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POČTY TŘÍD A ŽÁKŮ, VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, PRACOVNÍCI
ŠKOLY, ŠKOLSKÁ RADA
Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo naši školu 259 žáků, jež byli vyučováni ve
12 třídách. Oproti minulému školnímu roku se počet tříd nezměnil. Při škole dále fungovala
školní družina rozdělená do dvou oddělení, do kterých docházelo 60 dětí, školní klub
sdružující 113 dětí a nabízející 13 zájmových útvarů, do kterých docházelo 184 žáků, a školní
jídelna schopná připravit denně až 450 obědů.
Žáci 1. až 9. ročníku byli vzděláváni podle ŠVP Blahováček, který byl pozměněn a
znovu vydán 3. září 2012.
Žáci s vývojovými poruchami učení byli integrováni v běžných třídách. Žáci s těžšími
poruchami učení měli individuální vzdělávací plány. Tyto plány byly vypracovány třídními
učiteli ve spolupráci s ostatními vyučujícími, trutnovským pracovištěm Pedagogicko –
psychologické poradny v Hradci Králové a rodiči. V letošním školním roce opět probíhaly na
konci prvního pololetí konzultace s rodiči týkající se individuálních vzdělávacích plánů a
jejich plnění. Žákům se zvýšeným normativem byla v dostatečné míře věnována individuální
péče i mimo výuku. Na základě diagnostikace byly všem žákům s vývojovou poruchou učení,
či s jiným zdravotním postižením, poskytovány úlevy dle vyučovaného předmětu, druhu
poruchy a její závažnosti. Některým žákům byly pro výuku podle potřeby poskytovány různé
kompenzační pomůcky. Našim nejmladším žákům, kteří měli problémy s výslovností, byla
věnována pravidelná logopedická péče. V 8. ročníku byl také integrován žák se svalovou
dystrofií a v 2. ročníku autistka. Oba měli k dispozici pedagogického asistenta. Od dubna
2013 na škole působí také 2 asistenti pedagoga, kteří se věnují žákům se sociálním
znevýhodněním.
Celkem ukončilo základní vzdělávání 26 žáků, z toho 23 žáků z 9. ročníku, 2 žáci z 8.
ročníku a 1 žák ze 7. ročníku. Všichni žáci byli umístěni, a to následovně: 50% žáků bylo
přijato na studijní obory středních škol (6 žáků na střední školy technického zaměření a 7
žáků na ostatní střední školy). Zbylí žáci byli přijati na obory středních odborných učilišť.
Sedm žáků (tj. 22% žáků pátých tříd) bylo přijato ke studiu víceletého gymnázia.
K zápisu do 1. tříd přišlo celkem 59 žáků. Do 1. tříd bylo přijato 46 žáků (z toho 9 dětí
s odkladem z předchozího roku) a 13 žákům byl dán odklad.

PŘEHLED TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013
Třída Třídní učitelé

Celkový počet žáků Dívek Chlapců

I. A

Mgr. Radka Řeháková

23

11

12

I.B

Mgr. Veronika Prouzová

20

12

8

II. A

Mgr. Daniela Mikešová

16

9

7

II.B

Mgr. Eva Prouzová

22

12

10

III. A

Mgr. Blanka Pavlásková

23

15

8

IV. A

Mgr. Marie Hubálovská

25

11

14

V. A

Mgr. Silvie Žďárská

17

7

10

V.B

Ing. Jitka Pulkrábková

15

5

10

161

82

79

25

14

11

VII. A Mgr. Renata Kafková, PhD.

25

7

18

VIII. A Ing. Jaromír Beránek

23

11

12

23

8

15

96

40

56

Celkem za I. stupeň:
VI. A

IX. A

Mgr. Šárka Paulusová

PaedDr. Věra Nývltová

Celkem za II. stupeň:
Celkem za školu:

257

122

135

PRACOVNÍCI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013
Kolektiv zaměstnanců školy doznal v letošním školním roce pouze minimálních změn. Na
naší škole v tomto školním roce již nepůsobila Mgr. Petra Nývltová, výuku hudební výchovy
zajištovala Mgr. Radka Řeháková. Na škole působili nově dva asistenti pedagoga – Radka
Štěpánská a Zdeněk Zajac. Z nepedagogických pracovníků odešla uklízečka Růžena Vávrová
a na její místo nastoupila Jarmila Kociánová. Konkrétní personální obsazení pracovních míst
přináší následující přehled:

Celkem: 31 zaměstnanců (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,
19 let

Mgr. Martin Dytrych

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

Mgr. Petra Báčová

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

Ing. Jaromír Beránek

metodik ICT, učitel na II. stupni,
VŠ zemědělská v Praze,
doplňující studium na získání pedagogické
způsobilosti
21 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)
9 let

Mgr. Marie Hubálovská

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

Mgr. Renata Kafková, Ph.D.

učitelka na II. stupni
Filozofická fakulta v Ostravě
německý jazyk + dějepis,
8 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,
29 let

PaedDr. Věra Nývltová

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

Mgr. Šárka Paulusová

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

Mgr. Blanka Pavlásková

učitelka na I. stupni,
Pedagogická fakulta v Hradci Králové,
učitelství pro I. stupeň základní školy,
30 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,
2 roky

Ing. Jitka Pulkrábková

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

Mgr. Radka Řeháková

učitelka na I. stupni,
Pedagogická fakulta v Hradci Králové,
učitelství pro I. stupeň základní školy,
22 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)
14 let

Asistenti pedagoga: Radka Štěpánská
Zdeněk Zajac
Mgr. Jarmila Špůrová
Světla Holmanová

Na škole pracovalo pět dyslektických asistentek a dvě logopedické asistentky. Ve
školním roce 2012/2013 se z důvodu nedostatku financí pedagogové v rámci dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků školili pouze výjimečně. V rámci programu „EU –
peníze školám“ se jeden pedagog zúčastnil školení na téma „Aktivizující metody v literární
výchově“ a druhý na téma „Modelujeme geometrické útvary“. Učitelka zaměřující se na
výtvarnou výchovu se zúčastnila vzdělávacího programu „Skleněné mozaiky“ a učitelka
věnující se logopedii se zúčastnila programu „Hravá logopedie v praxi“.

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
Jarmila Kociánová
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:

I. pololetí

II. pololetí

2. stupeň
3. stupeň

3 (1,1 %)
1 (0,4 %)

8 (3,1 %)
3 (1,1 %)

Omluvené absence:
I. pololetí: 11 537 (průměr na jednoho žáka: 44,20)
II. pololetí: 16 078 (průměr na jednoho žáka: 61,60)
Neomluvené absence:
I. pololetí: 12 (průměr na jednoho žáka: 0,05)
II. pololetí: 18 (průměr na jednoho žáka: 0,15)
Prospěch na konci školního roku 2012/2013:
Třída Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo
I.A

25

22

2

1

I.B

20

15

5

0

II.A

16

12

4

0

II.B

22

19

3

0

III.A

24

16

8

0

IV.A

26

15

9

2

V.A

17

11

6

0

V.B

14

4

7

3

VI.A

25

6

16

3

VII.A

26

5

18

3

VIII.A

23

7

14

2

IX.A

23

2

20

1

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 2012/2013:
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:
 ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ (1. – 2. roč.) – vedoucí: Eva Effenberková, DiS.,
Mgr. Veronika Prouzová
 BASKETBAL (6. – 9. ročník – začátečníci + 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
 FLORBAL (dívky i chlapci ze 4. – 5. ročníku) – vedoucí: Mgr. Martin Zakouřil
 FLORBAL (dívky i chlapci z 6. – 9. ročníku) – vedoucí: Mgr. Martin Dytrych
 HRÁTKY S ANGLIČTINOU (3. – 4. ročník) – vedoucí: Mgr. Silvie Žďárská
 KREATIVNÍ TVOŘENÍ (dívky z 1. – 5. ročníku) – vedoucí: Mgr. Veronika
Prouzová, Mgr. Radka Řeháková
 MLADÝ HASIČ (1. – 9. ročník) – vedoucí: Tomáš Petira
 MLADÝ KAMERAMAN (5. – 9. ročník) – vedoucí: Ing. Jaromír Beránek
 POČÍTAČOVÝ KROUŽEK (5. – 9. ročník) – vedoucí: Ing. Jaromír Beránek
 SBOREČEK (1. – 5. ročník) – vedoucí: Mgr. Radka Řeháková
 VÝTVARNÝ KROUŽEK (1. – 5. ročník) – vedoucí: Mgr. Daniela Mikešová
 ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK (1. – 9. ročník) – 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, tvořeníčka, karnevaly a odpolední či
podvečerní diskotéky.
Sportovní vyžití nabídla také v tomto školním roce florbalová liga, školní turnaj
v šipkách a turnaj ve stolním fotbálku.

NOVINKY VE ŠKOLE
VYBAVENÍ ŠKOLY
Z finančních prostředků Města Úpice byly o letošních prázdninách opraveny tři vstupní
prostory, které již byly ve velmi špatném stavu. Jedná se o vstupní prostor do školy směrem

od Divadla Aloise Jiráska, vstupní prostor do tělocvičny a propojovací dveře mezi velkým
sálem a malým sálem naší tělocvičny.

Z investičního fondu škola pořídila nový objednávací
box do školní jídelny a z prostředků EU nové počítače
do učebny IVT. Byla vymalována značná část prostor
školy – za zmínku stojí především chodba v budově I.
stupně,

kterou

paní

učitelky

během

prázdnin

vlastnoručně dozdobily krásnými obrázky.
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 IX.A
Aneta Staníková. Školní časopis se v tomto školním roce dočkal vydání již 100. čísla. Při této
příležitosti uspořádalo vedení školy malou oslavu a setkání se současnými i bývalými
spolupracovníky.
Mgr. Eva Prouzová denně aktualizovala webové stránky školy, které se dočkaly dalších
inovací, škola publikovala články v Úpických novinách a Krkonošském deníku, o aktuálním
dění rodiče i širokou veřejnost informovaly 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 VII.A a seriál „Zachraň mě aneb Jak správně poskytnout první
pomoc“, kterým diváky provázely Veronika Davidová a Aneta Staníková. Na přípravě tohoto
seriálu reportáží o zásadách první pomoci se významně podílel i zástupce ředitele Mgr.
Martin Dytrych, jež inicioval i vznik pravidelné rubriky novinek z naší školy vysílané pod
názvem „Zprávičky“. Mgr. Dytrych, Veronika Davidová a Aneta Staníková dokonce
besedovali v České televizi o mediální výchově.
Do třetího roku existence vstoupila školní „Blahovka TV“, jejímiž kameramany a
redaktorkami byli výhradně naši žáci. Role režisérů a střihačů plnili učitelé Ing. Jaromír
Beránek 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 přilákal den otevřených dveří, 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 preventivní představení žáků 4. ročníku
„Medvědi nevědí“. Naše škola také spolupořádala významné kulturní akce, např. besedu
s moderátorem České televize Václavem Moravcem, vzpomínkový pořad u příležitosti 120.
výročí narození malířky Julie Winterové-Mezerové či cestopisný pořad o Vietnamu pana
Stanislava Špeldy.

9. až 13. červenec 2012: Tábor školní družiny v Janských Lázních
Spousta her, soutěží, výletů a
snaha o získání tlapičky mlčení,
odvahy, dobrého skutku a
zručnost – to byla ve zkratce
náplň táboru, který organizovala
Základní škola Bratří Čapků pro
30 přihlášených dětí z 1. až 4.
třídy. Tábor se konal ve dnech 9.
– 13. července 2012 v
Hoffmannově boudě v Janských
Lázních a naše žáky a žákyně
provázely paní družinářky Eva
Jansová a Věra Páslerová a paní
učitelka Šárka Paulusová jako zdravotnice.
V pondělí, po příchodu na chatu (tentokrát museli účastníci tábora kvůli uzavírce silnice
nahoru po „svých“), děti ihned usedly k obědu a poté začaly vybalovat věci a zabydlovat své
pokoje. Odpoledne následoval kratší pěší výlet k pramínku lásky, kde děti stavěly domečky
z přírodnin a absolvovaly první z řady soutěží –
číselnou. Cestu zpět na chatu si zpestřily sběrem
borůvek, a tak se téměř všechny vrátily s rukama
a ústa obarvenýma do syté fialové barvy.
V úterý dopoledne táborníci opět soutěžili –
čekala je soutěž lístečkovaná a slalomová. Po
obědě pak rychle sbíhali kopec k lanovce,
protože je čekala nejnáročnější túra celého
pobytu. Lanovkou vyjeli na Černou horu (někteří
se celkem báli) a vydali se k Černé boudě. Tam
se občerstvili a nabrali síly na zpáteční pěší cestu
dolů, během které se plnila tlapička mlčení. A jak
děti uspěly? Tři táborníci ani na druhý pokus
mlčet nevydrželi.
Středeční dopoledne bylo ve znamení karnevalu. Vzhledem k tomu, že venku bylo mokro, se
celý program odehrál uvnitř chaty. V úvodu se představily všechny masky, někteří táborníci si
dokonce připravili svůj program, a bylo ke slyšení mnoho vtipů, hádanek nebo písniček.
Nechyběla ani tolik oblíbená diskotéka. Po poledním odpočinku se všichni opět vydali k dolní
stanici lanovky.
Ve čtvrtek se děti vzbudily do velmi chladného,
sychravého dne. Dopoledne splnily poslední dvě soutěže
– překážkovanou a mířenou. Po obědě si všichni sbalili
batůžky a vyrazili farmu do Svobody nad Úpou.
Táborníci se těšili na zvířátka, ale plány jim překazilo
počasí, neboť je hned u lanovky překvapil silný liják, a
tak museli změnit plány. Děti snědly piškoty připravené
pro zvířátka, navštívily cukrárnu a hračkářství,
pochutnali si na teplé lázeňské oplatce a po odpočinku
na kolonádě vyšlapaly kopec k chatě. Po večeři
následovalo vyhodnocení všech soutěží, v noci pak
stezka odvahy, které se především menší děti obávaly již
od pondělí. Ale všichni ji nakonec zvládli na jedničku a

splnili tak tlapku odvahy.
V pátek si děti sbalily věci, uklízely své pokoje a nakládaly zavazadla. Na úplný závěr pobytu
každý táborník obdržel diplom s vyplněnými tlapkami a malou odměnu. Potom se všichni
rozloučili se zaměstnanci Hoffmannovy boudy a nesedli do autobusu na cestu do svých
domovů.

ZÁŘÍ

3. září 2012: Slavnostní vítání prvňáčků
V pondělí 3. září 2012 přivítala naše škola
do svých řad nové prvňáčky. Ve školní
jídelně, kde slavnost probíhala, se jich sešlo
čtyřicet tři. Podpořit je přišli i jejich rodiče,
sourozenci, prarodiče a paní učitelky z
mateřinek. Děti ve škole přivítal pan ředitel
Martin Zakouřil a místostarosta Zdeněk
Peterka. Oba dětem popřáli, aby je škola
bavila a chodily do ní rády, aby se brzy
kamarádily nejen s písmenky, ale také aby
ve škole našly spoustu nových kamarádů.
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. Třídní učitelkou
1.A, která čítá 24 dětí, se stala paní učitelka
Radka Řeháková, 2.B, jež má 20 žáků, se
ujala paní učitelka Veronika Prouzová. Na
závěr prvního vyučovacího dne se ještě
konala schůzka třídních učitelek s rodiči
prvňáčků, kteří byli seznámeni se všemi
potřebnými informacemi. Snad budou děti
chodit do školy rády i v následujících
týdnech a letech.
6. září 2012: Konkurz na redaktory a kameramany školní televize
Ve čtvrtek 6. září 2012 se uskutečnil konkurz na redaktorky a kameramany školní televize
Blahovka Tv. Ze 12 uchazeček na místa redaktorek byly vybrány: Monika Billiová (8.A),
Renata Galuščáková (6.A), Lenka Hrušková (5.A), Vendula Korubová (6.A), Kateřina
Morávková (8.A), Lucie Pospíšilová (8.A), Anna Marie Řeháková (5.A) a Anna Šimková
(6.A). Z 5 uchazečů na místa kameramanů byli vybráni: Radim Kejzlar (9.A), Daniel Marek
(6.A), Lukas Štěpánský (9.A) a Jiří Šťovíček (6.A). Tým v letošním školním roce pracoval
pod vedením Renaty Galuščákové a z řad učitelů mu pomáhali Mgr. Martin Zakouřil, Mgr.
Martin Dytrych a ing. Jaromír Beránek. Mezi redaktorkami i kameramany se letos objevilo
mnoho nováčků, jež se však nových úkolů zhostili s pílí a odhodláním.
11. září 2012: Beseda o užovkách
červených ve 3. A
Když přišli naši třeťáčci v září do
školy a viděli na dveřích obrázek hada,
moc se divili, proč je „brána“ jejich
třídy ozdobena obrázkem tvora, který
se netěší právě nejlepší pověsti. Syn
jejich
paní
učitelky
třídní

Pavláskové je totiž chovatelem užovek červených. V úterý 11. září 2012 je paní učitelka
přinesla svým žákům ukázat, pověděla dětem zajímavosti o jejich chovu a nechala je, aby si
plazy pohladily a pokochaly se pohledem na jejich „proběhnutí“ po třídě.
12. září: Rodičovské schůzky v 5.A a 5.B
Jelikož třídy 5.A a 5.B „přesídlily“ pro letošní školní rok do budovy II. stupně, pozvaly paní
třídní učitelky Silvie Žďárská a Jitka Pulkrábková rodiče svých žáků na informativní schůzky,
aby je seznámily a nastalými změnami i novými vyučujícími i samotnými prostorami II.
stupně.
12. až 15. září 2012: Program pro zlepšení vztahů v 6.A
Druhý zářijový týden se jako tradičně konal
preventivní kurz, určený vybranému
třídnímu kolektivu z II. stupně naší školy.
K jeho uspořádání paním učitelkám PaedDr.
Věře Nývltové a Mgr. Šárce Paulusové
částečně pomohly i dotace z EU.
V letošním školním roce padla volba na třídu
6.A. Důvodem byly výrazné změny
v kolektivu, zejména odchod některých žáků
na gymnázium, přistěhování nových a
příprava dětí na změny na II. stupni. Celkem
17 žáků tak strávilo čtyři dny od 12. do 15.
září 2012 na chatě Betyna v Peci pod
Sněžkou.
Celý program byl zaměřen na to, aby se vztahy mezi žáky ve třídě zlepšily, děti se učily
vzájemnému respektu a porozumění. Různorodé hry byly prokládány besedami. Nechyběly
ani vycházky do přírody a poznávání
krkonošské přírody.
Kolektiv dětí byl velmi společenský,
kamarádský, vstřícný a veselý. Šesťáci se
zájmem plnili zadané úkoly a přispívali i
svými vlastními nápady. Celé čtyři dny tak
uběhly jako voda a skutečně nikomu se
nechtělo domů. Doufáme, že stejně
pohodové budou i další preventivní kurzy,
které v dalších letech plánujeme a že
proběhlý kurz napomohl stmelení kolektivu
6.A a bude mu v následujících měsících a
letech ku prospěchu.

17. září 2012: Program „Planeta Země 3000 – Ekvádor a Galapágy“
V pondělí 17. září 2012 shlédli žáci II. stupně program z cyklu Planeta Země 3000, tentokrát
na téma Ekvádor a Galapágy. Poutavá videa, zajímavé komentáře, ukázky lokální hudby i
zajímavosti z pro nás vzdáleného koutu Země žáky zaujaly.

19. a 20. září 2012: Soutěž v trojskoku po jedné noze
Premiéra této soutěže se na I. stupni odehrála přesně před čtyřmi
roky, tenkrát se jí zúčastnilo 53 „trojskokanů“. Letos 19. září
2012 jich přišlo přesně 90. Překonány byly hned dva rekordy –
v kategorii žáků 3. ročníku vytvořila výkonem 4,43 m nový
rekord Leona Kubasová, v kategorii dívek ze 4. – 5. ročníku pak
Anna Marie Řeháková výkonem 4,21 m. Poděkování však patří
všem zúčastněným, neboť skákali na hranicích svých možností.
Nejlepší v jednotlivých kategoriích obdrželi diplomy a věcnou
odměnu. Kategorii prvňáčků ovládla Viktorie Vylíčilová (1.A),
mezi druháčky zvítězil Jan Hruška (2.B), kategorie žáků 3.,
respektive dívek 4. a 5. ročníku opanovaly již zmíněné Leona
Kubasová (3.A) a Anna Marie Řeháková (5.A), mezi chlapci 4. a
5. ročníku byl nejlepší Matyáš Nývlt (5.B).
Následujícího dne 20. září 2012 svedli klání ve stejné disciplíně žáci II. stupně. Pouhých 35
centimetrů scházelo Danielu Špinlerovi
k překonání absolutního rekordu, který před
čtyřmi lety vytvořil Ondřej Zvara výkonem
6,90 metrů. Danielův výkon je třeba ocenit o
to více, neboť navštěvuje 8. ročník. Velmi
vyrovnaná byla kategorie mladších žáků,
kde mezi medailisty činil ve výsledkové
listině rozdíl pouhých 20 cm. V kategorii 6.
a 7. ročníku byla z dívek nejlepší Vendula
Korubová (6.A) a z chlapců Dominik
Rychlík (7.A), v kategorii žáků 8.a 9.
ročníku
zvítězili
Lucie
Pospíšilová,
respektive Daniel Špinler (oba 8.A).

ŘÍJEN

1. říjen 2012: Beseda o prevenci šikany a
trestní odpovědnosti pro žáky 5. ročníku
První preventivní přednáška v tomto školním
roce se konala v pondělí 1. října 2012 a byla
určena pro žáky pátého ročníku. Školní
preventistka PaedDr. Věra Nývltová zvolila
velmi aktuální téma – prevence šikany a
trestní odpovědnost dětí. Lektory byli pan
Sokol a Bc. Krausová z OSPOD v Trutnově.
K tomuto tématu se žáci budou vracet i
v dalších ročnících.

1. říjen 2012: Zahájení 7. ročníku turnaje ve stolním fotbálku
V pondělí 1. října 2012 byl zahájen 7. ročník celoročního školního turnaje ve stolním
fotbálku. Hracími dny byly určeny pondělí, středa a pátek, po základní části následuje část
vyřazovací. Do soutěže se přihlásilo 14 dvojic: Tomáš Balcar + David Beier, Petr Vodák +
Jiří Zákravský, Pavel Šrejber + Ladislav Záliš, Eliška Buryšková + Nicol Kadrmasová, Otakar
Bárta + David Vlček, Lukáš Aman + Jakub Riedl, Richard Billi + Jan Jareiš, Tereza Jareišová
+ Lenka Kejzlarová, Martin Kroužel + David Nývlt, Daniel Malínský + Vít Pulchart, Daniel
Marek + Samuel Pumpa, Matyáš Nývlt + Ondřej Toman, Jakub Hron + David Vocel,
Michaela Hájková + Petr Müller.
2. říjen 2012: Zahájení 14. ročníku florbalové ligy
V úterý 2. října 2012 byl zahájen již 14. ročník školní florbalové ligy. Jako tradičně, i letos se
hraje se systémem každý s každým. V základní části každé mužstvo absolvovalo 7 zápasů.
Poté bude následovat vyřazovací část. Hracími dny budou úterý a středa. Mužstvo si kdykoliv
může přidat na soupisku dalšího hráče, ovšem pouze takového, který není na soupisce jiného
mužstva. Přestupy mezi mužstvy budou povoleny před vyřazovací částí.
Do soutěže se letos přihlásila tato družstva:
 FC POPELÁŘI: Zdeněk Čudka, Jakub Dytrych, Tadeáš Haase, Vojtěch Kubec, Petr
Rychlík
 FC SMRADLAVÁ NOHA: Tomáš Balcar, Vojtěch Levinský, David Vlček, Petr
Vodák, Jiří Zákravský
 FC UMCH: Lukáš Aman, Petr Formánek, Petr Kábele, Martin Lacko, Pavel Růžička,
Daniel Špinler, Petr Vlček
 FRESH DUCKS: Kristýna Balcarová, Eliška Buryšková, Andrea Pátrová, Petra
Štefánková, Ladislav Záliš
 FUN BOYS: Jakub Kábele, Martin Kroužel, Daniel Malínský, Daniel Marek, David
Nývlt, Vít Pulchart, Samuel Pumpa, Roman Sabev
 KOŇOBELA S OPRAVDU VELKÝMI KOUSKY KONĚ, LIMITOVANÁ EDICE
ŽOKEJE VÁNI: Radim Kejzlar, Marek Sedlařík, Pavel Šrejber, Lukas Štěpánský,
Ivan Zubaj, Vladko Zubaj
 OLD STARS: Lukáš Čudka, Martin Dytrych, Renata Galuščáková, Martin Zakouřil
 SK SPARTA BLAHOVKA: Dominik Endlich, Patrik Ferenc, Jonáš Hetflejš, Jan
Krejcar, Filip Luštinec, Matyáš Nývlt, Vojtěch Ott, Ondřej Toman

2. říjen 2012: Zátopkova desítka
S novým školním rokem začala i
meziškolní soutěž okrsku Úpice o pohár
Grand Prix. Úvodním závodem byla
„Zátopkova desítka“, která se konala
v úterý 2. října 2012 na atletickém oválu
u ZŠ Úpice – Lány.
Za každou školu se do závodu zapojilo
40 sportovců. Každý z nich absolvoval
jedno tzv. lánské kolečko v délce 250
metrů. Nejrychlejší bylo družstvo
z pořádající ZŠ Úpice – Lány před ZŠ a
ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší a velmi dobře
běžícími
závodníky
z Městského
gymnázia a SOŠ Úpice. Naši reprezentanti se do poloviny závodu drželi uprostřed startovního
pole, závěr jim však vůbec nevyšel a nakonec bohužel obsadili poslední, páté místo.
Závodníkům nelze upřít snahu, ale sportovně musíme uznat, že především v konečném
účtování první dvě štafety byli o „parník“ lepší.
Přehled našich reprezentantů a jejich časů (uvedený čas je v sekundách):
 Vladimír Zubaj (9.A; 36,5), Radek
Dufka (6.A; 38,9), Jana Zubajová (6.A;
49,9), Marek Sedlařík (9.A; 43,1), Petra
Štefánková (9.A; 49,7), Radim Kejzlar
(9.A; 46,5), Pavel Růžička (8.A; 45,3),
Barbora Hilschová (6.A; 48,1), Lukáš
Čudka (7.A; 50,5), Anna Šimková (6.A;
52,5), Martin Lacko (8.A; 41,1), Diana
Neureiterová (8.A; 55,0), Ladislav Záliš
(9.A; 48,2), Marián Ferenc (7.A; 45,5),
Andrea Pátrová (8.A; 48,4), David
Vlček (9.A; 46,7), Kateřina Knížová
(8.A; 47,3), Jakub Riedl (8.A; 52,1),
Eliška Žlůvová (6.A; 48,6), Jaroslav Suchánek (7.A; 46,8), Vít Levinský (7.A; 42,5),
Daniel Kadaník (8.A; 46,1), Pavel Šrejber (9.A; 44,6), Petr Vlček (7.A; 44,9), Petr
Vodák (9.A; 47,5), Petr Kábele (8.A; 44,2), Michaela Müllerová (8.A; 50,1), Petr
Rychlík (7.A; 45,3), Nika Vojnarová (8.A; 50,8), Jan Jareiš (7.A; 51,6), Nicol
Kadrmasová (9.A; 47,3), Lukáš Aman (8.A; 44,8), Simona Knížová (6.A; 50,9),
Vojtěch Kubec (7.A; 53,9), Veronika Davidová (7.A; 46,6), Zdeněk Radoň (7.A;
43,1), Renata Galuščáková (6.A; 44,4), Lukas Štěpánský (9.A; 43,8),Eliška Buryšková
(9.A; 41,8), Daniel Špinler (8.A; 41,8)
3. říjen 2012: Zátopkova pětka
Ve středu 3. října 2012 zahájily svoje zápolení o pohár Grand Prix i mladší děti z 1. až 5.
třídy. Prvním závodem se stal, stejně jako u II. stupně, běh konaný na počest legendárního
Emila Zátopka – Zátopkova pětka. Závodu se účastní vždy 25 dětí z 1. až 5. ročníku (musí být
nejméně 10 dívek), každý absolvuje 200 m – jedno kolečko na hřišti u ZŠ a ZUŠ ve Rtyni
v Podkrkonoší.
Odjížděli jsme s očekáváním, jak se našim reprezentantům povede, neboť výkony předvedené
v tělesných výchovách nebyly tak kvalitní jako v minulých letech. Všechny děti ale dokázaly,

že mají to pravé sportovní srdíčko,
a bojovaly ze všech sil.
Výsledkem pak bylo celkové
druhé místo pro naši školu, což
můžeme považovat za výborný
výsledek.

