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POČTY TŘÍD A ŽÁKŮ, VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, PRACOVNÍCI
ŠKOLY, ŠKOLSKÁ RADA
Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo naši školu 270 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 107 dětí a nabízející 15 zájmových útvarů, do kterých docházelo 211 žáků, a školní
jídelna schopná připravit denně až 450 obědů.
Žáci 1. až 9. ročníku byli vzděláváni podle ŠVP Blahováček, který byl pozměněn a
znovu vydán 2. září 2013.
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 9. ročníku byl také integrován žák se svalovou
dystrofií a ve 3. 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 24 žáků, z toho 21 žáků z 9. ročníku, 1 žák z 8.
ročníku a 2 žáci ze 7. ročníku. Žáci byli umístěni následovně: 71% žáků bylo přijato na
studijní obory středních škol (1 žák na gymnázium, 4 žáci na střední školy technického
zaměření a 12 žáků na ostatní střední školy). Zbylí žáci byli přijati na obory středních
odborných učilišť. Čtyři žáci (tj. 16% žáků pátých tříd) byli přijati ke studiu víceletého
gymnázia.
K zápisu do 1. tříd přišlo celkem 64 žáků. Do 1. tříd bylo přijato 52 žáků (z toho 13
dětí s odkladem z předchozího roku) a 12 žákům byl dán odklad.

PŘEHLED TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014
Třída Třídní učitelé

Celkový počet žáků Dívek Chlapců

I.A

Mgr. Marie Hubálovská

23

13

10

II.A

Mgr. Eva Prouzová

22

11

11

II. A

Mgr. Radka Řeháková

25

13

12

II.B

Mgr. Veronika Prouzová

19

12

7

III. A

Mgr. Daniela Mikešová

16

8

8

III.B

Mgr. Jaroslava Koukolová

22

12

10

IV. A

Mgr. Blanka Pavlásková

24

16

8

V. A

PaedDr. Věra Nývltová

25

12

13

Celkem za I. stupeň:

176

97

79

VI. A

23

8

15

VII. A Mgr. Šárka Kratochvílová

27

14

13

VIII. A Mgr. Renata Kafková, PhD.

23

6

17

IX. A

21

11

10

Celkem za II. stupeň:

94

39

55

Celkem za školu:

270

136

134

Ing. Jitka Pulkrábková

Ing. Jaromír Beránek

PRACOVNÍCI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014
Kolektiv zaměstnanců školy doznal v letošním školním roce několika změn. Na naší škole
v tomto školním roce již nepůsobila Eva Effenberková, DiS. Jako učitelka I. stupně a
angličtiny na II. stupni nastoupila Mgr. Jaroslava Koukolová. Na škole i nadále působili nově
čtyři asistenti pedagoga. Konkrétní personální obsazení pracovních míst přináší následující
přehled:

Celkem: 32 zaměstnanců (z toho 26 žen)
z toho: 25 pedagogických pracovníků
(z toho 2,5 vychovatelek a 4 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,
27 let

Ing. Jaromír Beránek

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

Mgr. Marie Hubálovská

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

Mgr. Renata Kafková, Ph.D.

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

Mgr. Jaroslava Koukolová

učitelka na I. stupni
Pedagogická fakulta UK v Praze
učitelství pro I. stupeň základní školy, anglický jazyk
2 roky

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. Šárka Kratochvílová

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

Mgr. Daniela Mikešová

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

PaedDr. Věra Nývltová

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

Mgr. Blanka Pavlásková

učitelka na I. stupni,
Pedagogická fakulta v Hradci Králové,
učitelství pro I. stupeň základní školy,
31 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,
3 roky

Ing. Jitka Pulkrábková

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

Mgr. Radka Řeháková

učitelka na I. stupni,
Pedagogická fakulta v Hradci Králové,
učitelství pro I. stupeň základní školy,
23 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)
15 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 2013/2014 se pedagogové zúčastnili 15 akcí v rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků. Dvě učitelky absolvovaly a zdárně ukončily vzdělávací program
„Specifické vývojové poruchy učení a chování“.
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.
• Kratochvílová Šárka, Mgr.
Spolupráce mezi školskou radou a školou fungovala výborně.

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Chování:

I. pololetí

II. pololetí

2. stupeň
3. stupeň

6 (2,2 %)
4 (1,5 %)

7 (2,6 %)
6 (2,2 %)

Omluvené absence:
I. pololetí: 9 583 (průměr na jednoho žáka: 35,53)
II. pololetí: 12 304 (průměr na jednoho žáka: 45,57)
Neomluvené absence:
I. pololetí: 14 (průměr na jednoho žáka: 0,05)
II. pololetí: 32 (průměr na jednoho žáka: 0,12)
Prospěch na konci školního roku 2013/2014:
Třída Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo
I.A

22

20

2

0

I.B

21

18

3

0

II.A

24

18

6

0

II.B

19

14

5

0

III.A

17

9

8

0

III.B

22

12

10

0

IV.A

24

11

13

1

V.A

23

9

12

2

VI.A

21

5

12

4

VII.A

27

6

16

5

VIII.A

23

6

14

3

IX.A

21

6

15

0

VOLNOČASOVÉ A PREVENTIVNÍ AKTIVITY, ŠKOLNÍ KLUB
Na škole realizujeme podobně jako v letech minulých Minimální preventivní program.
Školní preventistka PaedDr. Věra Nývltová vytvořila Krizový plán školy a podílela se na
organizaci řady preventivních akcí, z nichž nejvýznamnější byly programy na zlepšení vtahů
ve třídách V.A a 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 2013/2014:
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 názvem „Agrese v životě“

•

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

•

9. ročník: program „Láska ano, děti ještě ne“, přednáška na téma AIDS, sbírka na
podporu boje proti AIDS

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 (2. ročník) – vedoucí: Mgr. Veronika Prouzová
• BASKETBAL (6. – 9. ročník – 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: Ing.
Martin Just
• FLORBAL (dívky i chlapci ze 7. – 9. ročníku) – vedoucí: Mgr. Martin Dytrych
• HRÁTKY S ANGLIČTINOU (3. ročník) – vedoucí: Mgr. Silvie Žďárská
• KORÁLKOVÁNÍ (dívky ze 6. – 9. ročníku) – vedoucí: Mgr. Silvie Žďárská
• KREATIVNÍ TVOŘENÍ (dívky z 1. – 5. ročníku) – vedoucí: Mgr. V. Prouzová, Mgr.
R. Řeháková
• LITERÁRNÍ KROUŽEK (3. – 9. ročník) – vedoucí: Mgr. Daniela Mikešová
• MLADÝ HASIČ (1. – 9. ročník) – vedoucí: Tomáš Petira
• MLADÝ KAMERAMAN (5. – 9. ročník) – vedoucí: Ing. Jaromír Beránek
• NĚMECKÝ JAZYK (8. ročník) – vedoucí: Mgr. Renata Kafková, PhD.
• POČÍTAČOVÝ KROUŽEK (5. – 9. ročník) – vedoucí: Ing. Jaromír Beránek
• SBOREČEK (1. – 5. ročník) – vedoucí: Mgr. Radka Řeháková
• STOLNÍ TENIS (6. – 9. ročník) – vedoucí: Václav Král
• STŘELECKÝ KROUŽEK (6. – 9. ročník) – vedoucí: Václav Král
• TOPOGRAFICKÝ KROUŽEK (6. – 9. ročník) – vedoucí: Václav Král
• VÝTVARNÝ KROUŽEK (1. – 4. ročník) – vedoucí: Mgr. Daniela Mikešová
• ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK (4. – 9. ročník) – vedoucí: Mgr. Šárka Kratochvílová
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 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
Největší novinkou školního roku 2013/2014 byla nová okna na celé budově prvního stupně a
vymalování všech prostor, kde byla okna vyměněna. Ruku v ruce s touto změnou probíhalo
odstranění vlhkosti v přízemí téže budovy. Obě tyto velké akce proběhly za finančního
přispění Města Úpice.
Do dvou tříd byl pořízen nový nábytek, přičemž v jedné z nich pracovali žáci i na
zakoupených noteboocích.
Další novinkou bylo wi-fi připojení v celé škole, které fungovalo již od konce června 2013.
Z peněz Evropské unie (program „Peníze školám“) byla zakoupena již čtvrtá interaktivní
tabule.

PREZENTACE ŠKOLY
I v letošním školním roce pokračovalo mnohaleté vydávání školního časopisu „Trhlej
svět“, na jehož vytváření se podíleli především Mgr. Martin Dytrych a Mgr. Veronika
Prouzová, stránku s úkoly z anglického jazyka vytvářela Mgr. Silvie Žďárská.
Mgr. Eva Prouzová téměř 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

především Vendulou Korubovou a Renatou Galuščákovou ze třídy VII.A a Veronikou
Davidovou z VIII.A. Na práci pro Televizi JS se významně podílel zástupce ředitele Mgr.
Martin Dytrych, který se žáky II. stupně natočil film „Hra“.
Do čtvrtého 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.
Pro milovníky výtvarného tvoření byly určeny dva kurzy scrapbookingu. Nemálo návštěvníků
přilákalo netradiční sportovní dopoledne a školička nanečisto. Značnému zájmu veřejnosti se
již tradičně těšily sportovní akce Úpická laťka, Blahovka Cup a premiérový ročník
florbalového ZADY Cupu. Kultury milovné spoluobčany potěšila četná vystoupení školního
Sborečku, výtvarná soutěž „Rozesmátý svět“, školní akademie „Z Čapkovy zahrady“ a nově i
výstavy fotografií našich žáků ve školní jídelně. Naše škola také spolupořádala významné
kulturní akce, např. besedu se spisovatelkou a moderátorkou Halinou Pawlowskou či
cestopisné pořady o Barmě pana Stanislava Špeldy a o Indii a Indonésii pana Josefa Kučery.

8. až 12. červenec 2013: Tábor školní družiny v Janských Lázních
Je již mnohaletou tradicí, že školní družina při ZŠ Bratří Čapků v červenci pořádá letní tábor
pro děti z 1. až 4. třídy. A tak celkem 29 dětí a tři paní učitelky – paní Věra Pázlerová, Eva
Jansová a Mgr. Šárka Kratochvílová – strávili týden od 8. do 12. července 2013 na
Hoffmanově boudě v Janských Lázních. I přes to, že na letošním táboře bylo hodně prvňáčků,
vše proběhlo bez vážnějších problémů.
Během pěti dnů se soutěžilo (lístečkovaná, kroužkovaná, mířená apod.), skotačilo u chaty,
chodilo na výlety (centrum Janských Lázní, Černá hora, pramínek lásky), jezdilo na výlety
(vyhlídková jízda vláčkem), ale také táborníci plnili tlapičky, které jsou obdobou známých
bobříků. Jednalo se o tlapičku mlčení, odvahy, dobrého skutku a zručnosti. Posledně
jmenovanou tlapičku všichni splnili bez problémů – s nástrahami v lanovém centru si rádi
poradili. S tlapičkou mlčení už to však bylo horší. Pusinka některým táborníkům jela a jela.
Odvahu všichni prokázali při stezce odvahy a dobrý skutek? Ten nebyl problém získat.
Stačilo uklidit pokoj, srovnat boty, vynést koš, uklidit stoly a židle po snídani, obědě či večeři.
Aby se všichni mohli doma maminkám i tatínkům pochlubit, jak se jim dařilo, každá soutěž
byla vyhodnocena (vždy po jednotlivých ročnících) a tři nejlepší si odnesli diplom, sladkost a
drobnou věcnou cenu. Každý táborník na závěr také obdržel diplom se splněnými (či bohužel
nesplněnými) tlapičkami a samozřejmě nějakou tu sladkost.

ZÁŘÍ

2. září 2014: Slavnostní zahájení nového školního roku
V pondělí 2. září 2013 přivítali třídní učitelé děti ze 2. až 9. ročníku v jejich kmenových
třídách, poté pan ředitel prostřednictvím školního rozhlasu přednesl projev. Žáci byli
seznámeni s novinkami, které se během prázdnin udály v pedagogickém sboru i v budově
školy. Děti si ještě rozdělily šatní skříňky.

2. září 2013: Slavnostní vítání prvňáčků
V pondělí 2. září 2013 přivítala naše
škola do svých řad nové prvňáčky.
Ve školní jídelně, kde slavnost
probíhala, se jich sešlo čtyřicet
sedm. Podpořit je přišli i jejich
rodiče, sourozenci, prarodiče a paní
učitelky z mateřinek. Děti ve škole
přivítal pan ředitel Martin Zakouřil.
Dětem popřál, 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 vystoupení šikovných
druhaček a třeťaček děti pronesly
slavnostní slib prvňáčka. Nakonec se
rozdělily ke svým paním učitelkám
Marii Hubálovské a Evě Prouzové a
ty si je odvedly do krásně
vyzdobených
tříd,
kde
se
stali
opravdoví
z předškoláčků
školáci.

5. září 2013: Konkurz na redaktorky a kameramany Blahovka TV
Ve čtvrtek 5. září 2013 se konal konkurz na redaktorky a kameramany naší Blahovka TV.
Budoucí kameramani dostali dva úkoly, které museli s kamerou v ruce zvládnout, redaktorky
se představovaly, byly dotazovány, četly připravený text a mluvily do mikrofonu.
Ze 17 uchazeček na místa redaktorek byly vybrány: Monika Billiová (9.A), Johanka Cachová
(4.A), Renata Galuščáková (7.A), Vendula Korubová (7.A), Eliška Mesnerová (5.A), Kateřina
Morávková (9.A), Lucie Pospíšilová (9.A), Anna Marie Řeháková (6.A), a Julie Térová (5.A).
Z 8 uchazečů na místa kameramanů byli vybráni: Daniel Marek (7.A), Jakub Riedl (9.A),
Anna Šimková (7.A), Jiří Šťovíček (7.A), Kryštof Vojtěch (5.A). Tým pracoval pod vedením
Renaty Galuščákové.

12. až 13. září: Kurz pro zlepšení vztahů v 5.A

Třída 5.A vyrazila ve čtvrtek 12. září 2013 pod dohledem PaedDr. Věry Nývltové a ing. Jitky
Pulkrábkové na dvoudenní kurz do Velké Úpy. Cíle kurzu byly dva: poznat se s novou třídní
učitelkou, paní Věrou Nývltovou, a vylepšit vztahy ve třídě. Kurz byl pro obě strany velmi
přínosný a zúčastnila se ho prakticky celá třída.
Děti byly ubytovány v chatě Foměnka, kam musely od autobusu dojít pěšky a navíc si samy
povlékaly postele. Po ubytování se vyrazili páťáci na túru na Růžohorky. Po návratu si
nachystali pozdní oběd a věnovali se připravenému preventivnímu programu. Večer na ně
čekal táborák a opékání špekáčků a
klobás.
Preventivní
aktivity
pokračovaly i po večeři a následující
den dopoledne. Žáci si nenásilnou a
hravou formou vštěpovali zásady
správného chování v kolektivu –
nehádat se, pomáhat si, neodmlouvat
a také to, že vždy mluví jen jeden.
Po opět vlastnoručně připravené
snídani děti uklidily pokoje a odešly
na oběd do nedaleké restaurace. Poté
je čekal odjezd zpět domů a hlavně
uvádění nabytých dovedností a
vědomostí do praxe ve všedních
dnech školní výuky.

18. září 2013: Bobík road show
Naše škola se účastní projektu „Mléko do škol“, což znamená, že již šestým rokem si naši
žáci mohou kupovat mléčné výrobky za velmi přijatelné ceny. Pro naše nejmenší žáky byl na
18. září 2013 připraven program „Bobík road show“ (tedy jako náhrada za ne zrovna
povedené Bobíky v poslední dodávce). Vše se nakonec uskutečnilo v Divadle Aloise Jiráska,
což vedení školy přivedlo k nápadu pozvat i děti z mateřských školek a ostatních úpických
škol. Program byl plný soutěží a zábavy. Děti se pobavily při hodinách zpěvu, tělocviku či
matematiky. Jejich partnery se na hodinu stali Bobík, pejsek, ježek, pan školník a
konferenciér Jirka. Z reakcí dětí bylo patrné, že se jim tato akce velmi líbila.

