21. Kristýna Bejrová (9.B), 15 b.
22. Kateřina Endlichová (9.B), 15 b.

ÚNOR

1. únor 2012: Ukončení sbírky na pomoc koním
Stejně jako v minulých letech, tak i v letošním roce jsme se jako škola zúčastnili veřejné
sbírky na podporu chovu koní. Chovem se zabývá občanské sdružení CPK – CHRPA se
sídlem v Rokytně nedaleko Pardubic. Jejich cílem je chov a výcvik koní pro ústavy a léčebny
v celé České republice, kde se léčí nejrůznější zdravotní problémy prostřednictvím jízdy na
koni – tzv. hiporehabilitací. Vlastní sbírka proběhla formou prodeje „Hopíků“ s motivem
koní. Zakoupením těchto předmětů přispěla řada žáků i učitelů naší školy k nákupu a chovu
koní, k budování výcvikového areálu a posloužili tím dobré věci. Na konto veřejné sbírky
bylo zasláno 725,- Kč. Nezbývá než všem dobrovolným dárcům a organizátorovi sbírky Ing.
Beránkovi upřímně poděkovat.
2. únor 2012: Zápis do prvních tříd
Ve čtvrtek 2. února 2012 proběhl na naší škole zápis do 1. ročníku, tentokrát na téma Zvesela
a s písničkou. Aby dokázali připravenost pro vstup do školy, plnili zatím ještě předškoláci
hravou formou spoustu různých úkolů – poznávali zvířátka, barvy, malovali obrázek, ale taky
trošku cvičili, zpívali a procvičovali jazýček při povídání s paní učitelkou. Vyzkoušeli i
počítání na interaktivní tabuli. V "zápisové listině" všem rychle přibývala razítka za splněné
úkoly. Za svou snahu a šikovnost byli budoucí školáčci odměněni drobnými dárky a
sladkostmi. V doprovodu svých starších kamarádů čtvrťáků a páťáků si také mohli společně s
rodiči prohlédnout školu a nakonec doplnit ztracenou energii ve školní jídelně, kde pro ně
paní kuchařky přichystaly malé občerstvení. Pro rodiče byla připravena výstava učebních
pomůcek, které budou jejich děti v 1. třídě potřebovat. Z padesáti zapsaných dětí nastoupí v
září do 1. třídy 43 žáčků, rodiče sedmi dětí požádali o odklad školní docházky. Vzhledem k
počtu budoucích prvňáčků budou otevřeny dvě první třídy. Nastávající prvňáčci se v příštím
školním roce budou opět učit podle našeho školního vzdělávacího programu "Blahováček".
6. únor 2012: Beseda o kyberšikaně v VI.A
Součástí preventivního programu naší školy jsou různé přednášky a besedy s preventivní
tematikou. V měsíci únoru takovýchto akcí proběhne několik. 6. února 2012 proběhla v VI.A
přednáška o kyberšikaně. Program byl naplánován na tento týden, protože druhý den
v druhém týdnu druhého měsíce (letos tedy 7. února) je vyhlášen jako Den bezpečnějšího
internetu. Šesťáci si nejprve vyslechli vysvětlení pojmu kyberšikana a sami se přesvědčili o
tom, jak jsou ochotní poskytnout informace, které jsou osobního až citlivého charakteru, a
bylo jim vysvětleno jak je poskytnutí těchto informací nebezpečné. Následovalo řešení
křížovky s tajenkou „chraň si své soukromí“. Žáci zhlédli film o konkrétních případech
kyberšikany a jejích následcích. Obdrželi leták informující o kyberšikaně a seznámili se
s pravidly bezpečného užívání internetu, mobilního telefonu atd. Informováni byli rovněž o
správném postupu při projevech kyberšikany ve svém okolí.
6. únor 2012: Školní kolo chemické olympiády
V pondělí 6. února 2012 bylo ukončeno školní kolo Chemické olympiády. Úkolem žáků bylo
řešit sedm úloh teoretické části, praktickou úlohu zaměřenou na srážecí reakce a test znalostí.
Letošní úlohy byly především zaměřeny na vlastnosti síry, její sloučeniny a jejich vlastnosti a
použití. Školní kolo dokončili pouze tři žáci. Na prvním místě se umístil Daniel Dolejška
(9.A). O druhé a třetí místo se dělí Karolína Fingrová a Kateřina Jursíková (obě z 9.B). Do
okresního kola, které se bude konat 5. března, postoupil Daniel Dolejška.

7. únor 2012: Okrskové kolo zimního víceboje
Rychlost a šikovnost. To byly dvě hlavní přednosti našich reprezentantů v dalším pokračování
klání o Pohár Grand Prix, Zimním víceboji, který se konal v úterý 7. února 2012 v malé i
velké tělocvičně naší školy. Z každého ročníku soutěžilo jedno smíšené družstvo – dvě dívky
a dva chlapci. Děti z 1. a 2. třídy se utkaly v člunkovém běhu a skoku z místa, 3. až 5. ročník
absolvoval ještě navíc přeskok švihadla v časovém limitu jedné minuty. Stejně jako v
loňském roce i tentokrát posbírali naši žáci množství individuálních ocenění. Ve čtyřech z pěti
kategorií celkově zvítězili, což pro naši školu v celkovém součtu znamenalo 1. místo.
Naši školu reprezentovali:
 1. ročník: Patrik Fabián, Zdeněk
Pastorčák, Tereza Mědílková, Agáta
Hebká
 2. ročník: Matyáš Lacko, Jan Vodák,
Kristýna Jakubčaninová, Leona
Kubasová
 3. ročník: Jiří Pecháček, Martin
Staník, Eliška Mesnerová, Veronika
Čiháková
 4. ročník: Matyáš Nývlt, Pavel
Benko, Karolína Součková, Anna
Marie Řeháková
 5. ročník: Jakub Kábele, Samuel
Pumpa, Barbora Müllerová, Kamila Kuldová
1. místo z našich reprezentantů obsadili:
 Fabián Patrik (kategorie 1. tř.) – člunkový běh, skok z místa
 Jakubčaninová Kristýna (kategorie 2. tř.) – člunkový běh, skok z místa
 Mesnerová Eliška (kategorie 3. tř.) – člunkový běh, skok přes švihadlo
 Nývlt Matyáš (kategorie 4. tř.) – člunkový běh
 Kuldová Kamila (kategorie 5. tř.) – člunkový běh, skok z místa

7., 8. a 14. únor 2012: Školní kolo zeměpisné olympiády
Na 30 žáků druhého stupně se zúčastnilo
dalšího ročníku Zeměpisné olympiády. Žáci
byli tradičně rozděleni do 3 kategorií. Mezi
nejlepšími se prosadili především favorité
soutěže, největším překvapením bylo
vítězství Elišky Vodičkové, která v kategorii
7. tříd porazila loňského vítěze Pavla
Růžičku. Nejmladší kategorii 6. ročníku
dominoval Vít Levinský, který své znalosti
prokazuje pravidelně i při hodinách
zeměpisu. Fantastickou „bitvu“ však svedli
v kategorii 8. – 9. tříd vítězové okresního
kola z předchozích let Radim Kejzlar a
Daniel Souček. Radim Kejzlar, vítěz okresního kola z předchozích dvou let, nakonec zvítězil
s počtem 27 bodů. Daniel Souček, trojnásobný vítěz školního kola, za ním zaostal o pouhé 2
body. Okresní kolo proběhne 22. března ve Dvoře Králové nad Labem.

9. únor 2012: Výlet nejlepších žáků do Liberce
Dne 9. února 2012 se vypravilo 45
nejlepších žáků ZŠ Bratří Čapků do
zábavního centra Babylon v Liberci. Žáci II.
stupně, a někteří páťáci, se vydali do IQ
parku. IQ park nabízí spoustu her,
zajímavostí, ale i poučných informací. První
patro je věnováno vodnímu světu, druhé a
čtvrté patro nabízí různé pokusy a
hlavolamy. Žáci si mohli vyzkoušet např.
povolání televizních rosniček, komunikaci
na dálku nebo spaní v popelnici. Ve třetím
patře byly připraveny informace a různá
praktická
cvičení z oboru člověk, vesmír a příroda.
Žáci I. stupně strávili dopoledne v Lunaparku. Děti vybíjely
energii na prolézačkách, houpačkách, trampolínách a
autodromech, odvážlivci si vyzkoušeli rodeo na divokém býkovi
nebo horolezeckou stěnu. Potom všichni společně zamířili do
Labyrintu, jehož součástí jsou čtyři bludiště. Zrcadlové,
křišťálové, strašidelné a malé laserové s optickými klamy.
Někomu sice dalo více práce se z bludiště dostat nebo překonat
strach z nečekaného strašidelného zvuku motorové pily, ale
nakonec se všichni dostali ven. Na zpáteční cestě nemohla chybět
občerstvovací zastávka v Macdonaldu.
11. až 12. únor: Víkendovka „Zblázníme se smíchy“
Smích byl hlavním tématem další z řady letošních víkendovek. O
druhém únorovém víkendu si ji užívalo 23 žáků druhého stupně.
Byly pro ně připraveny vtipné prezentace o lidech a zvířatech,
legrační soutěže ,,Faktor víkendovky“ pro jednotlivce i družstva,
diskotéka s promítáním videoklipů a také kopec srandy při
vybraných komediích. Součástí zábavné soutěže byla třeba
formule brambora, klíček všudybýlek, volejbal s prostěradly,
středověká krčma a spousta dalších.

14. únor 2012: Svátek svatého Valentýna
Tolik valentýnských vzkazů jako 14. února
2012 se jich v naší speciální valentýnské
krabici ještě nikdy nesešlo. Do psaní
„vatentýnek“ se totiž zapojily i děti z I.
stupně. Úlohy valentýnských doručovatelek
se ujaly Karolína Fingrová a Kateřina
Jursíková z IX.B.

14. únor 2012: Beseda s policisty ve 4. ročníku
Školní preventivní program se netýká jen žáků II. stupně, ale
s besedami a přednáškami myslí i na žáky mladší. Žáci čtvrtého
ročníku si v úterý 14. února 2012 povídali s příslušníkem Policie
ČR panem nadpraporčíkem Udo Ertnerem z preventivně
informačního oddělení. Děti besedovaly například o tom, jak se
chová správný chodec, jaké povinné vybavení by měl mít cyklista
a jak by se měly chovat v případě, že je obtěžuje neznámá osoba.
Žáci se aktivně zapojili, reagovali na otázky a předvedli nám, že
mají spoustu svých zkušeností a že mnoho věcí už dávno znají.
Přesto je opakování matka moudrosti a my budeme doufat, že se
budou všichni chovat tak, jak mají.

16. únor 2012: Beseda s rehabilitační sestrou v VIII.A
Ve čtvrtek 16. února 2012 dorazila do VIII. A na přednášku
rehabilitační sestra Bc. Aneta Kalužná. Účelem její návštěvy bylo
obohacení vědomostí žáků o průběhu a záměrech rehabilitace.
Nejvíce informací se dozvěděli o rehabilitaci pohybového
aparátu, o poúrazových stavech a o vzniku svalové nerovnováhy.
Na dobrovolnících pak paní Kalužná ukázala jak správně sedět,
ležet, stát a provádět jednoduché posilovací a protahovací cviky
zaměřené na správné držení těla.

20. až 24. únor 2012: Lyžařská školička pro žáky I. stupně

Po škole rovnou na lyže nebo snowboard, krásný sníh a za učitele partičku usměvavých,
větrem ošlehaných instruktorů. To vše čakalo na ty žáky I. stupně, kteří se v týdnu od 21. do
24. února 2012 učili pohybu na svahu. Každý den odpoledne je do skiareálu v Mladých
Bukách vozil malý autobus. První den byli malí lyžaři rozděleni na hlemýždě a medvědy, ale
během několika málo lekcí udělali velké pokroky, a tak se poslední den mohli pustit do
závodění. Vyhráli vlastně všichni, kteří se lyžařské školičky zúčastnili a něco se naučili.

22. únor 2012: Beseda s kurátorkou v VII.A
Ve středu 22. února 2012 zavítala do naší školy
kurátorka Bc. Krausová a její kolega pan Sokol,
aby besedovali s našimi sedmáky. Vyprávěli jim
o své práci a o dětech, které mají na starosti.
Neopomněli také připomenout všechny možné
nápravné možnosti. Druhá část připraveného
programu sestávala z jejich odpovědí na
anonymní otázky našich žáků.

22. únor 2012: Třída IX.B sledovala jednání soudu
Dne 22. února 2012 navštívila třída IX.B
jednání Okresního soudu v Trutnově.
Předmětem soudního jednání bylo obvinění
z trestného činu obecného ohrožení skupiny
osob a vyhrožování smrtí. Obžalovaný byl
k jednání dopraven policejní eskortou.
Z devíti svědků se dostavili dva. Proces
trval téměř dvě hodiny. Po celou dobu
jednání vydrželi žáci v naprosté tichosti a
pozorně sledovali výpovědi obžalovaného
a svědků a očekávali závěrečné rozhodnutí
soudu. Zvláštní a nezvyklá atmosféra na
děti velmi zapůsobila.