Přehled našich reprezentantů (časy jsou uvedeny
v sekundách):
 Vilém Doležal (3.A; 38,6), Leona Kubasová (3.A;
40,1), Pavel Benko (5.A; 39,9), Štefan More (4.A;
42,5), Agáta Hebká (2.B; 42,1), Ondřej Toman
(5.B; 37,9), Rozálie Térová (2.A; 39,4), Jiří Rýdl
(5.B; 39,3), Tereza Mědílková (2.A; 43,0), Matyáš Lacko (3.A; 38,9), Michal Černý
(4.A; 37,2), Eliška Mesnerová (4.A; 40,1), Patrik Fabián (2.A; 42,1), Dominik Macek
(5.A; 39,4), Lenka Hrušková (5.A; 39,4), Dominik Endlich (5.A; 37,7), Anna Marie
Řeháková (5.A; 42,1), Julie Térová (4.A; 41,6), Dominik Scholz (5.A; 42,1), Filip
Luštinec (5.A; 36,5), Kristýna Jakubčaninová (3.A; 40,9), Veronika Čiháková (4.A;
38,6), Jonáš Hetflejš (5.A; 38,0), Vojtěch Ott (5.B; 34,6), Jiří Pecháček (4.A; 39,1)
3. říjen 2012: Prohlídka školy pro bývalé pracovníky úpických škol
Ve středu odpoledne 3. října 2012 zavítali do naší školy bývalí pracovníci zdejších škol, kteří
si po dlouholeté práci ve školství sice užívají zaslouženého odpočinku, ale rádi čas od času
svá bývalá pracoviště. Se zájmem si prohlédli prostory školy a konstatovali, že se mnohé
změnilo k lepšímu a výrazně zmodernizovalo. Obdivovali zejména interaktivní tabule, učebny
IVT, knihovnu, krásně vymalované chodby I. stupně, výzdobu i četné výtvory našich žáků.
Velmi si vážili toho, že je po škole provázel osobně pan ředitel Martin Zakouřil.
4. říjen 2012: Prvňáci v knihovně aneb Do knihovny pro dort
Ve čtvrtek 4. října 2012 se naši prvňáčci vydali poprvé do Městské knihovny v Úpici, aby se
seznámili s jejím prostředím a množstvím knih, které se zde nachází. Děti si s paní knihovnicí
Janou Šimkovou prohlédly dětské oddělení, popovídaly o tom, jak se o knihy dobře starat, a
co naopak knížky nemají rády. Nakonec jim paní knihovnice přečetla pohádku o zvířátkách.
Děti pozorně poslouchaly, a potom kreslily k pohádce obrázek. Nebylo jednoduché vybrat ten
nejhezčí, proto byli odměněni všichni. Z knihovny si prvňáčci do školy odnesli velký sladký
dort, který druhý den ve třídě místo svačiny od maminky s chutí zbaštili. Obrázky dětí budou
zdobit knihovnu po celý rok.
5. říjen 2012: Zahájení 7. ročníku turnaje v šipkách „301 SINGLE OUT“
V pátek 5. října 2012 byl zahájen 7. ročník školního turnaje v šipkách. Hracím dnem pro celý
školní rok byl pátek. Do turnaje se přihlásilo 32 žáků: Pavel Benko, Patrik Ferenc, Lenka

Hrušková, Anna Marie Řeháková (všichni z 5.A); Jakub Hron, Matyáš Nývlt, Ondřej Toman,
David Vocel (všichni z 5.B); Martin Kroužel, Tereza Krumpolcová, Daniel Malínský, Daniel
Marek, Samuel Pumpa, Jiří Štovíček (všichni ze 6.A); Richard Billi, Zdeněk Čudka, Jakub
Dytrych, Jakub Hájek, Jan Jareiš, Vojtěch Kubec, Petr Rychlík (všichni ze 7.A); Lukáš
Aman, Otakar Bárta, Monika Billiová, Petr Formánek, Michaela Müllerová, Lucie
Pospíšilová, Jakub Riedl (všichni z 8.A); Tomáš Balcar, David Beier, David Vlček (všichni
z 9.A); Martin Zakouřil

5. říjen 2012: 7. ročník Drakiády s rekordem
7. ročník Drakiády pořádaný naší školou
v páteční odpoledne 5. října 2012 se zapsal
do rekordních tabulek. I přes nepřízeň počasí
totiž na louku za hvězdárnou dorazilo 151
dětí s draky a samozřejmě i s rodiči či
prarodiči. Komisař Agentury Dobrý den z
Pelhřimova Michal Jurečka právě od této
doby začal v 15 hodin 20 minut draky
počítat. Nejvyšší součet hlásil zhruba po pěti
minutách: 62 ve vzduchu se vznášejících
draků a nový český rekord. Dosavadní
rekord tak byl překonán o čtyři draky.
Základní škola
Bratří Čapků je držitelem již třetího českého rekordu.
Původně byla drakiáda určena pouze dětem ze školní družiny.
V roce 2006 však přišly organizátorky, paní družinářky Věra
Páslerová a Eva Jansová, s nápadem otevřít ji veřejnosti z Úpice
a okolí. Místo, tedy louka za hvězdárnou, zůstalo.
Několikanásobně však stoupl počet účastníků. Účast na
posledních třech ročnících nás vedla k zamyšlení, zda nezkusit
překonat stávající český rekord v počtu draků vznášejících se ve
vzduchu v jednom čase a na jednom místě. Oslovili jsme tedy
Agenturu Dobrý den z Pelhřimova s otázkou, jaká je jeho
hodnota. Když jsme se dozvěděli, že se jedná jen o 58 draků,
rozhodli jsme se pokus uskutečnit.

7. říjen 2012: Zemřel bývalý učitel Miloslav Šimek
V neděli 7. října zemřel ve svých 86 letech dlouholetý pedagog
naší školy pan Miloslav Šimek. Odešel výborný učitel a především
nezapomenutelný chemikář.

10. říjen 2012: Turnaj ve stolním tenise
Stolní tenis se vyvinul již v 19. století
z čínské stolní hry. A dalo by se říct, že
Číňané tomuto sportu dominují dodnes. To
však neznamená, že by jej nikdo jiný nehrál.
Svědčí o tom i turnaj, který se odehrál na
naší škole ve středu 10. října 2012.
Určen byl žákům 5. až 9. ročníku, kterých se
sešlo 18 (ve všech třech kategoriích po šesti
hráčích). Kategorie nejstarších žáků pak byla
ještě doplněna o členy vedení školy. Ti však
předem prohlásili, že ze skupin nepostoupí a
postupová místa tak přenechají dalším
v pořadí.
Ve skupinách se hrálo pouze na dva sety (byla tedy možná i remíza 1:1), a to do 11.
V jednotlivých kategoriích byly k vidění jak zápasy jednoznačné, tak i doslova nervy

drásající. Po odehrání všech třiceti utkání se nejlepšími hráči stali Ondřej Toman (5. ročník),
Petr Rychlík (6. až 7. ročník) a Tomáš Balcar (8. až 9. ročník). Nejlepší hráči byli po zásluze
odměněni diplomem a sladkostí.
16. říjen 2012: Soutěž Čtyři živly v architektuře a umění – Vzduch
Soutěže „Čtyři živly v architektuře a umění“ vypisované NPÚ v Josefově se naši žáci
účastnili již počtvrté a stejně jako v předchozích letech jsme nejprve vypsali „školní
předkolo“.
Zadavatelé se tentokrát zaměřili na poslední ze živlů – vzduch a zavedli proto řešitele blíže
k nebesům do oblasti víry a svatých i létání a připravili jim virtuální procházky ve výšinách
„s hlavou v oblacích“. Soutěžící plnili úkoly týkající se kostelů broumovské skupiny, varhan,
Českého ráje, loveckého zámečku Humprecht a počátků letectví. Vedle téměř triviálních úloh,
jako např. kdo byl Vojta Náprstek či které knihy ilustroval Adolf Kašpar, plnili naši žáci i
úkoly mnohem zapeklitější, třeba kde leží a jaký půdorys mají kostely broumovské skupiny
nebo čí letadlo se vznáší v Národním technickém muzeu v Praze.
Výborné práce byly odměněny plusovými body a drobnými věcnými cenami (nejlepší
soutěžící také mohou své výtvory odeslat do dalšího klání na NPÚ Josefov), práce pěkné a
dobré jedničkami za dobrovolnou aktivitu do předmětu dějepis. Ostatní práce, ve kterých bylo
větší množství chyb, se dočkaly alespoň „plusek“ za aktivitu. Nejlepší práce z téměř tří
desítek odevzdaných patřily Kateřině Knížové (8.A), Simoně Knížové (6.A) a Pavlu
Růžičkovi (8.A).
16. říjen 2012: Soutěž v poznávání živočichů pro žáky I. stupně
V úterý 16. října 2012 se na I. stupni sešlo
48 „odborníků“ na živočichy, aby soutěžili
v jejich poznávání. Žáci 2. ročníku měli za
úkol správně určit 14 zvířat, jejich kolegové
ze 3. a 4. ročníku ještě o dvě zvířata více. O
tom, že se všichni maximálně snažili, svědčí
výsledkové listiny. Nejlepší řešitelé byli po
zásluze odměněni diplomem a sladkou
cenou. Ve druhém ročníku zvítězili hned tři
soutěžící – Michaela Horáková, Jan
Kleistner a Andrea Zárubová (všichni 2.B),
mezi třeťáky nejlépe obstála Johanka
Cachová (3.A), ze 4. ročníku znají zvířata
nejlépe Kryštof Menšík a Kryštof Vojtěch (oba 4.A).
17. říjen 2012: Tvořivá dílna „Strašidláci z dýní“
„Mámo, táto, babičko, pomozte mi maličko, dýňáčků tu bude dost, malým, velkým pro
radost!“ – toto motto provázelo již 4. ročník tvořivé dílny rodičů a dětí na naší škole. Opět na
helloweenské téma „Strašidláci z dýní“. V jídelně se sešlo 129 dětí (to podle rozdaných
sušenek) v doprovodu svých rodičů nebo prarodičů. Pod šikovnými noži a nožíky vznikaly
prapodivné tvary očí, nosů, uší, vlasů. Fantazie se rozjela na plné obrátky. Novinkou letošní
dílny byla i možnost využít tavné pistole a přírodniny na výzdobu dýní.

Druhý den uspořádaly paní učitelky výstavu strašidláků a na chodbě I. stupně jich ozářeno
svíčkami svítilo celých 96. Výstava byla veřejná a každý, kdo se přišel podívat na výtvory
našich žáků, odcházel potěšen jejich výtvory a šikovností.
Poděkování patřilo všem rodičům, kteří darovali dýně dětem, i těm, které si je přinesly samy.
18. říjen 2012: Putování po úpické naučné stezce
Ve čtvrtek 18. října 2012 využili žáci 4. a 5. ročníku navštěvující volitelný předmět Naše
město krásného počasí a vydali se na procházku po úpické naučné stezce, o které si povídali
v minulé hodině, kdy pracovali i s její mapkou. Prohlédli si památky na náměstí a v jeho
nejbližším okolí a poctivě přečetli informační tabulku na každé z nich. Děti se pokoušely
spočítat stáří některých objektů, některé vyprávěly o návštěvách kostela, muzea i
archeologických vykopávkách odkrytých pod bývalým hotelem Beránek. Dozvěděly se také o
přesunech hřbitova a litovaly zmařených životů vojáků padlých v roce 1866. Na závěr se žáci
pokusili přeložit nápis nad vchodem do kaple sv. Michala v parku a pak již pospíchali zpět do
školy na zasloužený oběd.
19. říjen 2012: Houbařská vycházka 3.A
Ve třetí třídě se děti učí o lese a o
všem, co k němu patří. Paní učitelka
Blanka Pavlásková využila hojnosti
hub letošního podzimu a připravila pro
své žáčky na pátek 19. října 2013
houbařskou vycházku. Ráno přišly děti
do školy vybaveny košíky a nožíky a
vypravily se do lesa pod Velbabou.
V chladném ránu se mnohé zpočátku
chvěly zimou, ale sběračské úspěchy je
brzy zahřály. Za dvě hodiny našly
hřiby, babky, podhříbky, holubinky i
bedlu a muchomůrky. Všechny
nasbírané houby děti ale neodnesly maminkám, ale vytvořily z ní výstavku pro všechny děti I.
stupně. Umístily ji na chodbě budovy I. stupně a vyzdobily ji i lesními přírodninami, aby i
ostatním přinesla radost a poučení.

23. říjen 2012: Soutěž „Vlajky světa“ na ZŠ v Domcích v
Trutnově
Pruhy svislé či vodorovné? A jak jdou vlastně ty barvy za sebou?
Podobné otázky si neustále kladli účastníci poznávací soutěže
„Vlajky světa“, která proběhla v úterý 23. října 2012 na ZŠ
V Domcích v Trutnově. Mezi 33 soutěžícími byli žáci nejen
z okresu Trutnov, ale i z Náchoda a Hradce Králové. Našemu
největšímu „želízku v ohni“ Pavlu Růžičkovi z 8.A scházelo
pouze několik bodů od umístění na stupni vítězů. Nakonec z toho
bylo velmi pěkné 8. místo. Statečně také bojovali další dva naši
žáci, Radim Kejzlar a Lukas Štěpánský z 9.A. Všem třem
soutěžícím patřilo zasloužené poděkování za snahu a poctivou
přípravu.
24. říjen 2012: Školní kolo astronomické olympiády žáků 6. a 7. ročníku
V rámci astronomické víkendovky (viz dále) se ve čtvrtek 24. října 2012, tedy v netradičně
v první den podzimních prázdnin, uskutečnilo školní kolo astronomické olympiády žáků 6. a
7. ročníku. Olympijské klání podstoupilo 15 žáků a jednoznačně v něm se ziskem 30 bodů
zvítězil Vít Levinský ze 7.A, který výrazně předčil své spolužáky Jaroslava Suchánka a
Terezu Jareišovou, jež dosáhli 22, respektive 20 bodů. Další čtyři účastnici, kteří získali
alespoň 15 bodů, postoupili do korespondenčního kola astronomické olympiády.
24. a 25. říjen 2012: Astronomická víkendovka
Celkem 15 šesťáků a sedmáků, kteří si jako jeden z volitelných
předmětů vybrali astronomii, strávilo část podzimních prázdnin
ve škole, konkrétně na astronomické víkendovce, již pro ně
s pomocí žáků devátého ročníku připravila paní učitelka Věra
Nývltová. Vše začalo již zmíněným školním kolem astronomické
olympiády, v němž zvítězil Vít Levinský před Jaroslavem
Suchánkem a Terezou Jareišovou (všichni ze 7.A). Poté přišlo na
řadu vesmírné domino a pexeso a ke slovu se též dostaly
vesmírné karty.
Po vydatné večeři se tedy celé osazenstvo vydalo na nedalekou
úpickou hvězdárnu. Zatažená obloha bohužel nepřipustila žádná
pozorování, přesto se naši mladí astronomové od pracovníků
hvězdárny dozvěděli mnoho informací o vesmíru i o úpické
hvězdárně a alespoň si důkladně prohlédli dalekohledy. Po příchodu do školy byly na
programu nejzábavnější hry „Z vesmíru“ a „Do vesmíru“.
Páteční ráno bylo pro některé účastníky víkendovky po probdělé noci náročné, vydatná
snídaně a vidina zbytku prázdnin však pomohly únavu překonat. Po nezbytném úklidu se naši
žáci plni nových poznatků a dojmů rozešli do svých domovů.
30. říjen 2012: Okrskové kolo ve florbalu
V úterý 30. října 2012 pokračovala soutěž o pohár Grand Prix turnaji ve florbalu. Dopoledne
se v tělocvičně rtyňské základní školy utkala družstva starších dívek z 8. a 9. ročníku.

Naše reprezentantky se na úvod střetly s domácí Rtyní, kterou porazily 3:0. Nakonec se však
ukázalo, že právě Rtyně byla nejslabším týmem turnaje. Další tři zápasy naše děvčata bohužel
prohrála – s Malými Svatoňovicemi 4:2, s Městským gymnáziem Úpice 4:1 a s lánskou
školou 3:0. V celkovém pořadí tak nakonec obsadila 4. místo.
Družstvo mladších žákyň odpoledne statečně bojovalo o každý čtvereční metr tělocvičny,
nevypustilo jediný souboj. Naše děvčata porazila týmy Rtyně v Podkrkonoší a Malých
Svatoňovic, remizovala s reprezentantkami ZŠ Úpice – Lány a podlehlo pouze Městskému
gymnáziu a SOŠ Úpice.
Sestava starších žákyň:
 Kristýna Balcarová, Eliška Buryšková, Nikol Kadrmasová, Michaela Müllerová,
Andrea Pátrová, Lucie Pospíšilová, Aneta Staníková, Petra Štefánková
 Veronika Davidová, Renata Galuščáková, Tereza Jareišová, Lenka Kejzlarová,
Vendula Korubová, Nikola Mlčáková, Šárka Winklerová, Eliška Žlůvová
Úterý 30. října bylo také dnem, kdy se ve rtyňské
Orlovně hrály turnaje ve florbalu chlapců. Našim
chlapcům se však vůbec nedařilo. Ve starší i
mladší kategorii obsadili shodně poslední místo
s tím, že se každému našemu mužstvu podařilo
získat vždy pouze jediný bod.
Našim mužstvům se nedařilo zpracování míčku,
přihrávky končily většinou na holích soupeřů,
spolupráce mezi obránci a útočníky prakticky
neexistovala, soupeři byli ve všem rychlejší a
střelba slabá.

31. říjen 2012: Netradiční hodina tělesné výchovy dívek
Novému druhu sportu – zumbě –
propadlo v posledních letech
mnoho žen a dívek. Populární se
stala zřejmě proto, že kombinuje
dynamickou latinsko-americkou
hudbu a latinsko-americké tance
spolu s aerobními pohyby. Mezi
nadšené vyznavačky zumby se
zařadila i naše paní učitelka
Šárka Paulusová, kterou napadlo,
že by tento druh pohybu mohl
bavit i její žákyně. Oslovila proto
profesionální instruktorku Marii
Chaloupkovou, zda by nebyla ochotna přijet mezi nás na hodinu tělesné výchovy a s děvčaty
si zumbu nezatančila. Paní instruktorka ochotně souhlasila, a tak se ve středu 31. října 2012
ve 14.00 v tělocvičně sešlo 33 dívek ze 6. až 9.třídy, které si pod jejím vedením vyzkoušely
tance jako merengue, cumbia nebo reaggaeton. Začátek byl ve znamení rozpaků a nejistoty,
ale postupem času byly dívky lepší a lepší. Podle ohlasů soudíme, že se jim netradiční hodina
tělocviku líbila.
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2. listopad 2012: Toulky s Václavem Moravcem
Úspěšná premiéra spolupráce
několika úpických institucí
dala vzniknout únorovému
pořadu
Toulky
s kameramanem Vladimírem
Plickou a zároveň také
druhému
dílu
Toulek,
tentokrát
se
známým
moderátorem České televize
PhDr. Václavem Moravcem.
Naše
škola
zastoupená
především Mgr. Danielou
Mikešovou, se podílela na
přípravě scénáře pořadu,
výběru
účinkujících
a
oslovení sponzorů. Městské kulturní středisko poskytlo prostor Divadla Aloise Jiráska,
techniku, postaralo se o propagaci a prodej vstupenek. Televize JS, respektive Jiří Středa,
zajistili upoutávku v kabelové televizi, veškerou vizuální projekci během pořadu a také
moderátora Milana Duse z královéhradeckého rádia.
Václav Moravec v pátek 2. listopadu 2012 prozradil několik zajímavostí ze svých
studentských let i z profesních počátků, kdy pracoval jako rozhlasový moderátor v Hradci
Králové. Projevil se jako člověk pohotový, fundovaný, loajální k České televizi, pochválil své
spolupracovníky z kanálu ČT 24 a projevil velký přehled a smysl pro humor. Publikum mu
rádo odpustilo drobné zpoždění, jež zapříčinila navigace vedoucí moderátora do Úpice
značnou oklikou a ucpaná cesta u úpického hřbitova a následná objížďka.
Pěkný večer zpestřily vstupy s ukázkou diabolo Jakuba Fejfara a Tomáše Paťhy, bývalých
žáků ZŠ Bří Čapků, stejně jako jednoho z nejlepších freerunnerů u nás, Jakuba Dohnala ze
skupiny Urban Sense a chlapců Honzy Jenka, Ermi Drličky a Lukáše Kuldy ze skupiny Sans
Encombre. Za pěkné hudební vstupy publikum potleskem poděkovalo naší žákyni Renatě
Galuščákové, jejím paním učitelkám Ivoně Szelke a Renatě Valkové a souboru Pištibend
Markéty Vránové. Všem organizátorům i účinkujícím byl největší a jedinou odměnou kromě
občerstvení od firmy Kazda, usměvavý a spokojený divák. Ti, kteří měli chuť završit večer
společným posezením, navštívili po vystoupení divadelní Bohému, kde měli možnost zeptat
se slavného hosta na to, co je zajímá i ti méně odvážní.
Uskutečnění akce podpořily firmy Vetim, Maratonstav, Mekrs (Melichar), Maso Kazda,
Ateliér Kvíčala, B&P Automotive Division s.r.o., JVS Semilská pekárna, s.r.o. a penzion
David Harrachov. Václav Moravec a Michal Dus se večera zúčastnili pouze za náklady na
dopravu, tým Televize JS pracoval zcela bez honoráře.

5. až 16. listopad 2012: Soutěž ve sběru tetrapakových obalů
V období od 5. do 16. listopadu 2012 uspořádala naše škola soutěž ve sběru tetrapakových
obalů. Naši žáci sbírali kartony od mléka, džusů apod. Do soutěže se nakonec zapojilo celkem
19 dětí, nejlepší sběrači byli odměněni drobnými cenami. Nejpilnějšími sběračkami obalů
byla trojice děvčat Johanka Cachová (3.A), jež shromáždila 2 150 kusů tetrapaků, Leona
Kubasová (3.A) s 1 420 kusy a Renata Galuščáková (6.A) s 955 kusy nasbíraných obalů.

6. listopad 2012: Odpolední bruslení žáků 1. až 4. ročníku

Téměř 30 žáků 1. až 4. ročníku se v úterý 6. listopadu 2012 vydalo vstříc bruslařskému
dobrodružství. Na trutnovském zimním stadionu se pod dohledem pěti pedagogických
pracovníků důkladně „vyřádili“. Po půlhodinovém rozbruslení následovala soutěž, a to slalom
mezi kužely. Absolvovalo ji 22 nejlepších bruslařů a bruslařek. Trasu projeli nejrychleji
Eliška Mesnerová a Martin Staník (oba ze 4.A). Jejich čas 17,2 sekundy byl obdivuhodný.
Když skončila soutěž, začaly hry. Nejprve ta na ledě velmi oblíbená – na vlka a ovečky.
Následovala hra na „Mrazíka“ a dokonce si děti stihly zahrát i na honěnou. Devadesát minut
pobytu na ledě rychle naplnilo a pilní sportovci se vydali na cestu domů.

7. listopad 2012: Odpolední bruslení žáků 5. až 9. ročníku
Bruslařské aktivity pokračovaly na naší škole i ve středu 7.
listopadu 2012. Na trutnovský zimní stadion tentokrát vyjelo 21
žáků 5. až 9. ročníku. První půlhodinka byla ve znamení volného
bruslení. Přesně ve 13.30
přišla na řadu soutěž o
nejrychlejšího
bruslaře/bruslařku. Projet 10
branek rozestavěných na půlce
ledu
zvládli
všichni.
Nejrychlejšího času dosáhl
David Nývlt ze 6.A, který
vytyčenou trasu absolvoval za
22,6 sekundy. Sotva skončila
soutěž, začala hra na vlka a ovečky, která proběhla
dokonce dvakrát. Přesně ve 14.30 všichni opustili led a
zamířili do šatny.

8. listopad 2012: Třídní schůzky
Ve čtvrtek 8. listopadu 2012 se rodiče našich žáků mohli zúčastnit třídních schůzek, aby se
seznámili s novinkami ve škole a především s prospěchem svých ratolestí za 1. čtvrtletí
školního roku. Na I. stupni probíhaly schůzky klasicky ve třídě, na II. stupni po společném
úvodu s třídními učiteli formou konzultací.

9. listopad 2012: Diskotéka ve školní jídelně
Již tradiční DISCO PARTY se v naší školní
jídelně opět konala v pátek 9. listopadu
2012. Taneční rej vypukl v 17.00, kdy na
„parket“ v jídelně dorazilo 92 žáků prvního
stupně. Ti se prezentovali jako neúnavní
tanečníci. Ať už sami, či s podporou
spolupořadatelek Veroniky Davidové a
Nikoly Mlčákové, stále tančili a oddychu si
dopřávali
pouze
při
krátkých
občerstvovacích pauzách. S velkým zájmem
se setkaly soutěže v tanci dvojic s tenisovým
míčkem mezi čely, populární židličkovaná a
také soutěž o nejlepšího tanečníka.
Přesně v 19.30 došlo k výměně tanečníků,
když na řadu přišli „druhostupňáci“.
Dorazilo jich 53 a zpočátku rozpačitou
náladu rychle rozpohyboval Vladko Zubaj
z 9.A, takže nakonec tančila celá jídelna.
Akci organizovali či na ní pomáhali paní
učitelka Šárka Paulusová, paní vychovatelka
Eva Jansové, pan školník Josef Nedvěd, tři
diskžokejové Otakar Bárta, Jakub Riedl a
Daniel Kadaník z 8.A a děvčata ze 7.A a 6.A
Veronika Davidová, Nikola Mlčáková,
Renata Galuščáková a Barbora Hilschová.

12. listopad 2012: Školní kolo astronomické olympiády žáků 8.
a 9. ročníku
V pondělí 12. listopadu 2012 se konalo školní kolo astronomické
olympiády žáků z 8. a 9. ročníku. Zúčastnilo se ho 15 žáků a boj o
stupně vítězů byl výrazně napínavější než při klání mladších
spolužáků. Nakonec zvítězila Kristýna Balcarová (9.A) s 28 body
před Pavlem Růžičkou (8.A), jenž získal 26 bodů a o pouhý půlbod
porazil Pavla Šrejbera (9.A).

14. listopad 2012: Okrskové kolo v halové kopané
Ve středu 14. listopadu 2012 se v Malých Svatoňovicích konalo okrskové kolo v halové
kopané. Hned v prvním zápase starších žáků podlehl náš tým mužstvu ze ZŠ Úpice – Lány
0:1. Ve druhém utkání porazil gymnázium 2:1. V dalších dvou zápasech přes veškerou snahu
nedokázal vstřelit branku. Proto po dvou bezgólových remízách vybojoval výsledné 2. místo.
Chlapci si tentokrát zasloužili velkou pochvalu za bojovnost a úsilí o co nejlepší výsledek.