24. až 26. září 2013: Kurz pro zlepšení vztahů v 6.A
Poslední zářijový týden,
konkrétně od 24. do 26. září
2013, se novopečení šesťáci
vydali na preventivní kurz
do Pece pod Sněžkou na
chatu Betyna. Krátce po
ubytování vyrazili účastníci
na výlet do Obřího dolu,
poté následoval preventivní
program a po večeři ještě
debata o vztazích ve třídě,
které se k překvapení paní
třídní
učitelky
Jitky
Pulkrábkové i paní učitelky
Věry Nývltové protáhla do
pozdních hodin. Druhý den děti vyrazily ke zbytkům staré lanovky na Sněžku, u které hrály
různé hry. Po obědě absolvovaly túru přes Obří a Modrý důl zpět do Pece pod Sněžkou. Opět
se věnovaly hrám a úkolům, které měly zlepšit vzájemné vztahy mezi spolužáky.
Anna Marie Řeháková a Karolína Součková o kurzu napsaly následující báseň:
Betyna a příroda
Dojeli jsme na Betynu,
snědli jsme si svou svačinu.
Následoval oběd dlouhý,
polévka a těstoviny.
Pak jsme se šli procházet,
poznali jsme krásný svět.
Viděli jsme spoustu věcí,
třezalku a potok celý.
V Betyně je pohoda
a také velká zábava.
Brouků je tam jako máku,
máme se tu jako v zámku.

27. až 28. září 2013: Veselá víkendovka
První letošní víkendovka na ZŠ
bratří Čapků se konala 27. až 28. září
2013 a byla určena žákům 4. a 5.
ročníku.
Její
název
„Veselá
víkendovka“ sám o sobě naznačuje
mnohé o programu. Hlavním cílem
bylo pobavit se a odpočinout si od
školních povinností. Pro účastníky
byly připraveny legrační prezentace
fotek a videí na téma děti, zvířata a
kutilové, při kterých se přítomní
opravdu zasmáli. Na diskotéce se
zase vyřádili při současných hitech a
zahráli si různé hry. A samozřejmě
nemohly chybět soutěže. Ty se
tentokrát rozdělily do tří skupin.
Byly to soutěže pro jednotlivce
(evoluce, podlézání laťky, čepicová,
židličková), dvojice (Kufr, běhání
v obruči) a družstva. Pro družstva
byly vybrány především soutěže, při
kterých museli jejich členové hodně
spolupracovat.
Zajímavostí
je
překonání rekordu školy v podlézání
laťky. Držitelkou nového rekordu o
hodnotě 37 cm je Daniela Mikešová
ze 4.A.

ŘÍJEN

1. říjen 2013: Do knihovny pro dort aneb prvňáčci na exkurzi v knihovně
Pro dorty se většinou chodí do
cukrárny, v knihovně se zase půjčují
knížky. A přesto si prvňáčci v úterý
1. října 2013 z knihovny přinesli do
školy dva krásně nazdobené dorty.
Paní knihovnice Jana Šimková totiž
pozvala dvě třídy nejmenších žáčků
na první „seznamovací“ návštěvu
knihovny. Prvňáčci si prohlédli
dětské oddělení, popovídali si o
knížkách, které znají, a dozvěděli se,

že si je zde mohou vypůjčit. Také si
společně povídali o tom, jak se o
knížky dobře starat a co knihy
nemají rády, ba co jim přímo škodí.
Pak jim paní knihovnice přečetla
pohádku o dráčkovi a děti soutěžily,
kdo k ní namaluje hezčí obrázek. A
protože se všechny děti moc snažily,
za odměnu dostaly velký dort a
jejich obrázky budou po celý rok
zdobit knihovnu.

1. říjen 2013: Zahájení XV. ročníku školní florbalové ligy
První říjnový den roku 2013 byl zahájen již XV. ročník školní florbalové ligy. Hrálo se
systémem každý s každým dvakrát. V základní části tak každé mužstvo absolvovalo 10
zápasů, poté následovala vyřazovací část. Hracími dny byly úterý a čtvrtek. Mužstvo si
kdykoliv mohlo přidat na soupisku dalšího hráče, ovšem pouze takového, který nebyl na
soupisce jiného mužstva. Přestupy mezi mužstvy byly povoleny před vyřazovací částí. Rozpis
zápasů, výsledky a tabulky byly po vypracování panem Dytrychem k dispozici na nástěnce
v 1. patře.
DO XV. ROČNÍKU FLORBALOVÉ LIGY SE PŘIHLÁSILA TATO MUŽSTVA:
• FC DRACI: Pavel Benko, Dominik Endlich, Patrik Ferenc, Filip Luštinec, Martin
Mencl, Vojtěch Ott
• FC KLÁDY: Lukáš Čudka, Zdeněk Čudka, Jakub Dytrych, Tadeáš Haase, Vojtěch
Kubec, Petr Rychlík
• FC KŘIKLOUNI: Matěj Buryšek, Michal Černý, Veronika Čiháková, Filip Kaplan,
Martin Křížek, Julie Térová
• FC ZDISLAVA SKOČDOPOLE: Lukáš Aman, Petr Formánek, Martin Lacko, Andrea
Pátrová, Pavel Růžička, Petr Vlček
• OLD STARS: Martin Dytrych, Renata Galuščáková, Tereza Jareišová, Lenka
Kejzlarová, Martin Zakouřil
• SLENDRMENI: Jakub Kábele, Martin Kroužel, Daniel Malínský, David Nývlt, Vít
Pulchart

1. říjen 2013: Exkurze 4.A na Černou horu
V úterý 1. října 2013 ráno nepřišli čvrťáci do školy, ale nastoupili do autobusu a jeli do
Janských Lázní, kde vyjeli kabinkovou lanovkou na Černou horu. Zde se prošli po naučné
stezce a okolo vysílače, navštívili rozhlednu svatého Huberta, poznali Černohorské rašeliniště
a viděli mrtvý les. Zpáteční cesta vedla děti kolem Modrých kamenů zpět k autobusu, který je
plné dojmů a zážitků odvezl zpět do Úpice.

1. říjen 2013: 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 1. října 2013
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 nominaci poznamenalo několik změn, které jsme byli nuceni (především) z důvodu
onemocnění na poslední chvíli udělat, a tak závodili i žáci, kteří nejsou výkonnostně nejlepší.
Nicméně všichni naši reprezentanti se snažili podat v rámci svých možností co nejlepší výkon
a vybojovat pro školu dobré umístění. Nakonec jsme obsadili čtvrté místo.
Konečné pořadí:
1. ZŠ Úpice – Lány
2. ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
3. Gymnázium a SOŠ Úpice
4. ZŠ Bratří Čapků Úpice
5. ZŠ Malé Svatoňovice

Přehled našich reprezentantů a jejich časů (uvedený čas je v sekundách):
• Renata Galuščáková (7.A; 40,3), Daniel Marek (7.A; 56,2), Vít Levinský (8.A; 47,0),
Lukáš Aman (9.A; 49,2), Andrea Čudková (7.A; 44,7), Daniel Kadaník (9.A; 43,4),
Monika Billiová (9.A; 50,7), Richard Billi (8.A; 43,8), Veronika Davidová (8.A;
46,3), Petr Formánek (9.A; 45,9), A. M. Řeháková (6.A; 49,9), Dominik Moronga
(8.A; 46,1), Michaela Müllerová (9.A; 45,9), Jakub Riedl (9.A; 44,7), Vendula
Korubová (7.A; 51,5), Marián Ferenc (8.A; 44,6), Kateřina Šprincová (7.A; 50,1), Petr
Rychlík (8.A; 41,2), Eliška Žlůvová (7.A; 47,4), Lukáš Čudka (8.A; 46,4), Barbora
Hilschová (7.A; 47,9), Anna Šimková (7.A; 49,5), Simona Knížová (7.A; 50,1),
Dominik Endlich (6.A; 48,2), Petr Vlček (8.A; 40,0), Filip Luštinec (6.A; 45,4),
Otakar Bárta (9.A; 47,7), Martin Kroužel (7.A; 43,8), Vojtěch Kubec (8.A; 48,1),
Andrea Pátrová (9.A; 46,3), Petr Kábele (9.A; 42,1), Karolína Součková (6.A; 50,2),
Roman Sabev (7.A; 50,8), Nika Vojnarová (9.A; 50,9), Pavel Růžička (9.A; 41,8),
Radek Šmétka (7.A; 44,6), Martin Lacko (9.A; 40,6), Nikola Mlčáková (8.A; 49,5),
Jakub Kábele (7.A; 41,9), Radek Dufka (7.A; 39,5)

2. říjen 2013: Zahájení VIII. ročníku školního turnaje ve stolním fotbálku
Ve středu 2. října 2013 odstaroval VIII. ročník celoročního školního turnaje ve stolním
fotbálku. Hracími dny byly pondělí, středa a pátek a místem konání školní klub. Rozpis
zápasů, výsledky a tabulky byly po vypracování panem Dytrychemk dispozici na nástěnce
v 1. patře.
DO VIII. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO TURNAJE VE STOLNÍM FOTBALU SE PŘIHLÁSILO 14
DVOJIC:
• Lukáš Aman + Jakub Riedl, Martin Lacko + Pavel Růžička, Jakub Kábele + Jiří
Šťovíček, Pavel Doležal + Samuel Pumpa, Tereza Jareišová + Lenka Kejzlarová, Vít
Pulchart + Roman Sabev, Martin Kroužel + David Nývlt, Daniel Malínský + Daniel
Marek, Michaela Hájková + Martin Mencl, Dominik Endlich + Vojtěch Ott, Pavel
Benko + Patrik Ferenc, Dominik Macek + Dominik Scholz, Richard Billi + Jan Jareiš,
Daniel Kadaník + Daniel Špinler

3. říjen 2013: Zátopkova pětka a stříbrný úspěch našich žáků
Ve čtvrtek 3. října 2013 zahájily
svoje zápolení o pohár Grand Prix i
mladší děti z 1. až 5. třídy. Prvním
závodem se stal, stejně jako u 2.
stupně, běh konaný na počest
legendárního Emila Zátopka –
Zátopkova pětka. Závodu se
účastnilo vždy 25 dětí z 1. až 5.
ročníku (musí být nejméně 10
dívek), každý absolvoval 200 m –
jedno kolečko na hřišti u ZŠ a ZUŠ
ve Rtyni v Podkrkonoší.

Naši závodníci odjížděli s napětím,
jak se jim povede, protože na
poslední chvíli díky nemoci přišli o
několik
výborných
běžců.
Předvedené výkony všech našich
reprezentantů však předčily všechna
očekávání a nakonec si vybojovali
výbornou stříbrnou příčku. Umístění
si vážíme i z toho důvodu, že školu
reprezentovalo hodně prvňáčků,
druháků a třeťáků, kteří mají
výborné předpoklady k tomu, aby se
dále zlepšovali a stali se tak oporami
reprezentačních družstev pro další
roky.

3. říjen 2013: Zahájení VIII. ročníku školního turnaje v šipkách
Ve čtvrtek 3. října mířili na terč první účastníci VIII. ročníku školního turnaje
v šipkách.Typem hry byl i letos systém „301 single out“. Hrálo se v osmi skupinách po pěti
hráčích každý s každým. Z každé skupiny postoupili tři nejlepší hráči. Vítězové skupin
postoupili mezi šestnáct nejlepších hráčů. Hráči na druhých a třetích místech si spolu zahráli o
postup mezi nejlepších šestnáct. Hrálo se o hlavních přestávkách. Rozpis zápasů, výsledky a
tabulky byly po vypracování panem ředitelem Zakouřilem k dispozici na nástěnce v 1. patře.
DO VIII. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO TURNAJE V ŠIPKÁCH SE PŘIHLÁSILO 40 ŽÁKŮ:
• Matěj Buryšek, Veronika Čiháková, Pavel Sobolík, Milan Ševc, Julie Térová (všichni
5.A); Nikola Beierová, Pavel Benko, Lukáš Daniš, Dominik Endlich, Patrik Ferenc,
David Hejna, Jakub Hron, Lukáš Kejzlar, Dominik Macek, Martin Mencl, Vojtěch
Ott, Dominik Scholz (všichni 6.A); Pavel Doležal, Martin Kroužel, Daniel Malínský,
Daniel Marek, Vít Pulchart, Samuel Pumpa, Roman Sabev (všichni 7.A); Richard
Billi, Zdeněk Čudka, Jakub Hájek, Jan Jareiš, Tereza Jareišová, Vojtěch Kubec,
Dominik Moronga, Petr Rychlík (všichni 8.A); Lukáš Aman, Otakar Bárta, Monika
Billiová, Daniel Kadaník, Kateřina Morávková, Michaela Müllerová, Lucie
Pospíšilová (všichni 9.A) a Martin Zakouřil

4. říjen 2013: Drakiáda pro všechny již poosmé
Podzim a pouštění draků – to k sobě jednoduše patří, a tak ani u nás to nemohlo být jinak.
První říjnový pátek se konal 8. ročník Drakiády pro všechny. Na louce za úpickou hvězdárnou
se sešlo na 160 natěšených dětí s rodiči, aby společně krotili draky zmítající se ve větru.
Počasí opravdu přálo, sluníčko svítilo a hřálo, vítr foukal. Všichni milovníci draků proto
odcházeli s úsměvem a spokojeností.