23. únor 2012: VI. ročník mistrovství Úpice v SUDOKU
Čtvrteční odpoledne bylo v naší škole
vyhrazeno řešitelům sudoku, neboť na 23.
února 2012 byl naplánován již VI. ročník
neoficiálního mistrovství Úpice v této hře.
Celkem 23 účastníků bylo rozděleno do tří
kategorií: žáci I. stupně, žáci II. stupně a
starší mládež či dospělí. Každá kategorie
obdržela dvě zadání, přičemž to druhé bylo
složitější než první. Výsledný čas byl získán
sečtením časů z obou kol. Pokud někdo
sudoku nevyluštil či odevzdal nesprávné
řešení, bylo mu za první kolo automaticky
započítáno 20 minut, za druhé pak 30 min.
Mezi žáky I. stupně celkem jasně zvítězila Vendula Korubová z V.A. Kategorii žáků II.
stupně ovládl Petr Rychlík ze VI.A. V „dospělé“ kategorii konečně zvítězil mnohonásobný
účastník Josef Rychnovský.

23. únor 2012: Vladimír Plicka na návštěvě v Úpici
Ve čtvrtek 23. února 2012 se v divadle Aloise Jiráska konal vzpomínkový pořad
s kameramanem Vladimírem Plickou, synem národního umělce, profesora Karla Plicky,
etnografa, folkloristy, sběratele, hudebníka, filmového scenáristy, režiséra i kameramana,
fotografa, pedagoga a jednoho ze zakladatelů Akademie múzických umění. Jelikož je Úpice
jakousi „líhní“ skvělých kameramanů, jako je Miroslav Janek a Jiří Středa, ujal se právě jeden
z nich, a to pan Středa, role průvodce tímto pořadem. V doprovodné projekci připomněl
významné etapy ze života tohoto významného kolegy, ale také si pro něj připravil překvapení
v podobě filmového pozdravu od spolupracovníků z řad umělců, jako je Marek Eben, Lenka
Pletková (filmová Gábina ze seriálu Kamarádi) a režisér Jaroslav Hanuš. Pořad zpestřily
písničky z repertoáru dvojic Suchý–Šlitr a Svěrák–Uhlíř v podání sborečku Základní školy
bratří Čapků, pod vedením Radky Řehákové. Michal Šeps, host pořadu a náš bývalý žák,
věnoval panu Vladimírovi svou závěrečnou píseň Louise Armstronga What a Wonderful
World.
24. únor 2012: Karneval školní družiny

V pátek 24. února 2012 po obědě se v naší tělocvičně konal tradiční karneval školní družiny.
Úvod obstarala promenáda všech masek, která nesmí chybět na žádném správném karnevalu.
Rychlost a šikovnost prověřily soutěže jednotlivců i celých družstev. Zlatým hřebem
programu byla diskotéka.
29. únor 2012: Návštěva muzea
Poslední únorový den roku 2012 zavítali naši
žáčci do Galerie Julie Winterové-Mezerové
umístěné v nejvrchnějším patře zdejšího
muzea. Se životem a dílem úpické rodačky
byli již částečně obeznámeni ve výuce a paní
ředitelka je pochválila, že si vše pěkně
pamatují. Do galerie si přišli vyslechnout
podrobnosti a zajímavosti o malířčině osudu
a na vlastní oči si prohlédnout alespoň část
z bohaté sbírky obrazů. Paní ředitelka
Strachotová dětem ukázala řadu fotografií
malířky samotné, jejích blízkých i domů, ve
kterých žila, a vyprávěla jim o jejích
školních úspěších. Děti žasly nad tím, že Julie během svých studií obdržela pouze jedinou

dvojku a učila se hned tři cizí jazyky. Zaujala je i tmavá barva svatebních šatů a to, že paní
malířka neměla ráda řezané květiny. Při prohlídce obrazů se žákům líbily nejen obrazy
s květinovou tématikou, ale i četné portréty. Na závěr děti ještě nahlédly do místnosti, ve
které jsou uskladněna další díla paní Mezerové, i na půdu.
23. únor 2012: Vystoupení dramatického kroužku
Členové dramatického kroužku pozvali
všechny prvostupňáky na dva krátké
příběhy, které během prvního pololetí
nacvičili se svou vedoucí, paní učitelkou
Petrou Báčovou. Jako jeviště posloužilo
malé pódium ve školní jídelně, které si
nadšení herci vyzdobili vlastnoručně
vyrobenými kulisami. Obdiv sklízely i
nápadité kostýmy.
První příběh vyprávěl o nesnesitelně
pyšném a protivném banánu, který se
vytahoval na ostatní ovoce a zeleninu a
nakonec po zásluze skončil v popelnici.
Druhý příběh byl detektivní a hledalo se v něm ztracené tričko a samozřejmě ten, kdo ho
ukradl.
O tom, že oba příběhy měly úspěch, svědčilo soustředěné a naprosto představením zaujaté
publikum, které nakonec účinkující odměnilo velkým potleskem.

BŘEZEN

5. březen 2012: Okresní kolo chemické olympiády
Dne 5. března 2012 proběhlo v budově Gymnázia v Trutnově okresní kolo Chemické
olympiády, kterého se za naši školu zúčastnil Daniel Dolejška z IX.A. Přestože neúspěch v
praktické části nepříjemně ovlivnil jeho konečné pořadí, umístil se na 11. místě z celkového
počtu 16. Této soutěže se zúčastnilo z trutnovského okresu pouze osm škol. Svědčí to o
celkové náročnosti soutěže jak pro soutěžící, tak i pro učitele, kteří žáky připravují.
6. březen 2012: Blahovecké hry
Opět po roce v úterý 6. března 2012 se žáci
I. stupně sešli ve velké tělocvičně na
tradičních Blahoveckých hrách. Tyto hry
jsou v podstatě završením celoročního
tréninku čtyř disciplín – šplhu, hodu plným
míčem, člunkového běhu a skoku z místa.
Každou třídu v nich reprezentuje čtyřčlenné
družstvo nejzdatnějších chlapců a dívek,
které soutěží se
spolužáky
z
paralelní třídy.
Barbora
Müllerová
z
V.A letos opět potvrdila své sportovní kvality, když překonala o
tři body rekord Kristýny Šulitkové z roku 2005 a ve své
kategorii dosáhla 69 bodů. Stejně úspěšní byli i prvňáci Patrik
Fabián a Rozálie Térová. Patrik získal 67 bodů a překonal tak o
dva body šest let starý rekord Petra Formánka. Rozálka o jeden
bod vylepšila rekord Barbory Müllerové z roku 2008. Na závěr
byli nejzdatnější závodníci tradičně odměněni diplomy,
čokoládovými medailemi a sladkostmi.
Nejlepší z jednotlivých kategorií:
1. třídy - chlapci:
1. třídy - děvčata
1. Fabián Patrik (1.A), 67 b. (R)
1. Térová Rozálie (1.A), 67 b. (R)
2. Hruška Jan (1.B), 50 b.
2. Hebká Agáta (1.B), 61 b.
3. – 4. Hejna Vojtěch (1.B), 47 b.
3. Horáková Michaela (1.B), 51 b.
Grund Dominik (1.B)
2. třída - chlapci:
1. Lacko Matyáš (2.A), 54 b.
2. Vodák Jan (2.A), 47 b.
3. Káňa Martin (2.A), 45 b.

2. třída - děvčata
1. Mikešová Daniela (2.A), 54 b.
2. Holanová Michaela (2.A), 53 b.
3. Kubasová Leona (2.A), 48 b.

3. třídy - chlapci:
1. Pecháček Jiří (3.A), 49 b.
2. Černý Michal (3.A), 45 b.
3. More Štefan (3.A), 43 b.

3. třídy - děvčata
1. Matysková Karolína (3.A), 48 b.
2. – 3. Čapková Anita (3.A), 44 b.
Mesnerová Eliška (3.A)

4. třída - chlapci
1. Ott Vojtěch (4.B), 56 b.
2. Luštinec Filip (4.A), 55 b.
3. Nývlt Matyáš (4.B), 51 b.

4. třída – děvčata
1. Dufková Adriana (4.A), 48 b.
2. Řeháková Anna Marie (4.A), 42 b.
3. Hrušková Lenka (4.A), 35 b.

5. třída – chlapci
1. Nývlt David (5.A), 45 b.
2. Kroužel Martin (5.A), 38 b.
3. Marek Daniel (5.A), 33 b.

5. třída – děvčata
1. Müllerová Barbora (5.A), 69 b. (R)
2. Kuldová Kamila (5.A), 61 b.
3. Knížová Simona (5.A), 49 b.

7. březen 2012: Školní kolo FUČ ve zpěvu
Ve středu 7. března 2012 se v učebně II.A sešlo 21 žáků I. stupně - všichni ti, kteří si chtěli
poměřit síly ve zpěvu. Ze školního kola přímo do kola okresního postupuje vždy ten nejlepší z
každé kategorie. Letos nás v okrese bude reprezentovat Rozárka Térová, Nikola Winklerová a
Anička Skřivánková. Držíme jim palce a přejeme mnoho úspěchů.
Nejlepší z jednotlivých kategorií:
0. kategorie:
1. kategorie:
1. Rozálie Térová (1.A)
1.
Nikola Winklerová (2.A)
2. Eliška Grossmannová (1.B)
2.
Johana Cachová (2.A)
3. Agáta Hebká (1.B)
3. – 4. Kristýna Jakubčaninová (2.A)
Veronika Koperová (2.A)
2. kategorie:
1. Anna Skřivánková (4.A)
2. Anna Marie Řeháková (4.A)
3. Veronika Komůrková (5.A)
7. březen 2012: Okresní kolo recitační soutěže žáků I. stupně
Ve středu 7. března 2012 se tři žáci naší školy zúčastnili v Trutnově okresního kola soutěže
„Dětská scéna“. Tato soutěž je součástí 41. celostátní přehlídky dětských recitátorů. Celkem
soutěžilo 43 dětí, konkurence byla opravdu veliká. I když Tomáš Hofman ze 3.A, Matyáš
Nývlt ze 4.B a Renata Galuščáková z 5.A nezískali postupová místa do krajského kola,
nevadí. S nadšením a vzorně reprezentovali naši školu.
7. březen 2012: Okrskové kolo v basketbalu starších žáků a žákyň
Ve středu 7. března 2012 bylo v tělocvičně
naší školy zahájeno dvoudenní klání
basketbalistů ze škol úpického okrsku. První
den se utkala družstva starších žáků. Naši
chlapci zahájili velkolepým vítězstvím na
Rtyní v Podkrkonoší v poměru 11:0. Druhý
zápas však našim basketbalistům nevyšel,
prohráli totiž se ZŠ Úpice – Lány 0:10.
V dalších zápasech naši hráči zabojovali a po
vítězstvích nad gymnáziem a ZŠ Malé
Svatoňovice 9:7, resp. 12:7, obsadili hezké
druhé místo.
V tento den odehrály svůj turnaj i starší
dívky. I přes některé drobné chyby předvedly velmi dobrý výkon. Dokázaly porazit
protihráčky z Malých Svatoňovic a místního gymnázia. Především utkání s prvně

jmenovaným soupeřem bylo velmi tvrdé a emočně vypjaté. Dvě porážky od Rtyně a ZŠ Úpice
- Lány pak znamenaly celkově třetí místo.
8. březen 2012: Okrskové kolo v basketbalu mladších žáků a žákyň
Ve čtvrtek 8. března 2012 pokračovalo
basketbalové klání mezi školami našeho
okrsku turnajem mladších žáků. Těm se
vstup do turnaje nevydařil. Po chaotické hře
podlehli nejlepšímu týmu ZŠ Úpice – Lány
vysoko 2:20. Potom následovali lehčí
soupeři. Nad Rtyní chlapci zvítězili 8:2 a nad
Malými Svatoňovicemi dokonce 17:0.
Poslední tým v turnaji však byl opět nad
jejich síly. Po prohře 4:10 obsadili konečné
3. místo.
Velká snaha, kterou zhatily nepřesné
nahrávky a neschopnost trefit se do
soupeřova koše. Tak lze stručně charakterizovat vystoupení našich mladších žákyň ve čtvrtek
odpoledne. Všechna svá čtyři utkání děvčata prohrála, nejvíce však mrzela úvodní prohra s
týmem Malých Svatoňovic, neboť celé utkání bylo velmi vyrovnané a výsledek nebyl do
poslední chvíle rozhodnut. V konečném účtování naše mladší žákyně obsadily páté místo.
8. březen 2012: Tereza Seidelová postoupila do krajského kola
FUČ v recitaci
Dne 8. března 2012 se konalo okresní kolo v recitaci. Zúčastnila se
ho i žákyně IX.A Tereza Seidelová. Připravila si úryvek z knihy
„Na západní frontě klid“. Autorem této knihy je vynikající
spisovatel E. M. Remarque. Svým procítěným projevem upoutala
Tereza porotu tak, že postoupila do krajského kola. Je to velký
úspěch a přinesl a paní učitelce Mgr. Báčové, která úspěšnou
soutěžící dlouho připravovala, obrovskou radost a chuť do další
práce.