Odpoledne bylo pak ve znamení turnaje mladších žáků. Naši chlapci v prvních dvou zápasech
kupili chybu za chybou, od špatných výkonů brankářů, přes špatnou souhru až po neexistující
střelbu. Dvakrát tak prohráli 0:6. Do třetího zápasu vše přeorganizovali a hra se konečně
zlepšila. Městské gymnázium a SOŠ Úpice porazili 1:0. V posledním zápase to však byl opět
krok vzad. Prakticky netrefili branku a podlehli domácím 0:1.
14. až 16. listopad 2012: Projekt „Pohádky“ v 1. třídách
Naši prvňáčci se v rámci projektu Pohádka ve dnech 14. až 16. listopadu 2012 vydali na cestu
do pohádkového světa. Pohádky děti poslouchaly, vypravovaly, malovaly i hrály. Soutěžily v
poznávání pohádkových a večerníčkových písniček, obrázků a postaviček, plnily úkoly z
nejrůznějších pracovních listů, pohádkově počítaly či četly slabiky na vodníkových hrnečcích
s dušičkami. Pro většinu z dětí byly zadané úkoly úplná hračka.
Žáčci také zavítali do loutkového divadla. Tam se děti dozvěděly, kde jsou loutky schované,
když nehrají, co jsou to kulisy, kde herci divadlo zkouší a jaký je rozdíl mezi maňáskem,
javajkou a marionetou. Shlédly krátkou pohádku, a potom si dokonce samy mohly zkusit
loutky vodit.
Pohádkové vyučování všechny prvňáčky velmi bavilo a určitě by si ho zase někdy chtěli
zopakovat.
15. listopad 2012: Beseda s rodiči žáků 9. ročníku
Ve čtvrtek 15. listopadu 2012 se sešli rodiče žáků 9.A s výchovnou poradkyní Petrou
Báčovou a třídní učitelkou Věrou Nývltovou. Během besedy byli rodiče seznámeni se
základními informacemi týkajícími se volby budoucího povolání jejich dětí a paní učitelky
také ochotně zodpověděly rodičovské dotazy. Doufáme, že výběr povolání proběhne pečlivě a
odpoledne a že všichni budou při výběru povolání úspěšní.
16. až 19. listopadu 2012: Retro víkendovka The Old Good Days
V pátek v 16. listopadu 2012 v 16.00 se sešlo všech 25 účastníků víkendovky věnované
návratu do prvních školních let před hlavním vchodem do školy, kde je již očekávali
pořadatelé pan ředitel Martin Zakouřil, pan zástupce ředitele Martin Dytrych a paní Petra
Dytrychová, pečující o stravování a pitný režim všech účastníků. Po uložení věcí a uvedení
programu se všichni vrhli do prvních soutěží. Těmi byly „Válka klášterů“ a „Z pusy do pusy“
neboli předávání jablka z úst do úst při sezení na laně v tělocvičně.

Po nich následovala přehlídka vybraných
fotografií z dob minulých a pohled do dob
budoucích prostřednictvím tzv. chiromantie
– zkoumání čar na dlani.
Poté na přerostlé prvňáky čekala vyučovací
hodina psaní. Paní učitelka Karolína
Fingrová, bývalá žákyně školy, však neměla
problém jen s neposlušnými žáčky, ale
především s nečekanou návštěvou. Na
hodinu
totiž
dorazila
inspektorka
Frnďáková, převlečený pan učitel Martin
Dytrych, která paní učitelce připravila
nejednu horkou chvilku. Posledním úkolem
tohoto bloku bylo vytvoření mumie za
pomocí toaletního papíru, krepového papíru
a izolepy.
Po těžké práci si bylo třeba odpočinout. Na
řadu přišla piškotéka, na níž se tancovalo na
skutečné evergreeny typu „Jede, jede
mašinka“, „Né pětku né“ či „Holky z naší
školky“. Někteří z účastníků na tuto část
programu dorazili dokonce v oděvu, který
připomínal ten, v němž poprvé zavítali do
školy. Poslední hrou večera byla „Rallye
smrti“. Základem hry jsou deka, na ní
jezdec, dva tahouni a předem vytyčená
dráha.
Po povětšinou probdělé noci se všichni
znovu vydali do školy, tentokrát na hodinu
matematiky. Při hraní matematického pexesa
do hodiny dorazil školník Netáhlo, opět
v podání pana učitele Dytrycha, který v ní opět
udělal pěkný rozruch. Jakmile odzvonilo na
přestávku, vrhli se účastníci do další soutěže
s názvem „Vyčůrejte se, prosím...“ O
biologickou potřebu tam ale nešlo. Bylo potřeba
mezi nohama donést ke kbelíku vodou
naplněnou láhev a tu do něho vyprázdnit. Po
hledání pokladu, které bylo tentokrát nečekaně
krátké, přišly na řadu poslední dvě hry „Hledej
rozdíly“ a „Hádej, kdo jsem“. Poté již zbýval
pouze závěrečný úklid, balení věcí a návrat
domů.

19. listopad 2012: Projekt „Cesta do pravěku“ v 6.A
Pondělí 19. listopadu 2012 proběhlo v 6.A ve znamení
projektu „Cesta do pravěku“. Úvod projektového dne
obstarala hodina informatiky, během níž žáci pracovali s
internetem, když vyhledávali pojmy spjaté s pravěkem a
informace související s archeologickými nalezišti i
archeoparky na území naší republiky.
Následoval 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. Letošní nejlepší „trubačkou“ na roh byla Eva
Ferencová, za lovce mamutů byl převlečen Roman Sabev.
Během hodiny přírodopisu shlédla 6.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 čtyř skupinek a na
jednotlivých
stanovištích
vytvářeli
„pravěké“ zbraně, z hlíny modelovali
nádoby, sošky i šperky, malovali na stěny
„jeskyně, či kreslili, jak vypadal život
pravěkých lidí.

19. listopad 2012: Exkurze 9.A

V pondělí 19. listopadu 2012 se žáci 9.A v rámci projektu „Energie“ vydali do Lázní
Bohdaneč, kde navštívili závod na recyklaci plastů. Viděli třídění a následné zpracování
plastového odpadu až po výrobu nových produktů, kterými byly např. ploty, lavičky a
zatravňovací dlažba. Exkurze pokračovala v Hradci Králové v budově Českého rozhlasu,
kterou naše deváťáky provedl Radek Pulkrábek. Ukázal jim rozhlasová studia a vyprávěl
spoustu zajímavostí o své práci v rozhlase. Naši žáci měli rovněž možnost vidět přímo při
práci moderátory hradeckého rozhlasu. Poslední zastávka byla také v Hradci Králové, v
historické vodní elektrárně Hučák. Elektrárna je na řece Labi, byla vystavěna v secesním stylu
v letech 1908 až 1911. V budově dnes také sídlí informační centrum o možnostech využití
energetických zdrojů. Poté už následovalo jen nezbytné občerstvení v KFC a cesta domů.
19. až 23. listopad: Projekt „Rodina“ ve 2. třídách
Kdo všechno je součástí rodiny, jakou roli v ní jednotliví členové
mají, jak bychom si měli vzájemně pomáhat,… o tom všem si
povídali druháci z naší školy v týdnu od 19. do 23. listopadu
2012. V rámci projektu „Rodina“ řešili slovní úlohy s rodinnou
tematikou, modelovali, stříhali, lepili a vyvářeli rodinná tabla,
vyslechli si povídání maminek mrňousků o správné péči o
miminko.
A protože do rodiny bezesporu patří i senioři, kterým za mnohé
vděčíme a na které bychom neměli zapomínat, sešly se s nimi
děti v městské knihovně. Počáteční ostych jak dětí, tak některých
babiček a dědečků z Tmavého Dolu, Klubu důchodců, ale i těch
vlastních, kteří měli chuť a možnost do knihovny přijít, pomohl
překonat připravený obrázek nebo oblíbená knížka, ze které si
věkově rozdílné dvojice navzájem četly a později i povídaly o tom, co je zajímalo. Pro
všechny zúčastněné to jistě byla zajímavá zkušenost.
20. listopad 2012: Školní kolo dějepisné olympiády
Letošního ročníku školního kola dějepisné
olympiády se zúčastnilo 32 žáků 6. až 9.
ročníku. Nejhojněji byla mezi 32 soutěžícími
zastoupena – jak se v případě dějepisných
soutěží již stalo pravidlem – třída 8.A,
odvahu k účasti projevilo i nemálo
nejmladších soutěžících z řad 6.A.
Organizátoři pro letošní rok vybrali pro žáky
vcelku zajímavé téma „Od pohanských
zvyků ke křesťanským tradicím“. Řešitelé
proto museli sestavovat jména slovanských
bohů, opravovat chyby v pranostikách,
pojmenovávat svátky i světce, popisovat
lidové zvyky a tradice, doplňovat informace z Kristova dětství, vysvětlovat a třídit pojmy
vztahující se k danému tématu.
Příčky vítězů letos ovládla děvčata z osmého ročníku Kateřina Knížová, Kristýna Korubová a
Michaela Müllerová, když mezi sebe na dělené 2. až 4. místo „vpustila“ pouze Elišku
Buryškovou z 9.A. Jmenované dívky obdržely plusové body a drobné věcné ceny, všichni

soutěžící s minimálně 50% úspěšností (tj. s alespoň 36 body) jedničku do předmětu dějepis,
ostatní pak „pluska“ za aktivitu.
26. listopad 2012: 100. vydání školního časopisu
V říjnu 2002 pan ředitel
Martin Zakouřil a pan
zástupce
ředitele
Martin
Dytrych vydali první číslo
školního časopisu „Trhlej
svět“. Z řad žáků se na něm
výrazně podílely Karolína
Vlčková a Anna Kasperová.
Časopis byl z počátku vydáván
v nákladu do 100 výtisků a
zájemci si jej za drobný
poplatek kupovali. Poté, co se
umístil mezi deseti nejlepšími
časopisy v České republice, byl již zdarma rozdáván všem žáků, učitelům, veřejnosti a zasílán
do Městské knihovny v Úpici a do Okresního archivu v Trutnově. Dnes je vydáván v nákladu
cca 350 kusů.
Dne 26. listopadu 2012 vyšlo jeho 100. vydání. Všechny bývalé i současné redaktorky
pozvalo vedení školy na slavnostní posezení. Pozvání platilo též pro všechny zaměstnance
školy, kteří se na vydávání časopisu výraznějším způsobem podíleli. Ve sborovně 2. stupně
všichni obdrželi děkovný certifikát a nové číslo časopisu. Pak se již nad občerstvením
rozvinula čilá debata. Bylo to velmi příjemné odpoledne.
Přehled členů redakční rady:
 2002 – 2004 =
Anna Kasperová, Karolína Vlčková
 2004 – 2006 =
Petra Báčová, Adéla Kultová
 2006 – 2008 =
Lenka Teichmanová, Šárka Teichmanová
 2008 – 2011 =
Veronika Hofmanová, Klára Kultová
 2011 – 2012 =
Aneta Staníková
27. listopad 2012: Agentura Pernštejni: Doba husitská
Nestranné přiblížení doby husitské přinesl na
naši školu další z programů Agentury
Pernštejni. Uskutečnil se v úterý 27.
listopadu 2012 v malé tělocvičně a přihlíželi
mu žáci 3. až 7. ročníku. Viděli rytíře v plné
plátové zbroji, lehkého husitského jezdce,
ale také repliku husitského válečného vozu
v původní velikosti. A nejen, že viděli,
někteří měli, jak bývá u těchto programů
zvykem, tu čest, že se mohli části „boje“ i
přímo zúčastnit.

28. listopad 2012: Beseda s rodiči budoucích prvňáčků
Tak jako několik let nazpět, i letos jsem
přijala paní učitelka Radka Řeháková
pozvání školek v Libňatově a Suchovršicích
přijít mezi předškoláky, zahrát si s nimi na
školu a přesvědčit se, jak se k zápisu a
vstupu do školy připravují. Zjistila, že
budoucí školáci nic nepodceňují a se svými
učitelkami trénují vše, co se jim bude určitě
hodit. Paní Řeháková si pro děti připravila
zapeklité úkoly, které běžně dělají naši
školáci – roztleskávaly slabiky, poznávaly
začáteční a konečné písmeno ve slovech,
počítaly, hrály si s geometrickými tvary,
poznávaly pohádkové postavy, kreslily a nezapomněly si i zazpívat. Všemu přihlíželi rodiče,
kteří tak měli možnost sledovat své ratolesti při samostatné práci i práci v kolektivu. Nakonec
se dozvěděli vše, co bude děti u zápisu čekat, a že se vlastně nemají vůbec čeho bát.
29. listopad 2012: Světový den proti AIDS
Žáci 9.A se prostřednictvím koordinátorky a školní preventistky PaedDr. Věry Nývltové
přihlásili do osvětové a informační kampaně, která se konala 29. listopadu 2012. V tento deně
od 11.45 do 13.25 předávaly dvojice či skupinky žáků z výše uvedené tříd zájemcům z Úpice
informační materiály. Zároveň s tím nabízeli i červenou stužku v hodnotě 20 Kč, která je
celosvětovým symbolem solidarity s lidmi
infikovanými virem HIV a důkazem toho, že
si lidé nebezpečí AIDS a nutnost prevence
uvědomují. Žáci naší školy se do této akce
zapojili již potřetí. Celkem bylo vybráno 2
341 Kč.
Všem žákům z 9.A náleží velký dík za
dobrovolnickou práci a všem dárcům za
příspěvek na dobrou věc.

29. listopad 2012: Exkurze do městského
muzea
Ve čtvrtek 29. listopadu 2012 navštívili žáci
předmětu Naše město místní muzeum, aby se
seznámili s úpickým muzejnictvím a
prohlédli si aktuální výstavu.
Paní ředitelka Marcela Strachotová naše
žáčky usadila na starodávné truhly
v národopisné expozici a vyprávěla jim o
počátcích místního muzea, jež jsou spjaty
s MUDr. Antonínem Čapkem, předsedou

úpické muzejní rady. Děti se dozvěděly o
muzejních expozicích i o způsobu vytváření
a doplňování muzejních sbírek a prohlédly si
některé předměty spjaté s životem na
Úpicku.
Velký úspěch měla u dětí také aktuální
výstava „Sladký život s čokoládou o
Vánocích“. Děti si prohlédly vzorky surovin
potřebných k výrobě této pochoutky,
obdivovaly různé formy na výrobu
čokoládových
figurek
a
bonbónů,
„navštívily“ kousek staré cukrárny z časů
našich prababiček a polykaly sliny nad
spoustou lákavého čokoládou zdobeného vánočního cukroví a dalšími čokoládovými
dobrůtkami.
29. listopad 2012: Etická dílna „Rodina“ v 8.A
Ve čtvrtek 29. listopadu 2012 proběhla v 8.A
v rámci výchovy ke zdraví etická dílna na
téma Rodina. Dílnu vedla paní Ing. Bc.
Karla Mihatschová z Trutnova a program byl
pro naše žáky jakýmsi završením tématu,
kterým se v hodinách několik týdnů
zabývali.
Jak již pojmenování etická dílna napovídá,
nebyl program pouhou přednáškou. Cílem
bylo přimět mladé lidi k zamyšlení nad
vlastní rodinnou situací, k uvědomění si, že
rodinné štěstí není samozřejmostí, nýbrž
vyžaduje stálou péči všech členů rodiny.
Děti, jež se setkaly nebo setkají s rozchodem rodičů, se dozvěděly o možnostech řešení svých
problémů a všichni pak, jakých chyb se vyvarovat ve vlastních budoucích vztazích a rodinách.
Žáci začali dílnu zjišťováním informací o paní lektorce podle předmětů uložených v ponožce,
poté říkali, co si vybaví pod pojmem „šťastná rodina“, vyslechli biblický příběh o návratu
marnotratného syna a diskutovali o jeho významu, jmenovali příčiny konfliktů v rodině,
sehráli scénky o hádavých a dobře
komunikujících manželích. Hádavý pár
výborně sehráli Monika Billiová a Petr
Formánek, kteří za své výkony sklidili
bouřlivý aplaus, role „rozumné“ manželky se
kupodivu nechtěl nikdo ujmout, zbyla proto
na paní učitelku. Děti dále jmenovaly příčiny
rozpadu rodiny, ve skupinách vytvářely
komixové příběhy o rozpadu rodiny, šťastné
či problémové rodině a v závěru opět ve
skupinkách formulovaly rady dětem
potýkajícím
se
s různými
problémy
spojenými s rozpadem rodiny.

29. a 30. listopad 2012: Školní kolo turnaje v šachu
Poslední listopadové pondělí a úterý 29. a
30. listopadu 2012 se v odpoledních
hodinách konalo školní kolo turnaje
v šachu s postupem do okresního kola. Do
soutěže nastoupilo devět žáků. Turnaj se
hrál ve skupinách s tím, že čtyři nejlepší
postoupili do finálové skupiny, kde si
zahráli každý s každým o celkového
vítěze. Tím se nakonec stal Radim Kejzlar
(9.A). Kromě Radima postoupili do
okresního kola ještě Tomáš Balcar (9.A),
Vít Levinský (7.A) a David Vlček (9.A).

PROSINEC

1. prosinec 2012: Karneval školní družiny „S čerty nejsou žerty“

První prosincový den byl na Základní škole Bratří Čapků ve znamení 6. ročníku karnevalu „S
čerty nejsou žerty“. Čertíků letos bylo na osm desítek. Organizátoři pro děti připravili řadu
soutěží – Luciferovy překážky a čertovský tunel, hod míčem skrz ohnivý kruh, Belzebubova
skluzavka, hod mezi čerty, přelézání po pekelném plotě, čertovská koule a slalom mezi kotli.
Ve druhé polovině programu malí pekelníci recitovali básničky o čertech a tančili na pekelné
diskotéce.

1. prosinec 2012: Vystoupení školního Sborečku pod vánočním stromem
V sobotu 1. prosince 2012 odpoledne se na úpickém náměstí sešli obyvatelé našeho města u
příležitosti rozsvícení vánočního stromu. K navození té správné předvánoční atmosféry
přispěla i paní učitelka Radka Řeháková s dětmi ze školního Sborečku. Připravily si 4
písničky, které v počtu téměř čtyřiceti zpěváčků s plným nasazením zazpívaly. Podle ohlasu
přihlížejících se vystoupení líbilo a pomohlo navodit adventní náladu.

6. prosinec 2012: Okresní kolo šachového turnaje
Okresní kolo se konalo ve čtvrtek 6. prosince
2012 v Trutnově. Jednalo se o soutěž
čtyřčlenných družstev. Na turnaji se jich
sešlo šest. Naši chlapci se okresního kola
zúčastnili po dlouhých šesti letech. Bilance
našeho družstva byla následující – dvě
vítězství (nad ZŠ R. Frimla Trutnov a ZŠ
Trutnov 3 B), remíza se ZŠ Komenského
Trutnov a dvě porážky (od ZŠ Trutnov 3 A a
Gymnázia Trutnov).
Dodatečně jsme se dozvěděli, že členy těchto
družstev jsou hráči, kteří hrají šachy
závodně. Naše 4. místo ze šesti družstev je
s přihlédnutím k této skutečnosti opravdu velice hezkým výsledkem.

7. prosinec 2012: Andělský den pro žáky I. stupně
Páteční dopoledne 7.
prosince 2012 bylo na I.
stupni
ve
znamení
očekávání Mikuláše a
především
jeho
čertovského a andělského
doprovodu. Na chodbách
i ve třídách panoval
zvýšený ruch – někteří
odvážní
zvědavci
nedočkavě
vyhlíželi
pekelníky, jiní si před
Mikulášovou návštěvou
raději uklízeli nepořádek v šuplíčcích. Dočkali se všichni. Zlobivci se museli vykoupit
básničkou či písničkou a přeskočit Mikulášovu berlu, největší uličníky čerti strčili do pytle a
nakonec hodní andělé každému předali malý dáreček. Paní učitelky obdržely metly a číslo na
tísňovou linku do pekla, kdyby si snad někteří uličníci nedali říct po dobrém.
Za pěkný zážitek děkujeme žákům 9.A, kteří za dohledu paní učitelky Nývltové vše připravili
a zorganizovali.
7. prosinec 2012: Prvňáčci v keramické dílně
V pátek 7. prosince 2012 využili naši prvňáčci pozvání paní Wolfové a vyrazili do keramické
dílny místní základní umělecké školy. Byli zvědaví, co je tam čeká. Děti se do práce pustily
s nadšením a vyrobily si z hlíny vlastní svícínky. Nemohly se dočkat, až je paní Wolfová
vypálí v keramické peci a budou se moci pochlubit rodičům a sourozencům.
8. prosinec 2012: 7. ročník Blahovka Cupu
Rok utekl jako voda a tak se v tělocvičně ZŠ
Bratří Čapků opět setkali nejlepší fotbalisté
z Úpice a širokého okolí, aby bojovali o
pohár Blahovka Cupu. Tentokrát se turnaje
zúčastnilo rekordních 16 mužstev s více než
stem hráčů a hrálo se od 10.30 do 20.00.
Připraven byl poprvé i kratičký kulturní
program, o jehož náplň se postaraly půvabné
mažoretky místní ZUŠ. Rovněž poprvé řídili
zápasy kvalifikovaní rozhodčí a zvládnout
jich museli celkem 48. Loňské vítězství
obhájil velmi silný celek FC Klokani Úpice.
Podaří se jim příští rok zkompletovat
hattrick?
VÝSLEDKY VYŘAZOVACÍ ČÁSTI
Čtvrtfinále:
 Oldschool RD - AFRODIX s.r.o. 1 : 4
 Otago United - OLD STARS 6 : 1
 FC KLOKANI Úpice - SLAVOJ Houslice 4 : 0

 APRIL - RFC AVERZE
team 1 : 2
Semifinále:
 AFRODIX s.r.o. - Otago
United 2 : 2 (na penalty
zvítězil AFRODIX)
 FC KLOKANI Úp. - RFC
AVERZE team
5:0
O 3. místo
 Otago United - RFC
AVERZE team
7:2
Finále:
 AFRODIX s.r.o. - FC
KLOKANI Úpice 2 : 2 (na penalty zvítězili FC KLOKANI Úpice)

11. prosinec 2012: Turnaj v halové kopané žáků I. stupně
V minulém roce poslední, letos po několika
letech návrat na výsluní. Vítězství našich
mladých fotbalistů ze 4. a 5.tříd se ale v hale
v Malých Svatoňovicích „nerodilo“ lehce.
V rozhodujícím zápase s týmem ZŠ a ZUŠ
Rtyně v Podkrkonoší ještě o poločase
prohrávali 0:1. Ve druhém poločase však
naši reprezentanti zabojovali a podařilo se
jim dvěma góly zápas otočit. V turnaji tak
neztratili ani bod, neboť v předchozích
zápasech porazili ZŠ Úpice – Lány 3:1 a tým
z Malých Svatoňovic dokonce 8:1.
Sestava naší školy:
 Patrik Ferenc, Ondřej Toman, Jonáš Hetflejš, Michal Černý, Filip Kaplan, Matyáš
Nývlt, David Vocel a Martin Mencl, který se zároveň stal nejlepším střelcem turnaje

12. prosinec 2012: Preventivní program pro žáky 9. ročníku
„Láska ano, děti ještě ne“
Ve středu 12. prosince 2012 žáci deváté třídy se zúčastnili
preventivního programu ,,Láska ANO, děti ještě NE“, který se konal
v kině Vesmír v Trutnově. Žáci získali od odborníků z pracoviště
Gynprenatal v Havířově užitečné rady a informace týkající se
ochrany před pohlavními chorobami a informace o antikoncepčních
metodách a produktech.

12. prosinec 2012: Vánoční tvořivá dílna

Ve středu 12. prosince 2012 v 16 hodin se čekatelé na vánoční svátky opět po roce sešli v naší
školní jídelně. Konalo se tam již čtvrté vánoční tvořeníčko. V začínajícím předvánočním
shonu si rodiče našli čas a společně se svými dětmi strávili okamžiky radosti nad povedenými
výrobky. Vždyť není nad vlastnoručně vyrobené přáníčko, ozdobený perníček, natiskaný
balicí papír či rybičku z pedigu… Atmosféru dotvářela vánoční hudba a koledy.

15. prosinec 2012: Návštěva vystoupení „Příběhy školního skřítka aneb Loutky ožívají“
v havlovické školce
Žáci z havlovické školy a školky jako každoročně pozvali své starší kamarády z naší školy na
vánoční vystoupení. Tentokrát se svými učitelkami secvičili příběh o školním skřítkovi, který
diváky provázel svou školou, jednotlivými místnostmi, v nichž ožívaly nejrůznější předměty.
Představení plné rytmických písniček, básniček a tanečních vystoupení se našim žáčkům
velmi líbilo, všem „hercům“ velkým potleskem poděkovali za hezký zážitek. Nakonec si
mohli prohlédnout výstavku nejrůznějších druhů loutek – od dlaňových a plošných, přes
maňásky až po marionety. Nechyběly ani kulisy a ukázka starého loutkového divadla, s nímž
si hrávaly prababičky dnešních dětí.

18. prosinec 2012: Beseda o finanční gramotnosti
v 9.A
Základní hospodaření s financemi bylo náplní první
části projektu „Finanční gramotnost“, jímž deváťáky
provede Mgr. et Mgr. Alena Středová, EFA. V úterý
18. prosince 2012 tak přišly na řadu výdaje, pasiva,
aktiva, pojištění a mnohé jiné pojmy z oblasti
finančnictví a bankovnictví. Vše samozřejmě se
zřetelem k věku posluchačů a co nejblíže praktickému
životu. Dle reakcí účastníků můžeme usoudit, že se jim
první lekce líbila. A tak už se mohou těšit na další. V ní
bude řeč například o úvěrech, finančních produktech a
investicích.

18. prosinec 2012: Netradiční hodina hudební výchovy ve
2.A
Poslední předvánoční týden měly děti ze 2.A štěstí. Až
z Hodonína je v úterý 18. prosince 2012 přijel navštívit tatínek
spolužačky Markétky, hudebník a skladatel Petr Vaculovič, aby
zvídavým hlavičkám poodkryl něco málo tajemství z říše hudby
a tak trochu je do ní vtáhl pomocí nejroztodivnějších nástrojů.
Předvedl dětem, že hrát se dá například na lusk. V improvizaci
na violu se pokusil zhudebnit obrázky ze třídy a předvedl,
jakými, pro laika téměř neuvěřitelnými způsoby se na ni dá hrát.