9. říjen 2013: Okrskové kolo ve florbalu
Ve středu 9. října 2013 se ve Rtyni v
Podkrkonoší konal turnaj chlapců ve
florbalu. Dopoledne do bojů zasáhli
mladší žáci. Vyrovnaný zápas sehráli
naši chlapci pouze v posledním
utkání s Gymnáziem a SOŠ Úpice a
po čtyřech prohrách obsadili
poslední místo. Vývoj zápasů ukázal,
že hoši mají obrovské rezervy
v pohybu, ve zpracování míčku i
v přesnosti přihrávky. Hlavní chybou
však byla nesoustředěnost hráčů na
hru i na vysvětlování, kdo má jaký
úkol na hřišti. Pochvalu si zasloužil
Daniel Malínský za výkon v brance.
Odpoledne se v rtyňské orlovně představili starší chlapci. V prvním zápase s gymnáziem
museli dotahovat, což se jim
v poslední
minutě
podařilo
vyrovnáním na 1:1. Druhý zápas se
vyvíjel
opačně.
Dlouho
naši
reprezentanti nad domácím týmem
vedli, v poslední minutě zápasu však
inkasovali na konečných 1:1. Ve
třetím zápase se utkali s družstvem
ZŠ Úpice – Lány. Celý zápas vedli,
měli více ze hry, ale dvě minuty před
koncem po úmyslném faulu na
obránce dostali vyrovnávací gól.
Rozhodčí ho i přes jasný faul uznal.
Půl minuty před koncem dostali naši
hráči i druhý gól a zápas prohráli. Gól padl po chybné rozehrávce tahem a neměl být uznán.
Poslední zápas naši kluci vyhráli nad ZŠ Malé Svatoňovice 6:0 a obsadili konečné 3. místo.
Celý tým byl smutný ze špatných výkonů rozhodčích a porušování pravidel.
Dopoledne patřilo mladším dívkám,
které i přes nesehranost bojovaly na
hranici svých možností a získaly 4.
místo. Všechny hráčky si vysloužily
velkou pochvalu, především pak
Renata Galuščáková za výkon
v obraně a Vendula Korubová za
dobrou střeleckou mušku.
Naše sestava:
• Andrea Čudková, Renata
Galuščáková,
Vendula
Korubová,
Anna
Marie
Řeháková, Anna Šimková,
Kateřina Šprincová, Eliška
Žlůvová

Odpoledne se do víru florbalového
turnaje vrhly starší dívky. Hned
v prvním zápasu hladce porazily
domácí Rtyni 4:1. Druhý zápas
prohrály s gymnáziem 3:6, ale drželi
se vcelku statečně. Když pak
porazily výběr ZŠ Lány 1:0, začala
se jim otevírat cestička k vysněnému
2. místu. V posledním zápase
s Malými Svatoňovicemi těsně před
koncem poločasu, za stavu 2:2, byla
velmi
nevybíravým
způsobem
faulována Dia Neureiterová. Její
zranění si vyžádalo dokonce příjezd
Záchranné služby a následnou
operaci a dlouhodobou rehabilitaci. Pod vlivem situace nakonec dívky zápas prohrály 3:4, ale
i získaly stříbrnou příčku.
Naše sestava:
• Monika Billiová, Veronika Davidová, Tereza Jareišová, Lenka Kejzlarová, Nikola
Mlčáková, Diana Neureiterová, Andrea Pátrová, Lucie Pospíšilová

11. až 12. říjen 2013: Astronomická víkendovka
Ve dnech 11. a 12. října 2013
proběhla v letošním školním roce již
druhá víkendovka, tentokrát se
zaměřením na astronomii. Hlavní
organizátorka
PaedDr.
Věra
Nývltová připravila pro účastníky
velmi zajímavý program. Ten byl
zahájen
školním
kolem
Astronomické olympiády pro žáky 6.
– 7. ročníku, v němž zvítězil Daniel
Marek ze 7.A. Druhým bodem
programu byla soutěž, v níž účastníci
hlasovali pomocí tzv. vajíček. Dále
následovala
večeře
a
hry
s astronomickou tématikou (domino
a pexeso). Poté již přišla třešnička na
dortu naší víkendovky – návštěva
místní hvězdárny, kde si naši žáci
vyslechli přednášku o Sluneční
soustavě a prohlédli pozorovací
kopuli s dalekohledy. Ke vší smůle
se předtím zatáhlo a praktické
pozorování
se
proto
nedalo
uskutečnit.
Cesta z hvězdárny byla pro některé
sice trochu strašidelnější, ale všichni

ji zvládli. Po návratu byla k vidění ještě spousta krásných fotek a pokračovalo se v hraní her.
Bylo už dost dlouho po půlnoci, když se účastníci víkendovky odebrali spát. Ráno po
probuzení pak už následovala jen snídaně, balení, úklid a cesta směrem domů.
Velké poděkování za vzornou pomoc s organizací patří Tereze Jareišové, Lence Kejzlarové a
Šárce Winklerové, za organizaci astronomické olympiády Vítu Levinskému (všichni z 8.A) a
za technickou pomoc našemu již bývalému žákovi Danielu Dolejškovi.

17. říjen 2013: Okrskové kolo v basketbalu
Ve čtvrtek 17. října 2013 se
v tělocvičně naší školy uskutečnil
turnaj úpického okrsku v basketbalu.
Letošní
sportovní
akce
jsou
natěsnané tak, že není příliš času na
přípravu žáků pro jednotlivé sporty.
Naši chlapci začali dopolední soutěž
opravdu dobře. Měli chuť hrát, plnili
své úkoly a byla vidět i touha po
dobrém výsledku. První zápas se
Rtyní vyhráli 6:0. Následoval zápas
s gymnáziem, se kterým naši
reprezentanti hráli velmi vyrovnaný
duel. Až náhodná trojka v závěru
utkání rozhodla o vítězství našeho
soupeře 5:2. Ve třetím utkání narazili na favorizovaný tým ze ZŠ Úpice – Lány a prohráli
0:16. Tady dominovala výšková převaha soupeře. V posledním zápase naši hoši vydřeli výhru
na ZŠ Malé Svatoňovice 6:4 a díky ní obsadili výsledné 3. místo.
Dívčí turnaj byl zahájen v 13.00.
Naše
družstvo
nenastupovalo
s velkým očekáváním. To bohužel
potvrdil hned první zápas, ve kterém
dívky udělaly spousty někdy velmi
zbytečných chyb. Favorizovanému
Městskému gymnáziu a SOŠ Úpice
podlehly vysoko 2:15. Druhý zápas
se ZŠ Úpice – Lány byl dlouhou
dobu vyrovnaný, nakonec však náš
tým prohrál 6:7. Podobný průběh
mělo i zápolení s hráčkami z Malých
Svatoňovic, ale ani zde naše
reprezentantky vítězství neslavily. O
našem celkovém umístění tak
rozhodoval poslední zápas se ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší. Dvacet vteřin před koncem
prohrávala naše děvčata o jeden bod a asi jen největší optimista by vsadil na jejich vítězství.
Několik sekund před koncem se jim však podařilo dát koš a ona tak zvítězila 7:6. V celkovém
součtu obsadila čtvrté místo.
Sice to byl turnaj, kde dívky udělaly hodně chyb, ale v některých chvílích se od nich
odklonilo i sportovní štěstíčko. Všechny se však snažily ze sebe vydat maximum, v rámci
možností plnit taktické úkoly a za to jim patří velké poděkování.

17. říjen: Výstava „Dědeček automobil“ v muzeu
Ve čtvrtek 17. října 2013 využili
žáčci čtvrté a páté třídy v rámci
volitelného předmětu Naše město
jedné
z posledních
příležitostí
k návštěvě
aktuální
výstavy
v místním muzeu. Výstava „Dědeček
automobil“ děti nadchla a většině
z nich se vůbec nechtělo zpět do
školy. Paní ředitelka Nešněrová a
pan průvodce dětem vysvětlili
fungování motoru a princip řazení,
nechali je vyzkoušet si startování
motocyklu a řazení na modelech,
seznámili
je
s dědečkem
automobilem značky Ford i dědečky
motocykly značek Jawa a BMW a provedli je replikou starodávné garáže. Děti si dále
prohlédli řadu tiskovin, technické výkresy, plakety, dobové lékárničky, fotografie, plakáty a
především velké množství modelů mnoha typů automobilů různých značek.

18. až 19. říjen 2013: Víkendovka From Hell to Paradise
V pátek a v sobotu 18. a 19.
října 2013 se na naší škole
konala již třetí letošní
víkendovka.
Její
název
znamená v českém překladu
„Z pekla do ráje“ a
naznačoval
nevšední
program. Účastníci zhlédli
čtyři
prezentace
na
interaktivní tabuli (Voodoo a
černá
magie,
Prokleté
filmové
role,
Pyramida
s vševidoucím
okem
a
Příběhy s anděly). Připraveny
byly
samozřejmě
také
soutěže. Jednak pro jednotlivce a dvojice (Pekelné bažiny, O nejsilnější ďábelské kopyto,
Kufr, Andělská slova, Magická čísla), ale v rámci faktoru víkendovky také pro družstva
(Latrína; Poslední propadne peklu; Vezmu si tvůj život, bejby; Ohnivá krabičko, leť; Magický
kruh; Krájím mlhu hustou jako mouka). Nechyběla ani diskotéka s řadou soutěží, při kterých
si účastníci víkendovky řádně zatančili.
Víkendovka se vydařila a díky patří všem, kteří se na její přípravě podíleli – Dianě
Neureiterové, Lucii Pospíšilové, Michaele Müllerové, Lukáši Amanovi a Jakubu Riedlovi
(všichni z 9.A).

23. říjen 2013: Podzimní tvořeníčko „Strašidláci z dýní“
Ve středu 23. října 2013 školní
jídelna doslova praskala ve švech –
tolik se zde sešlo dětí a rodičů
dychtících vyrobit si dýňové
strašidýlko. Pro jejich šikovné ruce
byly
opět
připraveny
dýně
nejroztodivnějších tvarů a velikostí –
a jen se po nich zaprášilo. Ti starší se
pokoušeli strašidláka vyrobit a
vydlabat sami, těm mladším rádi
pomohli rodiče či babičky a dědové.
Během hodinky se pod šikovnýma
rukama narodily desítky krásně
nazdobených dýňáků. Dětské oči
zářily nadšením, když se strašidlák
nakonec rozsvítil mihotavým světýlkem svíčky.
Ale to nebylo všechno. V tom všem
mumraji ještě pobíhala spousta
živých strašidláčků neboli našich
žáčků a jejich sourozenců, které
vyzdobila a namalovala paní
asistentka Holmanová s šikovnými
pomocnicemi. I o tuto aktivitu byl
mezi dětmi veliký zájem.
Letošní strašidláci se líbili, a tak
poděkování za zdařilý průběh
odpoledne
zaslouží
všichni
zúčastnění, štědří zahrádkáři, kteří
nám věnovali své výpěstky, a rovněž
velice ochotní pomocníci z řad žáků
2. stupně.

31. říjen až 1. listopad 2013: Zájezd 3.A do Prahy
Na přelomu října a listopadu se děti třetího ročníku vedené paní učitelkou Danielou
Mikešovou zúčastnily interaktivního představení Krabat. Na příběhu dospívajícího chlapce
fascinovaného temnými silami měly možnost poznat sílu přátelství a lásky. V rámci
probíhajícího festivalu Partitura, který pořádal umělecký soubor Tanečního studia Light
Základní umělecké školy Na Popelce v Praze 5, se tak staly nejen součástí tajemného příběhu,
ale směly si vyzkoušet i různé divadelní efekty, či osvětlovací techniku.
Setkání s těmito převážně mladými lidmi, kteří realizují projekty zahraniční spolupráce
(Velká Británie, Norsko, Německo atd.) a iniciují tvorbu představení majících povahu
sociálních projektů v oblastech zasažených společenskou či existenční nouzí (krajané v
rumunském a srbském Banátu, Podkarpadské Rusi, poválečném Chorvatsku atd.), pro ně bylo
jedním velkým dobrodružstvím i díky cestě vlakem, metrem a tramvají, návštěvě Petřínské
rozhledny i zrcadlového sálu, procházce noční Prahou, či přenocování přímo v divadelních
prostorách.

LISTOPAD

1. listopad 2013: Bramborová víkendovka

V pátek 1. listopadu 2013 se před naší školou sešlo 26 druháčků čekajících, co si pro ně paní
učitelky Radka Řeháková a Veronika Prouzová připravily. Rozloučili se s rodiči a vyšli vstříc
bramborovému dobrodružství.
Nejprve se všichni přesunuli do tělocvičny, aby si připravili své noční pelíšky. Poté se
druháčci přesunuli na 1. stupeň do třídy 2.A. Tam jim paní učitelky vysvětlily, co bude náplní
celé víkendovky, na co se vlastně mohou těšit. A protože víkendovka nesla název „Za
pokladem skřítka Bramboráčka“, dostali kartičky, do kterých zapisovali indicie získané za
splněné úkoly a disciplíny, např.: co nejrychleji projet slalom s kolečkem plným brambor,
proběhnout dráhu a k metám skládat a nazpět zase sbírat brambory, co nejrychleji a nejlépe
oškrábat syrovou bramboru a oloupat uvařenou bramboru, co nejrychleji nastrouhat bramboru
na struhadle. Na interaktivní tabuli zhlédly děti prezentaci na téma brambory a pohádku „Jak
jela mašinka pro brambory“. Také vyráběly bramborová tiskátka a tiskaly pytle plné brambor
a na motivy básničky „Princeznička na bále“ zdobily princezniny šaty, vybarvovaly
bramborové mandaly. Účastníky bramborové víkendovky čekala také stezka odvahy.
Sobotní dopoledne hráli druháci šipkovanou. Připravená trasa je dovedla až na okraj
Suchovršic, kde bydlí rodina Kuťákova. Pan Kuťák dětem ukázal různé stroje, které využívá
při práci na poli a na zahradě. Po návratu do školy doluštili žáčci poslední indicie a vyrazili
hledat slíbený poklad.

Veliké poděkování patří našim paním kuchařkám, které na páteční večeři nachystaly
bramborové placky s jablky a k sobotnímu obědu uvařily výbornou bramborovou polévku.
Ochotné maminky se postaraly o sladký začátek sobotního dne, děvčata ze 6.A o pomoc
paním učitelkám i mladším kamarádům a kamarádkám.
4. listopad 2013: Astronomická olympiáda
V pondělí 4. listopadu 2013 bylo
ukončeno školní kolo Astronomické
olympiády, soutěže pořádané Českou
astronomickou společností.
V mladší kategorii soutěžilo šest
žáků. Vítězem se stal Daniel Marek
ze 7.A. Pouze Daniel také postoupil
do korespondenčního kola.
Ve starší kategorii s účastí devíti
soutěžících
zvítězil
s velkým
bodovým předstihem Vít Levinský
z 8.A. Do korespondenčního kola
postoupili Vít Levinský, Pavel
Růžička, Otakar Bárta, Nika
Vojnarová a Jakub Hájek.

4. až 12. listopad 2013: Soutěž ve sběru tetrapaků
I v letošním školním roce se soutěž ve sběru druhotných surovin obohatila o několik
jednorázových soutěží ve sběru tetrapaků. Ta první proběhla na začátku listopadu, konkrétně
od 4. do 12. listopadu 2013. Tetrapak odevzdalo celkem 19 žáků, z nichž nejlepší byla Sabina
Kubasová (2.A) s 1016 kusy před Johankou Cachovou (4.A – 947 kusů) a Jakubem
Gabčanem (1.A – 846 kusů). Vyhlášení vítězů a odměnění všech zúčastněných se uskutečnilo
v pondělí 18. listopadu 2013.
CELKOVÉ POŘADÍ:
1. Sabina Kubasová (2.A), 1 016 ks
2. Johanka Cachová (4.A), 947 ks
3. Jakub Gabčan (1.A), 846 ks
4. Tomáš Kuťák (4.A), 580 ks
5. Marina Zajacová (2.B), 531 ks
6. Daniel Benko (4.A), 256 ks
7. Renata Galuščáková (7.A), 214 ks
8. Lenka Hejnová (7.A), 163 ks
9. Karolína Matysková (5.A), 152 ks
10. Milan Pastorčák (6.A), 120 ks
11. Filip Turek (4.A), 89 ks
12. Daniela Mikešová (4.A), 85 ks
13. Jan Hruška (3.B), 74 ks
14. Sebastian Ludvigh (3.A), 71 ks
15. – 16. Nathalie Drejsl (2.B), 50 ks
Sebastien Drejsl (2.B), 50 ks
17. Petra Havlová (2.A), 49 ks
18. Adam Marič (1.B), 41 ks
19. Michal Hájek (1.B), 19 ks

5. a 6. listopad 2013: Odpolední bruslení v Trutnově
V úterý a ve středu 5., respektive ve čtvrtek 6. listopadu 2013 proběhlo již tradiční odpolední
bruslení. Naše škola si pro více než 50 žáků pronajala ledovou plochu Zimního stadionu
v Trutnově. A protože led patřil našim žákům a žákyním, všichni se na něm doslova vyřádili.
Nejprve se bruslilo, pak přišly na řadu hry. Soutěžilo se v družstvech, proběhla soutěž o
nejrychlejšího bruslaře a nesmíme zapomenout také na velmi oblíbenou hru na vlka a ovečky.
Pak už se začalo devadesát minut našeho pobytu na ledě pomalu ale jistě naplňovat a
následoval odchod do šaten a odjezd do Úpice.
Nejrychlejší bruslařky z 1. ročníku:
1. Kateřina Mesnerová (1.B)
2. Maria Stibbová (1.B)
Nejrychlejší bruslaři z 1. ročníku:
1. František Kuhn (1.B)
2. Adam Kuric (1.B)
Nejrychlejší bruslařky z 2. ročníku:
1. Kamila Štěpánská (2.B)
2. Viktorie Vylíčilová (2.A)
3. Natali Lušincová (2.A)
Nejrychlejší bruslařky z 3. ročníku:
1. Rozálie Térová (3.A)
2. Tereza Mědílková (3.B)
3. Klára Zárubová (3.B)
Nejrychlejší bruslařky z 4. ročníku:
1. Leona Kubasová (4.A)
2. Michaela Holanová (4.A)
3. Eliška Sixtová (4.A)
Nejrychlejší bruslařky z 5. až 9.
ročníku:
1. Eliška Mesnerová (5.A)
2. Renata Galuščáková (7.A)
Nejrychlejší bruslaři z 5. až 9.
ročníku:
1. David Nývlt (7.A)
2. Otakar Bárta (9.A)
3. Martin Lacko (9.A)

11. až 13. listopad 2013: Česká školní inspekce
Ve dnech 11. až 13. listopadu 2013 navštívili naši školu pracovníci České školní inspekce.
Zajímali se především o výuku přírodovědných, společenskovědních a volitelných předmětů,
využívání moderních technologií, kontrolovali také finanční hospodaření a veškerou
dokumentaci související s chodem školy. S potěšením jsme konstatovali, že inspektoři
odcházeli spokojení a nenašli žádné závažnější nedostatky.
13. listopad 2013: Úspěch Johanky Cachové na Logické olympiádě
Johanka Cachová, žákyně 4.A naší školy, se úspěšně zúčastnila soutěže „Logická olympiáda“.
Postoupila až do krajského kola, kde obsadila 20. místo z padesáti účastníků.