9. březen 2012: Beseda žákyň VI.A s
gynekoložkou
Školní preventistka PaedDr. Věra
Nývltová připravila na pátek 9. března
2012 další z řady preventivních akcí,
která byla tentokráte zaměřena na děvčata
ze 6. ročníku. Dívky se při besedě s
gynekoložkou Oblastní nemocnice v
Trutnově MUDr. Martinou Hrůzovou
dozvěděly bližší podrobnosti o změnách,
jež v jejich těle probíhají během období
dospívání, jejich vnějších projevech i

případných problémech, o zásadách správné hygieny a oblékání, základní informace o
gynekologickém vyšetření a rizicích předčasného zahájení sexuálního života. Paní doktorka
rovněž ochotně odpověděla na dotazy našich žákyň.
10. březen 2012: Vystoupení sborečku k MDŽ
V sobotu 10. března 2012 se městský sál nad Tomanem zaplnil maminkami, babičkami,
tetičkami, prostě samými ženami, aby zde společně oslavily svátek MDŽ. A děti z našeho
sborečku tady opět nechyběly. Zazpívaly pět veselých písniček, za což sklidily velký potlesk a
sladkou odměnu. A i přes to, že začínaly jarní prázdniny, sešlo se třicet pět zpěváčků.
21. březen 2012: Fialovo-modrý den
Ve středu 21. března 2012 se na naší škole
uskutečnil fialovo-modrý den, který pro
žáky připravil školní parlament. V tento
den se soutěžilo o nejlepší třídu na prvním
i druhém stupni a o nejlepší jednotlivce.
Úkol byl jednoduchý, vzít si na sebe něco
fialového nebo modrého. Na prvním
stupni byly všichni děti vzorně
přestrojeny, vyhrát však mohla pouze
jedna třída. A tak tříčlenné porotě ve
složení Otakar Bárta, Nikola Mlčáková a
Veronika Davidová nezbývalo nic jiného,
než se radit, radit a radit. Celkové
hodnocení probíhalo tak, že si každý z
porotců k určité třídě napsal několik bodů. Která třída měla nejvyšší počet, ta vyhrála.
Nakonec největší počet bodů získala třída II.A s 29,5 body před I.B s 27 body. A jako nejlepší
jednotlivci se nám představila děvčata ze III.A, Veronika Čiháková a Eliška Mesnerová. Z I.B
pak Michaela Horáková. Na druhém stupni byla nejlepší třída IX.B s 23 body před VI.A s 21
body. Jako nejlepší jednotlivec se nám představil Aleš Scholz ze VI.A a Pavel Růžička ze
VII.A.
22. březen 2012: Dva velké úspěchy v okresním kole zeměpisné olympiády
Vynikajícího úspěchu dosáhli naši žáci na okresním kole Zeměpisné olympiády, které se
konalo ve čtvrtek 22. března 2012 ve Dvoře Králové nad Labem. V nejmladší kategorii 6. tříd
obsadil Vít Levinský skvělé 2. místo a zajistil si tak postup do krajského kola, které se koná
18. dubna v Hradci Králové. Na bronzové příčce se ještě umístil v kategorii 8. a 9. tříd Radim
Kejzlar z VIII.A, který se již může pyšnit dvojnásobným vítězstvím z předchozích dvou let.
Špatně si nevedla ani Eliška Vodičková v kategorii 7. tříd, která skončila uprostřed
startovního pole. Dlouhodobě skvělé výsledky naší školy v této soutěži dokazuje fakt, že do
krajského kola postoupili naši reprezentanti již čtvrtým rokem v řadě.
24. březen 2012: XXII. ročník Úpické laťky
Tři roky jsme čekali na dalšího našeho vítěze Úpické laťky. V roce 2009 se podařilo
vybojovat prvenství starší žákyni Monice Beránkové, v letošním roce zcela jasně dominoval v
kategorii starších žáků Jakub Fejfar. Svůj rekord si vylepšil o 11 cm a překonal laťku ve výšce
161 cm. Vybojoval tak pro naši školu cenný zlatý kov.
XXII. ročník proběhl ve znamení boje dvou tradičních „líhní“ skokanských nadějí. Souboj TJ
Dvůr Králové nad Labem a Gymnázia Trutnov tentokrát skončil remízou, neboť si obě tyto
organizace odvážely po třech prvenstvích.

Nejhodnotnějšího výkonu dne dosáhli dorostenec Petr Kaiser a junior Erik Dvořák, když
přeskočili laťku shodně ve výšce 175 cm. O vyrovnání rekordu v kategorii starších žákyň se
výkonem 155 cm postarala Lada Pejchalová.
Již tradičně patří k Úpické laťce i kulturní představení. Ta letošní obstarala děvčata z místní
ZUŠ A. M. Buxton, skupina Jesters z Taneční školy Ballare ve Rtyni v Podkrkonoší a
parkourová skupina „La Rage“.
Umístění dalších našich reprezentantů:
6. Tomáš Paťha (dorostenec) 160 cm
6. Richard Billi (mladší žák) 125 cm
6. Nicol Kadrmasová (starší žákyně)
125 cm
7. Viktor Kejzlar (dorostenec) 160 cm
7. Eliška Buryšková (starší žákyně)
120 cm
7. Kateřina Knížová (mladší žákyně)
115 cm
8. Martin Kubiček (starší žák) 145 cm
8. Lukáš Aman (mladší žák) 120 cm
8. Jaroslav Suchánek (mladší žák)
120 cm
10. Daniel Špinler (starší žák) 135 cm
11. Tadeáš Haase (mladší žák) 115 cm
13. Tereza Jareišová (mladší žákyně) 110 cm
27. březen 2012: Vítězství v okrskovém kole ve vybíjené žáků 2. a 3. ročníku
V úterý 27. března 2012 byla tělocvična ZŠ
Bratří Čapků vyhrazena vybíjené. Konal se
totiž turnaj smíšených družstev žáků 2. a 3.
ročníku. Naše družstvo neponechalo nic
náhodě a porazilo všechny své soupeře –
tedy družstva ZŠ Úpice – Lány, ZŠ a ZUŠ
Rtyně v Podkrkonoší a ZŠ Malé
Svatoňovice. Po roční pauze tak můžeme
konstatovat, že jsme opět zvedli nad hlavy
pohár pro nejlepší družstvo.
Naši školu reprezentovali:
 Matěj Buryšek, Anita Čapková,
Michal Černý, Eva Krouželová,
Martin Křížek, Leona Kubasová, Matyáš Lacko, Karolína Matysková, Eliška
Mesnerová, Pavel Sobolík, Martin Staník a Julie Térová
29. březen 2012: Den ve středověkém městě
v VII.A
Čtvrtek 29. března 2012 strávili naši žáci
jednou nohou v jiné historické epoše, když
absolvovali projekt „Den ve středověkém
městě“. Výuka čítala šest hodin rozdělených
do tří tématických bloků.
První dva úkoly zněly: vytvořit návrh
středověkého města a napsat záznam do

městské kroniky. První část se zdařila dobře, všechny dvojice vypracovaly plány měst
obehnaných hradbami a vybavených nutnou dobovou „infrastrukturou“. Psaní do kroniky se
ukázalo býti obtížnějším. Překvapivě tomu tak nebylo kvůli nedostatku nápadů, problém
představovalo psaní násadkovými pery, které ale nakonec všichni zvládli.
Další blok vyplnil pan Daniel Richter s programem „Stříbrný král“. Dobrovolníky oblékl do
oděvů sedláka, selky, rytíře – civilisty a rytíře – bojovníka a vybavil je potřebnými nástroji a
zbraněmi. Se žáky si povídal o tehdejším životním stylu, často pokládal všetečné otázky, jež
však naše žáky nijak nezaskočily. Poté sedmáci hádali věci, jež bylo možno zakoupit na
středověkém tržišti.
Během poslední části dne si děti vyzkoušely dobová řemesla – na vlastní ruce si pod vedením
naší bývalé kolegyně paní Alice Ludvíkové při výrobě náramků či květinky vyzkoušeli
drátkování, při výrobě vlněného andílka a míčku se naučily techniku suchého i mokrého
plstění.

DUBEN

2. duben 2012: Školní družina na velikonoční výstavě „u Studánky“
Před velikonočními prázdninami v pondělí 2.
dubna 2012 navštívila školní družina
veřejností oblíbenou výstavu „Velikonoce u
Studánky“ v Malých Svatoňovicích. Nejprve
se děti zastavily u oné Studánky a ochutnali
pramenitou vodu. Následovala prohlídka
historického náměstí s kostelem, bývalými
obecními lázněmi a Muzeem bratří Čapků.
Poté jsme se již všichni těšili na výstavu.
Děti zhlédly různými technikami zdobené
kraslice, beránky různých velikostí, slaměné
dekorace, staročeské jidáše a další věci
spjaté s Velikonocemi. V místním krámečku
si zakoupily pohlednice a různě zdobené kraslice. Na závěr zavítaly do nové cukrárny, kde se
posilnily na zpáteční cestu.
3. duben 2012: Okrskové kolo vybíjené žáků 6. tříd
První dubnové úterý bylo věnováno vybíjené žáků 6. ročníků. V naší tělocvičně se tradičně
utkalo pět škol okrsku Úpice – ZŠ Bratří Čapků, ZŠ Úpice - Lány, ZŠ Malé Svatoňovice, ZŠ
a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší a Městské gymnázium Úpice.
Celodenní program dopoledne zahájila děvčata. Naše reprezentantky nastupovaly, jak již je
v posledních letech nemilou tradicí, s handicapem tří vybitých hráček, neboť jich bylo pouze
sedm. Přesto po celý turnaj podávaly velmi dobrý a statečný výkon. Po celkem jasných
prohrách s Malými Svatoňovicemi a gymnáziem přišly dva výborné zápasy. V souboji se
Rtyní dívky překvapivě vyhrály první poločas, když soupeřky překvapily rychlou hrou a
dobrou obranou v poli. V druhém poločase se soupeřky vzpamatovaly a náš tým tak již přes
veškerou snahu neměl šanci na výhru. Poslední zápas proti lánským dívkám probíhal
podobně. Děvčata jej dotáhla do prodloužení, ale v něm už jim došly síly a bohužel prohrály.
V odpoledních hodinách se konal turnaj chlapců. Naše družstvo do něho vstoupilo šťastně a
zvítězilo nad ZŠ Úpice – Lány 9:8. Další vývoj turnaje poznamenalo odstoupení družstva
z Malých Svatoňovic. Stalo se tak poté, co v početní výhodě prohrálo s družstvem Městského
gymnázia a SOŠ Úpice. Našim chlapcům se pak naopak toto družstvo podařilo porazit 16:12.
Nestačili pouze na družstvo ze Rtyně v Podkrkonoší. Po porážce 9:14 tedy obsadili výsledné
2. místo.
Školu reprezentovali:
 Veronika Davidová, Eva Ferencová, Tereza Jareišová, Lenka Kejzlarová, Kamila
Kostovská, Nikola Mlčáková, Šárka Winklerová
 Richard Billi, Lukáš Čudka, Zdeněk Čudka, Jakub Dytrych, Marián Ferenc, Tadeáš
Haase, Jakub Hájek, Dalibor Hirnšal, Vojtěch Kubec, Petr Rychlík, Jaroslav
Suchánek
3. duben 2012: Velikonoční tvořeníčko
Ti, kteří měli v první aprílové úterý chuť vytvořit si se svými ratolestmi velikonoční dekoraci,
ozdobit perníček, přáníčko, zápich, či uplést pomlázku nebo se jen podívat na techniku
paličkování, přišli na již tradiční tvůrčí dílnu, kde na sedmdesát dětských účastníků čekalo
kolem deseti stanovišť, tentokrát nejen z řad učitelů prvního stupně. Děti si přišly na své nejen
spoustou krásných výrobků a tvůrčím procesem, ale i nezbytnou drobnou sladkostí. Ani

dospělým nebyla při téměř tříhodinovém pracovním maratonu u dobré kávy ze školní jídelny
dlouhá chvíle. Snad se všem, kteří se našeho tvořeníčka zúčastnili, tato akce líbila.