18. prosinec 2012: Za tajemstvími hradu Vízmburku do trutnovského muzea a návštěva
tamní Galerie draka
V úterý 18. prosince 2012 se žáci předmětu
Region Jestřebí hory vypravili do Muzea
Podkrkonoší v Trutnově, aby si prohlédli
výstavu Tajemství a poklady hradu
Vízmburku pořádanou u příležitosti 40.
výročí zahájení archeologického výzkumu.
Z vyučování již děti znaly základní
informace o historii a podobě hradu, některé
informace tedy pro ně byly opakováním. Na
úvod žáci shlédli krátký film přibližující
dějiny hradu i průběh archeologického
výzkumu, poté je paní průvodkyně Alena
Křivská provedla výstavou. Vyprávěla jim o
dochovaných předmětech i životě na středověkém hradě a ve středověké společnosti vůbec.
Děti si prohlédly zrekonstruované nádoby, kachle, dobové předměty denní potřeby jako
hřebeny, knoflíky, manikúru a přezky, zaujaly je koňské postroje, stavební součásti a hromada
kamenných koulí určených ke střelbě z praku. Paní průvodkyně byla potěšena, že se naši žáci
o výstavu živě zajímali a stále ji zahrnovali různými otázkami. Z výstavy o Vízmburku děti
přešly na výstavu obrázků pana Jaroslava City, kde si prohlédly řadu novoročenek, ilustrací a
zasmály se vtipům.
Dalším bodem programu byla čerstvě otevřená Galerie draka. Z Hradební ulice se žáci
„vyšplhali“ po kovových schodech a pan
Otto Šemberka, předseda občanského
sdružení Trutnov – město draka, je uvedl do
krásných, novotou i dávnými časy vonících
prostor. Pan průvodce děti usadil na dřevěné
stoličky a převyprávěl jim pověst o
trutnovském drakovi a děti ji zároveň
sledovaly na interaktivní točně. Poté naši
žáčci pokračovali dále po stopách
trutnovského draka – otvory ve zdi z
červeného permského pískovce, která je
upomínkou na kamenné městské hradby,
prostrkávali ruce a dotýkali se dračích ostnů,

ve kmeni stromu hledali dračí vejce, obdivovali studánku s projekcí a sluchovou instalací,
lekli se dračího oka, pokoušeli se chytit hologram dráčka, točením klikou rozpohybovávali
dřevěné postavičky a prohlíželi si fotografie a předměty z dračích slavností.
Následně děti ještě stačily nakoupit drobné dárečky a občerstvení na adventních trzích a na
náměstí a jen taktak stihly autobus zpět do Úpice.
19. prosinec 2012: Projekt „Ostrov snů“ v 7.A
Středa 19. prosince 2012 byla v 7.A ve
znamení celodenního projektu „Ostrov snů“,
který se prolínal čtyřmi předměty.
Fotografie, videa a zajímavosti o různých
ostrovech naší planety byly náplní zeměpisu.
Žáci se tak podívali na Maledivy, Bahamy,
Galapágy a Tahiti. Svou virtuální exkurzi
potom zakončili na uměle postavených
ostrovech u Dubaje. V rámci přírodopisu si
zase volili, jaké živočichy a rostliny by si
vzali na ostrov, na kterém by měli přežít.
Český jazyk je pak zábavnou formou donutil
přemýšlet nad tím, co je skutečnost a co je
vysněné. Projekt pak vyvrcholil dvouhodinovkou výtvarné výchovy. Předem dané skupiny
žáků v ní vytvářely svůj vlastní „Ostrov snů“.
19. prosinec 2012: Okrskové kolo v basketbalu
Zcela v netypickém termínu, tentokrát již 19.
prosince 2012, se odehrálo okrskové kolo
v basketbalu starších dívek a chlapců z 8. a
9.třídy.
Dopolední program patřil turnaji dívek. Naše
děvčata nastupovala s velkým odhodláním a
snahou dosáhnout co nejlepšího výsledku,
bojovala o každý míč, důsledně bránila.
Výsledkem byly dvě výhry, nad ZŠ Malé
Svatoňovice i ZŠ a ZUŠ Rtyně
v Podkrkonoší, jedna remíza s Městským
gymnáziem Úpice a jedna prohra se ZŠ
Úpice – Lány. V konečném pořadí obsadily
naše dívky výborné, a nutno říci, že
nečekané, druhé místo.
Odpoledne pokračoval basketbal turnajem
chlapců. Naši chlapci do něj vstoupili
utkáním s Městským gymnáziem Úpice dosti
smolně. Ještě 20 sekund před koncem vedli,
ale nezvládli závěr a výsledná remíza je
velmi mrzela. Další zápas s družstvem ZŠ
Úpice – Lány skončil jednoznačně naší
prohrou 2:13. Třetí utkání se ZŠ a ZUŠ
Rtyně v Podkrkonoší se vyvíjelo ve

prospěch našeho soupeře. Naši reprezentanti, poučeni z vývoje prvního utkání, však tentokrát
koncovku zvládli a dokázali vyrovnat na 4:4. Poslední utkání se ZŠ Malé Svatoňovice se už
od začátku vyvíjelo v jejich prospěch, což potvrdili vítězstvím 8:4. Konečné 3. místo bylo
velmi hezkým výsledkem.
20. prosinec 2012: Druháčci v trutnovském UFFU a muzeu
Ve čtvrtek 20. prosince 2012 navštívili naši
druháci trutnovské kulturní centrum UFFO,
tentokrát se potěšili poetickým představením
divadla Drak „Děvčátko se sirkami“.
Předvánoční atmosféru a kulturní zážitek
završili nejen výstavou obrazů Romana
Franty ve foyer proskleného stánku kultury,
ale navíc i barvitým vyprávěním Mgr. Alena
Křivské o tom, kde se vzal na světě čert
v budově trutnovského muzea. Děti se domů
vracely plny dojmů a zážitků z kulturních
institucí.

20. prosinec 2012: Vánoční vystoupení Sborečku
Ve čtvrtek 20. prosince 2012 představili úpičtí loutkáři novou pohádku „Vánoční cesta“. Před
jejím zahájením navodily paní učitelka Řeháková a děti ze školního Sborečku ve foyer
divadla tu správnou předvánoční atmosféru zpěvem několika známých koled. Dospělým
divákům se zde podával punč, dětem cukroví, příchozí se zastavovali a svým zpěvem se
k malým zpěvákům přidávali. Mezi lidmi vládla příjemná nálada. Po asi půlhodinovém
vystoupení se děti rozešly do hlediště, aby obsadily to nejlepší místo ke zhlédnutí loutkové
pohádky.
21. prosinec 2012: Vánoční zpívání ve školní jídelně
Děti z I. stupně přivítaly jako každoročně Vánoce společnou besídkou ve školní jídelně.
Vystoupila děvčata z volitelného předmětu aerobic s tanečkem na známou píseň Vánoce,
Vánoce přicházejí. Dále jsme slyšeli pásmo vánočních básniček v podání 3.A. Následoval
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

1. leden 2013: Evropský projekt na ZŠ Bratří Čapků
Od ledna 2013 je Základní škola Bratří Čapků řešitelem a příjemcem podpory z Evropských
sociálních fondů (ESF). Jedná se o projekt z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost (OPVK). Projekt má celkovou dobu trvání 26 měsíců. Celková výše
dotace je více než 2,7 mil. Kč. Hlavní cíl projektu vychází z myšlenky, že samostatná práce a
domácí příprava žáků základní školy tvoří nedílnou součást jejich vzdělávání. Podpora a
dosažení tohoto cíle bude uskutečňována pomocí e-learningových kurzů. V rámci těchto
kurzů budou žáci plnit úkoly z předmětů český jazyk, matematika, anglický jazyk a člověk a
jeho svět na obou stupních školy. Žákům bude umožněna domácí příprava a školní
procvičování ve formě samostatné práce zábavnou avšak dostatečně efektivní a intenzivní
formou - pomocí e-learningových materiálů. Během samostatné práce a při domácí přípravě si
tím žáci budou upevňovat a fixovat znalosti získané v primárním vyučování ve vyučovací
hodině. Všechny e-learningové materiály budou volně přístupné a stažitelné na projektových
stránkách školy. V rámci projektu budou podpořeni i další žáci Královehradeckého kraje,
kteří budou o projektu informováni v rámci propagace. Celkem bude vytvořeno 660 elearningových materiálů, které vypracují přímo učitelé základní školy, kteří se daného
projektu účastní. Dalším přínosem tohoto projektu tak bude i zvyšování ICT kompetencí
učitelů a žáků. E-learningové materiály budou vytvářeny v autorském systému Hot Potatoes a
správa nad nimi bude realizována v systému Moodle.
Projekt má pro školu i další význam a tím je vybavení školy novou výpočetní technikou.
V současné době je již nakoupeno 30 notebooků pro učitele a žáky a multifunkční zařízení.
Dále v rámci projektu bude ve škole instalována bezdrátová internetová síť. Důležité je i to,
že je pamatováno i na nákup stolů a židlí do jedné z učeben.

8. leden 2013: Návštěva dětí z mateřských školek v prvních třídách
V úterý 8. ledna a ve středu 9. ledna 2013
zavítali mezi naše prvňáčky předškoláci ze
suchovršické a libňatovské školky, aby se
před blížícím se zápisem seznámili s
prostředím naší školy a zažili se
zkušenějšími kamarády to „opravdické“
vyučování. Usadili se do laviček, prohlédli si
učebnice a pracovní sešity prvňáčků, ale
hlavně se s nimi učili. Poznávali písmenka,

plnili úkoly připravené na tabuli, vyzkoušeli
si jednoduché uvolňovací cviky a doplňovali
různé pracovní listy. Nechyběl samozřejmě
zasloužený odpočinek se svačinkou, pohádka
a několik písniček. Prvňáčci dětem
předvedli, co všechno se za čtyři měsíce
školní docházky naučili, předškoláci zase své
kamarády i paní učitelky přesvědčili, že jsou
na školu připraveni a že se do ní těší.

10. leden 2013: Žáci dějepisného semináře na exkurzi v muzeu
První povánoční hodinu 10. ledna 2013
věnovali žáci a žákyně semináře z dějepisu
návštěvě muzea, aby se seznámili s částí zde
uložených listin a kronik. Paní ředitelka
Strachotová naše žáky usadila do minulostí
dýchající a příjemně vytopené národopisné
expozice, kde jim povyprávěla o uchovávání
písemností, 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. Mezi listinami nejvíce
zaujaly restaurované listiny nalezené
v radniční věži a starodávné vysvědčení.
Žáci si prohlédli i muzejní depozitář a
obdivovali dlouhou řadu dochovaných
městských kronik, z větší části ručně
psaných. Závěrečnou „třešničkou na dortu“
bylo nahlédnutí do rovněž zrestaurované
Bible ze 16. století.

12. leden 2013: Den otevřených dveří se sportovním dopolednem a školičkou nanečisto

Naše škola uspořádala pro místní děti
v sobotu 12. ledna 2013 již sedmý ročník „sportovního dopoledne“. Zúčastnit se ho mohli
žáci prvního stupně a všechny ostatní menší děti. Připraveny pro ně byly disciplíny již
tradiční, např. skákání v pytli, prolézání látkovým tunelem či přenášení míčků, ale i nové,
jako slalom s velkými míči mezi metami či provlékání obručí. V malé tělocvičně si děti
mohly zařádit na kruzích, zaskákat na trampolíně nebo vyzkoušet florbal či hod
basketbalovým míčem na koš. Odměnou organizátorům byly úsměvy na tvářích všech
účastníků.

Ani ne za týden čeká na předškoláčky zápis
do 1. třídy, kterým je bude provázet známá
postavička Krtečka. Mnoho činností, které je
ve škole čekají, si mohli budoucí prvňáčci
vyzkoušet na již tradiční školičce nanečisto,
která byla součástí Dne otevřených dveří. Na
lavičkách na děti čekaly barevné fixy,
omalovánky
a
samozřejmě
také
sladkosti. Potom předškoláčci dokazovali
paní učitelce i rodičům, 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, které si potom mohli
„zbaštit“, rozeznávali geometrické tvary,
hledali na tabuli písmenka. Ukázali, že znají
barvičky, poznávali zvířata a jejich mláďata
a také s písničkou protáhli své tělo. Nakonec
si zapsali za uši svůj první domácí úkol –
omalovánku krtečka krásně vybarvit a
přinést ji ukázat k zápisu.
Jak se mnohdy říká – do třetice všeho
dobrého. Ke „sportovnímu dopoledni“ a
„školičce nanečisto“ přidala Základní škola

Bratří Čapků v sobotu ještě
jednu akci, Den otevřených
dveří. V rámci něho mohli
návštěvníci zavítat do několika
tříd, ve kterých na ně čekal
zajímavý program.
Mohli
malovat, dle hmatu najít ve
skleněných lahvích figurku,
zatancovat si, zkusit si sestavit
čtverec, vrátit se do pravěku či
si třeba vyzkoušet vyplnit

složenku nebo rozpoznat silniční značky. Za každou správně vykonanou činnost obdrželi
indicii. Ty je měly ve finále dovést ke jménu patronky naší školy – Julii Winterové-Mezerové.
Ve školní jídelně pak na účastníky čekalo ještě tradiční občerstvení a také soutěž v pojídání
párků, kterou vyhrál pan Horák. Doufáme, že se všem v naší škole líbilo.
12. a 13. leden 2013: Osmnáctihodinovka v halové kopané

V sobotu a v neděli 12. a 13. ledna 2013 se v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků po dlouhé době
konala čtyřiadvacetihodinovka. V halové kopané se proti sobě postavila mužstva ZŠ Bratří
Čapků Úpice a ZŠ Úpice – Lány. Zúčastnit se mohli všichni, kteří zmíněnými školami prošli
jako žáci či jako zaměstnanci.
Přesně ve 14.00 zápas otevřeli slavnostním výkopem ředitelé obou škol, pánové Petr
Kalousek a Martin Zakouřil. Od začátku se hrálo ve velmi rychlém tempu a branky přibývaly
velmi rychle na obou stranách. V zápase nešlo ani tak o konečný výsledek, ale především o to
zúčastnit se a vydržet. To „vydržení“ ale nakonec nedopadlo se vším všudy. Zápas byl totiž
po 18 hodinách po dohodě obou mužstev ukončen.
Pro zajímavost uvádíme průběžné stavy zápasu ZŠ Bratří Čapků vs ZŠ Úpice – Lány:
16.00 - 14 : 18
18.00 - 35 : 42
20.00 - 64 : 66
22.00 - 86 : 94
00.00 - 107 : 117
02.00 - 139 : 145
04.00 - 169 : 159
06.00 - 214 : 194
08.00 - 268 : 254

17. leden 2013: Zápis do prvních tříd s Krtečkem
Ve čtvrtek 17. ledna 2013 proběhl na naší škole zápis nových žáčků do 1. ročníku, tentokrát
na téma Krteček. Tato oblíbená postavička nejenže děti přivítala, ale provázela je v podstatě
celým zápisem, ať už malovaná či plyšová.

Zápis ovšem nebyl jen o hraní si s Krtečkem. Děti samozřejmě musely paním učitelkám
dokázat připravenost pro vstup do školy. Na budoucí prvňáčky tak čekala celá řada různých
úkolů. Hravou formou poznávali zvířátka a barvy, malovali obrázek, ale taky trochu 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.
Na celé zápisové cestě je doprovázeli starší kamarádi ze 4. až 6. ročníku. Ti jim pak na úplný
závěr ukázali cestu do jídelny, kde pro ně paní kuchařky přichystaly malé občerstvení.
Z 55 zapsaných dětí k nám v září do 1. třídy nastoupí 41 žáčků (tento údaj bude zřejmě ještě o
něco vyšší, neboť někteří nedorazili a dvoje rodiče se ještě rozmýšlejí), rodiče dvanácti dětí
požádali o odklad školní docházky. Vzhledem k počtu budoucích prvňáčků budou otevřeny
dvě první třídy. Budoucí prvňáčci se v příštím školním roce budou opět učit podle našeho
školního vzdělávacího programu „Blahováček“.

19. a 20. leden 2013: Pirátská víkendovka
Ve dnech 19. a 20. ledna 2013 se na naší škole
konala v letošním školním roce již třetí
víkendovka, tentokrát s názvem „Pirátská“. Pro
žáky 5. a 6. ročníku ji připravili Lucie Pospíšilová,
Diana Neureiterová, Lukáš Aman a Jakub Riedl
z 8.A, za což jim náležely velké díky.
Jak již název napovídá, byla „Pirátská“ víkendovka
zaměřena na piráty. Účastníci tak shlédli
prezentace na interaktivní tabuli, luštili speciální
pirátský kvíz, ale hlavně ve skupinách soutěžili. Za
celkové výsledky byli všichni odměněni drobnou
sladkostí. A nebyla by to naše víkendovka, aby
chyběly dvě pro ni typické akce – hledání pokladu
víkendovky a stezka odvahy.

22. leden 2013: Vzpomínkový pořad u příležitosti 120. výročí narození Julie WinterovéMezerové
Ten, kdo v úterý 22. ledna 2013 navštívil
slavnostní
pořad
v úpickém
muzeu,
věnovaný 120. výročí narození zdejší
rodačky, slavné malířky Julie WinterovéMezerové, a zakoupil si katalog vydaný
k tomuto jubileu, se v něm mimo jiné dočte,
jak obtížně se ženy na počátku 20. století
prosazovaly. O to více hřejivá jsou slova
obdivovatelky paní Julie, prezidentky
asociace starožitníků Ing. Simony Šustkové,
která o této ženě říká, že byla jednou
z nejtalentovanějších malířek minulého
století. Svojí návštěvou poctil vzpomínkový
pořad spojený s vernisáží malířčiných obrazů i pan Bráblík, synovec paní malířky
s manželkou, který úpickému muzeu již dříve věnoval přes 200 obrazů, kreseb, skic a
akvarelů. Pan Eduard Kazda zavzpomínal na chvíle v její blízkosti a Jiří Středa s Televizí JS
připravil z dobových záběrů půvabný medailonek. Pořadem svěže provázela děvčata z naší
školy, Veronika Davidová s Renatou Galuščákovou, která se spolu se skladatelem a
hudebníkem Petrem Vaculovičem postarala i o hudební vsuvku. Na uspořádání pořadu se
kromě ZŠ Bratří Čapků podílely rovněž Televize JS a Městské muzeum a Galerie Julie
Winterové-Mezerové v Úpici.
Připomeňme si, že Julie WinterováMezerová, malířka Podkrkonoší, se narodila
28. února 1893 v Úpici a zemřela 2. května
1980 v Trutnově. Přestože bydlela a
pracovala v Praze a před druhou světovou
válkou často pobývala v cizině, skutečným
domovem jí zůstalo rodiště, kam se až do
své smrti pravidelně vracela. Malířsky
objevila Úpicko a Jestřebí hory, ráda
malovala Krkonoše i obrazy z cest a
nevyhýbala se ani figurální tvorbě.
Především však vynikla jako malířka květin.
Hojně vystavovala nejen doma, ale zejména
v období před nástupem komunistického režimu i v cizině.
23. leden 2013: Úspěch Jana Jansy v okresním kole
matematické olympiády
Ve středu 23. ledna 2013 se konalo okresní kolo matematické
olympiády kategorie Z5. Za žáky 5. ročníku nás na něm
reprezentoval Jan Jansa z 5.A, který obsadil velmi pěkné 4. – 6.
místo. Podařilo se mu získat 9 bodů z 18 možných a stal se tak
jedním ze šesti úspěšných řešitelů. Celkem se soutěže zúčastnilo
17 žáků ze sedmi různých škol.

24. leden 2013: Exkurze do úpického kostela sv. Jakuba Většího
Ve čtvrtek 24. ledna 2013 zavítali žáčci
předmětu Naše město do kostela sv. Jakuba
Většího na úpickém náměstí. Kostelem je
provázel místní pan farář. Děti se dozvěděly
základní informace z historie a důvody
výstavby. Samy věděly, k jakým účelům
kostel slouží, kdo a proč se v něm schází a
nově se seznámily s liturgickými předměty.
Prohlédly si i vnitřní vybavení chrámu,
přičemž nejvíce pozornosti vzbudil známý
Brandlův obraz patrona kostela a vánoční
jesličky, třebaže už odstrojené. Pan farář
dětem popsal i jednotlivé části kostela,
dovolil zazvonit na zvonečky a statečně odpovídal na všetečné otázky. Pak všichni vystoupali
na kůr a ještě výše k varhanám, jež si mohli – a učinili tak opravdu všichni – na vlastní ruce i
nohy vyzkoušet.
25. leden 2013: Sbírka pro Fond Sidus
Odznáček se „smajlíkem“ obdrželi žáci naší školy, kteří dobročinným příspěvkem ve výši
35,- Kč podpořili Fond Sidus. Tato obecně prospěšná společnost si klade za cíl dlouhodobě
podporovat nemocné a potřebné, a to po finanční i materiální stránce. Celkem jsme vybrali
910,- Kč. Není jediná sbírková akce, kterou jsme podpořili – již několik let na naší škole
každoročně probíhá sbírka Červená stužka, která je symbolem solidarity s lidmi HIV
pozitivními a podporujeme také občanské sdružení CPK – CHRPA, která se zabývá
hiporehabilitací.
29. leden 2013: Soutěž ve střelbě ze vzduchovky
V úterý 29. ledna 2013 se v naší škole
konala soutěž ve střelbě ze vzduchovky.
Střílelo se na vzdálenost 7 metrů vleže, a to
2 x 5 ran. Přihlásilo se pět chlapců. Dva
v mladší kategorii a tři ve starší. Mezi
mladšími žáky zvítězil Petr Dufek ze 7.A
nástřelem 48 bodů před Mariánem Ferencem
ze stejné třídy s 38 body. Ve starší kategorii
obsadil třetí místo Otakar Bárta z 8.A se 37
body. Druhé a první místo dělil jediný bod.
Daniel Kadaník skončil se ziskem 73 bodů
druhý. Zvítězil Jakub Riedl taktéž z 8.A
s nástřelem 74 bodů ze 100 možných.
31. leden 2013: Hodnocení prvního pololetí školního roku 2012/2013
Zaznamenali jsme zlepšení průměrného prospěchu našich žáků, průměrný prospěch v 1.
pololetí školního roku 2012/2013 dosáhl hodnoty 1,66 a předčil výsledky z předešlých let
(2011/2012: 1,67; 2010/2011: 1,72; 2009/2010: 1,70).

Podstatného navýšení jsme se dočkali především v kolonce vyznamenání, letos jich je 133,
zatímco v předešlých letech 120, 117 a 128.
Poměrně výrazný nárůst jsme však zaznamenali i u počtu neprospívajících (mezi
neprospívající jsou však počítačovým programem počítání i neklasifikovaní, kterých je letos
poměrně hodně). Počet neprospívajících v 1. pololetí je tedy 24 (2011/2012: 19; 2010/2011:
7; 2009/2010: 11).
Celkem bylo uděleno: 1 574 jedniček, 715 dvojek, 371 trojek, 204 čtyřek a 59 pětek.
Naši žáci v 1. pololetí zameškali 11 600 hodin, což je 44,11 hodin na 1 žáka (2011/2012:
11 202 hodin ... 42,11 hodin/žáka; 2010/2011: 11 084 hodin ... 40,45 hodin/žáka; 2009/2010:
9 648 hodin ... 34,71 hodin/žáka). Z výše uvedeného počtu hodin je 12 neomluvených, což je
0,05 hodiny na 1 žáka (2011/2012: 30 hodin ... 0,11 hodiny/žáka; 2010/2011: 29 hodin ...
0,11 hodiny/žáka; 2009/2010: 20 hodin ... 0,07 hodiny/žáka).
V chování naši žáci udrželi stejné „výsledky“ jako v předešlých letech: V 1. pololetí školního
roku byly uděleny 3 dvojky z chování a 1 trojka z chování (2011/2012: 3 dvojky a 1 trojka;
2010/2011: 3 dvojky a 1 trojka; 2009/2010: 1 dvojka).
A jak dopadly jednotlivé třídy? U každé z nich je uveden průměrný prospěch jejích žáků: 1.A
(1,09); 1.B (1,10); 2.B (1,23); 2.A (1,24); 3.A (1,30); 4.A (1,57); 5.A (1,58); 8.A (1,97); 9.A
(2,09); 7.A (2,14); 6.A (2,25) a 5.B (2,31).
Nejlepší žáci školy:
2. – 5. ročník:
1. Anna Marie Řeháková (5.A) 32 b.
2. Johanka Cachová (3.A) 31 b.
3. Karolína Matysková (4.A) 28 b.
4. Leona Kubasová (3.A) 26 b.
5. Kristýna Jakubčaninová (3.A) 25 b.
6. Aneta Hubálovská (5.A) 25 b.
7. Karolína Součková (5.A) 24 b.
8. – 10. Lenka Hrušková (5.A) 23 b.
Daniela Mikešová (3.A) 23 b.
Rozálie Térová (2.A) 23 b.
11. – 12. Eliška Mesnerová (4.A) 23 b.
Anna Skřivánková (5.A) 23 b.
6. – 9. ročník:
1. Veronika Davidová (6.A) 53 b.
2. Lucie Pospíšilová (8.A) 43 b.
3. Renata Galuščáková (6.A) 39 b.
4. Jiří Šťovíček (6.A) 28 b.
5. Diana Neureiterová (8.A) 27 b.
6. – 7. Barbora Hilschová (6.A) 26 b.
Pavel Růžička (8.A) 26 b.
8. Šárka Winklerová (7.A) 26 b.
9. Vendula Korubová (6.A) 26 b.
10. Eliška Žlůvová (6.A) 24 b.
11. Lenka Kejzlarová (7.A) 24 b.
12. Andrea Pátrová (8.A) 23 b.

Nejlepší žáci ve vědomostních a dovednostních soutěžích:
1. Pavel Růžička (8.A) 49 b.
2. Vít Levinský (7.A) 41 b.
3. Michaela Müllerová (8.A) 34 b.
4. Kateřina Knížová (8.A) 33 b.
5. Simona Knížová (6.A) 32 b.
6. Vendula Korubová (6.A) 25 b.
7. Diana Neureiterová (8.A) 24 b.
8. – 9. Kristýna Balcarová (9.A) 23 b.
Radim Kejzlar (9.A) 23 b.
10. Tereza Jareišová (7.A) 20 b.
11. – 12. Lenka Kejzlarová (7.A) 18 b.
Anna Šimková (6.A) 18 b.
13. – 14. Daniel Marek (6.A) 17 b.
Šárka Winklerová (7.A) 17 b.
15. Jiří Šťovíček (6.A) 14 b.

ÚNOR

1. únor 2013: Naše žákyně a moderátorky Televize JS na křtu nového DVD
V pátek 1. února 2013 proběhl 3. reprezentační ples Televize JS a města Úpice. Oficiální části
se zúčastnily také naše žákyně a moderátorky Televize JS Veronika Davidová a Aneta
Staníková. Jejich přítomnost byla dána křestem DVD Mazlíček, jehož kmotrem se stal zpěvák
Josef Laufer.
11. únor 2013: Podpořili jsme občanské sdružení CPK – CHRPA
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 hry „BLUDIŠTĚ“ 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.
11. únor 2013: Exkurze na Městský úřad v Úpici
V pondělí 11. února 2013, hned po jarních prázdninách, navštívili naši žáci ze 6. a 7. ročníku
v rámci volitelného předmětu „Praktické rady do života“ Městský úřad. Přivítaly je paní
Lelková a paní Srnová. Obě dámy je nejprve provedly budovou Městského úřadu a vysvětlily
dětem, čím se jednotlivé odbory zabývají. Žáci se dozvěděli například to, jak získat občanský
průkaz nebo cestovní pas. Paní Rűckerová jim poté ukázala velikou mapu města Úpice a
Radče, na které mohli nalézt svůj dům podle čísla popisného. Děti navštívily i kancelář pana
starosty ing. Hůlka. Na úřadě se jim moc líbilo, odnesly si hodně cenných informací.
14. únor 2013: Svátek sv. Valentýna
Na naší škole se již tradičně slaví svátek zamilovaných, sv.
Valentýn. Ve čtvrtek 14. února
2013 tak tedy byla před
kancelář zástupce ředitele
umístěna speciální valentýnská
krabice, do níž žáci házeli
psaníčka, srdíčka, ale i drobné
dárečky. Do valentýnského
dopisování
se
zapojili
především žáci I. stupně, a to
v míře velmi hojné. Děvčata ze
6.A se ujala role valentýnských
doručovatelek a o velké
přestávce roznášela psaníčka a balíčky adresátům. Většině
z nich udělaly velkou radost.
19. únor 2013: Okrskové kolo ve šplhu žáků II. stupně
V úterý 19. února 2013 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. 1997 do r. 2001), vždy nejprve
dívky, poté chlapci. Do soutěže se započítávaly časy dvou nejlepších v každé kategorii,
celkem startovali tři závodníci.
Již při nominaci se naši tělocvikáři v chlapeckých kategoriích potýkali s velkým množstvím
odmítnutí reprezentace, což je nejen překvapilo, ale především mrzelo. Všichni, kteří se
závodu zúčastnili, ale podali vynikající výkon, někdy i na hranici svých možností. O tom
svědčí mnoho medailistů v jednotlivých kategoriích. V celkovém součtu škol obsadili naši
reprezentanti pěkné třetí místo.
Individuální úspěchy v jednotlivých kategoriích:
 1. místo: Dominika Křížová (r. 1997)
 2. místo: Andrea Pátrová (r. 1998)
Jakub Kábele (r. 2001)
Pavel Šrejber (r. 1998)
 3.místo: Tereza Jareišová (r. 1999)
Radek Dufka (r. 1998)
Dominik Moronga (r. 2000)
Jaroslav Suchánek (r. 1999)

20. a 25. únor 2013: Školní kolo zeměpisné olympiády
Žádné výrazné překvapení nepřineslo
školní kolo Zeměpisné olympiády,
které proběhlo na naší škole ve dnech
20. a 25. února 2013. Ve třech
kategoriích se soutěže dohromady
zúčastnilo 30 žáků. Celkem mohli
dosáhnout 30 bodů, polovinu při práci
bez atlasu a druhou polovinu s
jeho využitím. Již počtvrté během
svého působení na II. stupni naší školy
zvítězil Radim Kejzlar z 9.A, který
v předchozích letech sklízel výrazné
úspěchy také v okresních kolech a
nyní ovládl kategorii 8. a 9. tříd. S mírným odstupem za ním skončil loňský vítěz kategorie 7.
tříd Pavel Růžička z 8.A. Letos tuto kategorii suverénně ovládl Vít Levinský ze 7.A a pokusí
se obhájit loňské 2. místo v okresním kole. Nejmladší kategorie 6. třídy byla obsazena
nejméně. Dle očekávání zde nejvíce bodů získal Daniel Marek ze 6.A, který své znalosti
pravidelně prokazuje i na hodinách zeměpisu. Všichni jmenovaní postoupili do okresního
kola.