Logická olympiáda je soutěž pro žáky základních škol založená na logických úlohách. Jejich
řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale
schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.
14. listopad 2013: Projekt Cesta do pravěku v 6.A
Čtvrtek 14. listopadu 2013 proběhl 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. V hodině
přírodopisu shlédla třída 6.A film o
prehistorických
a
pravěkých

zvířatech a o životě pravěkých lidí.
Pozornost malých diváků následně
prověřil kviz s kontrolními otázkami
a obrázky.
Do hodiny dějepisu (s mírným
zaviněným
zpožděním
královéhradeckou dopravní zácpou)
zavítal pan Daniel Richter ze
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.
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.

14. listopad 2013: Třídní schůzky a charitativní burzička
Letošní rodičovské schůzky na Blahovce, na kterých se rodiče mohli seznámit s aktuálním
prospěchem svých dětí, dozvědět se potřebné informace o chodu tříd i školy jako celku a
konzultovat s učiteli případné problémy, zpestřila tentokrát burzička oblečení, hraček a
sportovních potřeb, již organizovala paní učitelka Daniela Mikešová. Věnované neprodané
věci byly po jejím ukončení odvezeny na humanitární sbírku Českého červeného kříže.
Výtěžek burzy využije škola na další akce. Tou první, na kterou se můžete těšit, je Seminář
výtvarných nápadů, který v lednu zahájí lekce o scrapbookingu, pod vedením šikovné
maminky Ilony Koperové.

15. listopad 2013: Discoparty ve školní jídelně
V pátek 15. listopadu 2013 pořádal Dětský parlament naší školy
ve školní jídelně diskotéku, která se setkala s velkým zájmem
žáků.
V 17.00 se už u vchodu tlačila téměř stovka dětí z prvního
stupně. DJ Bartis a DJ Kubas neboli Otakar Bárta a Jakub Riedl
z IX.A hráli jednu „pecku“ za druhou, a tak byl parket pořád
plný. Program zpestřily dvě soutěže – tanec s míčkem mezi čely
a velmi oblíbená židličkovaná. Na závěr samozřejmě nechybělo
klání o titul nejlepší tanečník, tanečnice či taneční pár. Každý,
kdo se nějaké soutěže zúčastnil, byl odměněn drobnou sladkostí.
Komu při tanci vyhládlo, mohl se v průběhu celé diskotéky
občerstvit v místním bufetu – v nabídce byly chipsy, sušenky,
čokolády či pití různého druhu.
V 19.30 vystřídali v jídelně menší děti jejich starší kamarádi.
Sešlo se jich padesát, což organizátory velmi potěšilo. Všichni se
výborně bavili až do 22.00, kdy zazněla poslední skladba a všichni chtě nechtě museli domů.

15. listopad 2013: Ukončení charitativní aukce dětských obrázků
Od června probíhající aukce dětských obrázků vytvořených v dílně malíře a grafika Mirka
Malého byla ukončena v polovině listopadu pořádající Aukční síní Vltavín v Praze,
s výsledným ziskem 4 750,- Kč. Obrázky dětí ze Základní školy Bratří Čapků v Úpici se
ocitly vedle jmen jako Josef Šíma, Cyril Bouda, Josef Čapek, Antonín Strnadel apod.
Výsledná částka putovala na povodňové konto nadace Adra.

18. listopad 2013: Světový den boje proti AIDS a sbírka Červená stužka
V České republice proběhla tradiční sbírka Červená stužka. Červená stužka je symbolem
solidarity s lidmi HIV pozitivními a s AIDS nemocnými, symbolem prevence a boje proti
AIDS. Žáci naší školy se do této akce zapojili již počtvrté, a to konkrétně v pondělí 18.
listopadu 2013. Celkem se jim podařilo vybrat 2 262 Kč, což je přibližně stejná částka jako

v loňském roce. Děkujeme našim spoluobčanům, že si zakoupením červené stužky
připomínají Světový den boje proti AIDS a nejsou lhostejní k šíření této zákeřné nemoci.
Děkujeme také všem žákům z 9.A za jejich snahu v předávání informací a ochotu se této akce
zúčastnit. Díky účasti naší školy na této akci mají naši osmáci zdarma přednášku o AIDS.

19. listopad 2013: Okrskové kolo v halové kopané
Okrskové kolo v halové kopané,
která se konalo 19. listopadu 2013
bylo
v Malých
Svatoňovicích,
posledním turnajem Grand Prix
v prvním pololetí. Dopoledne se
utkala mladší kategorie. Naši chlapci
do turnaje vstoupili nešťastnou
prohrou se ZŠ Úpice – Lány 2:0 po
chybách, které normálně nedělají.
Do druhého zápasu nastoupili proti
ZŠ Rtyně, která zvítězila nad
gymnáziem 6:0. Snažili se vyvarovat
chyb z předešlého zápasu a podařila
se jim remíza 0:0. Zápas s Městským
Gymnáziem Úpice byl pak jasně
v naší režii a 4:0 pro nás.
Poslední zápas se ZŠ Malé Svatoňovice měl rozhodnout o našem druhém až čtvrtém místě.
Hoši vypjatou situaci neunesli a dvěma inkasovanými góly v závěru utkání prohráli 2:1 a
obsadili celkově čtvrté místo.
Naše sestava:
• Lukáš Daniš, Dominik Endlich, Patrik Ferenc, Jakub Kábele, Daniel Malínský, Martin
Mencl, David Nývlt, Samuel Pumpa, Petr Rychlík, Roman Sabev
Odpolední část starších chlapců začala prohrou 0:2 po chybách a hraní si před vlastní
brankou. Další zápasy po zlepšení hry už měly stoupající úroveň. ZŠ Rtyně porazili naši starší
žáci 2:0, Městské Gymnázium Úpice 3:1 a ZŠ Malé Svatoňovice jednoznačně 5:0. Tím
obsadili celkově druhé místo a v turnaji GP postoupili z posledního pátého místa na místo
čtvrté.

Naše sestava:
• Lukáš Čudka, Radek Dufka,
Marián
Ferenc,
Petr
Formánek, Petr Kábele,
Vojtěch
Kubec,
Martin
Lacko, Zdeněk Radoň, Pavel
Růžička, Petr Vlček

21. listopad 2013: Soutěž o nejlepšího anglického čtenáře 5. ročníku
V sychravém listopadovém odpoledni se sešli žáci 5.A, aby za dozoru paní učitelky Silvie
Žďárské změřili své síly ve čtení anglických slovíček – tentokrát to byla písmenka a čísla do
100.
První tři nejlepší čtenáři:
1. Martin STANÍK
2. Michal ČERNÝ
3. Veronika ČIHÁKOVÁ
Dále se této soutěže zúčastnili: Kryštof Menšík, Karolína Matysková, Kryštof Vojtěch,
Tomáš Hofman, Pavel Sobolík, Martin Křížek, Julie Térová a Eliška Mesnerová

21. listopad 2013: Exkurze do muzea za hledáním zmizelé Úpice
Ve čtvrtek 21. listopadu 2013 se
čtvrťáčci a páťáčci z předmětu Naše
město vydali do zdejšího muzea, aby
si na poslední chvíli prohlédli
aktuální výstavu „Hledání zmizelé
Úpice“ s podtitulem „Vzpomínky ve
městě – město ve vzpomínkách“. A
právě aktivita spojená s podtitulem
děti nejvíce nadchla – mohly totiž
k historickým fotografiím přilepovat
komiksové „bubliny“, do kterých
samy napsaly, co na daném obrázku
je, nebo nějakou vzpomínku či
informaci o místě respektive stavbě
na fotografii. Děti práce zaujala
natolik, že vyčerpaly téměř všechny připravené bubliny. Zábavné bylo pro naše žáčky i čtení
s lupou a studium komentářů v „bublinách“ předchozích návštěvníků. Děti spoustu budov a
míst samy poznaly a pochlubily se paní ředitelce, že historická Úpice jim není úplně cizí,
neboť již několikrát pracovaly s knihou Jaroslava Vetešky „Úpice tenkrát a dnes“. Kromě
hezkého zážitku si děti odnesly i těšení na vánoční výstavu, na kterou už do muzea nosili
stromečky a větvičky.

25. listopad 2013: Soutěž v hodu
kroužků na cíl
Přes sto soutěže chtivých žáků si
v pondělí 25. listopadu 2013 přišlo
zasoutěžit v hodu kroužků na cíl.
Každý z účastníků měl k dispozici
osm hodů a mohl se rozmyslet, na
jakou tyčku bude své kroužky házet.
Tyčky totiž měly rozdílné hodnoty,
od 10 do 50 bodů. Výsledný výkon
byl součtem hodnot úspěšných hodů.
Nejjistější ruku prokázal Petr
Hruška, který „naházel“ 250 bodů.
Nejlepší soutěžící obdrželi jako již
tradičně diplom a sladkou odměnu.

25. listopad 2013: Měsíc filmu na školách a beseda s pamětníkem
Naše škola se letos poprvé zapojila do Měsíce filmu na školách.
Tato akce probíhá v České republice již podeváté, a to v rámci
projektu Příběhy bezpráví, jenž si dává za cíl připomínat mladé
generaci, že naše země má za sebou několik desetiletí pod
vládou totalitních režimů a že svoboda rozhodně není trvalou
samozřejmostí.
Měsícem filmu na školách je již tradičně listopad, kdy se slaví
mezinárodní den studentstva. Přihlášené školy obdržely již
v říjnu zdarma vybrané DVD s filmem z období totality a
v listopadu pak měly uspořádat projekci filmu pro žáky a
následně besedu s pamětníkem či historikem.
My jsme si vybrali film Postavení mimo hru, jenž mapuje osudy
hokejových mistrů světa z let 1947 a 1949, kteří roku 1950
nemohli odcestovat na mistrovství světa v Londýně k obhajobě
titulu. Krátce poté byla většina reprezentantů ve
vykonstruovaném procesu odsouzena k mnohaletým trestům vězení a pobytu
v jáchymovských pracovních táborech. Šikanováni režimem byli i po propuštění v roce 1955
a rehabilitace se dočkali až po
pádu komunismu. Ne všichni
se ho však dožili, další v roce
1968 emigrovali.
Projekci
filmu
jsme
naplánovali na pondělí 25.
listopadu 2013 a jako
publikum jsme vybrali naše
nejstarší žáky z 9.A. Po
promítnutí filmu, který žáky
velmi zaujal, následovala
beseda s paní Mgr. Janou
Nešněrovou,
ředitelkou
úpického
muzea,
a
pamětníkem panem Zdeňkem

Pitašem, jednatelem místního Sokola. Pan Pitaš rychle překonal trému a dětem vyprávěl, jak
celý národ prožíval vítězství našich hokejistů na mistrovstvích světa v letech 1947 a 1949,
jejich úspěch na olympiádě i to, jak poté náhle zmizeli ze sportovního světa, byli uvězněni a
lidé vlastně nevěděli proč. Pan Pitaš také našim žákům popsal, jak místní děti na konci 40. a
v 50. letech 20. století po celý rok sportovaly, jaké měly vybavení, kde byly v Úpici hřiště,
kluziště a tělocvičny a jak byly zařízené, jak se milovníci sportu sdružovali v Sokole, který
mládež vedl nejen k pohybu, ale i ke zdravé soutěživosti, týmové spolupráci a fair play.
Vzpomínal i na účast na posledním všesokolském sletu, setkání s Emilem Zátopkem, na
rozpuštění Sokola, snahu KSČ podřídit sport politickým účelům a také na znovuobnovení
organizace po sametové revoluci. Paní ředitelka doplnila další zajímavosti a oba hosté nechali
naše žáky nahlédnout do materiálů, které s sebou přinesli.
Doufáme, že projekce i beseda byly pro naše žáky přínosným zážitkem a že jim pomohou
uvědomit si, jak cenná a zároveň křehká svoboda je a jaké metody využívají totalitní režimy.
Snad jim také pomohou k většímu zájmu o moderní dějiny a k navázání dialogů se staršími
generacemi pamětníků.

26. listopad 2013: Návštěva paní učitelky Řehákové v MŠ Libňatov
Tak jako několik let nazpět, i letos
přijala paní učitelka Radka Řeháková
na 26. listopadu 2013 pozvání přijít
mezi předškoláky, zahrát si s nimi na
školu a přesvědčit se, jak se k zápisu
a vstupu do školy připravují. Její
první cesta směřovala do MŠ
Libňatov. Přesvědčila se, že děti
z této školky nic nepodceňují a se
svými učitelkami trénují vše, co se
jim bude ve škole určitě hodit. Proto

také splnily všechny zadané úkoly na
jedničku. Roztleskávaly slabiky,
poznávaly začáteční a konečné
písmeno ve slovech, počítaly, hrály
si s geometrickými tvary, 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.

28. listopad 2013: Školní kolo dějepisné olympiády
Koncem listopadu 2013 proběhlo na naší škole školní kolo 43. ročníku dějepisné olympiády
pro školní rok 2013/2014. Organizátoři letos zvolili zajímavé téma – Město v proměnách
času. Řešitelé tak plnili úkoly týkající se typů měst, složení městské společnosti, městských

privilegií, vzhledu měst, školství, názvosloví ulic a náměstí i každodenního života. Nemohly
chybět ani otázky zaměřené na významné historické osobnosti, dokumenty a letopočty
související s rozvojem a proměnami měst v českých zemích. V soutěži se letos objevilo více
„přemýšlecích“ úkolů a práce s obrázky, což soutěžícím mnohdy působilo mírné obtíže a
projevilo se to i v bodových ziscích.
Letošního ročníku školního kola dějepisné olympiády se zúčastnilo 24 žáků sedmého až
devátého ročníku. Nejhojněji byla opět zastoupena třída 9.A, nejtěžší práci měli žáci 7.A, jež
se s tématem proměn měst v hodinách dějepisu podrobněji seznámí až za několik týdnů.
Nejméně spolehlivou třídou co do počtu odevzdaných prací se stala 8.A, obecně letos,
bohužel, přibylo nepříliš pilných a pečlivých.
Jednoznačného vítěze či vítězku letošní ročník dějepisné olympiády neměl, soutěž ovládla
trojice žáků 9.A ve složení Kateřina Knížová, Michaela Müllerová a Pavel Růžička se ziskem
49 bodů.
Vítězové obdrželi plusové body a drobné sladké odměny, všichni soutěžící s minimálně 50%
úspěšností (tj. s alespoň 30 body) jedničku do předmětu dějepis, ostatní pak (dle bodového
zisku) „pluska“ za aktivitu.