5. až 7. duben 2012: Víkendovka „The Voyager“
The Voyager znamená v překladu cestovatel (objevitel) po moři. Od letošních velikonočních
prázdnin je však toto slovo také synonymem pro další z víkendovek ZŠ Bratří Čapků. Ve
čtvrtek 5. dubna 2012 v 16.00 vypluli její účastníci na 42 hodinovou plavbu po imaginárním
oceánu. Cestou zastavovali na ostrovech, kde jsme plnili různé úkoly. Opět byly k vidění
zajímavé prezentace na interaktivní tabuli a především soutěž pro předem stanovená družstva
s názvem „Faktor víkendovky“. Nesoutěžilo se ale jen v družstvech. Připraveny byly i
soutěže, v rámci kterých se utkali jednotlivci či dvojice. Například „Zavařovací gumy“, „Se
sirkami na flašku“, „S jablkem se běhá líp“ či „Jezdci“. Nechyběly ani prožitkové akce jako
například „Návrat do 70. a 80. let“ či „Ona je on“. Všech 24 účastníků program hravě zvládlo.

12. duben 2012: Okresní kolo vybíjené
smíšených družstev 4. a 5. tříd
Ve čtvrtek 12. dubna 2012 se družstvo
vybraných chlapců ze 4. a 5.třídy, doplněné
o nejlepší dívku Renatu Galuščákovou,
vydalo do Trutnova na okresní kolo ve
vybíjené. Turnaj se odehrál na ZŠ R. Frimla
za účasti šesti družstev. Naši reprezentanti
nastupovali s velkým sebevědomým, chtěli
uhrát co nejlepší výsledek. Bohužel se jim to
však nepovedlo, i když se ve všech zápasech
velice snažili. V celkovém hodnocení
obsadili až šesté místo.
Školu reprezentovali:
 Hetflejš Jonáš, Jansa Jan, Kejzlar Lukáš (všichni 4.A), Nývlt Matyáš, Ott Vojtěch,
Toman Ondřej, Vocel David (všichni 4.B), Kábele Jakub, Kroužel Martin, Nývlt
David, Pumpa Samuel, Galuščáková Renata (všichni 5.A)

12. duben 2012: Okrskové kolo přehazované
Ve čtvrtek 12. dubna 2012 pokračovala po
více než týdnu meziškolní soutěž o pohár
Grand
Prix,
tentokráte
turnajem
v přehazované. Dopoledne se představila
děvčata. U našich reprezentantek jsme mohli
vidět neuvěřitelné výkyvy ve výkonnosti,
kdy v jednom setu podaly výborný, obětavý
výkon a v druhém naopak díky hrubým
chybám výrazně prohrály. Dvě prohry a dvě
remízy je nakonec odsunuly až na čtvrté
místo. V celkovém součtu měla děvčata
štěstí, neboť páté gymnázium porazila díky
lepšímu skóre o pouhý jeden bod.
V odpoledních hodinách pokračovalo okrskové kolo v přehazované turnajem chlapců. Naši
chlapci vstoupili do prvního zápasu nesměle. Se ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší se rozešli
smírně 1:1 na sety. Následující zápas s Městským gymnáziem a SOŠ Úpice díky soustředěné
hře vyhráli přesvědčivě 2:0. V dalším průběhu turnaje si prohlédli hru družstva ze ZŠ Úpice –
Lány, přizpůsobili jí taktiku a výsledkem bylo vítězství 2:0. Do posledního zápasu se ZŠ Malé
Svatoňovice šli hoši s vědomím, že mohou být celkovými vítězi. Zápas skončil remízou a
turnaj celkovým prvním místem našeho mužstva.
Školu reprezentovali:
 Monika Billiová, Veronika Davidová, Eva Ferencová, Kateřina Knížová, Diana
Neureiterová, Andrea Pátrová, Lucie Pospíšilová
 Radek Dufka, Petr Formánek, Petr Kábele, Vojtěch Kubec, Martin Lacko, Pavel
Růžička, Petr Rychlík, Daniel Špinler, Petr Vlček
13. až 14. duben 2012: Druhá zdravotnická víkendovka
Ošetřování různých poranění, překážková
dráha, hod na cíl, otázky s dopravní
tematikou nebo poznávání léčivých bylin.
Tak to všechno bylo náplní již druhé
Zdravotnické víkendovky, která se na naší
škole konala 13. a 14. dubna 2012.
Zúčastnilo se jí 14 dětí z I. a II. stupně, které
od února navštěvují zdravotnický kroužek.
Na začátku víkendovky byli všichni
účastníci rozděleni do tří skupin podle věku.
V těchto skupinách plnili výše zmíněné
úkoly, které byly vyhodnocovány a
odměňovány drobnými sladkostmi. Při
víkendovce nemohla chybět ani tradiční noční hra, která se tentokrát odehrávala venku,
hledání pokladu a výborné jídlo.
17. duben 2012: Krajské kolo FUČ v recitaci
Dne 17. dubna 2012 se v Hradci Králové konalo krajské kolo v recitaci. Naši školu
reprezentovala Tereza Seidlová z IX.A, která se na svoje vystoupení velmi svědomitě
připravovala. Přestože se jí nepodařilo získat postupové místo, její vystoupení bylo pěkné.

19. duben 2012: Celoškolní projekt „Voda“
Čtvrtek 19. dubna 2012 byl na naší škole vyhrazen pro v pořadí již druhý letošní celoškolní
projekt. Tentokrát jsme již popáté v řadě zopakovali „Vodu“. Pro každý ročník byl opět
připraven speciální program. Během své docházky tak žáci „projdou“ všemi tématy. Dozví se
mnohé o vlastnostech vody, učí se o řekách, rybnících a mořích. Velmi zajímavé jsou pak
především pasáže o extrémech počasí či lavinách. Součástí projektu je též exkurze na čističku
odpadních vod či po zdrojích pitné vody. Při tomto výčtu nesmíme vynechat ani anketu
s občany našeho města a povodně v jeho historii. Žáci vyšších ročníků zpracovávají referáty
na zadaná témata, pracují ve skupinách a učí se prezentovat výsledky své práce.
Projekt „Voda“ v 1. – 5. ročníku:
 1. ročník – „Co plave a co se potápí“
 2. ročník – „Co se ve vodě rozpustí a
co ne“
 3. ročník – „Řeka“ + (návštěva
čističky a fermentační stanice)
 4. ročník – „Rybník“
 5. ročník – „Moře“
Projekt „Voda“ v 6. – 9. ročníku:
 6. ročník (žáci rozděleni do tří
skupin):
o k čemu potřebujeme vodu, co se
stane, když voda nebude
o anketa „Jak šetřím či plýtvám vodou“
o měření objemu kapky vody, kolik vody proteče za noc při
kapajícím kohoutku
 7. ročník (žáci rozděleni do dvou skupin):
o čistírna odpadních vod v našem městě
o povodně v historii našeho města
 8. ročník:
o zpracování referátů na téma „Koloběh vody v přírodě“
o nebezpečí na horách, laviny (jak se chovat v lavině),
úbytek ledovců
o voda v našem těle
 9. ročník:
o extrémy počasí
o pitná voda a její zásoby
o zpracování referátů s ekologickou tématikou
20. duben 2012: Den Země

Den Země je ekologicky motivovaný významný den, upozorňující lidi na dopady ničení
životního prostředí. A protože ekologie je jednou z priorit naší školy, mají akce organizované
k tomuto dni u nás již dlouholetou tradici.
Děti z I.A zvolily jako tradičně trasu na Kvíčalu a vykácený pahorek nad suchovršickou
vlakovou zastávkou. Cestou byl čas nejen na sbírání odpadků, ale i povídání si, různé hrátky,
opekání špekáčků a hlavně na pozorování krásné probouzející se prosluněné a voňavé přírody,
či poznávání rostlin. Do přírody vyrazili i žáci I.B, druháci a čtvrťáci. Jejich cílem bylo
vyčistit nejbližší okolí školy od odpadků, které do přírody nepatří. Čistili les směrem k
Velbabě. Než vyrazili ven, plnili s paní učitelkou různé ekologické úkoly, týkající se třídění
odpadu. Třídy II. stupně rovněž odstraňovaly odpadky v okolí Úpice. Jedinou výjimkou byla
VII.A, která jako již tradičně vyjela na brigádu do ZOO Dvůr Králové nad Labem.
23. duben 2012: Exkurze školní družiny na hvězdárnu
V pondělí 23. dubna 2012 navštívili 40 dětí ze školní družiny
místní hvězdárnu. Nejprve si v přednáškovém sále poslechli
zajímavou přednášku o planetách, poté zhlédli neméně zajímavý
film o Slunci a slunečních erupcích. V kopuli hvězdárny se děti
dozvěděly o tom, že je zdraví nebezpečné koukat do sluníčka,
neboť sluneční záření má velkou sílu. Aby tomu školáci skutečně
uvěřili, byl jim předveden zajímavý pokus. Pan průvodce
nasměroval dalekohled na sluníčko. Na opačné straně
dalekohledu přidržel papír a sluníčko papír propálilo. Poté už
každý mohl dalekohled vyzkoušet na vlastní oči. Děti pozorovaly
šišky a zkoušely odhadnout, jak moc jim je dalekohled přiblíží.

25. duben 2012: Okrskové kolo Zdravotnického víceboje
Ve středu 25. dubna 2012 se odehrálo již
tradiční okrskové kolo Zdravotnického
víceboje, které je určeno školám v regionu
pod Jestřebími horami. Naši školu
reprezentovaly tři pětičlenné hlídky – dvě
v mladší kategorii (3. až 5. třída) a jedna
v kategorii starší (6. až 9. třída). Na trase
mezi lánskou školou a všesportovním
areálem musely plnit různorodé úkoly –
ošetřovat poranění, poznávat léčivé rostliny,
správně odpovídat na otázky s dopravní
tematikou. Své znalosti musely předvést i
v oblasti historie Červeného kříže a
dovednosti při transportu raněného. Všechny naše hlídky statečně bojovaly, bylo vidět, že
touží po co nejlepším umístění. V konečném součtu jsme v mladší kategorii obsadili 5. a 8.
místo, ve starší kategorii pak rovněž 8. místo.

25. duben 2012: Exkurze na městský úřad
Ve středu 25. dubna 2012 pokračovali naši
čtvrťáčci a páťáčci v poznávacích exkurzích
po našem městě. Tentokrát se, i když v
poněkud zmenšené sestavě způsobené
souběžným kláním ve zdravotnickém
víceboji, seznámili s interiérem, fungováním
a některými pracovníky městského úřadu.
Budovou je provázela paní Srnová, místní
matrikářka. Nejprve dětem ukázala zasedací
sál a obřadní síň a potom je „vyzkoušela“ ze
jmen pánů stojících v čele Úpice. Děti
uspěly a za odměnu si i přes jeho
nepřítomnost prohlédly kancelář pana
starosty, kde mohly obdivovat zbrusu nové ocenění „Čistá obec roku 2011“. Další zastávkou
byla kancelář paní Srnové, která dětem popsala práci matrikářky a způsob evidence obyvatel.
Ochotně vyhledala kartičky, na nichž jsou zapsáni naši žáčci. Skupinka dětí postupně prošla
všechny odbory městského úřadu, jejichž pracovníci jim vysvětlili, co je náplní jejich práce.
Žáky nejvíce zaujaly odbory sociální a stavební disponující rozsáhlým archivem a leteckými
mapami Úpice. Na závěr dostaly děti od paní Žlůvové dárečky s logem města a prohlédly si i
památníky obětem světových válek.
26. duben 2012: Beseda „Poruchy příjmu potravy“ v VII.A
Dne 26. dubna 2012 proběhla v VII.A přednáška týkající se
poruch příjmu potravy. Nejprve žáci odpověděli na několik
anketních otázek. Z hodnocení odpovědí žáků vyplynulo, že žáci
vědí, co je anorexie, bulimie a záchvatovité přejídání, ale jejich
informace o příčinách a následcích tohoto onemocnění nejsou
dostačující. S osmisměrkou zaměřenou na zdravou výživu a
poruchy příjmu potravy si na interaktivní tabuli kolektiv sedmé
třídy poradil hravě. Žáci rovněž zhlédli několik dokumentů
s uvedenou tematikou. Některé materiály byly zapůjčeny ze
Státního zdravotního ústavu v Praze.