21. únor 2013: Výlet pro nejlepší žáky
Filmové představení v náchodském kině
Vesmír bylo cílem výletu pro nejlepší žáky
za 1. pololetí školního roku 2012/2013. Na
čtvrtek 22. února 2013 zde pro děti bylo
připraveno filmové představení Doba
Ledová 4: Země v pohybu. Malí i větší žáci
se bavili příběhy jim dobře známých
animovaných hrdinů mamuta Mannyho,
lenochoda Sida, šavlozubého tygra Diega a
krysoveverčáka Scratta.

21. únor 2013: Výtvarná část soutěže „Celé Česko čte dětem“

Naše škola se účastnila výtvarné části soutěže Celé Česko čte dětem, do které zaslala vybrané
práce žáků I. i II. stupně. Na obrázcích se objevily náměty ze světa knih i rodinné okamžiky
spjaté s četbou a společnými zážitky a vzájemnou pospolitostí nad hezkými knížkami.
22. únor 2013: Karneval školní družiny

V pátek 22. února 2013 se v naší tělocvičně konal tradiční karneval pro děti ze školní družiny.
Doslova pohádkové odpoledne začalo promenádou všech zúčastněných masek. Aby se
všichni dostatečně rozcvičili a připravili na soutěže, následovala rozcvička na básničku

„Šašek“. Potom již přišly na řadu zmíněné soutěže – hod talířem, čtvercovaná, běh obručí a
hod kostkou. V posledně jmenované soutěži spolu nesoupeřili jednotlivci, ale rovnou celá
družstva a všichni se opravdu snažili. Kdo měl ještě energii a chuť, mohl si mezi jednotlivými
soutěžemi zatančit na známé písničky.
22. únor až 1. březen 2013: Lyžařská
akademie pro žáky 1. až 5. ročníku
Do letošní lyžařské akademie pořádané ve
dnech 22. února až 1. března 2013 se letos
přihlásilo 23 prvňáků až páťáků. Děti po
vyučování a obědě odvážely dva autobusy
do Mladých Buků, kde je školení instruktoři
učili jezdit na sjezdových lyžích, popř. na
snowboardu. Všichni zdatně zvládli svá
sportovní náčiní, sníh, kopec i vlek a odnesli
si nejen nové sportovní dovednosti, ale i
spoustu hezkých zážitků a radosti z pohybu.

26. únor 2013: Zástupce ředitele Martin
Dytrych a naše žákyně diskutovali
v pořadu ČT
V úterý 26. února 2013 vystoupili v živém
vysílání pořadu ČT 2 „Dobré ráno“, který
připravuje brněnské studio České televize,
pan zástupce ředitele Martin Dytrych a naše
žákyně Veronika Davidová a Aneta
Staníková. Všichni pracují pro Televizi JS.
Ve třech vstupech živě diskutovali
s moderátory pořadu o mediální výchově na
naší škole a o prezentaci školy v médiích.

27. únor 2013: 7. ročník mistrovství Úpice v SUDOKU
Středeční odpoledne 27. února 2013 bylo
v naší škole opět po roce vyhrazeno
řešitelům sudoku. Celkem 18 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 trochu 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 15 minut,
za druhé pak 20 min.

V kategorii žáků I. stupně dorazil tentokrát
jediný luštitel a zároveň tedy vítěz – Michal
Černý. Kategorii žáků II. stupně ovládla
Diana Neureiterová z 8.A. V „dospělé“
kategorii podruhé za sebou zvítězil
mnohonásobný účastník Josef Rychnovský.

28. únor 2013: Exkurze do bývalé Oberländerovy vily
Poslední únorový den se žáčci předmětu
Naše
město
vydali
za
návštěvou
Turistického
informačního
centra
a
městského penzionu neboli vily vybudované
v 19. století místním textilním podnikatelem
Oberländrem. Paní Petra Nývltová, která děti
ochotně provázela, jim postupně ukázala
původní schodiště, fotografii zakladatele
vily, velký salonek, ve kterém se dnes
pořádají různé společenské akce, bývalou
pracovnu pana továrníka s velkým trezorem
a „vychytanou“ skříní na mapy, a luxusní
koupelnu s mramorovým obložením, kterou
nechal pan Oberländer vystavět pro svou přítelkyni, známou herečku Adinu Mandlovou.
Během prohlídky paní Nývltová děti seznámila s historií vily a vyprávěla jim o členech
rodiny Oberländerovy rodiny. Na závěr nechala děti nahlédnout do jednoho z pokojů
městského penzionu. Poté již zbývala jen důkladná prohlídka exteriéru celé stavby a
nahlédnutí do zahrady. Děti litovaly, že z ní zmizel tenisový kurt, který kdysi využívala
rodina pana továrníka.
27. únor 2013: 50. výročí založení školního klubu
V únoru 2013 uběhlo přesně 50 let od
založení školního klubu při ZŠ Bratří
Čapků. U jeho zrodu stála paní
Zdeňka Šmídová, která ho také po
mnoho let vedla. Školní klub byl
v době vzniku určen dětem z 5. až 9.
ročníku.
Školní klub zahrnoval nepřeberné
množství aktivit. Počínaje zimními a
letními tábory, přes výlety, exkurze,
výstavy a spolupráci s místními
podniky až po množství kroužků, ze

kterých vyčníval především kroužek dramatický,
založený rovněž paní Šmídovou.
Paní Zdeňka Šmídová (9.1.1922 – 16.4.2011) působila
na naší škole po mnoho let. V roce 1945 byla vyzvána
k vedení útulku pro školní děti, který byl v roce 1950
„povýšen“ na školní družinu. O 18 let později pak
založila i školní klub, který byl alternativou školní
družiny pro starší žáky. Práce s dětmi se jí velmi líbila, a
proto si také postupně doplňovala vzdělání studiem na
sociální škole a později dálkovým studiem na
Pedagogické škole v Hradci Králové. Za svou
dlouholetou práci obdržela v roce 1968 od prezidenta
republiky titul „Vzorný učitel“. Od roku 1973 pracovala
jako ZŘ VMV a stále zastávala funkci metodičky školní družiny. Lásku k pedagogické práci
předala i své dceři Zdeňce Skřivánkové,
jež na naší škole donedávna dlouhá léta
působila.
Školní družina i školní klub dosahovaly
vynikajících
výsledků.
Jejich
zaměstnankyně pracovaly na řadě
výzkumů. Vyústěním této práce se stalo
ověřování
celodenního
výchovného
systému. Poučit se z práce našich
vychovatelek přijížděly na naší školu
vychovatelky z celého kraje. Konaly se
zde odborné semináře, na zkušenou sem
jezdily studentky z Pedagogické fakulty.
Poučit se přijížděly rovněž návštěvy z okolních
států, především pak z Polska a NDR.
I dnes má školní klub celoúpickou působnost.
Ve školním roce 2012/2013 do něj bylo
zapsáno na 120 žáků. Ti mohou ve svých
volných chvílích využít služeb místnosti
školního klubu či školní knihovny nebo se
účastnit aktivit nějakého ze čtrnácti kroužků.
Mezi aktivity školního klubu jsou zařazeny i
pravidelné celoroční soutěže – florbalová liga
a turnaj ve stolním fotbálku a šipkách.

BŘEZEN

4. a 18. březen 2013: Školní kolo Pythagoriády
Pythagoriáda je matematická soutěž na počest legendárního řeckého filosofa, matematika a
astronoma je opět. Účastníkům bylo opět předloženo 15 příkladů, v nichž převažovaly ty na
logické myšlení. Kategorie žáků 5. ročníku měla 6 soutěžících a jednoznačně ji ovládl Jan
Jansa (5.A), jenž si úspěšně poradil s 11 příklady. Kategorie žáků 6. ročníku se zúčastnily 4
děti, mezi kterými se 6 vyřešenými příklady zvítězila Vendula Korubová. Kategorie žáků 7.
ročníku měla jediného účastníka Víta Levinského, jenž však neztratil motivaci a úspěšně
vyřešil 10 příkladů. O jediný příklad méně úspěšně vyřešil vítěz kategorie žáků 8. ročníku
Pavel Růžička, který porazil tři další spolužáky, kteří se v této kategorii soutěže zúčastnili.
5. březen 2013: Blahovecké hry
Opět po roce v úterý 5. března 2013 se žáci 1. 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.
Přestože letošní výkony rekordy z minulých let neohrozily, jeden rekord byl překonán.
Závodnice z prvních tříd mezi sebou tak usilovně soupeřily a měly tak vyrovnané výkony, že
při konečném sčítání bodů pět z nich dosáhlo se stejným počtem bodů na první místo. Proto
byl proveden „rozstřel“ - děvčata se mezi sebou utkala ve všech disciplínách ještě jednou. Z
tohoto souboje vzešly opět dvě vítězky - Sabinka Kubasová a Márinka Zajacová.
Na závěr byli nejzdatnější závodníci odměněni diplomy a čokoládovými medailemi, ostatní
účastníci si mohli pochutnat na sladkostech.
Výsledky nejlepších dívek:
1. ročník:
1. – 2. Sabina Kubasová (1.A) 54 b.
Marina Zajacová (1.B) 54 b.
3. Viktorie Vylíčilová (1.A) 52 b.
2. ročník:
1. Rozálie Térová (2.A) 67 b.
2. Agáta Hebká (2.B) 57 b.
3. – 5. Kristýna Kuhnová (2.B) 49 b.
V. Neureiterová (2.A) 49 b.
Andrea Zárubová (2.B) 49 b.
3. ročník:
1. Kristýna Jakubčaninová (3.A) 49
b.
2. Daniela Mikešová (3.A) 37 b.
3. Leona Kubasová (3.A) 35 b.
4. ročník:
1. Karolína Matysková (4.A) 50 b.
2. Eliška Mesnerová (4.A) 44 b.
3. Adriana Dufková (4.A) 41 b.
5. ročník:
1. Lenka Hrušková (5.A) 42 b.
2. A. M. Řeháková (5.A) 40 b.
3. Karolína Součková (5.A) 35 b.

Výsledky nejlepších chlapců:
1. ročník:
1. Jakub Černý (1.B) 56 b.
2. David Balog (1.A) 49 b.
3. Filip Novotný (1.A) 43 b.
2. ročník:
1. Alexander Lacko (2.A) 54 b.
2. Patrik Fabián (2.A) 51 b.
3. Vojtěch Hejna (2.B) 50 b.
3. ročník:
1. Daniel Balog (3.A) 56 b.
2. Matyáš Lacko (3.A) 40 b.
3. Jan Vodák (3.A) 26 b.
4. ročník:
1. Michal Černý (4.A) 52 b.
2. – 3. Matěj Buryšek (4.A) 43 b.
Jiří Pecháček (4.A) 43 b.
5. ročník:
1. Filip Luštinec (5.A) 55 b.
2. Ondřej Toman (5.B) 51 b.
3. Vojtěch Ott (5.B) 50 b.

5. březen 2013: Okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna 2013
Slupne vlk Červenou Karkulku, odcestujeme
do Země Gramofónie nebo si vyslechneme
Ošklivou
pravdu
z Deníku
malého
poseroutky? O tom se snažila porotu pod
reflektory trutnovského divadélka Trdýlko
ve zdejší základní umělecké škole přesvědčit
svým přednesem trojice zástupců z naší
školy ve složení Sebastian Ludvigh, Markéta
Vaculovičová a Matyáš Nývlt.
Z téměř 50 dětí 2. až 5. tříd měla umělecká
porota nelehký úkol vybrat po dvou
zástupcích ze dvou věkových kategorií, kteří
budou náš okres reprezentovat v krajském
kole. Naši recitátoři se sice na předních místech neumístili, ale velmi se snažili a předvedli
hezké výkony.
A aby umělecký zážitek dne stál opravdu za to, navštívili recitátoři ve volné chvíli podzemní
prostory školy s nově vybudovanou Galerií draka.

6. březen 2013: Okrskové kolo ve šplhu žáků I. stupně
Okrskové kolo ve šplhu se tentokrát konalo
ve středu 6. března 2013 v tělocvičně lánské
školy. Naši školu reprezentovalo 30
nejlepších „šplhačů“ z řad žáčků I. stupně.
Všichni měli chuť závodit, všichni chtěli
zvítězit, a proto se snažili podat co nejlepší
výkon. Celkem jsme získali 15 diplomů a
v hodnocení škol obsadili stejně jako loni 1.
místo.

Individuální úspěchy:
 1. místo: Jakub Černý, Kristýna Jakubčaninová, Veronika
Čiháková, Matyáš Nývlt
 2. místo: Kamila Štěpánská, Márinka Zajacová, Kristýna
Kuhnová, Vojtěch Hejna, Michaela Holanová, Daniel
Balog, Anna Marie Řeháková
 3. místo: Agáta Hebká, Adriana Dufková, Lenka
Hrušková, Dominik Endlich

7. březen 2013: Další exkurze na městský úřad
Ve čtvrtek 7. března 2013 pokračovali naši
čtvrťáčci a páťáčci v poznávacích exkurzích
po našem městě. Tentokrát se seznámili s
budovou,
fungováním
a
některými
pracovníky městského úřadu. Budovou je
provázela paní Srnová, místní matrikářka.
Nejprve dětem ukázala kancelář pana
starosty, zasedací sál a obřadní síň a přitom
je „zkoušela“ ze jména autorky několika zde
vystavených obrazů. Julii WinterovouMezerovou poznaly děti bezpečně. Poté paní
Srnová dětem vysvětlila, jak městský úřad
funguje a na jaké odbory se dělí. Děti
nejvíce zaujaly stavební odbor s rozsáhlým archivem a leteckou mapou Úpice a matrika. Paní
Srnová dětem ukázala matriční knihy, ještě nevyplněné rodné a úmrtní listy a vysvětlila jim,
jak funguje evidence obyvatel. Našim žáčkům se moc líbilo, když jim vyhledávala kartičky
maminek, v nichž jsou zapsáni i oni sami a jejich sourozenci.
6. a 10. březen 2013: Dvě jarní vystoupení Sborečku
Naši malí zpěváčci měli v březnu hned dvě vystoupení. Prvním potěšili učitele důchodce při
jejich posezení k oslavě Dne učitelů a Mezinárodního dne žen dne 6. března 2013, druhým o
čtyři dny později obohatili sobotní program v sále nad Tomanem, kde se již tradičně konalo
posezení k Mezinárodnímu dni žen.

7. březen 2013: Etická dílna „Kdo jsem“ v 8.A
Ve středu 7. března 2013 přijela do 8.A již
podruhé ing. Karolína Mihatschová, lektorka
etických dílen. Osmáci se v rámci výchovy
ke zdraví zabývali tématy sebepoznávání,
sebehodnocení a seberegulace, etická dílna
byla proto tentokrát věnována tématu „Kdo
jsem“. První aktivitou, kterou paní lektorka
připravila, byla anketa – žáci se seznámili
s názory svých vrstevníků na období
dospívání a poté vybírali ten, jenž jim byl
nejbližší. Ve skupinkách pak vysvětlovali,
proč si vybrali právě tento postoj. Na
příběhu z Bible a příkladu stokoruny, kterou
všichni chtěli i zmačkanou a pošlapanou, si ukázali, že každý má svou hodnotu a neztrácí ji,
ani když se právě necítí dobře nebo jeho
zevnějšek není úplně dokonalý. Poté si
všichni obkreslili svou ruku a do
jednotlivých prstů vepisovali např., čím jsou
originální, kdo je jejich vzorem nebo co by
na sobě změnili. Kdo chtěl, přečetl svůj
názor nahlas a pak o něm diskutoval se
spolužáky. Další anketa se týkala příčin
nejčastějších
konfliktů
s rodiči
–
jednoznačně „zvítězily“ nepořádnost a školní
výsledky. Poslední aktivitou byla skupinová
práce, během níž žáci obdrželi kartičky s
modelovými situacemi problémů s rodiči,
diskutovali o nich a navrhovali možná
řešení.
13. březen 2013: Výtvarná soutěž „Lidice“

Všichni dospělí vědí, co si vybavit při vyslovení pojmu
Lidice. Aby tento neblahý odkaz naší minulosti přetrval i v našich dětech jako memento hrůz
fašismu, připomíná si Památník Lidice každoročně toto výročí výstavou dětských prací.

Tato původně národní výstava se stala v roce 1973 výstavou mezinárodní a během své
historie se stala dobře známou nejen mezi dětmi a učiteli u nás, ale doslova v celém světě.
V posledních letech do výstavy přichází pravidelně více než 25 tisíc velice kvalitních
výtvarných děl od dětí nejen z České a Slovenské republiky, ale i z dalších 60 až 70 států,
včetně exotických zemí jako jsou Čína, Japonsko, Filipíny, Indie, Keňa, Malajsie, Srí Lanka
nebo Zimbabwe.
Za naši školu vyslaly paní učitelky výtvarné výchovy obrázky Johanky Cachové, Markéty
Vaculovičové, Daniely Mikešové, Vojtěcha Kubce a Nikoly Mlčákové.

13. březen 2013: Soutěž „Zimní sporty“ žáků II. stupně
Celkem 30 otázek z 6 tematických okruhů –
poznej sport na obrázku, známí čeští a
světoví sportovci, český hokej, slavná NHL a
zimní olympijské hry. Tak stručně vypadala
vědomostní soutěž s názvem „Zimní sporty“,
která se konala v úterý 13. března 2013.
Vyzkoušet své znalosti si přišlo 34 žáků II.
stupně. Překvapivě dorazilo i mnoho děvčat
a některé z nich prokázaly velmi slušné
znalosti. Celkovým vítězem se stal Pavel
Růžička (8.A), kterému do plného počtu
bodů chyběly pouhé dvě chybné odpovědi.
Vynikající znalosti předvedli také těsně
druhý a třetí mezi staršími chlapci Vojtěch Levinský a Tomáš Balcar (oba 9.A). Mezi dívkami
si nejlépe vedla Šárka Winklerová (7.A), mezi mladšími chlapci nejlépe obstál Daniel Marek
(6.A).

14. březen 2013: Okresní kolo zeměpisné olympiády
Velmi pěkné 5. místo obsadil Radim Kejzlar (9.A) v okresním kole Zeměpisné olympiády,
které se konalo 14. března 2013 ve Dvoře Králové nad Labem. Opět tak potvrdil velmi dobré
znalosti ze zeměpisu. V letošním roce se této kategorie zúčastnilo téměř 30 žáků, takže
konkurence byla velká. Neztratil se ani náš druhý účastník v kategorii C Pavel Růžička (8.A),
jenž skončil uprostřed startovního pole. V nejmladší kategorii nás reprezentovali Jiří Šťovíček
a Daniel Marek (oba 6.A), kteří se však výrazněji neprosadili. Škoda jen neúčasti Víta
Levinského (7.A), jenž z důvodu nemoci nemohl obhajovat loňské 2. místo.

15. březen 2013: Ukončení školního kola matematické olympiády kategorií Z6 a Z8
Matematická olympiáda je soutěží, v rámci jejíhož školního kola řeší účastníci šest
matematických úloh doma. Často se stává, že si pro řešení musí nastudovat postupy, které
z klasických hodin matematiky zatím neznají. Mohou samozřejmě využít i pomoci rodičů či
sourozenců. Školní kolo kategorií žáků 6. a 8. ročníku bylo uzavřeno 15. března 2013,
v každé kategorii odevzdali řešení tři žáci. Mezi šesťáky zvítězila Simona Knížová se 6
vyřešenými příklady, mezi žáky 8. ročníku byla nejlepší Michaela Müllerová, která si poradila
s 5 příklady.

16. březen 2013: 23. ročník Úpické laťky
V sobotu 16. března 2013 se v tělocvičně naší školy konal již 23. ročník Úpické laťky,
kterého se zúčastnilo celkem 61 skokanů v devíti kategoriích.
Během soutěže byly překonány celkem tři rekordy. V kategorii juniorek vylepšila rekord
Nikol Bošelová z Gymnázia Trutnov, když laťku překonala ve výšce 156 cm. O další dva
rekordy se postaral Petr Kaiser Z TJ Dvůr Králové nad Labem. Výkonem 189 cm stanovil
nový absolutní rekord Úpické laťky a samozřejmě vylepšil i rekord v kategorii dorostenců.
Za naši školu se soutěže zúčastnilo celkem osm závodníků. Největšího úspěchu dosáhl Petr
Rychlík ze 7.A v kategorii mladších žáků, kterému patřilo za výkon 125 cm krásné 2. místo.
Výsledné pořadí kategorie mladších žáků:
1. Miloslav Novotný (ZŠ a ZUŠ Rtyně
v Podkrkonoší) 145 cm
2. Petr Rychlík (ZŠ Bratří Čapků Úpice) 125
cm
3. Jakub Raabe (ZŠ Úpice – Lány) 120 cm
Výsledné pořadí kategorie mladších žákyň:
1. Adéla Linková (TJ Dvůr Králové nad
Labem) 142 cm
2. Aneta Bednářová (TJ Dvůr Králové nad
Labem)
136 cm
3. Barbora Hajnyšová (TJ Dvůr Králové nad
Labem) 133 cm
Výsledné pořadí kategorie starších žáků:
1. Tomáš Skalka (ZŠ V Domcích Trutnov) 165 cm
2. Petr Luštinec (ZŠ Úpice – Lány) 162 cm
3. Adam Vaňatka (TJ Dvůr Králové nad Labem) 150 cm
...
5. – 7. Pavel Šrejber (ZŠ Bratří Čapků Úpice) 140 cm
8. Radek Dufka (ZŠ Bratří Čapků Úpice) 140 cm
...
11. Tomáš Balcar (ZŠ Bratří Čapků Úpice) 135 cm
Výsledné pořadí kategorie starších žákyň:
1. Lada Pejchlaová (Gymnázium Trutnov) 156 cm
2. Vanessa Godárová (Sokol Dvůr Králové nad Labem) 143 cm
3. Radka Friebelová (ZŠ Úpice – Lány) 143 cm
...
9. Nikol Kadrmasová (ZŠ Bratří Čapků Úpice) 125 cm
Výsledné pořadí kategorie dorostenců:
1. Petr Kaiser (TJ Dvůr Králové nad Labem)
189 cm
2. Martin Maršík (SPŠ Trutnov) 175 cm
3. Patrik Jaroměřský (SK Týniště nad Orlicí)
172 cm
...
8. Tomáš Paťha (ZŠ Bratří Čapků Úpice) 150
cm
9. Jakub Fejfar (ZŠ Bratří Čapků Úpice) 150
cm
Výsledné pořadí kategorie dorostenek:
1. D. Janatová (Gymnázium Trutnov) 135 cm

2. Kristýna Turková (ZŠ Úpice – Lány) 135 cm
3. Aneta Andrlíková (Gymnázium Trutnov) 130 cm
...
5. Eliška Buryšková (ZŠ Bratří Čapků Úpice) 120 cm

18. březen 2013: Projekt „Den ve středověkém městě“ v 7.A
V pondělí 18. března 2013 absolvovali žáci
VII. A projekt „Den ve středověkém městě“,
jehož cílem bylo prakticky doplnit právě
probírané dějepisné učivo.
Během prvního dvouhodinového bloku si
naši sedmáci vyzkoušeli práci středověkých
lokátorů a kronikářů. Ve dvojicích totiž
vytvářeli návrhy středověkých měst a museli
se řádně soustředit, aby vše pečlivě rozvrhli
a na nic důležitého nezapomněli. Stejné
dvojice potom „svá“ města pojmenovaly a
vytvořily záznam do městské kroniky –
většinou psaly o živelných pohromách nebo
významných událostech spjatých s osobami
panovníků.
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 mu sedmáci pomohli
sbalit a odnést všechny exponáty a za
odměnu si zahráli hru na slepého, při níž
hádali různé věci, jež bylo možno zakoupit
na středověkém tržišti.
Poslední dvouhodinovku vyplnila návštěva
Úpických střelců. Dobově odění pánové
dětem představili nejrůznější středověké
zbraně a techniky zacházení s nimi i různé
druhy ochranné zbroje, na pravou míru
uvedli rozšířené omyly a filmové nesmysly a
předvedli ukázky soubojů. Protože v parku u
divadla bylo poměrně chladno, mohly se děti
zahřát při střelbě z kuše a luku, při opatrném
zkoušení zbraní i drobných soubojích. Konec
projektového dne přišel v tu pravou chvíli,
neboť paní zima zrovna ohlásila pokus o
návrat a seslala pořádné sněžení.

20. březen 2013: Soutěž „Země je naší adresou“ pro žáky 3. až 5. ročníku
Mnoho různorodých otázek čekalo dne 20.
března 2013 na žáky 3. až 5. ročníku v rámci
soutěže
„Země
je
naší
adresou“.
Nejúspěšnějším řešitelem se mezi žáky 3.
ročníku stala Johanka Cachová, v rámci žáků
4. ročníku zcela suverénně zvítězil Michal
Černý a kategorii žáků 5. ročníku opanovala
Anna Skřivánková. Velmi slušný výkon
podala i Julie Menšíková ze 2.A, která se
soutěže zúčastnila společně se žáky 3.
ročníku.

20. březen 2013: Velikonoční tvořeníčko
Ač
pod
okny
ležela
téměř
dvaceticentimetrová
peřina
čerstvého
sněhu, v jídelně základní školy Bratří
Čapků se návštěvníci v předvečer prvního
jarního dne věnovali aktivitám spojeným se
svátky jara. Několik desítek rodičů,
prarodičů, tetiček a samozřejmě dětí,
lačných po kreativním tvoření, neváhalo
využít svůj čas k výrobě velikonočních
dekorací. Po dvou hodinách pilné práce si
tak všichni s uspokojením odnášeli
vyšívaná či prořezávaná papírová vejce,
bambulkové ovečky, barevné papírové
květiny, ozdobené voňavé perníčky, vyrážená přáníčka nebo motýlky z pedigu.