28. až 29. listopad 2013: Projekt žáků 1. ročníku „Pohádka“
Naši prvňáčci se v rámci projektu
„Pohádka“ ve dnech 28. a 29.
listopadu 2013 vydali na cestu do
pohádkového světa. Pohádky děti
poslouchaly, vypravovaly, malovaly
i hrály. Poznávaly pohádkové a
večerníčkové písničky, obrázky a
postavičky, pohádkově počítaly či
četly slabiky na vodníkových
hrnečkách
s dušičkami.
Svým
kamarádům ukazovaly své oblíbené
knížky a povídaly jim o nich. Děti z

1.A zahrály svým spolužákům
kratičkou pohádku „O zlé koze a
hodné včeličce“ a byly po zásluze
odměněny nadšeným potleskem.
Žáčci také zavítali do loutkového
divadla. Tam se děti dozvěděly, kde
jsou loutky schované, když nehrají,
co jsou to kulisy, rekvizity, kde herci
divadlo zkouší a jaký je rozdíl mezi
maňáskem, javajkou a marionetou.
Zhlédly také krátký úryvek z
pohádky o ševci a čertovi a dokonce
samy mohly zkusit loutky vodit.

30. listopad 2013: VII. ročník karnevalu S čerty nejsou žerty
Poslední
listopadový
den
se
tělocvična naší školy proměnila v
peklo. Konal se totiž VII.
ročník karnevalu „S čerty nejsou
žerty“.
Karnevalové čertovské
dovádění
si
užili
v různých
soutěžích.
Čertíků
a
jejich
pom
ocní
ků
se
sešl
a
bez
mál
a stovka. Na malé rarášky čekal čertovský tunel do pekla,
Luciferovy překážky, hod míčem skrz ohnivý kruh,
Belzebubova skluzavka a spousta dalších úkolů. Nechyběly
drobné odměny ani sladkosti. Ve druhé části si čerti změřili
síly v přetahované a užili si pekelnou diskotéku. Každý se
mohl do sytosti čertovsky vyřádit, a tak veselá nálada
provázela účastníky celým dopolednem.

PROSINEC

2. až 6. prosinec 2013: Projekt „Rodina“ ve 2. ročníku
První prosincový týden od 2. do 6. prosince 2013 si druháčci povídali o svých rodinách, tedy
o maminkách, tatíncích, sourozencích, babičkách a dědečcích, ale také plnili různé úkoly a
doplňovali pracovní listy. Do školy si děti přinesly rodinné fotografie, které využily při tvorbě
plakátu o své rodině.
A protože hodně dětí má malé sourozence a toto téma je jim blízké, pozvaly si děti a paní
učitelky Radka Řeháková a Veronika Prouzová do třídy také maminky s miminky. Chtěly
vědět, co takové miminko umí, co jí a jestli je těžké, se o něj postarat. Do 2.A dorazila
maminka dvojčat Barborky a Vojty Peterových s jejich malým bráškou Ondráškem. Do 2.B
přišli Koškovi a seznámili děti s tříměsíční Amálkou, malou sestřičkou Natálky. Paní
Peterová i Košková byly moc příjemné a vstřícné, všechno dětem krásně vysvětlily a ukázaly
– viděly přebalování, přípravu mlíčka i krmení. Obě miminka byla spokojená a vůbec se
nebála.

4. prosinec 2013: Vědomostní soutěž „Zima a Vánoce“
Ve středu 4. prosince 2013 se na 1.
stupni sešlo 56 odborníků na zimu a
Vánoce. Žáci 2. ročníku měli za úkol
správně odpovědět na 12 otázek.
Každá další kategorie vždy řešila
ještě o dvě otázky více. Pochvalu
zaslouží žáci 4.A, kteří na soutěž
dorazili téměř v plném počtu. Mezi
druháky nejlépe obstála Karolína
Řeháková, ze třeťáků si nejlépe
vedly Julie Menšíková a Adéla
Roženská, mezi žáky ze 4. a 5.
ročníku nejlépe obstály Johanka
Cachová a Kristýna Jakubčaninová.

4. prosinec 2013: Vystoupení školního sborečku pro bývalé učitele
Ve středu 4. prosince 2013 zpříjemnili zpěváčci z našeho sborečku vedení paní učitelkou
Radkou Řehákovou předvánoční posezení učitelů – důchodců v úpickém informačním
centru. Předvedli zde pásmo písniček se zimní a vánoční tematikou, za které byli odměněni
potleskem a malou sladkostí. Na závěr vystupující na oplátku každého bývalého pedagoga
obdarovali novoročenkou s přáním klidného prožití nastávajících svátků i nadcházejícího roku
2014.

6. prosinec 2013: Andělský den
Mikuláš, andělé a čerti nezapomněli ani na naši školu. Na všechny děti z prvního stupně se
přišli podívat v pátek 6. prosince 2013. Čerti si s sebou přinesli pekelnou listinu, na které měli
všechny dětské hříšníky. Ti se pak museli „vykoupit“ přeskočením metly a básničkou nebo
písničkou. Poté už přišli na řadu Mikuláš a andílci a všem dětem rozdali dárečky. V řadě tříd
pak měly děti pro vzácnou návštěvu připraven kulturní program. Rolí Mikuláše, andělů a
čertů se ochotně a zodpovědně ujali žáci z 9.A

6. prosinec 2013: Návštěva adventního koncertu
Žáci 2. stupně jsou na Mikuláše, anděly a čerty již velcí, ale i pro ně byl připraven zvláštní
program – návštěva adventního koncertu místní ZUŠ. Četní spolužáci a kamarádi našim
žákům předvedli své hudební umění a společný zpěv koled pomohl navodit správnou adventní
atmosféru.

7. prosinec 2013: VIII. ročník Blahovka Cupu

Již VIII. ročník fotbalového turnaje
BLAHOVKA CUP opět poskytl
skvělou podívanou a fantastickou
atmosféru. Na Základní školu Bratří
Čapků v Úpici se v sobotu 7.
prosince 2013 sjelo 16fotbalových
týmů. Kapitánem každého družstva
byl současný či bývalý žák, případně
zaměstnanec místní školy, to byla
podmínka
přijetí
do
turnaje.
K hlavním favoritům turnaje patřil
opět vítěz z předchozích dvou
ročníků, tým FC Klokani Úpice.
Průběh turnaje ukázal, že naprosto
oprávněně. Klokani vyhráli základní
i osmifinálovou skupinu a ve vyřazovací části pak neměli konkurenci. Po jednoznačném
finálovém výsledku 5:1 tak kapitán týmu Tomáš Šulitka mohl již potřetí za sebou pozvednout
pohár pro vítěze. Asi nejpříjemnějším překvapením byla finálová účast týmu Bull,
reprezentovaný převážně dorostenci.

10. prosinec 2013: Soutěž ve florbalovém slalomu
Florbalovou dovednost, při které bylo třeba skloubit rychlost, koordinaci pohybu a dobrou
techniku hole, si v úterý 10. prosince 2013 v odpoledních hodinách přišlo vyzkoušet 19
florbalových nadšenců. Každý ze startujících měl k dispozici dvě kola, přičemž každému
z nich se započítal ten lepší čas. Zúčastnily se dokonce i tři dívky, z nichž nejrychlejší Tereza

Jareišová (8.A) svým časem předčila i několik chlapců. Nejrychlejšího času ze všech dosáhl
Petr Rychlík z 8.A, který se mezi medicinbaly prosmýkl za neuvěřitelných 13,3 s.

11. prosinec 2013: Soutěž o nejlepšího anglického čtenáře mezi žáky 3. ročníku
Ve středu 11. prosince 2013
uspořádala paní učitelka Silvie
Žďárská v učebně jazyků na 1.
stupni
soutěž
o
nejlepšího
anglického čtenáře mezi žáky 3.
ročníku. Třeťáci svedli překvapivě
napínavý souboj, který měl nakonec
dvě vítězky.
První tři nejlepší čtenáři:
1. Adéla Roženská a Andrea
Zárubová
2. Jan Hruška
3. Kristýna Kuhnová
Dále se této soutěže zúčastnili: T.
Tláskalová, T. Zárubová, K.
Zárubová a N. Komárková

1. prosinec 2013: Okrskové kolo v halové kopané
Obhájit loňské prvenství se našim malým fotbalistům sice nakonec nepodařilo, ale výborným
výkonem dosáhli na skvělé druhé místo. Do Malých Svatoňovic dorazila ve středu 11.
prosince 2013 čtyři družstva. Hned první zápas narazili naši chlapci na svého velkého soupeře
v minulém roce, na ZŠ Úpice-Lány. Díky důrazné a aktivní hře jednoznačně zvítězili 4:0.
Druhým jejich soupeřem byl tým ze ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší. Přestože bojovali o
každý míč, na skvěle hrajícího protivníka nestačili a prohráli v poměru 0:2. Druhé místo si
pak naši hráči v posledním zápase zajistili vítězstvím nad týmem z Malých Svatoňovic.
Všichni naši reprezentanti určitě zaslouží pochvalu za obrovské nasazení a útočný a mnohdy
pohledný fotbal.

Naši školu reprezentovali tito žáci:
• Matyáš Lacko (4.A), Matěj Buryšek, Michal Černý, Tomáš Hofman, David Kábrt,
Filip Kaplan, Martin Křížek, Jiří Pecháček a Pavel Sobolík (všichni 5.A)

11. prosinec 2013: Vánoční tvořeníčko
Ve středu 11. prosince 2013
odpoledne se opět po roce
sešli v naší školní jídelně
milovníci
Adventu
a
rukodělných činností z řad
našich
žáků
i
jejich
rodičů
a
sourozenců,
prarodičů. Konalo se tam v
pořadí již páté vánoční
tvořeníčko. Děti mohly
vyzkoušet svou šikovnost a
vyrobit si různé vánoční
drobnůstky. Čekalo na ně
hned několik pracovních
stanovišť: výroba sněžítek,
netradičních ozdob z PET lahví, skládaných papírových hvězd, přáníček, dárkových krabiček
a taštiček, zdobení perníčků a lití cínu. Účast byla hojná a každý si domů kromě povedených
výtvorů odnášel ještě více předvánoční nálady a hlavně radost ze společně strávených chvil a
vlastní tvorby.

13. prosinec 2013: Přednáška „Láska ano, děti ještě ne“
V pátek 13. prosince 2013 se třída 9.A zúčastnila přednášky na téma „Láska ano, děti ještě
ne“, která probíhala v trutnovském kině Vesmír. Přednášku a následnou diskusi vedl pan
MUDr. Petr Kovář. Pořad byl zaměřen na pohlavní život, jeho rizika, způsoby mužské i
ženské antikoncepce, problematiku nežádoucího těhotenství a pohlavních chorob. Nakonec se
účastníci mohli zeptat v rámci diskuze na vše, co je zajímalo.

13. prosinec 2013: Minikoncert žesťového kvarteta ve školní jídelně
V pátek 13. prosince 2013 se žáci 1. stupně sešli ve školní jídelně, aby si poslechli žáky ze
ZUŠ A. M. Buxton a dozvěděli se něco o žesťových nástrojích. Žesťový kvartet pod vedením
pana učitele Jana Hofmana zahrál několik skladeb různých žánrů z různých historických
období. V sólových partech se předvedly všechny nástroje z kvartetu – trubka, lesní roh, tenor
i trombón. V adventním čase nemohly chybět ani koledy, všichni byli mile překvapeni, jak se
celá jídelna rozezněla, zpívali snad všichni přítomní. Paní učitelky a určitě i samotné hráče
potěšilo, že se děti tak pěkně zapojily.

16. až 20. prosinec 2013: Projekt 3. ročníku „Vánoční tradice“

V posledním týdnu před Vánocemi od 16. do 20. prosince 2013 měli třeťáci napilno. Vyrobit
dáreček pod stromeček, zhotovit přáníčko, závěs zdobený skořicí a hvězdičkami
z pomerančové kůry, svícínek, ozdobu na stromeček, společný betlém, navštívit vánoční
výstavu v muzeu, popovídat si o Vánocích v knihovně… To vše v rámci projektu „Vánoční
tradice“. Díky obětavosti nové paní ředitelky muzea Jany Nešněrové si na výstavě „Učeš se,
ustroj se, je Štědrý den“, kde mohly vidět ozdoby z dob dávno minulých, mohly takovou
ozdobičku z papíru nebo drátku také vyrobit. Završením pak byl páteční program, kdy si celý

první stupeň zazpíval spolu se sborečkem vánoční koledy a shlédl vystoupení prvňáčků, ale i
dětí ze čtvrté třídy, které si samy připravily své pásmo a poté už ve třídě, rozkrojily děti své
jablíčko, lily vosk, pouštěly lodičku se svíčkou a rozbalovaly své dárečky.

19. prosinec 2013: Vánoční vystoupení prvňáčků v Domě s pečovatelskou službou
I letos
se vydali
nejmenší žáčci naší
školy pod vedením paní
učitelky
Hubálovské
zpestřit předvánoční čas
seniorům v úpickém
Domě s pečovatelskou
službou. Ve čtvrtek 19.
prosince
2013
děti
babičkám a dědečkům
předvedly krátké pásmo
básniček se zimní a
vánoční tématikou a
samozřejmě nechyběly
ani koledy. Senioři byli
potěšeni milým vystoupením a odměnili děti velkým potleskem.

19. prosinec 2013: Návštěva vánoční výstavy v muzeu
Předvánoční čtvrteční poledne 19.
prosince 2013 strávili naši žáčci
z předmětu Naše město v prostorách
muzea, kde nasávali tu správnou
adventní náladu na vánoční výstavě.
Obdivovali krásně ozdobené vánoční
stromečky, zvědavě pokukovali po
zabalených dárečcích, seznámili se
s technikou paličkování i historií
vánočních ozdob a především se
kochali křehkou krásou různých typů
těchto ozdob. Děti si prohlédly
ozdoby ze sušených jablíček i
brambor, ozdoby dřevěné, slaměné,
z kukuřičného šustí, paličkované,
háčkované, korálkové i foukané. Chybět nemohl ani betlém, ve kterém ležela hned čtyři
Jezulátka, formy na výrobu ozdob ani obrázky vytvořené kombinovanou technikou. Díky
vtipnému výkladu pana průvodce jsme se i hodně nasmáli – nejvíce ozdobičce ve tvaru
komára, který prý rád nasává svařené víno, a ještě díky Kryštofovi, který si ozdobu ve tvaru
vah s miskami popletl s podprsenkou. Když pak děti ještě dostaly ochutnat vánoční cukroví,
byla předvánoční nálada dokonalá.

19. prosinec 2013: Sboreček zahájil loutkové představení
Ve čtvrtek 19. prosince 2013 zahráli úpičtí loutkáři reprízu pohádky „Vánoční cesta“. Před
jejím zahájením paní učitelka Radka Řeháková s naším sborečkem navodili ve foyer divadla
tu správnou předvánoční atmosféru zpěvem několika známých koled. Dospělým se zde
podával punč, dětem cukroví a perníčky, příchozí se zastavovali a svým zpěvem se k našim
zpěváčkům přidávali. Mezi lidmi vládla příjemná nálada. Po asi 20-ti minutách zpívání se děti
rozešly do hlediště, aby obsadily to nejlepší místo ke zhlédnutí loutkové pohádky.