26. duben 2012: Okrskový turnaj žáků I. stupně v piškvorkách
Ve čtvrtek 26. dubna 2012 se na místní ZŠ Lány sešly více než čtyři desítky závodníků I.
stupně ze čtyř základních škol okrsku Úpice (ZŠ Malé Svatoňovice, ZŠ a ZUŠ Rtyně
v Podkrkonoší, ZŠ Úpice Lány a ZŠ Bratří Čapků), aby se utkaly v piškvorkách. Jednalo se o
další soutěž započítávanou do Grand Prix. Naše škola se rozhodně neztratila. Všichni se
snažili a bojovali, jak mohli. Největšího úspěchu dosáhli tito žáci: Michal Černý (3.A) obsadil
ve své kategorii 1. místo, Andrea Čudková (5.A) 2. místo, Jirka Pecháček (3.A) 3. místo,
stejně jako v kategorii 4. tříd Lenka Hrušková (4.A). Celkově jsme obsadili velmi pěkné
druhé místo.
Naši školu reprezentovali:
 Kategorie 1. – 3. tříd: Sobolík Pavel, Černý Michal, Matysková Karolína, Pecháček
Jiří
 Kategorie 4. tříd: Kejzlar Lukáš, Hrušková Lenka, Macek Dominik, Hájková Michaela



Kategorie 5. tříd: Komůrková Veronika, Kroužel Martin, Knížová Simona, Čudková
Andrea

26. duben 2012: Soutěž s lepidly Pritt
Opět po roce se naše škola zapojila do výtvarné soutěže s lepidly Pritt. Letos naši školu
reprezentovali žáci IV.A. Pořadatelé vybrali téma „Fandíme sportu“ a úkolem soutěžních
týmů bylo ztvárnit lepidlo – tyčinku Pritt jako kamaráda sportovce. Naši výtvarníci se
rozhodli vytvořit Prittele kajakáře. Z velkého kartonu, který našli na půdě a ve kterém byla
původně interaktivní tabule, si nejprve vyřízli tvar lodě. Potom využili banánové krabice od
„ovoce do škol“, které vhodně upravili a přilepili k vyřízlému kartonu. Celá třída se nyní
mohla pustit do muchlání novin a letáků. „Muchlanice“ pak žáci lepili ke kartonům a
krabicím tak dlouho, až získali tvar lodě. Tu jsme trochu zpevnili kartonovými pruhy. Dále
děti čekala práce se škrobem a novinami, aby loďku „vyhladily“. Když noviny uschly, vyřízly
do lodě díru, kam posadily tělo našeho Prittele – válec z vlnité lepenky. K němu přilepily ruce
z trubek od papírových utěrek. Z nich také vytvořily nezbytné pádlo. Pak už zbývalo jen
kajak, pádlo i Pritteláčka nabarvit, dolepit nápisy a číslo závodníka. Číslo 4 proto, že ho
vytvořila IV.A.
30. duben 2012: Oslava filipojakubské moci
Jedna z dalších tradičních akcí, které se
naše
škola
účastní,
je
oslava
Filipojakubské noci. Tentokrát to bylo jen
v naší režii. Celé čarodějnické řádění bylo
zahájeno soutěžemi pro děti a možností
svézt se koňským povozem. Malé „můrky“
ze školního sborečku zazpívaly ve dvou
vstupech sedm písniček a malé „saxanky“
zatančily svůj čarodějnický tanec. Ani
tentokrát je odměna neminula, a protože
bylo opravdu teplo, ochladily si své mlsné
jazýčky
osvěžující
zmrzlinou. Poté
následovala
přehlídka masek
a
vyhodnocení těch nejzdařilejších, a tak si
některé čarodějky odnesly ještě kornout plný sladkostí.

KVĚTEN

3. květen 2012: Projekt „Holocaust“ v 9. ročníku
Čtvrtek 3. května 2012 probíhal v devátém
ročníku ve znamení projektu „Holocaust“.
Cílem projektového dne bylo rozšířit
vědomosti dětí o holocaustu za druhé
světové války a připomenout další genocidy
20. století a především nastínit situaci jejich
vrstevníků, obětí holocaustu, v době druhé
světové války.
Žáci se seznámili s odbornými pojmy
souvisejícími
s
tématem
holocaust,
pracovali s různými typy materiálů,
prostřednictvím kterých se seznámili s
dějinami židovského národa, nacistickou
propagandou, životem v koncentračních táborech a důsledky holocaustu.
Následovala přednáška Bc. Karly Mihatschové o kořenech antisemitismu, projevech nenávisti
k židovskému obyvatelstvu v minulosti a československých židů v Protektorátu Čechy a
Morava.
Přednáška
byla
doplněna
prezentací a filmovými ukázkami. Žáci také
ve skupinkách pracovali s texty a
připravenými otázkami a prezentovali
spolužákům závěry, ke kterým dospěli, a
zamýšleli se nad nebezpečím neonacismu.
Poté shlédli dokument Olgy Sommerové
„Sedm světel“, mapující osudy několika
židovských žen přeživších holocaust. Na
závěr děti vytvářely dvě varianty stromu
přání, k nimž připisovaly svá dnešní přání a
touhy i přání svých vrstevníků z období
holocaustu.

3. květen 2012: Kouzelník Waldini vystoupil ve školní družině
Ve čtvrtek 3. května 2012 naši školu
konečně navštívil kouzelník Waldini.
Vystoupil pro děti z I. stupně a jednalo se
skutečně o skvělou podívanou. Předvedl
triky jako zmizení prstýnku, ztrátu kuličky
v pytli, přeměnu papírové holubice na živou
a spoustu dalšího. Ke každému triku si
kouzelník přizval jednoho pomocníka či
pomocnici z řad přihlížejících žáčků. Na
závěr si mohly děti zakoupit balónek, který
byl vytvarován jako čepice, meč, kočka, pes
nebo žirafa. Této možnosti využili téměř
všichni přihlížející.

4. květen 2012: Přednáška o nemoci AIDS v VIII.A
V pátek 4. května 2012 navštívil naší školu
pan Libor Matula z České společnosti AIDS
pomoc, aby besedoval se žáky osmé třídy na
téma HIV a AIDS. Přednáška byla
pokračováním zapojení naší školy do
projektu Červená stužka. Žáci se během
přednášky dozvěděli o všech způsobech
přenosu této zákeřné nemoci a také měli
možnost se zamyslet nad možným rizikovým
chováním a jeho následky, zejména po té, co
se dozvěděli, že lektor sám je osobou HIV
pozitivní. Dokázal tedy také žákům velmi
dobře zprostředkovat problémy a předsudky,
se kterými se takto nemocný člověk setkává v naší společnosti. Přednáška je součástí
Minimálního preventivního programu naší školy.
4. až 5. květen 2012: Pohádková víkendovka II.A
Pátek a sobota
4. a 5. května
2012 patřila ve
škole
našim
druháčkům.
Byla pro ně
připravena tolik
očekávaná
pohádková
víkendovka. V
pátek se všichni
účastníci sešli v
16 hodin a ve
školní družině plnili různé úkoly, hráli si, večer zde jedli a také spali. K většině pohádek patří
král a královna, proto si děti vyrobily svou královskou korunu, na kterou postupně lepily
„diamanty“, které dostávaly za každý splněný úkol, a tak poznávaly pohádkové postavičky
podle písniček, hádaly pohádky a večerníčky, vybarvovaly pohádkové omalovánky,
doplňovaly různé kvizy a hádanky na papíře i na interaktivní tabuli. Večer na děti čekalo
překvapení – přišli mezi ně úpičtí loutkáři a zahráli jim pohádku na dobrou noc. Na úplný
konec dne byla připravena procházku noční školou při svíčkách. V sobotu ráno zastavil před
školou koňský povoz řízený panem Kuťákem a odvezl děti na tajný výlet, jehož cílem byl
Altman, kde žáčci vylezli na rozhlednu a poté opékali špekáčky. Po návratu do školy splnili
ještě poslední úkoly a pozdě odpoledne si je rodiče odvedli domů.
10. květen 2012: Pohár rozhlasu
Ve čtvrtek 10. května 2012 se v Malých Svatoňovicích konalo okrskové kolo Poháru
rozhlasu. Za krásného počasí se tam představila dívčí i chlapecká družstva mladšího i staršího
žactva. Po nezdarech z předešlých ročníků naši reprezentanti tentokrát atletický areál
opouštěli se vztyčenými hlavami. Družstvo starších žáků totiž v soutěži suverénně zvítězilo a

družstva starších žákyň a mladších žáků navíc přidala pěkná 3. místa. Spoustu krásných
umístění získal náš výběr i v rámci jednotlivců.
UMÍSTĚNÍ NAŠICH DRUŽSTEV:
 1. místo: starší žáci (4 808 b.)
 3. místo: starší žákyně (3 870 b.)
 3. místo: mladší žáci (2 729 b.)
 5. místo: mladší žákyně (2 739 b.)
NEJLEPŠÍ
VÝSLEDKY
NAŠICH
JEDNOTLIVCŮ:
 1. místa:
o Eliška Buryšková (starší žákyně, běh
na 800 m) 2:53,6
o Kristýna Machová (starší žákyně,
dálka) 397 cm
o Ladislav Nyklíček (mladší žák, hod
míčkem) 29 m
o Daniel Špinler (mladší žák, výška) 144 cm
o Viktor Kejzlar (starší žák, dálka) 547 cm
o Jakub Fejfar (starší žák, koule) 11,12 m
o Dominik Rychlík (starší žák, běh na
60 m) 8,0 s
 2. místa:
o Viktor Kejzlar (starší žák, výška) 158
cm
o Tomáš Kubeček (starší žák, běh na 1
500 m) 5:31,5
o Zdeněk Ledvina (starší žák, koule)
10,13 m
o Tomáš Paťha (starší žák, běh na 60
m) 8,2 s
o Daniel Souček (starší žák, dálka) 506
cm
 3. místa:
o Eva Ferencová (mladší žákyně, hod míčkem) 35,25 m
o Sára Gottsteinová (starší žákyně, koule) 8,37 m
o Andrea Teichmanová (starší žákyně, dálka) 366 cm
o Jakub Fejfar (starší žák, běh na 1 500 m) 5:33,2
o štafeta starších žáků v běhu na 4 x 60 m 33,4 s (Kejzlar, Paťha, Souček, Fejfar)

15. květen 2012: Výlet třeťáků a čtvrťáků do Prahy
Naši třeťáci a čtvrťáci se v úterý 15. května 2012 vypravili vlakem na exkurzi do Prahy. Cesta
vlakem děti nadchla. V hlavním městě se malí výletníci svezli tramvají, vyjeli lanovkou na
Petřín, kde obdivovali zdejší krásnou přírodu, kochali se výhledem na město a smáli se v
zrcadlovém bludišti, prošli areálem Pražského hradu a Chrámem sv. Víta, prošli se po
Karlově mostě i zámeckých schodech a na Staroměstském náměstí trpělivě vyčkávali na
spuštění orloje. Mnohé překvapilo množství umělců a cizích turistů. Všichni si zasloužili
velkou pochvalu za to, že se neztratili a hezky se chovali.

16. květen 2012: Vyhodnocení výtvarné soutěže „Rozesmátý svět“
Základní škola Bratří Čapků vyhlásila na duben letošního roku již VI. ročník výtvarné soutěže
Rozesmátý svět. A protože se v letošním roce konají v Londýně letní olympijské hry, rozhodli
se organizátoři pro téma Žijeme sportem. Potěšila je celkem pěkná hromádka výkresů, které
obdrželi od dětí z místních i okolních mateřských a základních škol. Nezávislá porota se sešla
ve složení Stanislav Špelda (výtvarník, podnikatel), Květa Krhánková (učitelka výtvarného
oboru ZUŠ A. M. Buxton Úpice) a Zdeněk Petira (malíř, řezbář, tiskař) a vyhodnotila nejlepší
práce. Diplomy a věcné dárky byly předány na slavnostním vyhlášení, které se uskutečnilo ve
středu 16. května 2012 v 9:40 ve školní jídelně. Zároveň byla v prostorách vedle školní
družiny otevřena výstavu všech zúčastněných prací, která trvala do 25. května.
Nejlepší práce:
KATEGORIE DĚTÍ DO 5 LET:
 Čestné uznání pro všechny nadějné malíře z MtŠ Libňatov:
 Dominika Davidová „Tanečnice“
 Anna Písaříková „Gymnastika“
 Lukáš Pecháček „Hokejisti“
 Jan Falta „Fotbal“ a „Fotbalista dává gól“
 Dominika Davidová „Hrajeme si s míčem“
 Iveta Pavlásková „Cvičení“
 Adéla Hrdinová „Fotbalista“
KATEGORIE PŘEDŠKOLÁKŮ:
1. Vendula Menšíková „Plavání“ MtŠ Veselka
2. Sabina Kubasová „Sokolský slet“ MtŠ Libňatov
Jakub Gabčan „Závody na kole“ MtŠ Libňatov
3. Karolína Řeháková „Velká Pardubická“ MtŠ Suchovršice
KATEGORIE 1. A 2. TŘÍD:
1. Jan Hruška „Košíková“ ZŠ Bří Čapků
2. Sára Kozderová „Dostihy s koňmi“ ZŠ Velké Svatoňovice
Daniela Mikešová „Cvičíme“ ZŠ Bří Čapků
3. Tereza Teichmanová „Ženy vzpěračky“ ZŠ Velké Svatoňovice
Evelína Polová „Krasobruslařky“ ZŠ Bří Čapků
KATEGORIE 3. až 5. TŘÍD:
1. David Kábrt „Plavci“ ZŠ Bří Čapků
2. Monika Hanušová „Skok do výšky“ ZŠ Velké Svatoňovice
Adéla Fialová „Závody na koních“ ZŠ Havlovice
3. Jan Jansa „Skok o tyči“ ZŠ Bří Čapků
KATEGORIE SPECIÁLNÍ:
Čestné uznání:
 ZŠ Speciální Augustina Bartoše kolektivní práce „Tataři“
 Veronika Faltová „Kopeme“
 Martina Möglichová „Vzpěrači“
16. květen 2012: Okresní kolo ve zdravotnickém víceboji
Ve středu 16. května 2012 se v budově bývalého okresního úřadu v Trutnově uskutečnilo
okresní kolo hlídek mladých zdravotníků. Naši školu reprezentovaly dvě pětičlenné hlídky –
jedna v mladší kategorii (3. až 5. třída) a jedna ve starší kategorii (6. až 9. třída). Vzhledem
k tomu, že se ve stejný termín odehrávala i přehlídka amatérských divadelních kroužků,
museli se hlavně mladší zdravotníci obejít bez několika opor.