21. březen 2013: Etická dílna „Peníze, peníze, peníze“ v 8.A
Ve čtvrtek 21. března 2013 opět zavítala
mezi žáky 8.A paní ing. Karla Mihatschová s
další z etických dílen. Tentokrát dílna
navazovala na učivo probírané v rámci
výchovy k občanství a týkala se peněz. Naši
osmáci – zřejmě unavení dlouhou zimou a
dobrým obědem – se zpočátku zapojovali
poněkud rozpačitě, ale nakonec se vše řádně
„rozeběhlo“ a pilně pracovali opravdu
všichni.
Na úvod žáci diskutovali o významu peněz a
jejich vlivu na život člověka, porovnávali
příklady postojů k penězům. Poté po třídě
kolovala stokoruna a děti říkaly, co se jim vybaví, když ji dostanou do ruky – nejčastějšími

asociacemi byly jídlo a nakupování s
kamarády. Následoval dotazník, ve kterém
žáci řadili různé hodnoty podle důležitosti. V
naší 8.A nezvítězilo materiálno, ale
spokojená rodina.
Jednoznačně nejúspěšnější aktivitou byla hra
na sponzory a neziskové organizace.
Sponzoři vymýšleli názvy a činnosti svých
firem a rozdělovali peníze na financování
dobročinných
projektů,
které
jim
představovali spolužáci z neziskových
organizací. Nejvíce financí nakonec získal
projekt na pomoc dětským domovům.
Pomyslnou tečkou za etickou dílnu, jež všem vzala slova, byla prezentace porovnávající
materiální poměry u nás a v zemích třetího světa. Snad si na ni občas vzpomeneme a
uvědomíme si, že mnoha lidem se žije hůře než nám.
21. březen 2013: Exkurze do Galerie Julie Winterové-Mezerové
Ve čtvrtek 21. března 2013 zavítali žáčci předmětu Naše město do Galerie Julie WinterovéMezerové umístěné pod střechou zdejšího muzea. Do galerie se přišli seznámit s
podrobnostmi a zajímavostmi o zdejší slavné rodačce 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 jejím vynikajícím školním
prospěchu i pozdějších úspěších na zahraničních výstavách. Z obrazů naše žáky nejvíce
zaujaly ty s motivy květin, pro Julii Winterovou-Mezerovou tak typické. Na závěr děti ještě
nahlédly do místnosti, ve které jsou uskladněna další díla paní Mezerové, a vyjadřovaly údiv
nad její tvůrčí pílí.
22. březen 2013: Další diskotéka ve školní jídelně
V pátek 22. března 2013 pořádal Dětský
parlament koordinovaný paní učitelkou
Šárkou Paulusovou ve školní jídelně
diskotéku, která se setkala s velkým zájmem
žáků.
V 17.00 se už u
vchodu tlačilo
téměř sedmdesát
dětí z prvního
stupně. DJ Baot
(Otakar Bárta) a
DJ
Kubas
(Jakub
Riedl)
hráli jeden hit za druhým, a tak byl parket pořád plný. Komu
tancem vyhládlo nebo vyschlo v krku, mohl se občerstvit
v bufetu. Program zpestřily soutěže – židličkovaná, tanec
s míčkem mezi čely, motání provázku na tužku nebo
nepostradatelný souboj o titul nejlepší tanečník, tanečnice či
taneční pár.

V 19.30 vystřídali v jídelně menší děti jejich starší kamarádi z II. stupně. Sešlo se jich šedesát,
což zcela předčilo naše původní očekávání. Všichni se výborně bavili až do 22.00, kdy
zazněla poslední skladba.
25. a 26. březen 2013: Okrskové turnaje ve vybíjené žáků I. stupně
Rychlá souhra, dobrý pohyb, většinou přesná střelba.
To všechno zdobilo naše reprezentanty a
reprezentantky v okrskových kolech ve vybíjené 2. a
3. ročníku a 4. a 5. ročníku, která skončila nebývalým
úspěchem.
Vítězstvím
všech
tří
družstev
reprezentujících naši školu.
V pondělí 25. března 2013 odpoledne se v naší
tělocvičně utkala smíšená družstva žáků 2. a 3.
ročníku. Zápasy s Lány a se Rtyní byly zcela
jednoznačně v režii našeho týmu. Značně jej však
potrápilo družstvo Malých Svatoňovic, se kterým
bojoval do poslední chvíle, ale nakonec šťastně
zvítězil 8:7. Vítězství v posledním zápase znamenalo i
celkové první místo.
V úterý 26. března 2013 o medailové
posty bojovaly 4. a 5. třídy.
Dopoledne se představila děvčata. Do
celého turnaje nenastupovala s
velkým očekáváním, protože výkony
předvedené v tréninku nebyly zcela
přesvědčivé. Dívky však předvedly
výborný, téměř bezchybný výkon. Tři
v podstatě jednoznačná vítězství
znamenala i vítězství celkové. Dojem
z turnaje našim děvčatům pokazil
pouze fakt, že některé dívky z Lán
zřejmě neunesly svoji porážku a po skončení zápasu jim odmítly podat ruku.
Úterní odpoledne patřilo chlapcům. Ti, na rozdíl od děvčat, nastupovali s velkým
očekáváním, neboť si byli vědomi své síly. Pokud se soustředili na hru a nedělali zbytečné
chyby, předváděli dobrý výkon. I oni nakonec všechna svá utkání vyhráli a zlatý hattrick ve
vybíjené byl dokonán.
Naši školu reprezentovali:
 2. a 3. třída: Lacko Matyáš, Hurdálek
Šimon, Vodák Jan, Fabián Patrik,
Lacko Alexandr, Turek Filip, Cachová
Johanka,
Holanová
Michaela,
Jakubčaninová Kristýna, Kubasová
Leona, Térová Rozálie, Winklerová
Nikola
 4. a 5. třída, dívky: Krouželová Eva,
Térová Julie, Mesnerová Eliška,
Matysková Karolína (všechny 4.A),
Řeháková Anna Marie, Hrušková

Lenka, Hubálovská Aneta, Beierová Nikola, Součková Karolína (všechny 5.A),
Hájková Michaela (5.B)
 4. a 5. třída, chlapci: Balog Daniel (3.A), Kaplan Filip, Černý Michal (oba 4.A), Ott
Vojtěch, Nývlt Matyáš, Toman Ondřej, Vocel David (všichni 5.B), Macek Dominik,
Endlich Dominik, Jansa Jan, Hetflejš Jonáš (všichni 5.A)

26. březen 2013: Výtvarná soutěž
„Strašidel se nebojíme“
Žáci I. i II. stupně se zapojili do 18. ročníku
mezinárodní soutěže vyhlášené Českým
rozhlasem. Letošní téma „Strašidel se
nebojíme“ bylo pro žáky velice přitažlivé. Ti
menší malovali spíše bubáky a mírumilovně
vypadající strašidýlka. Větší pak různé
příšery, často až hororového typu. Strach
nahání i názvy prací jako např. Krvavá
Mery, Krvosavec zelenooký, Chlupatec soví
a další. Nejlepší práce našich žáků byly
odeslány organizátorům.

DUBEN

2. duben 2013: Povelikonoční úterý ve 3.A
Povelikonoční úterní ráno 2. dubna 2013 čekalo děti ze 3.A překvapení. Přišel za nimi pan
Pavlásek, manžel jejich paní třídní učitelky. Pro děti připravil proutky na výrobu pomlázek,
ale také už hotové pomlázky na ukázku. Děti se rozdělily do dvou skupinek – na beránky a
zajíčky. Beránci pletli pomlázky a zajíčci jim drželi proutky, aby se jim dobře pletlo. Potom
následovala občerstvovací přestávka, kdy všichni posvačili výborné jidáše od maminky jedné
ze spolužaček. Po občerstvení se třeťáčci pustili do další práce. Na oplátku drželi beránci
proutky zajíčkům a při pletení děti zpívaly koledy. Nakonec pomlázky dozdobili a pochutnali
si na beránkovi upečeném další ochotnou maminkou.

4. duben 2013: Hudební čtvrtek v 1.B
Čtvrtek 4. dubna 2013 se pro 1.B stal čtvrtkem hudebním. Celý den zahájily děti krátkým
loutkovým videem o dirigentovi Skobinim a o hudebních nástrojích v orchestru. Pak na
interaktivní tabuli přiřazovaly názvy k nástrojům, dokonce se jim podařilo vyluštit i tajenku,
že hudba je krásná. Společně s Dádou Patrasovou si zazpívaly písničku „Z nás bude kapela“ a
krásně předváděly nástroje, o kterých se zrovna zpívalo.
Aby nepřišly ani o každodenní čtení, psaní a počítání, připravila pro ně paní učitelka Veronika
Prouzová hudební pracovní listy – prvňáci trénovali psaní hudebních nástrojů, četli o Míše,
která nemá kamarády, protože pořád cvičí na klavír. Té samé Míše pomáhali skládat názvy
nástrojů a přiřazovat je k obrázkům. Pak je také čekala omalovánka s oživlými nástroji, kterou
jsme museli vybarvovat podle vypočítaných příkladů.
Nejvíc se ale děti těšily na vystoupení spolužaček Natálky K. a Márinky, které s nápadem na
hudební den přišly. Děvčata slíbila přinést nástroje, na které se učí hrát – Natálka flétničku a
Márinka housličky. Obě předvedly, co o svém nástroji ví a co už se na něj naučily zahrát.
Holčičky jsou šikovné, však je po jejich vystoupení čekal zasloužený potlesk.
Poslední hodinu si děti samy zkoušely hrát především na bicí nástroje – bubínek, tamburínu,
triangl, činelky, rolničky, rumbakoule, dřevěný blok, ozvučná dřívka a zkusily si dokonce
zahrát i na xylofon. Hudební vyučování se dětem líbilo.

8. duben 2013: Soutěž v hodu volejbalovým míčem
pro žáky I. stupně
V pondělí 8. dubna 2013 se v malé tělocvičně naší
školy uskutečnila zcela nová soutěž pro žáky I.
stupně. Volejbalovým míčem se házelo ve stylu
fotbalového autu, tedy oběma rukama za hlavou.
Každý účastník měl tři pokusy, z nichž se mu
započítal ten nejdelší. Nejdelší hod byl největším
překvapením odpoledne. Nedosáhl ho chlapec z 5.
ročníku a dokonce ani chlapec ze 4. ročníku.
Držitelkou rekordu je Karolína Matysková ze 4.A,
z jejíchž rukou letěl míč do vzdálenosti 11 m 60 cm.

10. duben 2013: Okrskové kolo žáků 6. ročníku ve vybíjené
Ve středu 10. dubna 2013 ráno nastoupili
chlapci ze 6. třídy k turnaji ve vybíjené.
Velkým handicapem našeho týmu bylo, že
měl o dva hráče méně, a to se mu stalo
v prvních dvou zápasech osudným. Již před
začátkem každého zápasu měl totiž dle
pravidel čtyři vybité. Proto podlehl
pozdějšímu vítězi Malým Svatoňovicím.
S družstvem ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
dokázali naši chlapci v normálním čase
remizovat, ale v prodloužení již další
nevýhodu dvou hráčů nedokázali překonat.
Zápas se ZŠ Úpice – Lány se pro naše
chlapce vyvíjel příznivěji a podařilo se jim v něm zvítězit. V posledním utkání s gymnáziem
zvítězili, ani soupeř neměl plný počet hráčů. Konečné třetí místo bylo úspěchem.
Po chlapcích, kteří nastoupili dopoledne, bojovaly o medailové pozice i dívky. Proti
posledním dvěma turnajům tentokrát nastupovaly s plným počtem deseti hráček. Při hře
spoléhaly na tvrdé střely Venduly Korubové, Simony Knížové a zejména Renaty
Galuščákové. Ale ani ostatní dívky nechtěly zůstat pozadu, a tak se snažily alespoň bránit
v poli. První dva zápasy, s Malými
Svatoňovicemi
a
Městským
gymnáziem Úpice, naše dívky
celkem jasně vyhrály. Nejtěžší zápas
je čekal nakonec – se ZŠ Úpice –
Lány. Obě družstva se snažila podat
co nejlepší výkon. Díky lepšímu
prvnímu poločasu však i tento
souboj naše družstvo vyhrálo a
dotáhlo tak naše snažení do
vítězného konce. Celkové první
místo je pro naše děvčata velkým
úspěchem.

11. duben 2013: Soutěž v hodu basketbalovým míčem pro žáky
II. stupně
Ve čtvrtek 11. dubna 2013 se ve velké tělocvičně naší školy
uskutečnila další soutěž, tentokrát pro žáky II. stupně. Název „Hod
basketbalovým míčem“ zcela jasně napovídá, co bylo její náplní.
Házelo se ve stylu fotbalového autu, tedy oběma rukama za hlavou.
Každý účastník měl tři pokusy, z nichž se mu započítal ten nejdelší.
Překvapením byla poměrně vysoká účast – 29 žáků. Nejdelším
hodem se prezentoval Jiří Zákravský z 9.A, když míč z jeho rukou
atakoval metu 15 m 60 cm. Kategorii mladších žáků opanoval
Marián Ferenc ze 7.A, mezi dívkami si nejlépe vedly Petra
Štefánková z 9.A a Šárka Winklerová ze 7.A.

14. duben 2013: Úspěch Otakara Bárty z 8.A „Humans in Space“
Paní učitelka Věra Nývltová odeslala na konci listopadu 2012 do
Houstonu v elektronické podobě výtvarné práce našich žáků I. i
II. stupně, aby je zapojila do soutěže „Humans in Space“. Cílem
soutěže bylo vyjádřit představu dětí o tom, jak budou lidé
využívat výsledky vědy a nové technologie k výzkumu vesmíru a
odhalování jeho tajemství.
Do soutěže byla zaslána výtvarná díla z 52 zemí. Hodnocení prací
proběhlo
v tříkolovém
rozhodování
sudích
z celého
světa. Společně s paní učitelkou Danielou Mikešovou se paní
Nývltová podílela na posuzování 80 prací starší kategorie.
Naší žáci soutěžili
v mladší věkové
kategorii, tj. do
13 let. Po dlouhém čekání z důvodu
nadměrného počtu soutěžních prací přišla
výborná zpráva – práce žáka osmé třídy
Otakara Bárty s názvem Rocket Bartis ve 3D
provedení byla zařazena na seznam oceněných
prací. Jeho práce bude společně s ostatními
oceněnými pracemi vystavena v létě 2013
v Kolíně nad Rýnem. Zúčastnění žáci obdrželi
pamětní list a drobnou odměnu.

15. duben 2013: Exkurze školní družiny na hvězdárnu
V pondělí 15. dubna 2013 se 36 dětí ze
školní družiny se svými vychovatelkami
vydalo za poznáváním Vesmíru. Na
hvězdárnu se vyrazily hned po obědě.
Nejprve si v přednáškovém sále vyslechly
poutavou přednášku o planetách sluneční
soustavy a samotném Slunci. V kopuli
hvězdárny se děti dozvěděly o tom, že je
zdraví nebezpečné dívat se 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
děti sledovaly, jak sluneční paprsky svojí
intenzitou papír propálily. Na střeše
hvězdárny si pak každý mohl vyzkoušet,
jaké je to dívat se do skutečného
hvězdářského dalekohledu. Děti hledaly
šišky na blízkých stromech. Návštěva
hvězdárny byla velmi zajímavá a poučná.

16. duben 2013: Třídní schůzky
V úterý 2013 se rodiče našich žáků mohli
zúčastnit třídních schůzek, aby se seznámili
s aktuálními informacemi ze školy a
především s prospěchem svých ratolestí za 3.
čtvrtletí školního roku. Na I. stupni
probíhaly schůzky klasicky ve třídě, na II.
stupni po společném úvodu s třídními učiteli
formou konzultací. Jedinou výjimkou byla
třetí třída: Všichni žáci 3.A se sešli v jídelně
naší školy a předvedli rodičům, babičkám,
dědům i sourozencům, co se naučili – dvě
pohybové písničky a čtyři pohádky od
Františka Hrubína.
17. duben 2013: Vítězství Víta Levinského v okresním kole
matematické olympiády
Dalšího skvělého úspěchu se v rámci své „žákovské kariéry“
dočkal Vít Levinský. Po úspěších v zeměpisné olympiádě či
astronomické olympiádě se výrazně prosadil i v matematické
olympiádě. V okresním kole kategorie žáků 7. ročníku totiž
dokázal zvítězit. A vítězství to nebylo rozhodně ledajaké, Vítek
zvítězil se ziskem 16 bodů (z 18 možných), druhý v pořadí přitom
získal o čtyři body méně a třetí v pořadí dokonce o pět bodů méně.

18. duben 2013: Okresní kolo ve vybíjené žáků 4. a 5. ročníku
Ve čtvrtek 18. dubna 2013 se v Trutnově na
ZŠ R. Frimla, konalo okresní kolo ve
vybíjené žáků 4. a 5. ročníku. Naši školu
reprezentovalo jedno družstvo chlapecké,
jedno dívčí.
Chlapci nezačali turnaj vůbec dobře, hned v
prvním zápase prohráli s pozdějšími vítězi ze
ZŠ Mládežnická Trutnov. Poučili se však ze
svých chyb a v dalších čtyřech zápasech se
prezentovali velmi dobrou útočnou i
obrannou hrou. Lačni po úspěchu tvrdě
bojovali, a tak zbývající čtyři utkání vyhráli
a nakonec obsadili výborné druhé místo.
Chlapci trochu litovali právě prvního prohraného zápasu, protože výkonnostně prvnímu
soupeři stačili.
Dívky turnaj začaly naopak velmi dobře. První zápas se ZŠ Mládežnická vyhrály díky
pravidlu „náhlá smrt“. Přesná trefa Aničky Řehákové znamenala první dva body do tabulky.
Druhý zápas se ZŠ Hostinné byl velmi vyrovnaný, ale nakonec děvčata prohrála. Ve třetím
zápase se ZŠ R. Frimla Trutnov musela absolvovat další prodloužení. Poslední zápas se ZŠ

Komenského Trutnov už byl plně v režii
našeho týmu, který zaslouženě vyhrál. Na
konci turnaje měla tři družstva shodný počet
bodů, a tak rozhodovala „malá tabulka“ a
větší počet vybitých. V tuto chvíli se k našim
děvčatům připojilo pověstné sportovní
štěstíčko a ona celý turnaj vyhrála a
postoupila do krajského kola.
Školu reprezentovali:
 Chlapci: Daniel Balog (3.A), Michal
Černý, Filip Kaplan (oba 4.A),
Honza Jansa, Dominik Endlich (oba
5.A), Vojta Ott, Matyáš Nývlt, David
Vocel, Martin Mencl, Ondra Toman (všichni 5.B)
 Dívky: Karolína Matysková, Julie Térová, Eliška Mesnerová, Eva Krouželová
(všechny 4.A), Anička Řeháková, Anička Skřivánková, Lenka Hrušková, Aneta
Hubálovská, Karolína Součková, Bára Procházková, Nikola Beierová (všechny 5.A),
Míša Hájková (5.B)
18. duben 2013: Celoškolní projekt „Voda“
Čtvrtek 18. dubna 2013 byl na naší
škole vyhrazen pro v pořadí již druhý
letošní celoškolní projekt. Tentokrát
jsme již pošesté 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.
19. duben 2013: Den Země
Na pátek 19. dubna 2013 jsme naplánovali Den Země. Předpověď počasí vypadala slibně a
tak jsme spřádali plány, co která třída bude dělat, a kam se která třída vydá uklízet. Bohužel,
již od čtvrtka začínalo být jasné, že to bude s meteorologickými komplikacemi – počasí se
mělo totiž začít v průběhu pátku výrazně zhoršit. Doufali jsme, že sem k nám doputuje
slibovaná fronta tak, jak to bývá, o něco déle. Jenže, mýlili jsme se. Pršelo již od samého rána.

A tak se jako nejprozřetelnější ukázala třída
2.A, která na úklid vyrazila již o den dříve, a
6.A a 7.A, jež odjely na exkurzi. Ostatní
narychlo sháněli náhradní program. Dobrou
alternativou se ukázala být přednáška
Stanislava Špeldy o Vietnamu.

19. duben 2013: Exkurze 6.A a 7.A do Kuksu
V pátek 19. dubna 2013 se třídy 6.A a 7.A u příležitosti Dne Země vydaly na exkurzi do
Kuksu. Odjezd z úpického náměstí provázel hustý liják a schovaní pod deštníky či
v nepromokavých bundách byli naši žáci i při příchodu do areálu hospitalu, kde je již
očekávali páni průvodci.
Naše šesťáky a sedmáky nejprve čekala prohlídka Lapidária, kde se dozvěděli základní
informace o historii celého areálu i samotného hospitalu, a především si prohlédli soubor soch
Ctností a Neřestí Matyáše Bernarda Brauna.
Poté navštívili farmaceutické muzeum, ve kterém se seznámili se zařízením lékárny z doby
hraběte Sporcka i s mladší, tzv. Dittrichovou lékárnou, jež kdysi sloužila Pražanům. Pan
průvodce dětem popsal výrobu léků v minulosti, ukázal, z čeho se léky vyráběly i způsoby
jejich uskladňování a předvedl i několik zařízení na výrobu léků. Několik odvážlivců si na
závěr vyzkoušelo výrobu tablet.
Po svačině a horké čokoládě z místního automatu se naši žáci již bez deštivého doprovodu
vrátili zpět k autobusu, který je odvezl k nedalekému Braunovu betlému. Děti prošly část
areálu, pokochaly se probouzejícím se jarem a politovaly zchátralá sousoší a poté pospíchaly
k autobusu, který je odvezl zpět ke škole.
19. duben 2013: Výtvarná soutěž „Proč v ghettu múzy nemlčely?“
I v krutých životních podmínkách ghett a koncentračních táborů si děti hrály a zpívaly
písničky, které jim pomáhaly přežít strastiplné chvíle a dodávaly jim chuť do života.
Symbolem tíživé situace českých židovských dětí se stala dětská opera Hanse Krásy s názvem
Brundibár.
U příležitosti 70. výročí provedení této opery v terezínském ghettu vyhlásil Památník Terezín
XVII. ročník výtvarné soutěže pod společným tématem „Proč v ghettu múzy nemlčely?“.
Úkolem žáků bylo zamyslet se nad tím, co by udělali, kdyby byli v podobné situaci. Svou

myšlenku o tom, jak by vyjádřili svou chuť do života, měly děti vyjádřit ve svém literárním
nebo výtvarném díle.
Odeslání soutěžní práce za II. stupeň nebylo jednoduché. Velmi pečlivě jsme museli zabalit
„Draka Blahováka“ do krabice, kterou děti samy vyrobily. Drak byl sestaven z mnoha kusů
skládaných barevných papírů. Na jejich skládání se podíleli všichni žáci deváté třídy.
Smyslem takovéto práce je to, že se zapojí všichni členové skupiny – děti se zabavily, něčemu
se přiučily, zapojily svoji prostorovou představivost, fantazii a procvičily si řádně svou
trpělivost a uvědomily si význam každého člena kolektivu. Stejně tak tomu bylo v těžkých
chvílích v minulosti i nyní při skládání lístečků, tvorbě draka a jeho balení k odeslání.

19. a 20. duben 2013: Zdravotnická víkendovka
Stalo se již tradicí, že v rámci procvičování první pomoci pořádáme pro žáky, kteří navštěvují
zdravotnický kroužek, zdravotnickou víkendovku. Jedná se o komplexní přípravu na
Zdravotnický víceboj – soutěž v první pomoci.
Letos se víkendovka uskutečnila ve dnech 19. a 20. dubna 2013 pod taktovkou paní učitelky
Šárky Paulusové. Zúčastnilo se jí 12 žáků. Během času stráveného ve škole mladí zdravotníci
ošetřovali různá poranění, masivní krvácení, bezvědomí se zástavou dechu, popáleninu apod.,
opakovali obvazovou techniku, otázky z dopravy, procvičovali poznávání léčivých bylin.
Nesměla chybět noční hra, která se odehrávala venku, nebo hod na cíl. Všichni se výborně
bavili a za svou snahu obdrželi sladké odměny.

23. duben 2013: Okresní kolo Astronomické olympiády
V krajském kole 10. ročníku Astronomické olympiády se v kategorii pro 8. a 9. ročník na
velmi pěkném čtvrtém místě s 53 body umístil Pavel Růžička, žák osmé třídy. Ještě většího
úspěchu se 76 body dosáhl Vít Levinský, žák sedmé třídy. Bohužel k postupu do finále Vítovi
chybí jen 1,5 bodu. Oběma chlapcům byly předány diplomy a drobná odměna.

24. duben 2013: Okrskové kolo Zdravotnického víceboje
Ve středu 24. dubna 2013 se odehrálo již tradiční okrskové kolo Zdravotnického víceboje,
které je určené školám v regionu pod Jestřebími horami.

Naši školu tentokrát reprezentovaly tři pětičlenné
hlídky – jedna v mladší kategorii (3. až 5. třída) a
dvě ve starší kategorii (6. až 9. třída). Na trase mezi
lánskou školou a všesportovním areálem
v Havlovicích musely hlídky 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. Družstvo mladších, až na
Michaelu Hájkovou složené z nováčků, nakonec obsadilo 8. místo.
U starších jsme byli plni očekávání, neboť hlídka vedená
Veronikou Davidovou si po celou dobu vedla skvěle. Kvůli trochu
zbytečné chybě při obvazové technice však nakonec skončili „až“
pátí. Druhá hlídka starších obsadila deváté místo.

24. duben 2013: Výtvarná soutěž „Vykoumej komiks“
Další výtvarná soutěž s názvem „Vykoumej komiks“, které se tentokrát zúčastnili žáci ze
třídy 4.A, dala prostor nápaditým kreslířům kreslířům. V této soutěži šlo především o nápad a
originalitu a samozřejmě i výtvarné zpracování. Práce dětí byly k dalšímu posouzení
organizátorům odeslány 24. dubna 2013.

25. duben 2013: Beseda pro 2.B „Poezie v pro děti“ v knihovně
Naše škola již tradičně spolupracuje s městskou knihovnou, která pro žáky pořádá besedy na
různá literární témata. Tentokrát přijali pozvání do knihovny žáci 2.B. Paní knihovnice Jana
Šimková si pro ně připravila velmi pěkné povídání o dětské poezii. Děti se seznámily s řadou
básníků píšících dětskou poezii a vyslechly si spoustu zajímavých ukázek. Samy si na básníky
zahrály, když se pokoušely vytvářet a doplňovat rýmy. Úplně nakonec si mohly knížky, které
je zaujaly, prohlédnout a případně zrovna vypůjčit.

25. duben 2013: Přednáška o Vietnamu a Kambodži
Ve čtvrtek 25. dubna 2013 se pro třídy 8.A a 9.A konala přednáška na téma „Vietnam a
Kambodža“. Našim žákům své cestovatelské zážitky vyprávěl a fotografie prezentoval pan
Jaroslav Špelda. Děti se zájmem vyslechly informace o zajímavých místech, setkáních
s místními obyvateli i o průběhu pohřbu kambodžského krále.