20. prosinec 2013: Vánoční besídky
V pátek 20. prosince 2013 probíhaly ve
třídách vánoční besídky. Děti si povídaly
o slavení Vánoc, zvycích a tradicích,
ochutnávaly vánoční cukroví, strojily
stromečky a rozbalovaly pod nimi drobné
dárečky, zpívaly koledy, hrály si a
soutěžili. Žáci druhého stupně zhlédli
filmy s vánoční tématikou, také si
vyměňovali dárečky, pojídali cukroví a
v některých třídách se i tančilo.

LEDEN

7. leden 2014: Školní kolo matematické olympiády

V úterý 7. ledna 2014 bylo ukončeno školní kolo matematické olympiády pro nejmladší (žáci
5. ročníku) a nejstarší kategorii (žáci 9. ročníku). Své práce dotáhlo do konce celkem pět
žáků. V kategorii Z5 zvítězil Kryštof Vojtěch (vyřešil 5 úloh správně) před Michalem Černým
a Eliškou Mesnerovou (správně vyřešili shodně 4 úlohy). Mezi deváťáky zvítězila Michaela
Müllerová, která dodala 4 správně vyřešené příklady. O jeden méně vyřešený příklad měl ve
svých poznámkách matematickými soutěžemi již protřelý Pavel Růžička.

8. leden 2014: Exkurze 9.A do Hradce Králové
Ve středu 8. ledna 2014 si naši
deváťáci spolu s Vítkem Levinským
z 8.A museli přivstat, protože jeli do
Hradce Králové na exkurzi do vodní
elektrárny
a
na
hvězdárnu
s planetáriem.
V elektrárně se dozvěděli nové
informace o vodních elektrárnách a
výrobě elektřiny v nich. Zhlédli
kratičký dokument o vodních
elektrárnách na Labi a podívali se do
části elektrárny. Na hvězdárně
absolvovali přednášku o vesmíru a
prohlídku planetária. Velký úspěch u
našich žáků sklidil přednášející pan
průvodce, který všechny účastníky zaujal.

9. leden 2014: Exkurze do kostela sv. Jakuba
Dne 9. ledna 2014, první čtvrtek po vánočních prázdninách, vyhradili čtvrťáčci a páťáčci
hodinu volitelného předmětu Naše město návštěvě kostela sv. Jakuba Většího. Dominantou
úpického náměstí děti provázela paní průvodkyně Mgr. Alena Křivská. Naši žáčci se od ní
dozvěděli základní informace z historie této památky, k jakým účelům kostel slouží, kdo a
proč se v něm schází. Děti si prohlédly i vnitřní vybavení chrámu, přičemž nejvíce pozornosti
vzbudil známý Brandlův obraz patrona kostela na hlavním oltáři, zpovědnice, křtitelnice,

bohatě zdobené lavice u hlavního
oltáře a krásný betlém. Právě betlém
a
vánoční
stromečky
dětem
připomněly
atmosféru
právě
uplynulých svátků, a tak si s paní
průvodkyní s chutí a velmi procítěně
zazpívaly píseň „Narodil se Kristus
Pán“. Paní průvodkyně byla mile
překvapena tím, že většina dětí dobře
znala slova i melodii písně, malí

zpěváčci zase ocenili akustiku
kostela a shodli se, že zpěv zní
v chrámu nějak slavnostněji. Pak
všichni vystoupali po šnekových
schodech na kůr a ještě výše
k varhanám a kochali se krásným
výhledem na chrámový prostor.
Nakonec děti paní průvodkyni
poděkovaly za poutavý výklad a
vhodily do kasiček příspěvky na
opravy a výzdobu kostela.

13. a 16. leden 2014: Školní kolo zeměpisné olympiády
Očekávaný souboj dvojnásobných
vítězů školního kola zeměpisné
olympiády se nakonec v kategorii 8. a
9. tříd nekonal. Vít Levinský se
bohužel z důvodu nemoci nemohl
soutěže zúčastnit, a tak měl Pavel
Růžička cestu k vítězství otevřenou.
Průběh soutěže potvrdil jeho výborné
znalosti a s velkým náskokem zvítězil.
Loňské prvenství se také podařilo
obhájit v kategorii 7. tříd Danielu
Markovi. Stejně jako v minulém roce
mu na druhém místě zdatně
sekundoval spolužák Jiří Šťovíček. I nejmladší kategorie měla chlapeckého vítěze. Stal se jim
celkem jednoznačně Lukáš Kejzlar.

13. až 17. leden 2014: Lyžařská školička
Instruktoři Slávek, Hynek, Štěpán a Kačka z lyžařské školy se snažili v polovině ledna
zasvětit dvacítku začínajících malých lyžařů a snowboardistů z naší školy do tajů zimních
sportů. „Tady se neříká dobrý den, to si nechte na úřad. Tady se křičí, řve a huláká,“ přivítal

Slávek vykulené lyžaře – začátečníky a po pár dnech jízdy a válení se v převážně technickém
sněhu z nich vykřesal to nejlepší. I když letošní zima příliš sněhu nenadělila, přibylo díky
kurzu na dvacet nadšených milovníků sjezdového lyžování.

15. leden 2014: Návštěva předškoláků ze Suchovršic
Ve středu 15. ledna 2014 zavítali
mezi naše prvňáčky předškoláci ze
suchovršické mateřské školky, aby
se před blížícím se zápisem
seznámili s prostředím naší školy a
zažili se svými staršími kamarády
skutečné vyučování.
Nejprve spolu s prvňáčky počítali a
plnili úkoly připravené na tabuli. Pak
jim školáci předvedli, jak se už
většina z nich kamarádí s písmenky.
Nakonec se usadili do laviček ke
svým starším kamarádům, společně
si prohlédli učebnice a pracovní
sešity a vyplnili omalovánkový
pracovní list.

Předškoláci tak viděli, co všechno se prvňáci za téměř pět měsíců školní docházky naučili, a
zároveň budoucí paní učitelky přesvědčili, že jsou na školu dobře připraveni a že se do ní těší.

17. leden 2014: Den otevřených dveří do výuky
V pátek 17. ledna 20174 jsme zájemcům zpřístupnili dopolední výuku a připravili jsme pro ně
den otevřených dveří do výuky. Rodiče i prarodiče našich žáků tak měli možnost sledovat své
ratolesti přímo při školní práci. Počty diváků ve třídách nás přesvědčily, že výuka dětí není
rodičům lhostejná.

18. leden 2014: Školička nanečisto
Začátkem
února
čeká
na
předškoláčky zápis do 1. třídy.
Spousta z nich se už do školy těší.
Ale vědí, co všechno je ve škole
čeká? Budou se umět hezky hlásit,
budou umět aspoň chvilku klidně
sedět v opravdovských školních
lavičkách? Toto vše a mnoho dalších
činností si mohlo přes čtyřicet

budoucích prvňáčků vyzkoušet na již tradiční Školičce
nanečisto, která se konala v sobotu 18. ledna 2014.
Na lavičkách na děti čekaly barevné fixy, omalovánky a
samozřejmě také sladkosti.
Předškoláčci dokazovali paním učitelkám Radce Řehákové
a Veronice Prouzové i rodičům, že zvládnou spoustu
činností, které v 1. třídě dělají jejich starší spolužáci vytleskávali své jméno a hledali na tabuli jeho počáteční
písmenko, odpovídali na otázky, počítali s lentilkami, které

si potom mohli „zbaštit“, rozeznávali a malovali geometrické tvary. 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 – krásně vybarvit omalovánku a přinést ji ukázat k
zápisu.

18. leden 2014: Sportovní dopoledne netradičně
Nelenošit doma u počítače nebo
tabletu, trochu se hýbat a ještě si při
tom užít legraci – to bylo cílem
netradičního sobotního sportovního
dopoledne, které jsme již po osmé
připravili pro děti z mateřinek a
žáky 1. stupně, i tentokrát opět
společně se školičkou nanečisto na
sobotu 18. ledna 2014. Na všechny
soutěžící šikulky čekalo v tělocvičně
hlasité povzbuzování diváků a u
každé disciplíny sladká odměna.
Děti se mohly „vyřádit“ při skákání
v pytlích a prolézání látkovým
tunelem, navzájem si mohly poměřit
rychlost, šikovnost a obratnost
například při běhu s pingpongovým
míčkem na lžíci, při přenášení míčků
mezi obručemi, skákání s míčem
mezi koleny či při gymbalovém
kutálecím slalomu. Komu to
nestačilo, mohl ještě vybít zbytky
energie v malé tělocvičně –
vyzkoušet střelbu na florbalovou
branku,
zaskákat
si
na
minitrampolíně či se pohoupat na
kruhách. Netradiční sportování se
líbilo a dopoledne všem rychle
uteklo.

21. leden 2014: Soutěž v hodu
pingpongovým míčkem
V úterý 21. ledna 2014 byla pro žáky
1.
stupně
připravena
další
z netradičních disciplín, tentokrát
hod pingpongovým míčkem do
dálky. Na soutěž dorazilo téměř 70
žáků, kteří byli rozděleni do několika
kategorií. Každý z házejících měl tři
pokusy, přičemž se měřil a
zaznamenával jen ten nejdelší. Spíš
než o sílu, šlo v tomto případě o styl.

Nejdál ze všech dohodil Jiří Pecháček z 5.A. Výkonem 12,00 m zaostal o pouhých 15 cm za
školním rekordem, který z roku 2009 drží Radek Dufka. Z dívek přehodila desetimetrovou
hranici pouze Eliška Mesnerová z 5.A. I ostatní se velmi snažili a patří jim za to velké
poděkování. Nejlepší v rámci jednotlivých kategorií byli odměněni diplomem a menší
sladkostí.

21. leden 2014: Kurz scrapbookingu
I ve školním prostředí se dají strávit příjemné chvilky. O tom se přesvědčila i skupinka
zájemkyň o proniknutí do tajů scrapbookingu, která se sešla v úterý 21. ledna 2014 v
odpoledních hodinách na naší škole. Pod vedením perfektně připravené Ilony Koperové si
tvořivé nadšenkyně z řad učitelek i maminek zhotovily svá první přání, polaskaly se s
různými strukturami, vzory a barvami papíru, výseků, raznic, krajek a jiných ozdůbek a domů
si kromě vlastnoručně zhotoveného výrobku odnesly i krásný pocit z dobře vykonané práce.

22. leden 2014: Soutěž „Olympijské hry“ pro žáky 2. stupně
Do zahájení zimních olympijských her v ruském Soči
zbývalo pouze několik dní, když jsme vyzkoušeli znalosti
našich žáků z této oblasti. Celkem 30 otázek bylo rozděleno
do tří tematických okruhů – historie a disciplíny
olympijských her, čeští olympijští vítězové a nejznámější
olympijští vítězové světa. Vynikající znalosti prokázal
Michal Černý z 5.A, který správně zodpověděl na 25 otázek.
Předpokládaný favorit této vědomostní soutěže, Pavel
Růžička z 9.A, zaostal za Michalem o 4 správné odpovědi,
což mu ale s stačilo na vítězství v jeho kategorii. Celkové
výsledky i nízká účast ale ukázaly, že sportovní znalosti
našich žáků by mohly být určitě lepší. Tak doufejme, že
blížící se olympiáda přiláká k televizním obrazovkám co
nejvíce našich žáků, čímž by se mohl zájem dětí o sport
zvýšit.

29. leden 2014: Preventivní program pro žáky 8.A
Ve středu 29. ledna 2014 k nám zavítali středoškoláci z Malých Svatoňovic pod vedením paní
Mgr. Mikeskové, aby našim osmákům předvedli svůj program. Zahráli představení, které
mělo ukázat, jak se správně chovat a jak řešit konflikty mezi lidmi. V úvodu představení
předvedli herci krátký příběh se smutným koncem, v druhé části se to naši žáci snažili upravit
tak, aby byl výsledek alespoň o něco veselejší. Určité scény si pak sami zkusili zahrát. Celý
dvouhodinový program se žákům velice líbil, byl vtipný a zároveň i poučný.

31. leden 2014: Předávání pololetního vysvědčení a hodnocení prvního pololetí
Závěr prvního pololetí školního roku pedagogy i mnohé rodiče potěšil, neboť
zaznamenáváme neustálé zlepšování průměrného prospěchu našich žáků: průměrný prospěch
v 1. pololetí školního roku 2013/2014 dosáhl hodnoty 1,59 a předčil výsledky z předešlých let
(2012/2013: 1,66; 2011/2012: 1,67; 2010/2011: 1,72; 2009/2010: 1,70).
Navýšení jsme se dočkali i v kolonce vyznamenání: letos jich bylo 136, zatímco v předešlých
letech 133, 120, 117 a 128.

Nárůst jsme však zaznamenali i u počtu neprospívajících (mezi neprospívající jsou však
počítačovým programem počítání i nehodnocení žáci): počet neprospívajících v 1. pololetí
školního roku 2013/2014 je 26 (2012/2013: 24; 2011/2012: 19; 2010/2011: 7; 2009/2010:
11).
Naši žáci v 1. pololetí zameškali 10 276 hodin, což je 38,20 hodin na 1 žáka; (2012/2013:
11 600 hodin ... 44,11 hodin/žáka; 2011/2012: 11 202 hodin ... 42,11 hodin/žáka; 2010/2011:
11 084 hodin ... 40,45 hodin/žáka)
Z výše uvedeného počtu hodin je 22 neomluvených, což je 0,05 hodiny na 1 žáka;
(2012/2013: 12 hodin ... 0,05 hodiny/žáka; 2011/2012: 30 hodin ... 0,11 hodiny/žáka;
2010/2011: 29 hodin ... 0,11 hodiny/žáka)
Celkem bylo uděleno: 1 628 jedniček, 674 dvojek, 311 trojek, 190 čtyřek a 70 pětek.
A jak dopadly jednotlivé třídy? U každé z nich je uveden průměrný prospěch jejích žáků:
1.A (1,03); 1.B (1,06); 2.A (1,20); 2.B (1,20); 3.B (1,31); 3.A (1,49); 4.A (1,63); 5.A (1,75);
9.A (1,82); 6.A (2,15);
8.A (2,19) a 7.A (2,29).

31. leden 2014: Nejlepší žáci prvního pololetí
Nejlepší žáci 1. ročníku:
• Martina Dvořáková, Kristýna Kábrtová, Lukáš Pecháček (všichni 1.A)
• Tereza Jakubčaninová, František Kuhn, Kateřina Mesnerová (všichni 1.B)
Nejlepší žáci 1. stupně:
1. Johanka Cachová (4.A), 34 b.
2. Karolína Matysková (5.A), 33 b.
3. – 4. Kristýna Jakubčaninová (4.A), 27 b.
Karolína Řeháková (2.A), 27 b.
5. – 8. Petra Havlová (2.A), 25 b.
Natálie Košková (2.B), 25 b.
Lucie Srnová (2.A), 25 b.
Lucie Šedová (2.A), 25 b.
9. – 11. Kristýna Kuhnová (3.B), 24 b.
Viktorie Vylíčilová (2.A), 24 b.
Veronika Žďárská (2.A), 24 b.
12. – 14. Natali Luštincová (2.A), 23 b.
Barbora Peterová (2.A), 23 b.
Marina Zajacová (2.B), 23 b.
15. Veronika Hlavicová (4.A), 23 b.
Nejlepší žáci 2. stupně:
1. Tereza Jareišová (8.A), 44 b.
2. Veronika Davidová (8.A), 43 b.
3. Renata Galuščáková (7.A), 39 b.
4. Vendula Korubová (7.A), 38 b.
5. – 6. Andrea Pátrová (9.A), 30 b.
Lucie Pospíšilová (9.A), 30 b.
7. Lenka Kejzlarová (8.A), 30 b.
8. Michaela Müllerová (9.A), 29 b.
9. Anna Marie Řeháková (6.A), 28 b.
10. Šárka Winklerová (8.A), 28 b.
11. Jiří Šťovíček (7.A), 27 b.