Úkolem všech účastníků bylo prokázat
znalosti v oblasti dopravní výchovy,
léčivých bylin, ale především při ošetřování
různých druhů poranění a transportu
raněného. Nebylo výjimkou, že na jednom
stanovišti bylo i více poraněných, což
prověřilo nejen schopnost ošetřování, ale
také míru spolupráce mezi jednotlivými
členy hlídky. Mladší hlídka ve složení
Michaela Hájková, Monika Kohoutová,
Daniel Marek, Andrea Čudková a Jan
Roženský dosáhla výborného výsledku,
když v konkurenci devíti hlídek obsadila 4.
místo. Starší ve složení Lucie Pospíšilová, Michaela Müllerová, Otakar Bárta, Kateřina
Morávková a Monika Billiová už bohužel tak úspěšní nebyli. Obsadili výsledné 7. místo,
když se už několikátý rok po sobě nedokázali vyvarovat zbytečných, někdy až začátečnických
chyb.
16. květen 2012: Okresní kolo Poháru rozhlasu
Středa 16. května 2012 byla dnem konání okresního kola Poháru rozhlasu, do kterého se naši
starší žáci kvalifikovali pátým nejlepším výkonem z okrskových kol. Soutěž ve Dvoře
Králové nad Labem pro ně začala opravdu slibně. Viktor Kejzlar zvítězil v dálce výkonem
554 cm. Následovala výška, ve které Viktor
Kejzlar a Tomáš Paťha obsadili shodně 1.
místo v novém školním rekordu 166 cm.
K dalším úspěchům našich chlapců můžeme
přičíst třetí místa ze závěrečných disciplín
(štafeta na 4 x 60 m ve složení Kejzlar,
Paťha, Souček, Fejfar, která časem 31,5
s zaostala o pouhou desetinku za stávajícím
rekordem školy, a Jakub Fejfar ve vrhu
koulí výkonem 10,91 m). Postup do
krajského kola našemu týmu ušel jen o
jediné místo, jejich výkony a přístup k
reprezentaci to však nijak nesnížilo.
17. květen 2012: Zátopkova Pětka
Již tradiční štafetový běh pro žáky I. stupně
se letos konal 17. května 2012 ve Rtyni
v Podkrkonoší. Ačkoliv naše družstvo bylo
tento rok lehce oslabeno o nemocné
sportovce, všichni bojovali s velkým
nasazením a získali pěkné 3. místo
s celkovým časem 16,13 sekundy. Za sebou
nechali ZŠ Malé Svatoňovice. Jako 1.
doběhla ZŠ Úpice Lány a na 2. místě se
umístila ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší.

Naši školu reprezentovali:
 Jiří Pecháček (3.A), Jakub Kábele (5.A), Kristýna Jakubčaninová (2.A), Eliška
Žlůvová (5.A), Michal Černý (3.A), Adriana Dufková (4.A), Veronika Čiháková
(3.A), Martin Mencl (5.A), Rozálka Térová (1.A), Pavel Benko (4.A), Lenka
Hrušková (4.A), Leona Kubasová (2.A), Eliška Mesnerová (3.A), Anna-Marie
Řeháková (4.A), Barbora Hilschová (5.A), Andrea Čudková (5.A), Matyáš Lacko
(2.A), Dominik Macek (4.A), Dominik Endlich (4.A), Vojta Ott (4.B), Roman Sabev
(5.A), Dominik Scholz (4.A), Renata Galuščáková (5.A), Kamila Kuldová (5.A),
Barbora Müllerová (5.A)
22. květen 2012: Výlet prvních tříd do
ZOO
Na výlet do ZOO ve Dvoře Králové, který se
konal 22. května 2012 se všichni prvňáčci již
dlouho těšili. Děti se svezly safaribusem a za
poutavého vyprávění pana řidiče pozorovaly
africká zvířata, navštívily pavilóny slonů,
plazů, ptáků a opic, krmily kamerunské kozy
a utrácely kapesné od rodičů.

23. květen 2012: XIV. ročník Kinderiády
Kinderiáda je rozdělena na 14 regionálních
kol, které probíhají ve dvou částech – na
podzim a na jaře. Do finále postupují vždy
tři vítězné školy. Na finálovém kole se tak
sejde v ideálním případě celkem 42 škol,
které bojují o hlavní ceny od společnosti
Ferrero Česká. I nad XIV. ročníkem převzali
patronát světová rekordmanka v běhu na 800
m Ludmila Formanová a desetibojař Tomáš
Dvořák. Na závodech a při sportovních
výkonech děti povzbuzoval opět herec Filip
Jančík, který moderoval všechna kola
Kinderiády.
Závody jsou určeny družstvům o 4 chlapcích a 4 dívkách. Každý ročník (2. až 5. třídy ZŠ)
reprezentuje jeden hoch a jedna dívka. Atletické disciplíny vycházejí z osnov pro základní
školy. Naši závodníci se umístili na 12. místě z 30 škol Královéhradeckého kraje.
Naši školu reprezentovali:
 Kristýna Jakubčaninová (2.A), Matyáš Lacko (2.A), Jiří Pecháček (3.A), Eliška
Mesnerová (3.A), Karolína Matysková (3.A), Michal Černý (3.A), Anna Marie
Řeháková (4.A), Filip Luštinec (4.A), Vojtěch Ott (4.B), Kamila Kuldová (5.A)

Umístění našich žáků:
 Kristýna Jakubčaninová – 1. místo –
běh na 60 m
 Kamila Kuldová – 3. místo – skok
daleký + 4. místo – běh na 60 m
 Karolína Matysková – 3. místo – hod
plným míčem
 Jiří Pecháček – 5. místo – běh na 60
m
 Kristýna Jakubčaninová – 7. místo –
skok daleký z místa

25. a 27. květen 2012: Exkurze IV.A a IV.B do Trutnova
V rámci vlastivědného učiva 4. ročníku se žáci podívají také na různá místa České republiky,
hlavní město již poznali a 25. května 2012 na ně čekalo bývalé okresní město Trutnov. Počasí
na výlet měli nádherné, ale aby to neměli tak jednoduché, po celou dobu museli ve
skupinkách vyplňovat pracovní listy a plnit různé úkoly. Vyšlapali na vrch Šibeník s
památníkem generála Gablenze, prohlédli si Janskou kapli s pomníky padlých vojáků, a
potom seběhli dolů do městského parku podívat se na bustu Uffo Horna a fontánu s drakem
uprostřed. Na náměstí si ukázali starou radnici s pověšeným drakem, Krakonošovu kašnu a
další památky. Po rozchodu na pizzu či zmrzlinu se vydali do Dračí uličky. Pak už jen došli
po nábřeží a kolem společenského centra Uffo na autobusové nádraží.
28. květen 2012: Den šílených účesů
S prvotním nápadem na den šílených účesů přišli žáci 9. tříd a jejich nápad nadchl většinu
spolužáků z celé školy. Chlapci i děvčata vytvořili mnohdy odvážné a pracné vlasové kreace.
Natupírované a natužené vlasy, natáčky, netradiční copánky a culíky patřily tento den k
usedlejším účesům, mnozí se nebáli experimentovat s barvami nebo ozdobit své vlasy
složitými zápichy ze špejlí či pastelek, uplatnily se i kolíčky na prádlo a Johanka Cachová své
vlásky zkrášlila kompozicí složenou z mnoha bonbónů.
29. květen 2012: Lotrandiáda
Lotrandiáda vznikla na základě myšlenky
pořádání známých Bambiriád a nabízí
zájmovým organizacím z Úpice a blízkého
okolí, aby zde představily svoji činnost a
vzájemně se pobavily. Do pestrého
programu jsou tak zapojeny nejen všechny
úpické školy, ale také sociální ústavy a
stacionáře pro tělesně a duševně postižené.
Celou akci pořádá občanské sdružení Malý
princ.

Naši žáčci měli v dopoledním vystoupení dva vstupy – viděli jsme čarodějnický tanec, který s
děvčaty nacvičila paní učitelka Mgr. Pavlásková, a poslechli si několik písniček v podání
Sborečku pod vedením paní
učitelky Mgr. Řehákové. Pro
diváky byla za krásného slunného
počasí
připravená
spousta
nejrůznějších atrakcí pod širým
nebem – od skládání papírových
čepic, přes společnou malbu
prstovými
barvami
až
po
vystoupení
kouzelníka.
Ale
největší zájem byl o malování na
obličej, takže do školy se vraceli
pejsci, kočičky a nejrůznější
strašidýlka.
29. květen 2012: XIII. ročník florbalové ligy chlapců dohrán
Letošní ročník chlapecké florbalové ligy vyhrálo mužstvo Old Stars, které zvítězilo před týmy
Slavoj Úpice a ČCHS Výstavních kanců. Družstvu FC Ňoumov patří čtvrtá příčka, pátí byli
FC Junioři a šestí hráči Disaster.
Finále:
 SLAVOJ ÚPICE – OLD STARS 1 : 3 (5 : 7, 6 : 9, 4 : 3, 7 : 11)
Série o 3. místo:
 ČCHS VÝSTAVNÍCH KANCŮ – FC ŇOUMOV 3 : 0 (16 : 1, 5 : 0, 12 : 3)
31. květen 2012: Dětský den pro mateřské školy

Stalo se již tradicí, že každoročně pořádáme
dětský den nejen pro žáky naší školy, ale i pro děti z místních i okolních mateřských škol. Tak
se stalo, že se ve čtvrtek 31. května 2012 naše tělocvična jenom hemžila modrými a žlutými
tričky 162 mrňousků. Na děti čekala tělocvična plná plyšových zvířátek a různých atrakcí –
skákalo se v pytlích, prolézalo se látkovými tunely, přenášely se míčky od jednoho plyšáka ke
druhému, házelo se na cíl, válely se sudy a ručkovalo se po žebřinách od kočičky až
k medvědovi. Na všech stanovištích dětem pomáhali v plnění úkolů naši čtvrťáci. Nakonec
nám děti nakreslily na památku obrázek svého oblíbeného zvířátka, proběhly se po malé
tělocvičně a spokojené odcházely s taškou naplněnou drobnými dárky a dobrotami.