26. duben 2013: Okresní kolo v malé kopané
V pátek 26. dubna 2013 se
v Trutnově konal turnaj
v malé kopané. Na turnaj do
Trutnova se dostavilo pět
družstev. Hrálo se za
krásného slunečného počasí
na
stadionu
s umělým
povrchem. Naši chlapci
začali opravdu bojovně a na
začátku si vytvořili několik
gólových šancí, schopnost
úspěšně zakončit střelou do
soupeřovy branky se však
ukázala být největší slabinou. V průběhu dalších zápasů se objevila druhá slabina, a to
nedostatečná kondice našich hráčů, kteří soupeřům přestali stačit v běhu a tím nebyli schopni
zajistit adekvátní obranu. Naši chlapci nakonec obsadili poslední páté místo po prohrách 1:3
se ZŠ Mládežnická Trutnov, 1:5 s Gymnáziem Hostinné, 0:4 s Gymnáziem Trutnov a remíze
1:1 s Gymnáziem Vrchlabí.
30. duben 2013: Beseda pro 2.A o knize „Mistr čaroděj“ v knihovně
Tak trochu bát se v úterý 30. dubna 2013
přišla do knihovny 2.A při příběhu chlapce
Krabata, který se stal učedníkem Mistra
čaroděje. Stejnojmenná kniha libereckého
rodáka Otfrieda Preusslera inspirovaná
lužickosrbskými pověstmi byla předlohou
animovaného filmu Karla Zemana, ale také
operního, muzikálového a baletního
zpracování. Na jeho ztvárnění v provedení
tanečního studia Light se žáčci chystají 24.
května do Prahy. Ředitelka knihovny Jana
Šimková dětem na příběhu ukázala význam
přátelství a sílu lásky a sama byla
překvapená jejich reakcemi a otevřeností. Svým poutavým vyprávěním snad dokázala získat i
několik nových čtenářů.
30. duben 2013: Výtvarná soutěž s ADROU
Další výtvarná soutěž, které se zúčastnili žáci I. i II. stupně, byla pořádána organizací ADRA.
Každým rokem přináší žákům téma, které rozvíjí pocit spoluodpovědnosti za vývoj našeho
světa. Tématem letošního ročníku bylo: „Cestou po moři, po souši, vzduchem aneb z místa na
místo“. Do soutěže jsme 30. dubna 2013 odeslali celkem 13 obrázků (3 za I. stupeň a 10 za II.
stupeň). Úkolem žáků bylo ke svým dílům také napsat text na téma: „Co bys vyprávěl cizinci
o Čechách?“. Tato vyprávění byla zajímavá, plná rozmanitých nápadů. Uvádíme alespoň
úryvky z některých prací žáků:
 Cizinci bych vyprávěla o krásných a malebných zákoutích Čech. Určitě bych
nezapomněla na Krkonoše, odkud pocházím. Nejvyšší horou Krkonoš je Sněžka.
V současné době se na ni staví nová lanovka, takže je ta stará mimo provoz. Proto








bychom na její vrchol vystoupili pěšky. Cestou bych mu ukázala některé vzácné
rostliny, které rostou jen tady, například violku sudetskou. Vyprávěla bych i o historii
Krkonoš, o tom, kde pramení Úpa, a vysvětlila bych mu, jaký význam má Úpské
rašeliniště.
Mým snem je proletět se v horkovzdušném balónu a celé Krkonoše tak vidět jako na
dlani. A na takový výlet bych pozvala i cizince, abych mu ukázala, jak jsou Krkonoše
krásné. (Andrea Pátrová, 8.A)
Cizince bych pozvala na dobrý oběd a u plného talíře knedlíků, zelí a vepřového masa
bych mu vyprávěla o naší zemi. Začala bych takovými milými zlozvyky nás Čechů.
Například bych se zmínila o vožení řízků na výlety či dovolené a o ponožkách
v sandálech. U dobrého piva bych mu pak samozřejmě vyprávěla i o jiných věcech.
Ale myslím si, že tohle by mělo větší úspěch než pouhé vyprávění. Vždyť každý jsme
jen člověk a občas je potřeba vzít to s nadhledem. :) (Aneta Staníková, 9.A)
Českou republiku neznám moc dobře, jelikož jsme se sem přestěhovali před třemi lety.
Ale jedno vím jistě, je to krásná země, která toho mně i mé rodině hodně dala.
Navštěvuji Základní školu Bratří Čapků v Úpici. Úpice je malé město, které mi
dodává energii a člověk se tam rozhodně nenudí. Poznala jsem tam hodně skvělých
lidí, přátel, učitelů, kteří mě toho hodně naučili. Nedávno jsme se přestěhovali do
nedalekého Trutnova. Je to tam jiné a větší, ale ne moc odlišné. Jestli bych to měla
zhodnotit, tak si myslím, že lidé tady v Česku jsou přátelštější, spolehlivější a
ochotnější než v mé rodné zemi.
Musím se však přiznat, že většinu Česka znám jen z předmětu zeměpis. Navštívila
jsem zatím je několik míst. Nejvíc si pamatuji rodinný výlet do Prahy nebo také výlet
do Janských Lázní a na Černou horu. Praha je na můj vkus moc velké a rušné město.
Je tam spousta památek, ale já bych tam bydlet nechtěla. Všechna místa, kde jsem
doposud byla, jsem si uchovala ve svých vzpomínkách a samozřejmě do budoucna
plánuji navštívit i další krásná místa v České republice. (Monika Billiová, 8.A)
Ráda bych ti ukázala rodný kraj mé maminky, kde se mi moc líbí. Teplickoadršpašské skály vyhledává mnoho turistů a horolezců. Některá skaliska tam
připomínají různé věci, například homoli cukru. V Adršpachu je u vstupu do skal
velké azurové jezírko s krásným ostrůvkem uprostřed. Natáčelo se tu hodně pohádek.
A určitě bych tě vzala i na zříceninu Bischofstein. Je tam krásná příroda. V létě se tu
vyskytuje velké množství vážek. Po výstupu na rozhlednu bychom zašli na limonádu
do zámečku. (Rozálie Térová, 2.A)

30. duben 2013: Okrskové kolo Poháru rozhlasu
Běhy – právě tato atletická dovednost byla největším problémem
našich reprezentantů na okrskovém kole v Poháru rozhlasu, které
se konalo poslední dubnový den na hřišti v Malých
Svatoňovicích.
Všichni sportovci byli rozděleni do čtyř kategorií – mladší a
starší dívky, mladší a starší chlapci. Soutěžilo se ve sprintu na 60
m, vytrvalostním běhu, skoku dalekém, skoku vysokém, štafetě
4x60 m, vrhu koulí (starší kategorie) a hodu kriketovým míčkem
(mladší kategorie). Každý závodník mohl startovat maximálně ve
dvou disciplínách a štafetě.

Po celé dopoledne byla k vidění řada výborných výkonů, bohužel
především ze strany žáků a žákyň konkurenčních škol. Některých
individuálních medailí se však dočkali i naši žáci jako např.
Renata Galuščáková (6.A) a Ladislav Nyklíček (7.A) v hodu
kriketovým míčkem, Eliška Buryšková (9.A) v běhu na 800 m
nebo Jiří Zákravský (9.A) ve vrhu koulí. V součtu výsledků
jednotlivých kategorií naší škole však ani tyto dílčí úspěchy
nepomohly. Starší i mladší dívky obsadily poslední páté místo,
starší a mladší chlapci byli o stupínek lepší a ve výsledném
pořadí jim patřila „bramborová“ příčka.
Neúspěch na Poháru rozhlasu znamenal i celkový propad
v pořadí Grand Prix. O jeden bod nás porazilo i místní
gymnázium, a tak jsme obsadili nepopulární páté místo.

30. duben 2013: Filipojakubská noc
Jedna z dalších tradičních akcí, které se naše škola účastní, je oslava Filipojakubské noci. Celé
čarodějnické řádění bylo 30. dubna 2013 odpoledne zahájeno soutěžemi pro děti a možností
svézt se koňským povozem. Potom již přišla chvíle pro malé „můrky“ ze školního Sborečku,
které zazpívaly ve dvou vstupech pět písniček, a malé „ježibabky“ nejen z naší školy, ale i
z místní Základní umělecké školy, jež zatančily svůj čarodějnický tanec. Ani tentokrát je
sladké poděkování za vystoupení neminulo. Poté následovala přehlídka masek a vyhodnocení
těch nejzdařilejších, a tak si některé čarodějky odnesly odměnu navíc. Nakonec se většina
zúčastněných přesunula na Dlouhé Záhony, kde čarodějné rejdění pokračovalo dále.

KVĚTEN

6. květen 2013: Soutěž Čára“
Soutěž pro žáky 1. až 4. ročníku pořádaná
v pondělí 6. května 2013 měla s původní,
všem známou čárou pramálo společného.
V malé tělocvičně byly použity dvě čáry –
startovní a cílová. Každý z 81 účastníků
dostal pět mincí, se kterými se postavil na
startovní čáru a snažil se je hodit co možná
nejblíže k cílové čáře. Rozhodčí vybrali tři
čáře nejbližší mince a změřili jejich
vzdálenost. Součet těchto vzdáleností

stanovil výsledné pořadí. Nejvýše se umístili
ti, jejichž součet byl nejmenší. Z kategorie
žáků 1. ročníku to byl Lukáš Hofman (41
cm), mezi druháky kralovala Natálie
Komárková (40 cm), nejúspěšnějším
třeťákem se stal Filip Turek (32 cm) a vůbec
nejlepší výkon předvedl v kategorii žáků 4.
ročníku Vojtěch Kryštof (28 cm). Šestkrát se
žákům podařilo trefit přímo čáru, přičemž
dvakrát to byl Vojtěch Šivák.
7. květen 2013: Soutěž „Evropské státy“
V úterý 7. května 2013 proběhla další ze soutěží určených pro
žáky 5. až 9. ročníku, tentokrát na téma „Evropské státy“.
Celkem 18 soutěžících bylo
rozděleno do dvou kategorií
(5. a 6. ročník a 7. až 9.
ročník), přičemž soutěže se
zúčastnili dokonce i dva
čtvrťáci. Úkolem soutěžících
bylo správně doplnit tabulku
s názvy států, hlavními městy
a vlajkami.
V mladší kategorii se nejlépe
vedlo Michalu Černému
(4.A), který jako jediný neudělal chybu. Mezi staršími žáky
zvítězil Vít Levinský (7.A). Svými znalostmi nás ovšem
příjemně překvapili i mnozí další.
7. květen 2013: Kinderiáda
Kinderiáda jsou atletické závody pro děti druhých až pátých tříd základních škol v ČR. Děti
se takto mohou seznámit s atletikou a atmosférou opravdových závodů zábavnou formou a
přiblížit se tak tomuto nádhernému sportu. Jak již samotný název závodů napovídá, slovo
Kinderiáda vzniklo inspirací z produktové řady výrobků Kinder, které distribuuje společnost
Ferrero Česká. 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 15. 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
moderuje všechna kola Kinderiády. Opět se
zde děti setkaly s mimosoutěžními
disciplínami Kids´Athletics a hrami Kinder,
které jim krátily čas mezi jednotlivými soutěžními disciplínami.
Naši závodníci se 7. května 2013 umístili na výborném 8. místě z 28 škol Královéhradeckého
kraje. Vynikající výkon podaly Kristýna Jakubčaninová, která s přehledem vyhrála běh na 60
m, a Rozálie Térová, která zvítězila ve skoku z místa.
Na Kinderiádě se soutěží v těchto disciplínách:
- běh na 60 m (všichni účastníci, dle
ročníků)
- skok daleký z místa (žáci 2.
ročníku)
- hod plným míčem 1 kg (žáci 3.
ročníku)
- hod kriketovým míčkem (žáci 4.
ročníku)
- skok daleký z rozběhu (žáci 5.
ročníku)
- štafeta 4 x 60 m (4 vybraní zástupci
školy)
Naši školu reprezentovali:
 Rozálie Térová a Patrik Fabián (oba z 2.A), Kristýna Jakubčaninová, Matyáš Lacko a
Daniel Balog (všichni ze 3.A), Eliška Mesnerová, Jiří Pecháček a Veronika Čiháková
(všichni ze 4.A), Lenka Hrušková (5.A) a Matyáš Nývlt (5.B)
9. květen 2013: Exkurze na Policii ČR
Ve čtvrtek 9. května 2013 se děti ze 4. a 5.
třídy za krásného jarního počasí vypravily za
poznáním další z úpických významných
staveb, do domu č. p. 265, v němž dnes sídlí
Policie České republiky. Vila byla postavena
pro MUDr. Antonína Čapka a rodina
Čapkova zde bydlela až do roku 1907, kdy ji
zakoupil R. Morawetz. Naši žáčci si nejprve
prohlédli tématické nástěnky s fotografiemi a
texty o historii budovy a na obrázcích
poznávali jednotlivé členy rodiny Čapkovy a
povídali, co vše si o vile a jejích obyvatelích
zapamatovali z předchozích hodin. Poté

jeden z policistů provedl děti dalšími prostorami přízemí, aby si prohlédly kanceláře s částí
původního mobiliáře. Pak se děti nahrnuly do cely a shodly se, že být v ní sám zavřený až dva
dny by rozhodně nikdo nechtěl. Pan policista malým návštěvníkům ještě ukázal garáž se
služebním automobilem a šatnu s posilovnou, kde chlapci zkoušeli zvedat činky. Nakonec
dětem půjčil na prohlédnutí pistoli, které se hlavně děvčata hodně bála, zvlášť koloval i
zásobník. Cestou do školy děti debatovaly o tom, jak těžkou práci policisté mají.
9., 13., 16., 17. a 20. květen 2013: Besedy se zdravotní a preventivní tématikou
V průběhu měsíce května proběhlo na naší
škole několik přednášek se zdravotní a
preventivní tematikou, které uspořádala
školní preventistka Věra Nývltová. Ve
čtvrtek 9. května 2013 besedovali žáci osmé
třídy s pracovnicí RIAPSu v Trutnově o
návykových látkách a o náplni práce a
službách poskytovaných touto organizací. O
týden později besedovali žáci 6.A o
aktuálním
problému
dnešní mládeže, o
kyberšikaně.
Pro
děvčata ze stejné třídy
byla ještě připravena beseda s MUDr. Kroftovou, gynekoložkou, která
dívky seznámila se správnými zásadami intimní hygieny a zodpověděla
jejich četné dotazy. V pátek 17. května se žáci 8.A od Bc. Kalužné
dozvěděli důležité zásady a význam správného držení těla a dokonce si i
zacvičili a „srovnali“ záda“. Poslední přednáška se zdravotní tématikou
byla připravena pro žáky osmé třídy. Tématem byla obezita, bulimie a
anorexie. Žáci byli informování o projevech a následcích poruch příjmu
potravy, bulimie a anorexie. Zajímavým doplněním byly fotografie a
především film s autentickou výpovědí žen, které bojují s anorexií.

13. květen 2013: Dějepisný program „Jak válčili husité“ v 7.A
V pondělí 13. května 2013 zavítal do naší
školy
opět
pan
Daniel
Richter
z královéhradecké společnosti Dějeprava,
aby žákům sedmého ročníku přiblížil dobu
husitských válek. S našimi žáky se setkal
poměrně nedávno při projektu Den ve
středověkém městě, úvod programu o
husitství proto sestával hlavně z opakování
toho, co si děti pamatují o rozdělení
středověké společnosti, způsobu oblékání a
jeho odlišností podle společenského
postavení majitele oděvu. Pan Richter
současně vysvětloval, jaké zbraně a
„ochranné pomůcky“ používali zástupci jednotlivých vrstev. Když byl oblečen jeden sedlák a
dva měšťané z řad žákovských dobrovolníků, ujal se pan lektor role křižáka a názorně dětem

předvedl bojovou taktiku husitů, včetně
způsobu boje na vozových hradbách.
Seznámil žáky s husitskými zbraněmi od
cepu a praku přes nože, sekery a meče až po
zbraně palné. Houfnici ukázal pan lektor
„pouze“ v podobě modelu, hákovnici
předvedl skutečnou a dokonce v bojové akci
i s výstřelem. Děti napjatě sledovaly
zapalování troudu a doutnáku, složitý proces
manipulace se střelným prachem i obtížné
zamíření, a když se třídou ozval ohlušující
výstřel, všechny sebou trhly a vzápětí
nelibostí pokrčily nosy, protože výstřel
provázela i typická vůně spáleniny. Když pak zjistily, že výstřel z houfnice byl asi tisíckrát
hlasitější, svorně středověké bojovníky i jejich koně litovaly. Poté pan Richter pustil ukázku
z filmu Otakara Vávry Jan Žižka a vysvětlil na ní žákům husitskou taktiku v bitvě u
Sudoměře, sedmáci si také poslechli slavný chorál Kdož jsú boží bojovníci. Na závěr položili
žáci několik dotazů a vyzkoušeli si oblečení, ochrannou zbroj i zbraně.

13. květen 2013: Okresní kolo Pythagoriády
V pondělí 13. května 2013 se na Gymnáziu Trutnov konalo okresní kolo Pythagoriády,
matematické soutěže, v rámci které žáci během 60 minut řeší 15 úloh. Reprezentovali nás
v něm vítězové našich školních kol – Vít Levinský za 7. ročník a Pavel Růžička za 8. ročník. I
když jsme se tentokrát nedočkali dalšího „špičkového“ výsledku, oba chlapce si zasloužili
velkou pochvalu. Skončili v první polovině „startovní listiny“ a předběhli je v podstatě jen
žáci víceletých gymnázií a matematických tříd.

14. květen 2013: Beseda „Energie – budoucnost lidstva“ v 9.A
V pondělí 14. května 2013 se v 9.A
uskutečnila přednáška na téma Energie –
budoucnost lidstva. Přednášejícími byli
zástupci agentury JLM Praha, pedagogové z
Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské
ČVUT v Praze. Během dvou vyučovacích
hodin žáci deváté třídy zhlédli několik
krátkých filmů, fotografií, grafů, tabulek,
kreseb a karikatur, vše bylo propojeno s
výkladem. Přednáška spojená s besedou
navázala na znalosti žáků získané
v předmětech matematika, fyzika, chemie a
přírodopis.

14. květen 2013: Vítězství v okresním kole zdravotnického víceboje
V úterý 14. května 2013 se na fotbalovém
stadionu v Trutnově uskutečnilo okresní kolo
hlídek mladých zdravotníků. Naši školu
reprezentovaly tři pětičlenné hlídky – jedna
v mladší kategorii (3. až 5.třída) a dvě ve starší
kategorii (6. až 9.třída). Již při registraci byli naši
reprezentanti
zaskočeni
nízkým
počtem
zúčastněných družstev – v mladší kategorii jich
soutěžilo sedm, ve starší kategorii pak osm, ale
rozhodně to nic neubralo na kvalitě závodu.
Úkolem všech účastníků bylo na devíti
stanovištích prokázat své 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.
Hlídka mladších dětí ve složení Michaela Hájková, Pavel Sobolík, Julie Térová, Eliška
Mesnerová a Michal Černý si vedla výborně. Úsměv na tváři po absolvování všech úkolů
znamenal velké očekávání, což se nakonec i potvrdilo. Naše hlídka byla mezi všemi mladšími
hlídkami nejlepší a vyhrála. Ve středu 5. červnu se tak podívá do Svitav, kde se zúčastní
krajského kola.
Nesmíme ale zapomenout ani na zbylé dvě
hlídky, které podaly také velmi dobrý výkon.
Hlídka ve složení Renata Galuščáková, Veronika
Davidová, Daniel Marek, Vendula Korubová a
Anna Šimková obsadila mezi staršími čtvrté
místo, hlídka ve složení Kateřina Morávková,
Lucie Pospíšilová, Michaela Müllerová, Monika
Billiová a Otakar Bárta pak místo sedmé.
Všichni soutěžící si zasloužili velké poděkování
nejen za předvedené výkony, ale také za
pravidelnou docházku na zdravotnický kroužek,
snahu a píli. Vedoucí kroužku paní učitelka
Šárka Paulusová řekla, že je radost pracovat
s dětmi, které zdravotnictví baví a mají o to zájem.

15. květen 2013: Vyhlášení výsledků 7. ročníku výtvarné soutěže „Rozesmátý svět“ a
výstava zúčastněných prací
Nezávislá porota ve složení Stanislav Špelda, Zdeněk Petira, Mirek Malý a Radka Šilarová
vyhodnotila nejlepší ze 120 soutěžních prací 7. ročníku výtvarné soutěže Rozesmátý svět,
letos nesoucí podtitul „Svět kouzel“. Diplomy a věcné ceny byly nejúspěšnějším malým
výtvarníkům předány panem ředitelem Martinem Zakouřilem na slavnostním vyhlášení, které
se uskutečnilo ve středu 15. května 2013 v 9:40 v jídelně ZŠ Bratří Čapků. Hosty čekalo malé
překvapení v podobě zhudebnění některých obrázků skladatelem Petrem Vaculovičem, který
za nimi vážil cestu až z dalekého Hodonína. V prostorách vedle školní družiny také proběhla
výstava všech zúčastněných prací, která probíhala do pátku 24. května 2013.

Pořadí na prvních příčkách:
Kategorie dětí do 5 let:
1. Lenka Bekrová (MŠ Havlovice) „Veselý šáša“
2.
Dominika
Davidová
(MŠ
Libňatov) - „Saxana“
3. Kateřina Lokvencová (MŠ
Suchovršice) - „Sluníčko“
Kategorie předškoláků:
1. Dorota Vojtěchová (MŠ Libňatov)
- „Saxana“
2. Petr Seidl (MŠ Libňatov) - „Harry
Potter“
Natálie
Frydrychová
(MŠ
Suchovršice) - „Kostlivec“
3. Bára Kolisková (MŠ Větrník Č. Kostelec) - „Víla Amálka a Kordulka“
Kategorie žáků 1. – 2. ročníku:
1. Lucie Šedová (ZŠ Bratří Čapků) - „Kouzelník na koni“
Julie Melicharová (ZŠ Batňovice) - „Co vykouzlila barevná plocha“
2. Zuzana Lamková (ZŠ Velké Svatoňovice) - „Čarodějnice“
3. Julie Menšíková (ZŠ Bratří Čapků) - „Víly“
Kategorie žáků 3. – 5. ročníku:
1. Michaela Špetlová (ZŠ Velké Svatoňovice) - „Čarodějnice“
2. Tomáš Kuťák (ZŠ Bratří Čapků) - „Velryba“
3. Lucie Boudyšová (ZŠ Úpice – Lány) - „Kouzelná víla“
Kategorie speciální:
Čestné uznání: Martina Möglichová „Čarodějnice“
Kategorie prostorová tvorba:
1. kolektivní práce (MŠ Havlovice –
Rybičky) - „Kouzelné postavy z PET
lahví“
2. Tomáš Dudek (ZŠ Úpice – Lány) „Drak Padrak“
3. kolektivní práce (MŠ Havlovice –
Žabičky) - „Jarní kouzlo“
Kateřina
Vodičková
(ZŠ
Havlovice) - „Kouzelník“

16. květen 2013: Pořad „Zprávičky“ ze ZŠ Bratří Čapků v Televizi JS
Ve čtvrtek 16. května 2013 spatřilo světlo světa první dílo z nového projektu Televize JS a
Základní školy Bratří Čapků „Zprávičky“. Pořad se objeví vždy zhruba jednou za měsíc a
provázet jím budou naše žákyně Veronika Davidová a Aneta Staníková. Cílem projektu je
přiblížit divákům úspěchy našich žáků či učitelů a další radosti a strasti vyplývající ze života
na Blahovce. Ve vysílání se objeví i věci, na které se při normálních reportážích nedostane.

18. květen 2013: Výlet 3.A na Odolov
V sobotu 18. května 2013 se třída 3.A vydala na výlet
do Odolova. Do Malých Svatoňovic ke studánce
dovezl děti vozem taženým koňmi pan Kuťák, tatínek
spolužáka Tomáška, k bílému kameni šli výletníci
pěšky a poté pokračovali opět vozem po Panské cestě
až k Lotrandovi do Odolova. Tam je už očekával pan
František Hlavica. U památníku a u děla dětem
vyprávěl o osvobození Odolova i Úpice, provedl je
pěchotním srubem T-S 26. Po prohlídce bunkru i
malého muzea si děti opekly buřty. Zpět do Úpice jeli
třeťáčci opět na voze, ale tentokrát po silnici a cestou
si zpívali jsme, vyprávěli vtipy a četli z legrační
knížky o darebákovi Davidovi. Navštívili Muzeum
vojenské historie regionu Jestřebí hory v Malých Svatoňovicích. Poslední zastávkou byla
zmrzlina a ledová tříšť.
22. květen 2013: Projekt „Holocaust“ v 9.A
Středa 22. května 2013 byla v 9. ročníku
věnována projektu „Holocaust“. Naši
nejstarší žáci během projektového dne
rozšířili své vědomosti o holocaustu za druhé
světové války a seznámili se s dalšími
genocidami 20. století.
Během úvodní hodiny se žáci seznámili s
odbornými pojmy souvisejícími s tématem
holocaust, poté
blíže poznávali
dějiny
Židů,
odhalovali
příčiny
nenávisti vůči tomuto etniku, poznávali metody nacistické
propagandy, vlastní průběh holocaustu a jeho důsledky i život
v koncentračních táborech, dozvěděli se, že nacisté systematicky
likvidovali i příslušníky dalších národů a lidi, kteří svým
vzhledem, způsobem života či názory nevyhovovali ideálu
árijské
rasy.
Kreslili
také
tzv.
stromy
přání, k nimž připisovali svá dnešní přání a
přání svých vrstevníků – obětí holocaustu.
Nejvíce
děti
zaujala
prezentace
představující současný stav koncentračního
tábora Osvětim-Březinka, dokumentární
film Olgy Sommerové „Sedm světel“,
mapující osudy několika židovských žen
přeživších holocaust a beseda s paní Janou
Nešněrovou, novou ředitelkou úpického
muzea, jež žáky seznámila s osudy

některých místních židovských rodin, přečetla jim úryvky ze zápisů Viléma Šrejbera a
vzpomínky pamětníků na poměry ve vyhlazovacím táboře. Paní ředitelka přinesla kromě
písemných záznamů několik velmi zajímavých hmotných památek, např. oděv vězně
koncentračního tábora, ostnatý drát s elektrouzávěrem, průkaz vězenkyně z Terezína či tamní
bankovky.
Doufáme, že projektový den přinesl našim žákům nejen nové teoretické informace, ale i
poznání, že život ve svobodě, pohodlí a bezpečí není samozřejmostí, proto je potřeba je
chránit.
24. květen 2013: 3. místo v krajském kole ve vybíjené
Velká snaha, obrovská bojovnost a touha po
vítězství – tím byly charakteristické všechny
zápasy našeho týmu v krajském kole ve
vybíjené dívek 4. a 5. tříd, které se
uskutečnilo v pátek 24. května 2013
v Kostelci nad Orlicí. Turnaje se zúčastnily
vítězné týmy z jednotlivých okresních kol. A
naše děvčata se v těžké konkurenci rozhodně
neztratila. Po jedné výhře a dvou porážkách
v posledním zápase nastoupila v přímém
souboji o třetí místo proti ZŠ Lázně
Bělohrad. V základní hrací době zápas
skončil
smírně,
takže
rozhodovalo
prodloužení. V napínavé koncovce se pak děvčatům podařilo udržet těsné vedení a tím získat
umístění na stupních vítězů. Diplom a medaile za 3. místo už byly příjemnou odměnou za
skvělý výkon celého týmu. Tento vynikající výsledek lze určitě zařadit mezi největší
sportovní úspěchy školy za posledních několik let.
30. květen 2013: Dětský den pro děti z mateřských školek
Na
naší
škole
nezapomínáme
na
Mezinárodní den dětí. Stalo se již tradicí, že
každoročně pořádáme dětský den nejen pro
žáky naší školy, ale i pro děti z místních i
okolních mateřských škol. Tentokrát to bylo
ve znamení pohybu – Cvičím, cvičíš,
cvičíme. A tak
se ve čtvrtek 30.
května
2013
naše tělocvična
hemžila
červenými,
modrými,
zelenými a žlutými tričky 154 mrňousků, kteří si přišli se svými
učitelkami protáhnout svá tělíčka a vyzkoušet, co všechno
dokáží.
Na děti čekalo mnoho různých atrakcí – tradičně se skákalo
v pytlích a prolézalo látkovými tunely, přenášely se míčky od
jednoho kruhu ke druhému, házelo se na cíl, ručkovalo se po

žebřinách, balancovalo na minikladině či skákalo na trampolínách. Na všech stanovištích
dětem pomáhali v plnění úkolů naši třeťáci a čtvrťáci.
Nakonec nám děti nakreslily na památku obrázek, proběhly se po malé tělocvičně s overbaly a
spokojené odcházely s taškou naplněnou drobnými dárky a dobrotami.
31. květen 2013: Dětský den pro žáky I. stupně naší školy

V pátek 31. května 2013 jsme do velké tělocvičny pozvali žáky I. stupně na oslavu
Mezinárodního dne dětí. Připravili jsme pro ně podobné atrakce jako pro jejich mladší
kamarády z mateřinek. Zdoláváním jednotlivých úkolů získávaly děti žetonky, které si už
tradičně vyměňovaly v krámku za mlsky 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 opět vydařil na jedničku.