12. – 13. Daniel Marek (7.A), 26 b.
Kateřina Morávková (9.A), 26 b.
14. Vít Levinský (8.A), 25 b.
15. Simona Knížová (7.A), 25 b.

31. leden a 1. únor 2014: Bláznivá víkendovka
Další z mnoha víkendovek, kterou
naše škola uspořádala tentokrát pro
žáky třetích tříd, se konala na
přelomu ledna a února. Její název
„bláznivá“ nebyl vybrán náhodou,
neboť součástí programu bylo
mnoho
netradičních
soutěží.
Bláznivá
byla
také
večerní
diskotéka, která byla vyplněna
několika zajímavými soutěžemi. Pro
mnohé účastníky bylo novým

zážitkem
rovněž
nocování
v tělocvičně. Ale před tím se již
tradičně uskutečnila stezka odvahy.
Přestože tentokrát byla delší a
temnější, většina dětí prokázala
velkou odvahu. Velké poděkování
patří děvčatům z 5.A, Elišce
Mesnerové, Julii Térové, Veronice
Čihákové a Evě Krouželové, které
připravily program a pomáhaly při
organizaci víkendovky.

ÚNOR

1. únor 2014: Ples Televize JS a křest DVD „Zachraň mě“
V sobotu 1. února 2014 proběhl 4. reprezentační ples Televize JS a města Úpice. Oficiální
části se zúčastnila také Veronika Davidová. Její přítomnost byla dána křestem DVD Zachraň
mě, jehož kmotrem se stal Milan Drobný. Křestu se, bohužel, nemohly zúčastnit další hlavní
představitelky tohoto programu Aneta Staníková a Miroslava Dubská. Na plese byly
veřejnosti představeny rovněž naše moderátorky Zpráviček – Renata Galuščáková, Anna
Marie Řeháková a Vendula Korubová.

3. až 7. únor 2014: Lyžařská akademie pro pokročilé
V týdnu před jarními prázdninamiod 3. do 7. února 2014 proběhla ve Skiareálu v Černém
Dole druhá část lyžařské akademie, tentokrát pro pokročilé lyžaře a snowboardisty. I tentokrát
byly děti nadšené a spokojené, byť si musely opět vystačit pouze s technickým sněhem.

4. únor 2014: Blahovecké hry
Opět po roce se v úterý 4. února 2014 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. Každou třídu reprezentovalo
družstvo chlapců a dívek, které soutěžilo se svými spolužáky z paralelní třídy. Čtvrťáci a
páťáci změřili síly v rámci své třídy.
Přestože letošní výkony rekordy z minulých let neohrozily, zvláště nejmladší závodníci si
zasloužili za svou snahu pochvalu. Nejvyššího bodového ohodnocení – 63 bodů – letos
dosáhli Ronaldo Puška (1.B) a Bára Peterová (2.A). Na závěr byli nejzdatnější závodníci
odměněni diplomy a čokoládovými medailemi, ostatní účastníci si mohli pochutnat na
sladkých dobrůtkách.
Výsledková listina nejlepších:
1. třídy - chlapci:
1. Puška Ronaldo (I.B), 63 b.
2. Kuhn František (I.B), 53 b.
3. Seidl Petr (I.A), 49 b.

1. třídy - děvčata:
1. Mesnerová Kateřina (I.B), 60 b.
2. Stibbová Maria (I.B), 55 b.
3. Nyklíčková Anna (I.B), 54 b.

2. třídy - chlapci:
1. Černý Jakub (II.B), 60 b.
2. Balog David (II.A), 51 b.
3. Novotný Filip (II.A), 45 b.

2. třídy - děvčata:
1. Peterová Barbora (II.A), 63 b.
2. Zajacová Marina (II.B), 57 b.
3. Štěpánská Kamila (II.B), 55 b.

3. třídy - děvčata:
1. Térová Rozálie (III.A), 59 b.
2. Mědílková Tereza (III.B), 56 b.
3. Hebká Agáta (III.B), 47 b.

3. třídy - chlapci:
1. Fabián Patrik (III.A), 44 b.
2. Hejna Vojtěch (III.B), 40 b.
3. Lacko Alexander (III.A), 37 b.

4. třída - chlapci:
1. Lacko Matyáš, 40 b.
2. Gabčan Miroslav, 19 b.
3. – 4. Benko Daniel, 17 b.
Doležal Vilém, 17 b.

4. třída - děvčata:
1. Jakubčaninová Kristýna, 49 b.
2. Rybárová Samanta, 39 b.
3. Mikešová Daniela, 31 b.

5. třída - chlapci:
1. Pecháček Jiří, 47 b.
2. Buryšek Matěj, 41 b.
3. Hofman Tomáš, 36 b.

5. třída - děvčata:
1. Dufková Adriana, 48 b.
2. Matysková Karolína, 47 b.
3. Térová Julie, 45 b.

6. únor 2014: Zápis do 1. tříd
Ve čtvrtek 6. února 2014 vítali u
zápisu do 1. třídy budoucí prvňáčky
Šmoulové. Tyto opět populární
postavičky provázely děti celým
zápisem a pomáhaly jim zdolávat
úskalí, která pro ně v podobě
různých úkolů připravily paní
učitelky. Děti hravou formou
poznávaly zvířátka, barvy, malovaly
obrázek, ale taky trošku cvičily,
zpívaly a procvičovaly jazýček při
povídání
s
paní
učitelkou.
Vyz
kou
šely
i počítání, poznávání geometrických tvarů a práci 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 úplný závěr vedla cesta všech do jídelny, kde
paní kuchařky přichystaly malé občerstvení.
Z 64 zapsaných dětí k nám v září do 1. třídy nastoupí s
největší pravděpodobností 52 žáčků, rodiče dvanácti dětí
požádali o odklad školní docházky. Vzhledem k počtu
budoucích prvňáčků budou otevřeny dvě první třídy.
Nastávající prvňáčci se v příštím školním roce budou opět
učit podle našeho školního vzdělávacího programu. „Blah7

7. únor 2014: Svátek svatého Valentýna s předstihem
Na naší škole se již tradičně slaví
svátek zamilovaných, tedy tzv.
„Valentýn“. V pátek 7. února 2014
(na Valentýna byly prázdniny) tak
tedy
byla
znovu
vystavena
valentýnská krabice, do níž žáci
házeli psaníčka, srdíčka, ale i drobné
dárečky. Letos se jich sešlo přibližně
stejně jako vloni, kolem dvou stovek.
Rolí doručovatelek valentýnské
pošty se ujaly Kristýna Korubová,
Kateřina Knížová, Monika Billiová a
Lucie Pospíšilová z 9.A.

8. únor 2014: I. ročník florbalového ZADY Cupu
V sobotu 8. února 2014 uspořádala Základní škola Bratří Čapků první ročník turnaje ve
florbalu. A premiéra se vskutku povedla – 14 týmů, více než 100 hráčů, 34 zápasů (téměř 9
hodin florbalu), 114 gólů a stovky diváků.
Ve vyřazovací části se k výborným výkonům přidala ještě spousta napětí. Dvě čtvrtfinálová
utkání skončila vítězstvím 1:0 a dvě po remíze 1:1 musely rozhodnout dokonce samostatné
nájezdy. Semifinále, finále a zápas o 3. místo sice už tak napínavou podívanou nepřinesly, ale
i tak byla úroveň turnaje překvapivě vysoká.
Celý turnaj nakonec ovládlo domácí mužstvo Old Stars, když ve finále celkem suverénně
přehrálo RLČ Suchovršice 4:0. Třetí místo pak vybojovalo mužstvo DK Team po výhře 4:1
nad TE Kaď as boys.
Příjemnou atmosféru obohatilo i taneční vystoupení místní ZUŠ pod vedením paní Dagmar
Kašparové.

17. únor 2014: Otevření malé školní galerie

Od 17. února 2014 mohli zájemci zhlédnout fotografie
některých žáků v nově vzniklé výměnné galerii v prostorách školní jídelny. Jako první se

představila žákyně 9. ročníku Kateřina Morávková. Její něžně poetické obrázky krajiny potěší
oko a zahřejí na duši. Svou fotografickou tvorbu představil i Katčin spolužák Jakub Riedl.

20. únor 2014: Beseda o HIV a AIDS
Ve čtvrtek 20. února 2014 jsme se
žáci 8.A a 9.A zúčastnili přednášky
na téma HIV a AIDS. Až z Prahy za
nimi kvůli ní přijel pan Matula. Ve
své přednášce žákům vysvětlil, kde
pracuje a jak pracuje s lidmi, kteří
jsou HIV pozitivní. Objasnil také,
jaké pohlavní choroby existují a jak
se projevují. Nejvíce se však zaměřil
na HIV a AIDS. Zdůraznil, že se
jedná o dvě různé věci a že typů HIV
je dokonce několik. Žáci se
dozvěděli, jak se člověk může
nakazit a o metodách prevence
nákazy. Pan Matula také vysvětlil,
jak fungují testy a kde se provádějí. Přednáška byla odměnou za účast naší školy na sbírce u
příležitosti Světového dne AIDS.

21. únor 2014: Víkendovka „Za tajemstvím čajové konvičky“
V pátek 21. února 2014 odpoledne se před školou sešlo 24 natěšených druháčků, pro které
byla připravena již druhá víkendovka v tomto školním roce. Tentokrát tajemná, většina dětí si
totiž nedovedla představit, co na ně čeká a co si pro ně paní učitelky Radka Řeháková a
Veronika Prouzová vymyslely. Protože nesla název „Tajemství čajové konvičky“, všechny
aktivity se týkaly čaje.

Úvodem účastníci zhlédli prezentaci
o rostlině čajovník – kde se pěstuje,
jak se sklízí a jak dlouho jí trvá, než
se dostane do našich hrnečků a
konvic.
Děti do školy postupně nanosily
množství nejrůznějších sáčků od
čajů, které bylo potřeba rozdělit
podle barev, a tak si zahrály na
Popelky a třídily. Vyrobily si

obrázky z „vymáchaných“ čajových
pytlíků, barvami na keramiku si
namalovaly krásné hrníčky na čaj, z
ovoce
a
dalších
ingrediencí
vykouzlily pečený čaj, silným čajem
vybarvovaly konvičky, luštily různé
přesmyčky, rébusy a hádanky,
soutěžily v přenášení čajových lístků

pinzetou, podle vůně a chuti
poznávaly nejrůznější čaje, zapotily
se při diskotéce a na závěr dne
samozřejmě nemohla chybět všemi
očekávaná stezka odvahy.
Ráno všichni bohatě posnídali
dobroty
napečené
ochotnými
maminkami, sbalili si karimatky a
spacáky a postupně dokončili
všechno, co v pátek nestihli. Na
úplný závěr druháci z roztříděných
čajových pytlíků vytvořili krásnou
mozaiku.

21. až 23. únor 2014: Natáčení školního filmu „Hra“ v rámci filmové víkendovky
Poprvé v dějinách školy natáčeli naši žáci vedení zástupcem ředitele Martinem Dytrychem
svůj vlastní film. Jeho název je „Hra“ a jedná se o jemný horor z prostředí sportovní
víkendovky. Na natáčecí štáb čekalo na 23 hodin natáčení a další hodiny příprav, 135 stran
scénáře, maskování, změny kostýmů i dlouhé čekací pauzy. Nakonec se vše podařilo a zbývá
již „jen“ film sestříhat do konečné podoby.

Děj:
Víc než dvacet kluků a holek se těší na další z víkendových akcí. Její náplní má být sport a
zpestřením dobrodružná hra. Program se ale změní v pouhý boj o život. A z uzavřené školy
najednou není úniku…
Scénář: Martin Dytrych, Kateřina Morávková
Hlavní kamera: Jakub Riedl
Kamera: Otakar Bárta, Lukáš Aman
Střih: Jakub Riedl a Martin Dytrych
Režie: Martin Dytrych
Maskování: Miroslava Dubská
Kostýmy: Petra Hrdinová (půjčovna Dvůr Králové nad Labem)
Catering: kolektiv školní jídelny a Petra Dytrychová
Technická spolupráce: Televize – JS
Klapka: Eliška Žlůvová, Dominika Davidová
Asistentky režiséra: Kateřina Morávková, Barbora Hilschová
Obsazení:
Redaktorka Veronika: Veronika Davidová
Kameramanka Tereza: Tereza Jareišová
Vedoucí Martin: Martin Dytrych
Asistentka Vendy: Vendula Korubová
Asistentka Anička: Anna Marie Řeháková
Sportovní asistentka: Renata Galuščáková
Zlý duch: Jakub Dytrych
Kamarádka Vendy: Simona Knížová
Lucie: Lucie Pospíšilová
Dia: Diana Neureiterová
Míša: Michaela Müllerová
Monika: Monika Billiová
Pavel: Pavel Růžička
Martin: Martin Lacko
Petr 1: Petr Formánek
Petr 2: Petr Kábele
Andrea: Andrea Pátrová
Nika: Nika Vojnarová
Tanečnice Lenka: Lenka Kejzlarová

Tanečnice Šárka: Šárka Winklerová
Tanečnice Nikola: Nikola Mlčáková
Kristýna: Kristýna Korubová
Káťa: Kateřina Knížová
Roman: Roman Sabev
Vítek: Vít Pulchart
Honza: Jan Jareiš

25. únor 2014: Okresní kolo zeměpisné olympiády
V úterý 25. února 2014 proběhlo ve Dvoře Králové nad
Labem okresní kolo zeměpisné olympiády. Naši žáci se zde
rozhodně neztratili. Především v kategorii 8. a 9. tříd dosáhli
naši reprezentanti velmi dobrých výsledků. Z celkového
počtu 22 soutěžících obsadil Pavel Růžička (9.A) výborné 7.
místo a Vít Levinský (8.A) pěkné 9. místo. A pokud by se
jim ještě lépe podařila jejich tradičně silná část, test práce
s atlasem, mohli to dotáhnout až na stupně vítězů.
Poděkování za účast patří i dalším reprezentantům naší
školy Danielu Markovi (7.A) a Lukáši Kejzlarovi (6.A).

25. únor 2014: Vyhodnocení tipovací soutěže k ZOH v Soči
V neděli 23. února 2014 skončily 22. zimní olympijské hry v Soči. V rámci nich jsme pro
žáky naší školy připravili tipovací soutěž. Ta sestávala ze tří částí. První a nejkratší se týkala
teoretických faktů o zimních olympiádách, správnou odpovědí na otázku tu mohl soutěžící
získat 1 bod. Druhá část byla zaměřena na hokejový turnaj a obsahovala dvanáct utkání ve
skupinách. Za uhodnutí vítěze či remízy soutěžící získal 2 body, za zcela správný tip na skóre
pak dokonce 5 bodů. Poslední část byla mixem různých dotazů, například pořadí prvních tří
celků v hokejovém turnaji, počet medailí české výpravy, kdo z našich získá cenný kov a na
kterém přesně místě ukončí hokejový turnaj naše reprezentace.
Nejlepším tipovačem se stal Milan Ševc (5.A) s 41 body, druhé místo obsadil Michal Černý
(5.A) s 37 body a pomyslná bronzová medaile patří Renatě Galuščákové (7.A), která získala
33 bodů.

28. únor 2014: Karneval školní družiny
Protože únor je měsícem
masopustu a karnevalů, tak i
v naší škole se v pátek 28.
února 2014 uskutečnil již
tradiční karneval pro děti ze
školní družiny. Na děti
čekalo
odpoledne
plné
zábavy, které začalo rejem
masek. Nejvíce legrace si
děti užily při netradičních
soutěžích. Kdo měl energii a
mohl
si
mezi
chuť,
jednotlivými
soutěžemi
zatančit
na
známé
písničky. Nálada byla skvělá
a všechny děti se náramně bavily.