ČERVEN

1. červen 2012: Dětský den pro žáky naší školy
V pátek 1. června 2012 byli do velké tělocvičny na oslavu Dne
dětí pozváni žáci I. stupně. Paní učitelky a vychovatelky pro ně
připravily podobné atrakce jako pro
jejich mladší kamarády z mateřinek.
Zdoláváním jednotlivých úkolů
získávaly děti žetony, které si v
krámku vyměňovaly za pamlsky a
hračky. Děti odcházely nadšené, co
všechno se jim podařilo „nakoupit.“
Děkujeme všem rodičům, kteří
dětem přispěli spoustou drobných
dárků a rozšířili tak „sortiment
přitažlivého zboží“ v krámku.
Pochvalu zaslouží páťáci v roli průvodců na jednotlivých
stanovištích. Dětský den se prostě opět vydařil na jedničku.
6. červen 2012: Školní výlet II.A a III.A do Adršpachu
Na školní výlet se naši druháci a třeťáci těšili už od začátku školního roku. Autobus je ráno 6.
června 2012 odvezl do adršpašského skalního města. První zastávkou na prohlídkové trase byl
lom v bývalé pískovně s nádherně křišťálovou vodou, poté výletníci pokračovali turistickým
okruhem dlouhým 3,5 km, kochali se krásami skalních útvarů a hledali v nich to, co podle
orientačních šipek měly představovat. A tak viděli džbán, homoli cukru, zub, hromový
kámen, milence, starostu a starostovou, ocitli jsme dokonce na sloním náměstí. Asi v polovině
trasy žáčci došli k velkému vodopádu, kde zavolali na Krakonoše, aby jim dolů poslal trochu
vody. Hned po tomto zastavení děti čekalo dlouhé schodiště ke skalnímu jezírku a plavba na
loďce s vtipným vyprávěním pana převozníka. Po odpočinku na loďce následovala další
schodiště a úplně na závěr nezbytný křik u ozvěny a průchod myší dírou.
6. červen 2012: Poznáváme naše město: Exkurze do Tonavy
Ve středu 6. června 2012 se naši čtvrťáci a
páťáci vypravili na exkurzi do Tonavy.
Velmi se těšili, protože i ti, jejichž rodiče zde
pracují, se zatím dostali pouze na vrátnici.
Areálem děti provázel pan Švihálek,
zástupce ředitele, který je seznámil
s výrobním
sortimentem
a
hlavními
pracovišti firmy. Děti zaujalo především to,
že Tonava nevyrábí pouze váhy, nýbrž i
okenní parapety a že výrobní proces je
mnohdy značně hlučný. Při prohlídce
hotových výrobků mnohé zjistily, že
tonavácké produkty znají z pošt a
zdravotnických zařízení. Značný údiv pak vyvolala informace, že před dvěma desetiletími
měla Tonava přes tisíc zaměstnanců, zatímco dnes je jich desetkrát méně.

6. červen 2012: Přednáška o drogách v VIII.A
Žáci VIII.A si dne 6. června 2012 vyslechli další z řady
přednášek zařazených do našeho preventivního programu,
tentokrát na téma drogy a drogová závislost. Byli obeznámeni
s různými typy členění drog, dozvěděli se, jak se lidé stávají
drogově závislými, jaké drogy existují a jaké mají účinky.
Přednášející ochotně odpovídala na dotazy. Každý žák také dostal
malou informační knížečku. Paní lektorka deváťákům také
ukázala, jak se o drogově závislé starají v centrech, která jsou pro
ně zřízena.

7. červen 2012: Pasování prvňáčků na čtenáře
Ve čtvrtek 7. června 2012 čekal na naše prvňáky v městské knihovně písmenkový král, jenž je
hodlal pasovat na čtenáře. Nejprve mu naši nejmenší museli předvést, co všechno už umí –
zda znají pohádky, pohádkové postavy a hlavně, zda dokáží sami přečíst všechna písmenka a
slova z nich složená. Všichni úkoly splnili, a tak mohli před písmenkovým králem pokleknout
na jedno koleno a král je poklepáním mečem na rameno pasoval na čtenáře. Děti pak ještě
dostaly pamětní list, řád čtenáře, dárky a kdo měl vyplněnou přihlášku, mohl si nějakou knihu
okamžitě vypůjčit.
10. červen 2012: Sportovní úspěch Matyáše Nývlta
Matyáš Nývlt ze IV. B je nejen
nadějný recitátor a divadelník, ale také
vynikající sportovec. Všem udělal
velkou radost, když se stal ve své
kategorii přeborníkem ČR. Získal 1.
místo na trati 50 m prsa (42,7 sekund)
a 2. místo na trati 100 m prsa (1,32,6).
Matyáš s vodou se kamarádil už při
kurzech miminkovského plavání , v
šesti letech začal závodit za oddíl
LOKO Trutnov. Tréninky několikrát
týdně, sportovní nadání a zdravá
ctižádost začaly nést své ovoce. Jeho
nejsilnější disciplínou jsou prsa, a to 50 m, 100 m a 200 m. Ve dvoustovce je od loňského
roku dokonce držitelem oddílového rekordu. Mistrovství ČR v Plzni ve dnech 9. a 10. června
2012 se účastnilo celkem 175 dětí, v každé plavecké disciplíně bylo z krajských přeborů
nominováno 36 nejlepších.
11. červen 2012: Druháci v keramické dílně
V pondělí 11. června 2012 navštívili naši druháci výtvarnou dílnu paní učitelky Wolfové v
místní ZUŠ, aby se seznámili s keramickou hlínou a zkusili si také něco vyrobit. Každý si
našel své pracovní místo, dostal kus materiálu a pustil se do práce. Všechny děti nejprve
vytvořily placku, ke které za pomoci paní učitelky upevnili část vytlačenou z formy. Vše

důkladně vyhladily, dozdobily vtlačením knoflíků a podobných plastických materiálů,
výrobek si podepsaly a odložily na místo určené ke schnutí. Práce s hlínou všechny velmi
zaujala. Paní Wolfová výrobky vypálila a děti je dostaly domů.
12. červen 2012: Atletické finále
V úterý 12. června 2012 uspořádala ZŠ
Úpice Lány Atletické finále pro žáky I.
stupně. Zúčastnili se ho žáci těchto škol:
Rtyně
v
Podkrkonoší,
Malé
Svatoňovice, Úpice – Lány a Úpice Bratří
Čapků. Soutěžilo se ve skoku dalekém, v
hodu kriketovým míčkem, běhu na 50 metrů
a ve vytrvalostním běhu. Dívky ze 2. a 3.
třídy získaly první místo a pohár, stejně staří
chlapci skončili třetí. Z vítězství a poháru se
radovala i děvčata ze 4. a 5. ročníku, jejich
chlapečtí kolegové se umístili na stříbrné
pozici. V celoroční soutěži škol okrsku
Úpice ve sportovních disciplínách Grand Prix I. stupně se naše škola umístila na pěkném
druhém místě.
Naši školu reprezentovali:
 2. – 3. třída: Kristýna Jakubčaninová, Leona Kubasová, Veronika Čiháková, Eliška
Mesnerová, Eva Krouželová, Karolina Matysková; Matyáš Lacko, Vilém Doležal, Jiří
Pecháček, Michal Černý, Štefan More, Pavel Sobolík
 4. – 5. třída: Anna Marie Řeháková, Barbora Müllerová, Kamila Kuldová, Kamila
Gottsteinová, Renata Galuščáková, Simona Knížová; Filip Luštinec, Dominik Endlich,
Matyáš Nývlt, Ott Vojtěch, David Nývlt, Daniel Malínský, Jakub Kábele
Nejlepší umístění jednotlivců:
1. místa:
 Veronika Čiháková – běh 300 m
 Eva Krouželová – hod kriketovým
míčkem
 Kristýna Jakubčaninová – skok daleký
 Jiří Pecháček – běh 50 m
 Kamila Kuldová – skok daleký
 Barbora Müllerová – běh 50 m
 Renata Galuščáková – hod kriketovým
míčkem
 Daniel Malínský – skok daleký
2. místa:
 Leona Kubasová – běh 300 m
 Kristýna Jakubčaninová – běh 50 m
 Michal Černý – skok daleký
 Štefan More – hod kriketovým míčkem
 Jiří Pecháček – běh 350 m
 Filip Luštinec – běh 50 m
3. místa:
 Eliška Mesnerová – běh 300 m





Veronika Čiháková – běh 50 m
Barbora Müllerová – běh 600 m
Anna Marie Řeháková – hod kriketovým míčkem

12. až 15. červen 2012: Ekologický kurz VIII.A
V úterý 12. května 2012 vyrazila většina
žáků VIII.A s paní učitelkou Paeddr..
Nývltovou a panem zástupcem ředitele Mgr.
Dytrychem na ekologický kurz do Pece pod
Sněžkou. Základnou naší výpravy se stala
Chata Kamor, kde jsme museli nejen vařit,
ale také po sobě uklízet a mýt nádobí.
Nechyběly ani túry s výkladem o přírodě
Krkonoš a samozřejmě ani dobrá nálada,
která provázela celý kurz.
PROGRAM:
1. den:
Ve 12.30 odjez směr Pec pod Sněžkou.
Příchod na Kamorku ve 14.30. Rozdělení pokojů, vybalení osobních věcí a potravin.
Večer hra „Kdo hodí nejmíň, kdo hodí nejvíc“.
2. den:
Túra: Obří důl – Modrý důl – Lesní hora – Richterovy boudy –
Pec pod Sněžkou (9,5 km)
Občerstvení v pizzerii (trošku přehnaný poháry).
3. den:
Náhradní odpolední túra – deštivé počasí: Kolínská bouda – Vlčí
jáma (7 km).
4. den:
Túra: Obří důl – Luční bouda – Výrovka – Chata Na Rozcestí –
Chata Severka (20 km)
Balení věcí, úklid a odjezd.

13. červen 2012: Atletický čtyřboj
Ve středu 13. června 2012 se uzavřel další ročník závodů o pohár Grand Prix II. stupně.
Posledním závodem byl atletický čtyřboj, který se konal na hřišti ZŠ Lány. V každé ze čtyř
kategorií (mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně) startovalo pět závodníků.
Všichni museli absolvovat sprint, vytrvalostní běh, hod (kriketovým míčkem nebo granátem)
a skok daleký.
Z naší školy do celkového pořadí nejvíce promluvili starší chlapci, kteří ovládli nejen pořadí
jednotlivců (Viktor Kejzlar 1., Jakub Fejfar 2.), ale následně celou kategorii. V dalších
kategoriích se nám již tolik nedařilo. Mladší chlapci, stejně jako starší dívky, obsadili 4.
místo, mladší děvčata potom 5. místo. V pořadí jednotlivců se výrazně prosadil pouze Radek
Dufka, který vyhrál mezi mladšími žáky. Nutno podotknout, že toto vítězství bylo trochu
očekávané, neboť již Radkovy výkony na tělesné výchově naznačovaly, že by mohl být i
v konkurenci ostatních škol v okrsku velmi úspěšný.
Putovní pohár Grand Prix o pomyslný chloupek vyhrála ZŠ Úpice Lány před ZŠ a ZUŠ Rtyně
v Podkrkonoší a naší ZŠ Bratří Čapků Úpice.
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14. červen 2012: Soutěž s lepidly Pritt
Třída IV.A se v letošním roce opět zúčastnila výtvarné soutěže s lepidly Pritt. Téma bylo
„Fandíme sportu“, a tak čtvrťáci ztvárnili lepicí tyčinku Pritt jako kajakáře. A dočkali se
neočekávaného úspěchu. Ze 113 zúčastněných škol byl jejich kajakář vybrán mezi deset
nejlepších a odvezen ho do Prahy, kde bude do konce června vystaven v největším Aquaparku
v Čestlicích a potom bude přepraven do společnosti Henkel.
14. červen 2012: Dramatický kroužek ukončil divadelní sezónu
V letošním roce se našim divadelníkům
podařilo velmi úspěšně navázat na tradici
dramatického kroužku, který dlouhodobě
vede paní učitelka Mgr. Báčová a který
k naší škole neodmyslitelně patří. V průběhu
celého školního roku nacvičili malí herci tři
divadelní hry, „Pyšný banán“, „Detektiv
Míša“ a „Císařovy nové šaty.“ Celkem
uspořádali tři velká vystoupení. V únoru
pozvali děti a paní učitelky z I. stupně do
našeho divadélka ve školní jídelně. V květnu
se zúčastnili Divadelního festiválku, který se
konal v místním Divadle Aloise Jiráska. Za
odměnu získali volné vstupenky na pohádkové představení do divadla Drak v Hradci Králové.
Poslední vystoupení uspořádali členové kroužku pro rodiče a blízké, kteří se sešli 14. června
2012 v divadélku ve školní jídelně. Účast byla opravdu velká, což všechny účinkující velmi
potěšilo. Obrovskou odměnou za herecké výkony jim byl potlesk a úsměvy na tvářích všech
přítomných. Nácvik divadelních her byl opravdu náročný a vyžadoval mnoho času, trpělivosti
a vzájemné podpory. Všichni diváci ale jistě poznali, že divadlo naši herci hrají opravdu rádi.
15. červen 2012: Celoroční turnaj v šipkách ukončen
Skvělé vyvrcholení měl celoroční turnaj
v šipkách. Favorit turnaje Viktor Kejzlar z
IX.A ve finálovém zápase proti Filipu
Kuncovi z IX.B na začátku jednoznačně
dominoval. Potom se však karta mírně
obrátila a v dramatickém závěru se štěstí
přiklonilo k Filipu Kuncovi. Na třetí pozici
se umístila nejúspěšnější dívka Michaela
Čudková z IX.A. Turnaje se zúčastnilo
celkem 32 žáků včetně ředitele školy Mgr.
Martina Zakouřila, kteří byli rozděleni do
čtyř osmičlenných skupin. Nejlepších 16
soutěžících pak o vítězství bojovalo
systémem play off.
15. červen 2012: Vyhodnocení celoročních sběrových soutěží
I letošní školní rok přinesl ve sběru odpadových surovin několik zajímavých čísel. Ve sběru
kovových víček jsme „prorazili“ magickou hranici 1 milion kusů. Kdybychom všechna tato