ČERVEN

4. červen 2013: Soutěž v poznávání rostlin pro žáky 1. až 4. ročníku
V úterý 4. června 2013 soutěžily děti ze 2. až
4. třídy o největšího znalce rostlin. Žáci 1. a
2. ročníku poznávali 15 rostlin, žáci 3. a 4.
ročníku 20 rostlin. Děti se mohly připravovat
celý měsíc – na chodbě v 1. patře pro ně paní
učitelky vytvořily výstavku živých rostlin,
kterou pravidelně obměňovaly, k učení také
sloužily
nástěnky
s obrázky
všech
55 soutěžních rostlin. Ne každý se však
připravoval tak důsledně, jako vítězové

jednotlivých kategorií. V kategorii druháků a
třeťáků dokonce muselo o prvních třech
místech rozhodnout množství správně
uvedených druhových názvů rostlin. Jsme
rádi, že máme na 1. stupni tak zdatné
přírodovědce. Mezi prvňáky zvítězili Natálie
Košková a Adam Linek (oba z 1.B), mezi
druháky nejlépe obstála Michaela Horáková
(2.B), kategorii třeťáků opanovala Johanka
Cachová (3.A) a čtvrťákům kraloval Kryštof
Menšík (4.A).

5. červen 2013: Krajské kolo zdravotnického víceboje
Družstvo mladších dětí ve složení Michaela Hájková, Julie Térová, Pavel Sobolík, Michal
Černý a Eliška Mesnerová se 5. května 2013 ve Svitavách zúčastnilo krajského kola
Zdravotnického víceboje, kam jako vítěz okresního kola postoupilo. Děti ošetřovaly
zraněného boxera a horolezkyni, popáleninu, odpovídaly na teoretické otázky ze zdravovědy,
předváděly transport raněného, házely na basketbalový koš nebo poznávaly dopravní značky.
V mimosoutěžních úkolech (dopravní značky, teorie ze zdravovědy, znalosti o Červeném
kříži, hod na koš) obsadili naši reprezentanti čtvrté místo z devíti hlídek, v soutěžních úkolech
(ošetřování poranění, obvazová technika, transport) pak místo šesté.

5. červen 2013: Návštěva žáků 2. třídy v ateliéru malíře Miroslava Malého
Cesty osudů bývají spletité, stejně jako ta, díky které se malíř a grafik Miroslav Malý ocitl
nejprve v Úpici a která ho nyní odvádí zpátky do jeho rodiště, do Vamberka. V Úpici prožil
mnoho krásných let v kruhu svých přátel výtvarníků. Jeho grafická i malířská tvorba potěšila
a stále těší spousty výtvarných příznivců na desítkách výstav v okolí, ale i za hranicemi. Je
velká škoda, že Úpici opouští člověk takových kvalit.
Děti ze 2. třídy naší školy této příležitosti využily a 5. června 2013 navštívily pana Malého
před odjezdem v jeho ateliéru, kde si nejen prohlédly část jeho tvorby, ale i vytvořily pod jeho
vedením vlastní monotyp. Na rozloučenou mu popřály mnoho inspirace a krásných obrázků v
jeho novém působišti.

5. až 7. červen 2013: Ekologický kurz 8.A
Ve středu 5. června 2013 se
účastníci již 13. ekologického
kurzu vedení paní učitelkou Věrou
Nývltovou a panem Martinem
Dytrychem vydali přes povodněmi
sužovanou Svobodu nad Úpou
vstříc třídennímu ekologickému
dobrodružství v Peci pod Sněžkou.
První den byla na programu túra
přes Richterovy boudy, Modrý a

Obří důl zpět do Pece do Sněžkou, druhý
den čekala naše žáky trasa přes Obří důl,
Obří sedlo, Luční boudu, Výrovku a
chalupu Na Rozcestí a poslední den výlet
na Jelení louky. Během kurzu probíhala
řada her, účastníci si sami vařili a uklízeli
a vysloužili si velké pochvaly za
mimořádně aktivní přístup k těmto
povinnostem i vzorné chování.

6. červen 2013: Výlet 1. tříd na Staré hrady
Ve čtvrtek 6. června 2013 vyrazili prvňáčci za vrchním čarodějem Archibaldem I. na
pohádkový hrad a zámek Staré Hrady nedaleko Jičína.
Po vydatné svačince je čekal prohlídkový okruh Hrad a zámek s novinkou – Dračí královskou
komnatou. Viděli, jak se žilo za císaře pána Františka Josefa I., ale hlavně spousty draků,
dráčků, dračích princů, princezen a rytířů, vil a skřítků. Paní průvodkyně čarodějnice dětem
dokonce domluvila osobní audienci u Jeho Veličenstva dračího krále Rozumbraďáka XVI. v
Dračí královské komnatě.
Potom se všichni řádně posilnili a utratili skoro všechny penízky za suvenýry. Děti se
podívaly do Čarodějné bestyjoly s živými zvířátky – viděly kozu, ovečky, bažanty, hrdličky,
krysáky, šváby a další havěti a potvůrky.
Posledním okruhem provázel naše prvňáčky sám rytíř řádu templářů. Postupně prošli mnoha
místnostmi – lesním a ledovým královstvím, rodinkou starohradského obra, vodnickou a
čertovskou domácností, pohádkovou hladomornou, kolem ochočeného draka a palácem
plným skřítků. Úžasní byli obří smaragdoví draci.
9. červen 2013: Pomoc postiženým povodněmi
Těžké chvíle, které přinesly letošní povodně, vzbudily v lidech obrovskou vlnu solidarity.
Lidé pomáhají nejrůznějšími způsoby. Děti ze druhé třídy naší školy pomohly prodejem svých
půvabných monotypů vytvořených ani ne týden před záplavami v dílně malíře a grafika
Miroslava Malého. Vše se uskutečnilo ve spolupráci s Aukční síní Vltavín. Výtěžek z aukce
byl věnován na povodňové konto nadace ADRA.

10. červen 2013: Výlet 2. tříd na OK Ranč
V pondělí 10. června 2013 se obě 2. třídy
vydaly na OK Ranch u Pardubic. Třebaže
pršelo, děti si zábavu nenechaly pokazit.
Střílely ze vzduchovky, jezdily na koni,
rýžovaly zlato a prohlížely si zvířata –
pštrosice, muflony, kozy, ovce, koně, daňky
a další. Po obědě se druháčci podívali na
koňské rodeo. Perníkovou chaloupku už ale
neviděli, neboť v pondělí byla zavřená. Výlet
se dětem velmi líbil.

11. červen 2013: Mandala před školou
V úterý odpoledne 11. června 2013
namalovali sedmáci během hodiny výtvarné
výchovy barevnými křídami na asfaltové
ploše před vchodem do školy květinovou
mandalu. Tibetští mniši písek z barevných
mandal rozdávají přihlížejícím a také jako
požehnání vracejí zpět do přírody, nejčastěji
do tekoucí vody. Tu naši smyl po několika
dnech déšť.

12. červen 2013: Rekapitulace soutěže se SEZNAMEM.CZ
Jako již tradičně uspořádal náš
největší
internetový
portál
SEZNAM.CZ soutěž pro třídní
kolektivy
základních
škol
a
odpovídající
ročníky
víceletých
gymnázií. Do soutěže se přihlásilo 1
654 družstev z celé ČR. Celá akce
probíhala od března do května 2013 a
byla rozdělena na tři základní a jedno
finálové kolo.
V průběhu osmi týdnů žáci odpovídali
na osmdesát soutěžních otázek. Při
jejich řešení využili vědomosti
získané při výuce a také projevili schopnost vyhledávat na internetu. Soutěž byla letos
obohacena o novou matematickou počítačovou hru „Abaku“. A právě odehrání této náročné
logické hry bylo podmínkou pro další postup. Z každého soutěžního kola bylo vybráno 12

nejúspěšnějších týmů, které získaly nejvíce bodů a následně obdržely mnoho věcných cen od
sponzorů této akce.
Po uzavření posledního základního kola bylo vyhlášeno finálové kolo, do něhož postoupily
týmy, které správně zodpověděly otázky všech tří kol a absolvovaly hru „Abaku“. Ve
finálovém kole odpovídaly soutěžící na dalších deset otázek a odehráli hru „Abaku“ nejvyšší
náročnosti. Absolutním vítězem se stal kolektiv, který správně zodpověděl všech deset otázek
a dosáhl v počítačové hře nejvyšší počet bodů. Hlavní cenou bylo vybavení učebny
informatiky moderními tablety.
V soutěži se představilo i sedm našich týmů, které zastupovali členové počítačového kroužku:
Ondřej Toman, Vojtěch Ott, Jiří Šťovíček, Daniel Marek, Daniel Malínský, Vít Levinský a
Petr Dufek. Je třeba také poděkovat i všem žákům, kteří v rámci vyučovacích hodin
informatiky a komunikačních technologií pomáhali při vyhledávání neznámých pojmů na
internetu. A jak dopadli? Naše družstva se rozhodně neztratila, a přestože jedno zaváhání
(jedna špatná odpověď ze sedmdesáti) je stálo postup do finále, v dílčích kolech zaznamenala
vynikající výsledky. Největší poděkování patří bojovníkům ze 7.A Petru Dufkovi a především
Vítu Levinskému, letošnímu vítězi okresního kola matematické olympiády, kteří se nejlépe
vypořádali se všemi nástrahami již zmiňované matematické hry. Díky chlapcům naše škola
třikrát po sobě obsadila druhé místo, a tím získala mnoho zajímavých dárků a předmětů.
Brzy od Seznamu.cz dorazilo pět velmi těžkých krabic, které ukrývaly 54 igelitových tašek
s tímto obsahem: Velká kniha kvízů, Stravitelná věda, antistresový balón, transparentní pončo
v obale s karabinou, barevný zvýrazňovač, silikonový náramek, voskovky, držák na
plechovky, píšťalka, blok, klíčenka, čistítko na mobil, tričko „Seznam“ a sportovní láhev
s uhlíkovým filtrem. Ceny velmi potěšily a budou jistě i motivací pro další soutěže.
13. červen 2013: Pasování prvňáků na čtenáře
Dne 13. května 2013 se prvňáčci dostavili do městské knihovny, aby byli pasování na čtenáře.
Nejprve však museli projít přezkoušením – povídali si s paní knihovnicí jak správně s
knížkami zacházet a naopak, co se s nimi nesmí dělat, přiřazovali obrázky podle počátečních
písmen, luštili různé přesmyčky v rýmovačkách, lámali si jazýčky při jazykolamech a každý
četl úryvek z pohádky, kterou pak dětem paní knihovnice celou dočetla. Všichni nakonec
„zkoušku“ úspěšně zvládli. Poté před po rytířsku poklekli na jedno koleno písmenkovým
králem a král děti poklepáním mečem na rameno pasoval na čtenáře. Malí čtenáři dostali
pamětní list, řád čtenáře, spoustu dalších dárků a kdo měl vyplněnou přihlášku, mohl si hned
nějakou knihu vypůjčit.
13. a 14. červen 2013: Výlet 5. tříd na Ostaš
Ve dnech 13. a 14. června 2013 se třídy 5.A
a 5.B vydaly na školní výlet do chatové
osady Ostaš. Na programu byl výlet do skal,
kde děti prošly Horní a Dolní labyrint,
Kočičí skály a Sluj českých bratří. Ve
volném čase pak hrály fotbal, vybíjenou a
šipkovanou. Ráno byl nástup a snídaně, poté
následoval
úklid
chatek,
dopolední
procházka a volný čas. Po obědě byla ještě
chvilka volna a pak už páťáci rychle
pospíchali na autobus. Výlet se vydařil a
všem se velmi líbil.

14. červen 2013: Výsledky celoročních sběrových soutěží
Odměnou nejlepším třídám sbírajícím papír byl 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 byli vyhodnoceni a odměněni i nejlepší sběrači v rámci
jednotlivých tříd. Podmínkou bylo minimálně 100 kg doneseného papíru.
Pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd:
1. 5.A 430,06 kg/žáka; Jan Jansa 4 650,0 kg
2. 1.B 215,70 kg/žáka; Natálie Košková 3 343,0 kg
3. 3.A 168,42 kg/žáka; Evelína Polová 2 190,0 kg
4. 2.A 158,82 kg/žáka; Petr Vrána 1 779,0 kg
5. 4.A 94,73 kg/žáka; Milan Ševc 1 493,0 kg
6. 7.A 49,16 kg/žák;a Lukáš Čudka 493,0 kg
7. 2.B 46,50 kg/žáka; Jan Hruška 671,0 kg
8. 5.B 40,94 kg/žáka; Matyáš Nývlt 650,0 kg
9. 6.A 34,08 kg/žáka; Andrea Čudková 493,0 kg
10. 9.A 30,78 kg/žák;a Jiří Zákravský 608,0 kg
11. 1.A 30,60 kg/žáka; Lucie Srnová 315,0 kg
Celkem jsme letos sebrali 26 026,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 100,10
kg. Pro porovnání v loňském roce jsme měli sesbíráno 27 391,0 kg s průměrem 101,49 kg na
žáka.
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
1. Jan Jansa (5.A) 4 650,0 kg
2. Natálie Košková (1.B) 3 343,0 kg
3. Evelína Polová (3.A) 2 190,0 kg
4. Petr Vrána (2.A) 1 779,0 kg
5. Bára Procházková (5.A) 1 514,0 kg
Celkem jsme také sesbírali 41 706 vybitých baterií (vloni to bylo 40 456).
Sběr vybitých baterií:
1. Leona Kubasová (3.A) 20 071 ks
2. Natálie Košková (1.B) 4 539 ks
3. Jiří Šťovíček (6.A) 3 984 ks
4. Milan Ševc (4.A) 2 361 ks
5. Klára Zárubová (2.B) 1 653 ks
Dohromady jsme letos sesbírali 31.486 plastových lahví (vloni to bylo 37.382) a 85.022
plastových kelímků (vloni to bylo 71.304).
Sběr plastových lahví:
1. Lucie Srnová (1.A) 5 860 ks
2. Daniela Maršíková (3.A) 5 860 ks
3. Jan Jansa (5.A) 4 684 ks
4. Evelína Polová (3.A) 4 447 ks
5. Leona Kubasová (3.A) 3 075 ks
Sběr plastových kelímků:
1. Sabina Kubasová (1.A) 13 667 ks
2. Jakub Mádr (2.A) 12 205 ks
3. Jiří Zákravský (9.A) 6 867 ks
4. Leona Kubasová (3.A) 6 056 ks
5. Johanka Cachová (3.A) 4 699 ks

Dohromady jsme letos sesbírali 365.982 plastových víček (vloni to bylo 481.156) a 672.439
kovových víček (vloni to bylo 1.131.228).
Sběr plastových víček:
1. Petr Rychlík (7.A) 31 400 ks
2. Pavel Benko (5.A) 21 450 ks
3. Sabina Kubasová (1.A) 19 819 ks
4. Karolína Matysková (4.A) 18 030 ks
5. Kryštof Vojtěch (4.A) 17 500 ks
Sběr kovových víček:
1. Karolína Matysková (4.A) 180 410 ks
2. Pavel Benko (5.A) 84 900 ks
3. Kateřina Šprincová (6.A) 67 500 ks
4. Jan Jansa (5.A) 49 908 ks
5. Tomáš Kuťák (3.A) 35 840 ks
14. a 15. červen 2013: Víkendovka pro prvňáčky „Rekordyáda“
V pátek 14. června 2013 v 16:00 hodin se prvňáčci sešli před školou, na zádech batohy,
v rukou spacáky a v očích jiskřičky radosti, ale i trochu nejistoty, co je vlastně čeká. Společně
jsme se přemístili do tělocvičny, kde všechno probíhalo.
Po ubytování a svačince „přijela“ agentura „Dobrou noc prvňáčkové“. Rozdala dětem
startovní čísla a akreditace, tedy oprávnění účastnit se všech disciplín, kterými byly např.
LETEC – složit z papíru vlaštovku a poslat ji co nejdál, SKOKAN – za 1 minutu skočit
snožmo co nejvíce přeskoků přes švihadlo, ZVĚROLÉKAŘ – z novinového papíru vytrhat
v časovém limitu co nejdelšího hada, ZEDNÍK – z kostiček postavit co nejvyšší komín,
ÚŘEDNÍK – přenést co nejvíce papírků nasátých brčkem na určené místo, ŽOKEJ – osedlat
velký balón a doskákat na něm do cíle, OPTIK – poslepu vyndat z pytlíku co nejvíce koleček.
Čas utíkal jako voda a najednou byla tma, ale před spaním ještě děti stihly společnou
procházku noční školou, kterou je provázela paní učitelka svítící na cestu svíčkou.
Ráno prvňáčci posnídali, uklidili svou „noclehárnu“ a věnovali se dalším disciplínám,
tentokrát to byly METEOROLOG – sestavování puzzle s obrázky počasí, UKLÍZEČKA – co
nejrychleji sesbírat plastová víčka na trase a doběhnout do cíle, MALÍŘ – fixou uchycenou
mezi prsty nohy nakreslit co nejkrásnější sluníčko a ELEKTRIKÁŘ – nabít třením o sebe
igelitový pytlík a přilepit ho na dřevěné „žbrlení“ před radiátory. Závěrem víkendovky
proběhlo vyhodnocení disciplín, předání diplomů a sladkých odměn. Nikdo neodcházel
s prázdnou.
17. červen: Atletické finále žáků I. stupně
V pondělí 17. června 2013
uspořádala ZŠ Úpice - Lány
Atletické finále pro žáky I.
stupně. Zúčastnili se ho žáci
těchto škol: ZŠ a ZUŠ Rtyně v
Podkrkonoší,
ZŠ
Malé
Svatoňovice, ZŠ Úpice – Lány
a ZŠ Bratří Čapků Úpice.
Soutěžilo se ve skoku dalekém,
v hodu kriketovým míčkem,
běhu na 50 metrů a ve

vytrvalostním běhu. Všichni závodníci svými výbornými výkony přispěli k vzorné
reprezentaci naší školy. V celoroční soutěži škol okrsku Úpice ve sportovních disciplínách
Grand Prix (I. stupeň) jsme se umístili opět na 1. místě.
Naši školu reprezentovali:
2. a 3. třída
 Dívky: Kristýna Jakubčaninová, Leona Kubasová, Nikola Winklerová, Johanka
Cachová, Agáta Hebká, Rozálie Térová, Barbora Peterová (1.tř.). V této kategorii
získaly 1. místo a pohár.
 Chlapci: Matyáš Lacko, Patrik Fabián, Matěj Vosmek, Jan Vodák, Miroslav Gabčan,
Alexander Lacko, Filip Turek, Vojtěch Petera ( 1.tř.). V této kategorii získali 3. místo.
4. a 5. třída
 Dívky: Anna Marie Řeháková, Lenka Hrušková, Karolína Součková, Eliška
Mesnerová, Veronika Čiháková, Julie Térová, Michaela Hájková. V této kategorii
získaly 3. místo.
 Chlapci: Filip Luštinec, Dominik Endlich, Matyáš Nývlt, Vojtěch Ott, Ondřej Toman,
Daniel Balog, Michal Černý, Jiří Pecháček. V této kategorii získali 2. místo.
Umístění jednotlivců:
2. a 3. třída:
1. místo – Johanka Cachová – hod
kriketovým míčkem
1. místo – Kristýna Jakubčaninová –
skok daleký
1. místo – Kristýna Jakubčaninová –
běh 50 m
2. místo – Rozálie Térová – skok
daleký
2. místo – Leona Kubasová – běh 50
m
2. místo – Leona Kubasová – běh
300 m
3. místo – Matyáš Lacko – běh 50 m
4. a 5. třída:
1. místo – Filip Luštinec – skok
daleký
2. místo – Filip Luštinec – běh 50 m
2. místo – Anna Marie Řeháková –
hod kriketovým míčkem
2. místo – Vojtěch Ott – hod
kriketovým míčkem
2. místo – Matyáš Nývlt – běh 650 m
3. místo – Balog Daniel – hod
kriketovým míčkem
3. místo – Michal Černý – běh 650 m
3. místo – Lenka Hrušková – běh 600
m

17. červen 2013: Jan Jareiš vítězem celoročního turnaje
v šipkách
Na 32 soutěžících se zúčastnilo již 7. ročníku celoroční soutěže
v šipkách „301 single out“. Ze čtyř osmičlenných skupin
postoupilo celkem 16 nejlepších, kteří pak o vítězství bojovali
systémem PLAY OFF. Suverénem celé soutěže byl Jan Jareiš
(7.A), který během celého turnaje nepoznal hořkost porážky. A to
ještě jeho základní skupina B měla velmi silné složení. Vždyť
druhý ve skupině, Tomáš Balcar (9.A), nakonec dosáhl na
stříbrný stupínek. Bronzovou příčku pak obsadila nejlepší dívka
– Michaela Müllerová (8.A).

17. červen 2013: Soutěž o nejlepšího žáka ve vědomostních a dovednostních soutěžích
Rekordních 127 bodů nasbíral v letošním roce Vít Levinský v soutěži „O NEJLEPŠÍHO
ŽÁKA ŠKOLY VE VĚDOMOSTNÍCH A DOVEDNOSTNÍCH SOUTĚŽÍCH“. Nejvíce
bodů získal za své vítězství v krajském kole astronomické olympiády. Ještě více ceněný je
pak jeho úspěch v okresním kole matematické olympiády, kde v těžké konkurenci suverénně
zvítězil. Škoda jen, že se Vítek po vítězství ve školním kole zeměpisné olympiády nemohl
z důvodu nemoci zúčastnit okresního kola, kde měl také velkou šanci na úspěch. Druhý
v pořadí Pavel Růžička slavil největší úspěch také v krajském kole astronomické olympiády,
kde obsadil výborné 4. místo. Celkem 52 žáků získalo v celoroční soutěži minimálně 1 bod.
Pořadí nejlepších:
1. Vít Levinský (7.A) 127 b.
2. Pavel Růžička (8.A) 71 b.
3. – 4. Michaela Müllerová (8.A) 34 b.
Kateřina Knížová (8.A) 33 b.
5. Simona Knížová (6.A) 32 b.
6. Vendula Korubová (6.A) 25 b.
7. Diana Neureiterová (8.A) 24 b.
8. – 9. Kristýna Balcarová (9.A) 23 b.
Radim Kejzlar (9.A) 23 b.
10. Tereza Jareišová (7.A) 20 b.
11. – 12. Lenka Kejzlarová (7.A) 18 b.
Anna Šimková (6.A) 18 b.
13. – 14. Daniel Marek (6.A) 17 b.
Šárka Winklerová (7.A) 17 b.
15. Jiří Štovíček (6.A) 14 b.

18. červen 2013: Tomáš Balcar a David Beier zvítězili v celoročním turnaji ve stolním
fotbálku
Dramatickými boji ve vyřazovací části skončil 7. ročník školního turnaje ve stolním fotbálku.
Po více než 70 odehraných zápasech se jeho vítězi stali Tomáš Balcar a David Beier z 9.A.
Stříbrné medaile vybojovali Pavel Šrejber a Ladislav Záliš (oba taktéž z 9.A) a bronzové
medaile patří největšímu překvapení celého turnaje, dívčí dvojici ze 7.A ve složení Tereza
Jareišová a Lenka Kejzlarová.

19. červen 2013: Pomoc Davídkovi
Davídkovi je rok a půl. Od narození má bolestivé křeče, svalové
napětí a epilepsii. Nemůže sám sedět, ani se batolit jako jiné
děti. Dalším problémem je u něj každodenní zvracení, které ho
v mnoha směrech brzdí. Velmi by mu pomohla intenzivní
rehabilitace, která je však velmi nákladná. Proto Hitrádio
Vysočina vyhlásilo sbírku „Víčka pro Davídka“. Sběrem a
následným prodejem víček od PET lahví by tak chtělo tuto
léčbu zaplatit. Naše škola se rozhodla do této dobročinné akce
také zapojit a na „konto“ sbírky odeslala přes 200.000 víček.
Poděkování patří firmě ICOM transport a.s., která zdarma
zajistila odvoz a především pak všem sběračům plastových
víček, kteří svojí sběrovou aktivitou přispěli na dobrou věc.

21. červen 2013: 2.A na výletě v Odolově a
Jívce
Po rekordně vysokých teplotách konečně
příjemné ráno čekalo třídu 2.A v pátek 21.
června 2013, kdy se vydala na výlet do Jívky
a Odolova. V Jívce děti navštívily firmu Kůs
a syn, která vyrábí ubrusy, povlečení a další
textilní zboží. Bunkr v Odolově měl zavřeno,
a tak ve stínu stromů v Odolově postavily
děti domečky pro broučky a měly ohromnou
radost, když se jim tam nějaký nastěhoval.
Cestou zpět některé spokojeně usnuly. Byl to
pro ně jistě pěkný den.

21. a 25. červen 2013: Preventivní představení „Medvědi nevědí“

V preventivním divadelním představení „Medvědi nic nevědí“ zaměřeném na vztahy mezi
dětmi se kolektivně předvedli žáci čtvrté třídy. Se svou třídní učitelkou Marií Hubálovskou
od března pilně trénovali své vystoupení určené pro děti z mateřských školek z Úpice a okolí.
Projekt byl financován z fondů EU ve spolupráci s paní Mikeskovou z Pedagogicko-

psychologické poradny v Trutnově. V prostředí velice hezkých kulis zhotovených paní
asistentkou Světlanou Holmanovou se v pátek 17. června 2013 vydařila generální zkouška.
„Zkušební“ publikum při ní tvořily děti z prvního stupně. V úterý 21. června čekala účinkující
dvě představení pro mateřské školy, od 9.00 a od 10.00. Po jejich skončení dostali předškoláci
ještě omalovánku. V pátek potom děti hrály pro rodiče a další pozvané hosty.

25. červen 2013: Třída 2.A na výstavě
obrazů Viléma Pokorného
Ne každé město se může pochlubit takovým
množstvím výtvarných umělců jako Úpice.
Třída 2.A navštívila poslední týden před
prázdninami výstavu vloni zesnulého malíře
Viléma Pokorného, jehož sláva sahá daleko
za hranice naší republiky. Výklad nové
ředitelky muzea paní Jany Nešněrové spolu
s více než dvoustovkou umělcových obrazů
byl zajímavý i pro naše malé žáčky.

26. červen 2013: Výlet pro nejlepší žáky
do Špindlerova Mlýna
Výlet pro nejlepší žáky školy proběhl ve
středu 26. června 2013. Všichni odjeli
objednaným autobusem krátce po desáté
hodině do akvaparku ve Špindlerově Mlýně,
kde se věnovali vodním radovánkám a
užívali si různých vodních atrakcí.

27. červen 2013: Rozloučení se žáky IX.A
Ve čtvrtek 27. června 2013 jsme se rozloučili při slavnostním odpoledni ve školní jídelně se
žáky 9. ročníku. Za přítomnosti zástupců města, rodinných příslušníků i zaměstnanců školy
byla žákům naposledy předána vysvědčení s razítkem Základní školy bratří Čapků. Žáci si
připravili program s několika kulturními vystoupeními, poděkovali rodičům i zaměstnancům
školy a předali jim malé kytičky. Akci ozvláštnilo pěvecké vystoupení naší absolventky
Lenky Lautschové. Slavnostní odpoledne pak zakončila společná píseň všech absolventů.