víčka položili vedle sebe, vytvořila by se řada dlouhá přes 30 kilometrů. Potěšující je také
skutečnost, že na sběru různých odpadových surovin se především na I. stupni podílela
většina žáků. Není totiž důležité množství přinesených odpadových surovin jako spíše
skutečnost, že touto formou škola ve spolupráci s rodiči vychovává děti ke třídění
odpadových surovin.
Konečné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd:
1. 4.A 371,58 kg/žáka; Jan Jansa 4 780,0 kg
2. 4.B 265,88 kg/žáka; Ondřej Toman 2 163,0 kg
3. 2.A 163,43 kg/žáka; Evelína Polová 1 010,0 kg
4. 3.A 144,13 kg/žáka; Milan Ševc 1 042,0 kg
5. 1.A 133,89 kg/žáka; Petr Vrána 1 469,0 kg
6. 5.A 79,90 kg/žáka; Renata Galuščáková 526,0 kg
7. 1.B 41,05 kg/žáka; Jan Hruška 426,0 kg
8. 6.A 34,50 kg/žáka; Lukáš Čudka 477,0 kg
9. 9.A 25,89 kg/žáka; Michaela Řeháková 290,0 kg
10. 7.A 24,71 kg/žáka; Otakar Bárta 540,0 kg
11. 8.A 20,38 kg/žáka; Jiří Zákravský 467,0 kg
12. 9.B 13,05 kg/žáka Daniel Souček 248,0 kg
Odměnou nejlepším bude opět finanční příspěvek na výlet či exkurzi: 1. místo – 1.200,- Kč;
2. místo – 900,- Kč; 3. místo – 600,- Kč; 4. místo – 400,- Kč a 5. místo – 200,- Kč. Na závěr
školního roku budou vyhodnoceni a odměněni i nejlepší sběrači v rámci jednotlivých tříd.
Podmínkou je minimálně 100 kg doneseného papíru. Celkem jsme letos sebrali 27 391,0 kg
papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 101,49 kg.
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
1. Jan Jansa (4.A) 4 780,0 kg
2. Ondřej Toman (4.B) 2 163,0 kg
3. Matyáš Nývlt (4.B) 2 023,0 kg
4. Petr Vrána (1.A) 1 469,0 kg
5. Milan Ševc (3.A) 1 042,0 kg
Dohromady jsme také sesbírali 40 456 vybitých baterií.
Sběr vybitých baterií:
1. Leona Kubasová (2.A) 14 411 ks
2. Kryštof Vojtěch (3.A) 8 812 ks
3. Milan Ševc (3.A) 4 099 ks
4. Jiří Šťovíček (5.A) 3 600 ks
5. Jan Frydrych (3.A) 1 900 ks
Dohromady jsme letos sesbírali 37.382 plastových lahví a 71.304 plastových kelímků.
Sběr plastových lahví:
1. Daniela Maršíková (2.A) 11 030 ks
2. Jan Jansa (4.A) 5 398 ks
3. Evelína Polová (2.A) 2 930 ks
4. Leona Kubasová (2.A) 2 811 ks
5. Anna Marie Řeháková (4.A) 2 475 ks
Sběr plastových kelímků:
1. Jiří Zákravský (8.A) 8 732 ks

2. Johanka Cachová (2.A) 7 548 ks
3. Kamila Grundová (9.B) 6 020 ks
4. Jakub Mádr (1.A) 5 600 ks
5. Michaela Řeháková (9.A) 5 222 ks
Dohromady jsme letos sesbírali 481.156 plastových víček a 1.131.228 kovových víček.
Sběr plastových víček:
1. Petr Rychlík (6.A) 35 100 ks
2. Karolína Matysková (3.A) 33 362 ks
3. Jan Frydrych (3.A) 31 300 ks
4. K. Jakubčaninová (2.A) 29 320 ks
5. Johanka Cachová (2.A) 26 225 ks
Sběr kovových víček:
1. Jan Jansa (4.A) 385 620 ks
2. Karolína Matysková (3.A) 365 100 ks
3. Kateřina Šprincová (5.A) 60 000 ks
4. Ondřej Toman (4.B) 32 000 ks
5. Pavel Benko (4.A) 31 800 ks

19. červen 2012: Výlet čtvrtých tříd do Krkonoš
V úterý 19. června 2012 se všichni čtvrťáci opět vydali poznávat krásy naší vlasti – Krkonoše.
Trasa vedla přes následující body: Špindlerův Mlýn – Medvědín (lanovkou nahoru) – Zlaté
návrší a Vrbatovy boudy – Pančavský vodopád – Labská bouda – pramen Labe – zpátky k
mohyle Hanče a Vrbaty – Medvědín (lanovkou dolů) – Špindlerův Mlýn. Výlet děti
zakončily koupáním a skotačením v aquaparku.

20. červen 2012: Nejlepší žáci ve vědomostních a dovednostních soutěžích
Letošním suverénním vítězem ve vědomostních a dovednostních soutěží se stal Vít Levinský
ze VI.A. Zvítězil ve školním kole Matematické olympiády a Astronomické olympiády.
Největší úspěch slavil v Zeměpisné olympiádě, kde po vítězství ve školním kole dosáhl na
stříbrnou příčku v okresním kole, čímž si zajistil postup do kola krajského. S větším odstupem
pak na dalších místech skončily favoritky soutěže, Eliška Vodičková a Tereza Seidelová.
Minimálně jeden bod získalo v letošním školním roce 69 žáků.
Výsledné pořadí nejlepších:
1. Vít Levinský (6.A), 100 b.
2. Eliška Vodičková (7.A), 58 b.
3. Tereza Seidelová (9.A), 46 b.
4. Pavel Růžička (7.A), 43 b.
5. – 6. Daniel Dolejška (9.A), 37 b.
Radim Kejzlar (8.A), 37 b.
7. Kateřina Jursíková (9.B), 26 b.
8. – 9. Kateřina Knížová (7.A), 25 b.
Martin Kubiček (9.A), 25 b.
10. Jakub Hájek (6.A), 22 b.

21. červen 2012: Dárek od Prittu
To, že se náš Prittel Kajakář se dostal mezi nejlepších 10, jsme věděli už dávno. Stále jsme
však čekali, jestli se nám také dostane slíbené odměny. Dočkali jsme se. Balík konečně
dorazil a my děkujeme firmě Pritt za pěknou hromádku lepidel a výtvarných potřeb v hodnotě
8 500 Kč.
25. červen 2012: Výlet nejlepších žáků
V pondělí 25. června 2012 se nejlepší žáci ze všech tříd naší školy vypravili do Pece pod
Sněžkou, kde je čekalo zábavné dopoledne v Relaxparku. Děti si vyzkoušely veliké
trampolíny, několik skluzavek a hlavně bobovou dráhu. Dopoledne plné adrenalinu rychle
uteklo, počasí přálo a odměnění žáci dorazili zpět do školy plni zážitků.
26. červen 2012: Vystoupení školního sborečku na vernisáži v muzeu
V úterý 26. června 2012 zpívaly děti z našeho sborečku na vernisáži výstavy „Poklady z
půdy“ v městském muzeu. Po krátkém úvodu paní Strachotové zazněly dvě písničky, poté si
přítomní vyslechli vyprávění paní Krejcarové a pana Laštovičky o jejich sběratelské vášni a
vše zakončili naši zpěváčci ještě jednou písní. Ani tentokrát děti neodcházely s prázdnou, za
své vystoupení obdržely sladký balíček. Potom už se rozprchly po prostorách muzea, aby si
prohlédly obdivuhodně zrestaurované kočárky a panenky, krásně vybílené a naškrobené
oblečení, které kdysi nosily jejich praprababičky.
26. červen 2012: Dárek loutkářů na konec školního roku
Aby dětem rychleji ubíhaly poslední školní předprázdninové dny, připravili pro ně úpičtí
loutkáři milý dárek. V úterý 26. června 2012 pozvali děti z mateřinek a prvostupňáky do
úpického divadla na loutkové divadlo. Na děti čekaly dvě nejznámější Čapkovy pohádky –
Jak pejsek s kočičkou myli podlahu a Jak pekli dort. A protože děti maňásky milují, většina se
nechala strhnout dějem a pejskovi s kočičkou radila a pomáhala rozhodovat.
22. červen 2012: Nejlepší žáci školy za 2. pololetí
Poslední pedagogická rada tohoto školního roku rozhodla 21. června 2012 o známkách za
chování i prospěch a nic nebránilo sestavení seznamu nejlepších žáků za 2. pololetí. Odměnou
za pěkné chování a prospěch jim bude výlet do Pece pod Sněžkou.
Nejlepší žáci 1.A:
Nejlepší žáci 1.B:
Julie Menšíková
Agáta Hebká
Markéta Vaculovičová
Tereza Nedílková
Adéla Roženská
Nejlepší žáci 2. až 5. třídy:
1. Barbora Müllerová 5.A, 45 b.
2. Renata Galuščáková 5.A, 37 b.
3. K. Jakubčaninová 2.A, 34 b.
4. Anna Marie Řeháková 4.A, 34 b.
5. Eliška Mesnerová 3.A, 32 b.
6. Anna Skřivánková 4.A, 31 b.
7. Kamila Kuldová 5.A, 31 b.
8. Veronika Komůrková 5.A, 31 b.

9. Karolína Matysková 3.A, 30 b.
10. Simona Knížová 5.A, 29 b.
11. Lenka Hrušková 4.A, 28 b.
12. Ondřej Toman 4.B, 27 b.
13. Leona Kubasová 2.A, 27 b.
14. Vendula Korubová 5.A, 27 b.
15. Aneta Hubálovská 4.A, 26 b.
16. Martin Staník 3.A, 25 b.
17. Matyáš Lacko 2.A, 24 b.
18. Nikola Winklerová 2.A, 24 b.
19. Bára Procházková 4.A, 24 b.
Nejlepší žáci II. stupně:
1. Veronika Davidová 6.A, 63 b.
2. Tereza Seidelová 9.A, 34 b.
3. Aneta Staníková 8.A, 34 b.
4. Eliška Vodičková 7.A, 32 b.
5. Tereza Jareišová 6.A, 29 b.
6. Nikola Pátrová 9.A, 23 b.
7. Pavel Růžička 7.A, 22 b.
8. Vít Levinský 6.A, 22 b.
9. Lucie Komárková 9.A, 22 b.
10. Michaela Müllerová 7.A, 20 b.
11. Kateřina Endlichová 9.B, 20 b.
12. Diana Neureiterová 7.A, 20 b.
13. Kateřina Knížová 7.A, 20 b.
14. Šárka Winklerová 6.A, 18 b.
15. Karolína Kopecká 9.A, 17 b.
16. Lucie Pospíšilová 7.A, 17 b.
17. Kristýna Bejrová 9.B, 17 b.
18. Kamila Kostovská 6.A, 16 b.
19. Andrea Pátrová 7.A , 16 b.
20. Petr Rychlík 6.A, 16 b.
21. Lenka Kejzlarová 6.A, 15 b.
22. Kateřina Jursíková 9.B, 15 b.
28. červen 2012: Rozloučení s žáky 9. ročníku
Předposlední školní den 28. červen 2012 proběhl opět ve znamení loučení s žáky 9. tříd. Paní
učitelky PaedDr. Nývltová a Mgr. Žďárská přivedly za tónů slavnostní hudby své svěřence do
školní jídelny, která již byla zaplněna učiteli, zaměstnanci školy, představiteli města a
příbuznými a přáteli našich deváťáků. Úvodní slova patřila panu řediteli a zástupcům města
Úpice. Dojemné loučení zpestřila pěvecká vystoupení děvčat z IX.A i IX.B, ukázka práce s
diaboli v podání Jakuba Fejfara a Tomáše Paťhy, skladba z filmu Titanic v podání
saxofonistky Terezy Seidelové i recitace vlastní tvorby našich žáků. Když Jakub Lautsch
procítěně recitoval báseň Mamince, neubránil se téměř nikdo slzám. Žáci samozřejmě
nezapomněli na poděkování rodičům, učitelům a dalším zaměstnancům školy. Program
moderovali Tereza Seidelová a Daniel Soural. Po předání odměn, závěrečných vysvědčení,
šerpování a zpěvu společné písně opustili nyní již absolventi jídelnu a tím pomyslně i
základní školu. Doufáme, že je na dalších životních cestách bude provázet štěstí a úspěchy.

29. červen 2012: Ukončení školního roku a předání vysvědčení
V pátek 29. června 2012 bylo všem žákům naší školy předáno vysvědčení za 2. pololetí
školního roku. Poté se naši žáci mohli vydat vstříc prázdninovým zážitkům.