BŘEZEN

6.
březen
2014:
Zábavné
vystoupení „Rudy z Prahy“ ve
školní družině
Ve čtvrtek 6. března 2014 navštívil
děti ve školní družině „Ruda z
Prahy“. Jednalo se o zábavný
program, při kterém děti zpívaly,
soutěžily (např. pomocí smyslů),
zkoušely jazykolamy a spoustu
dalšího. Za svoji snahu všichni
obdrželi lízátko a bonbon. Na závěr
byl „Ruda z Prahy“ odměněn velkým
potleskem.

6. březen 2014: Vystoupení školního sborečku u příležitosti Mezinárodního dne žen
v domě s pečovatelskou službou
Ve čtvrtek 6. března 2014 se 45 zpěváčků školního sborečku a paní učitelka Radka Řeháková
vypravili do domova s pečovatelskou službou, aby svým zpěvem potěšili nejedno babiččino
srdíčko k blížícímu se svátku žen, svátku, který v posledních letech opět získává na
oblibě. Zazpívali zde devět písniček a mezi ně zařadili básniček věnovaných maminkám a
babičkám. Nakonec děti rozdaly oslavenkyním přáníčka, která vyrobila děvčata na kroužku
kreativního tvoření. Vystoupení mělo u posluchaček i posluchačů velký úspěch, někteří se
neubránili dojetí.

8. březen 2014: Vystoupení školního sborečku u příležitosti Mezinárodního dne žen
v sále nad Tomanem
V sobotu 8. března 2014 se rozezněl zpěv čtyřiceti našich dětí znovu, tentokrát městským
sálem nad Tomanem. Sboreček přišel s pěvecko-recitačním pásmem popřát maminkám,
babičkám, tetičkám, prostě všem ženám k jejich svátku. Sál byl plný, ale jen zazněly první
tóny písní, byl ohromný klid. Děti za své vystoupení nesklidily jenom potlesk, který si
opravdu zasloužily, ale také velké množství nejrůznějších odměn, které našim zpěváčkům
udělaly velikou radost.

11. březen 2014: Druháci pekli dort v knihovně
Na úterý 11. března 2014 paní učitelky Radka Řeháková a Veronika Prouzová domluvily v
knihovně lekci o bratrech Čapcích. Děti se dozvěděly, že v Úpici Čapkovi bydleli tam, kde je
v současnosti sídlo policie, že měli ještě sestru Helenu, které říkali Lenka, že Josefovi říkali
Peča a Karel byl Íček. Paní knihovnice si s druháky povídaly o knížkách, které bratři Čapkové
napsali pro děti, a společně nahlédli do Devatera pohádek, Dášeňky, Pudlenky a z knížky
Povídejme si, děti si přečetli pohádku o chlapci, který se nechtěl mýt, a tak na něm vyrostly
kopřivy. Příběhy z Povídání o pejskovi a kočičce všichni znali, ve druhé třídě je to společná
četba. Přečetli si, co všechno pejsek s kočičkou zamíchali do těsta, když pekli dort.
Pak všechny čekalo to největší překvapení. Paní knihovnice nachystala různé ingredience
včetně syrečků a myší a děti dostaly za úkol upéct si také takový dort. Každý přidal do těsta,

na co měl chuť – někdo cibuli, někdo čokoládu, jiný ocet nebo kyselou okurku. Když se dort
pekl, prohlíželi si žáci knížky a někteří si i nějakou zrovna půjčili domů.
Nakonec děti upečený dort snědly, ale nikomu nebylo špatně, naopak, dort všem chutnal.
Někdo se trochu divil, že v něm není cítit ta cibule, někdo se strachoval, jestli je tam opravdu
ta myš, někomu to zase krásně chutnalo a vonělo po perníku…

11. březen 2014: Okrskové kolo ve šplhu
V úterý 11. března 2014 pokračovala celoroční soutěž o
pohár Grand Prix. Tentokrát se školy úpického okrsku utkaly
ve šplhu na tyči (4,5 m) 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).
Všichni naši reprezentanti se snažili a bojovali. Na nejlepší
však neměli a nakonec
obsadili čtvrté místo. I přes
to však všem patřila velká
pochvala
nejen
za
předvedené výkony, ale také
za přístup k nominaci,
protože učitelé tělocviku Šárka Kratochvílová a Václav Král
proti loňskému roku nemuseli původní nominaci vůbec měnit
(až na jednu nemocnou žákyni) a do Rtyně tak jeli s
nejsilnější možnou sestavou, byli schopni zkompletovat.
Naše individuální úspěchy:
1. místo: Andrea Pátrová, Anna Marie Řeháková
2. místo: Dominik Moronga, Jaroslav Suchánek,
3. místo: Dominik Endlich, Jakub Kábele, Daniel Špinler,
Eliška Žlůvová

11. březen 2014: Přednáška o Indii a Indonésii ve 4.A
V úterý 11. března 2014 zavítal do 4.A
pan Josef Kučera, aby dětem
povyprávěl a ukázal obrázky ze svých
cest po Indii a Indonésii. Žáci se
dozvěděli mnoho informací o fauně,
flóře, hospodářství, životní úrovni i
zvycích tamních obyvatel. Děti velmi
překvapilo, že v Indii většina dětí nemá
žádnou elektroniku a ke štěstí jim stačí
obyčejný míč, udivila je i míra
posvátnosti krav a skutečnost, že
pozůstalí po smrti blízkého mají spíše
radostné pocity, neboť věří, že se duše
zemřelého reinkarnovala do jiného těla
a lepšího života.

11. březen 2014: VIII. ročník mistrovství Úpice v SUDOKU
Úterní odpoledne bylo v naší škole
opět po roce vyhrazeno řešitelům
sudoku. Právě na 11. března 2014
byl totiž naplánován VIII. ročník
neoficiálního mistrovství Úpice
v této hře. Velmi hezké počasí sice
zapříčinilo mírný pokles počtu
účastníků, ale nakonec jich přišlo 14
a byli jako již tradičně rozděleni do
tří kategorií: žáci 1. stupně, žáci 2.
stupně a starší mládež či dospělí.
Každá kategorie obdržela dvě
zadání, přičemž 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 20 minut, za druhé pak 30 min.
V kategorii žáků 1. stupně vyhrála trochu překvapivě Michaela Horáková. Kategorii žáků 2.
stupně ovládla již podruhé za sebou Diana Neureiterová. V „dospělé“ kategorii zvítězil potřetí
za sebou mnohonásobný účastník Josef Rychnovský.
VÝSLEDKY:
1. kategorie:
1. Michaela Horáková, 5 min 38 s
2. Michal Černý, 21 min 50 s
3. Eliška Mesnerová, 33 min 4 s
2. kategorie:
1. Diana Neureiterová, 6 min 12 s
2. Simona Billiová, 8 min 31 s
3. Lenka Kejzlarová, 22 min 19 s
4. Kateřina Knížová, 26 min 40 s
5. Michaela Müllerová, 30 min 53 s
6. – 7. Tereza Jareišová, 50 min
Tereza Krumpolcová, 50 min
3. kategorie:
1. Josef Rychnovský, 8 min 47 s
2. Anna Antošová, 12 min 3 s
3. Miroslav Golda, 16 min 46 s
4. Berta Hladíková, 37 min 43 s

12. březen 2014: Večerní exkurze 4.A na hvězdárnu
Ve třídě 4.A vyvolaly jasně svítící Měsíc i hvězdy zvýšený zájem o pozorování oblohy. Děti
se nejprve seznámily s planetami, které obíhají Slunce, vytiskly si mapu noční oblohy a
naučily se názvy některých souhvězdí. Našly si i souhvězdí svých znamení, ve kterých se
narodily.
Ve středu 12. března 2014 se ve 20 hodin se řádně připravení a natěšení čtvrťáci a paní
učitelka Blanka Pavlásková sešli u hvězdárny. Celkem dorazilo 18 dětí, některé s rodiči nebo
sourozenci, dohromady 33 účastníků. S pracovníky hvězdárny zahájili pozorování setmělé
oblohy. V hlavní a největší kopuli astronomičtí nadšenci velkým dalekohledem pozorovali

Měsíc, viděli zřetelně jeho písečná moře, pohoří i prolákliny. V souhvězdí Kassiopeii
pozorovali dvojhvězdy – jedna byla modrá a druhá červená. Spatřili také Jupiter se dvěma
pruhy mlhoviny. Pouhým okem pak byly vidět hvězdy v Plejádách. Po pozorovatelské části
následovala ještě část teoretická a beseda s pracovníkem hvězdárny. Exkurze měla velký
úspěch.

12. březen 2014: Školní kolo Pythagoriády
Pythagoriáda
byla
vždy
nejoblíbenější matematickou soutěží
na základní škole. Jak ve školním,
tak i v okresním kole, se během 60
minut řešilo 15 úloh o obtížnosti.
Účast na této soutěži byla vždy hojná
a snad vždy jsme měli v každé
kategorii
minimálně
jednoho
postupujícího. Letos však bylo
zadání výrazně obtížnější, většinu
účastníků tak odradil jen pohled na
něj. Řešit se jej odvážili pouze
Kateřina Šprincová a Daniel Marek
ze 7.A. Zvítězila Kateřina Šprincová.
Bohužel však ani jeden z nich
nepostupuje do okresního kola (tam postupují jen ti, kteří mají 9 a více úloh správně).
Komplikovanost zadání odradila i další případné řešitele z jiných tříd.

14. březen 2014: Školní družina na
výstavě drobného zvířectva
Po zábavném vystoupení „Rudy z
Prahy“ v minulém týdnu zavítala
školní družina v pátek 14. března
2014 na tradiční výstavu drobného
zvířectva do areálu na Podrači.
Celým areálem děti provedl pan
Miloslav Hertl, který jim nejen
představil vystavené exempláře (děti
si zvířátka mohly i pohladit), ale
přidal spoustu zajímavých informací
o chovu a soutěžích. Všechny
zaujala nejen zvířátka, ale také
výjimečně bohatá tombola.

15. březen 2014: XXIV. ročník Úpické laťky
V dřívějších dobách se
výsledky
z Úpické
laťky, závodu ve skoku
vysokém, započítávaly
do meziškolního klání
o pohár Grand Prix.
V současné době tomu
tak není, a tak je účast
na tomto sportovním
klání záležitostí čistě
dobrovolnou.
Byli
jsme mile překvapeni,
když se do soutěže,
která
se
konala
v sobotu 15. března
2014, přihlásilo celkem osm našich reprezentantů. V kategorii mladšího žactva bojovali
Vendula Korubová a Filip Luštinec, ve starší kategorii Daniel Malínský, Renata Galuščáková,
Kateřina Knížová a Simona Knížová. V kategorii dorostenců se zúčastnili Radek Dufka a
Jakub Fejfar, náš bývalý žák. I přes to, že na stupně vítězů nakonec dosáhl jen Filip Luštinec
ze 6.A, všichni bojovali na hranici svých, mnozí si vylepšili svá osobní maxima z hodin
tělesné výchovy. Velmi nás těšil nejen předvedené výkony, ale také přístup zmiňovaných
závodníků.
Výsledková listina (pořadí nejlepších a umístění našich žáků):
Výsledky v kategorii mladších žáků:
1. Jakub Bělík (ZŠ B. Němcové Jaroměř), 141 cm
2. Filip Pančík (ZŠ Úpice – Lány), 138 cm
3. Filip Luštinec (ZŠ Bratří Čapků Úpice), 125 cm
Výsledky v kategorii mladších žákyň:
1. Barbora Hajnyšová (TJ Dvůr Králové n. L.), 140 cm
2. Iveta Rohanová (ZŠ Úpice – Lány), 133 cm
3. Barbora Šťovíčková (ZŠ Úpice – Lány), 125 cm
bez platného pokusu Vendula Korubová (ZŠ Bratří
Čapků Úpice)
Výsledky v kategorii starších žáků:
1. Miloslav Novotný (ZŠ a ZUŠ Rtyně v P.), 160 cm
2. Petr Jiřiček (ZŠ Úpice – Lány), 153 cm
3. Michal Červený (ZŠ V Domcích Trutnov), 150 cm
8. Daniel Malínský (ZŠ Bří Čapků Úpice), 130 cm
Výsledky v kategorii starších žákyň:
1. Adéla Linková (TJ Dvůr Králové n. L.), 143 cm
2. Tereza Doležalová (TJ Dvůr Králové n. L.), 135 cm
3. Kateřina Haklová (ZŠ a ZUŠ Rtyně v P.), 135 cm
7. Simona Knížová (ZŠ Bratří Čapků), 125 cm
9. Kateřina Knížová (ZŠ Bratří Čapků), 120 cm
11. Renata Galuščáková (ZŠ Bratří Čapků), 115 cm
Výsledky v kategorii dorostenců:
1. Petr Luštinec (ZŠ Úpice - Lány), 163 cm
2. David Moravec (TJ Dvůr Králové n. L.), 163 cm
3. Milan Šorm (TJ Dvůr Králové n. L.), 160 cm

5.
6.

Jakub Fejfar (ZŠ Bratří Čapků Úpice), 155 cm
Radek Dufka (ZŠ Bratří Čapků Úpice), 145 cm

17. březen: Projekt „Den ve středověkém městě“ v 7.A
V pondělí
17.
března
2014
absolvovali žáci 7.A projekt „Den ve
středověkém městě“, jehož cílem
bylo prakticky doplnit právě
probírané dějepisné učivo.
První
dvouhodinovku
vyplnila
návštěva Úpických střelců. Dobově
odění pánové dětem představili
oděvy
bojovníků
různých
společenských skupin, 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. Děti si na závěr mohly vše osahat, potěžkat a s opatrností vyzkoušet.
Další blok vyplnil pan Daniel Richter z Hradce Králové 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 vesměs 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.
Během posledního dvouhodinového bloku si naši sedmáci vyzkoušeli práci středověkých
lokátorů, když ve dvojicích vytvářeli
návrhy středověkých měst a museli
se řádně soustředit, aby vše pečlivě
rozvrhli a na nic důležitého
nezapomněli – vždyť co by to bylo
za město, kdyby na v něm nebyla
kašna nebo nejnuznější domky stály
na náměstí v sousedství šibeničního
vrchu? Mnozí se na vlastní kůži
přesvědčili, že naplánovat funkční
město není vůbec jednoduché a tento
blok byl pro naše sedmáky
jednoznačně nejobtížnějším. O to
větší pochvalu si zaslouží za aktivitu
během bloků předcházejících.

18. březen 2014: Dětská scéna v Hradci Králové
V úterý 18. března 2014 vyslala naše škola dva žáky prvního stupně do okresního kola Dětské
scény v Trutnově. Ze zhruba padesátky dětí první až páté třídy z oblasti Trutnovska vybrala
odborná porota po čtyřech dětech ve dvou kategoriích pro reprezentaci do krajského kola a

udělila několik čestných uznání. Johanka Cachová ze 4. A získala za svůj výkon čestné
uznání, ostřílený Tomáš Hofman z páté třídy postupuje do krajského kola.

21. březen 2014: Okresní kolo chemické olympiády
V pátek 21. března 2014 se v Trutnově konalo okresní kolo
chemické olympiády. Pavel Růžička (9.A) se po teoretické a
praktické části této soutěže v konkurenci několika gymnázií a
základních škol umístil na pěkném sedmém místě.

21. březen 2014: Třetí ročník na festivalu „Jeden svět“
Děti ze třetího ročníku naší školy si v pátek 21. března 2014 našly čas na návštěvu klubu
Pálenka, kam byla letos poprvé rozšířena projekce filmů o tíživých problémech kolem nás.
Jeden svět je festival dokumentárních filmů o lidských právech, který každoročně pořádá
společnost Člověk v tísni. Za šestnáct let své existence se stal jedním z nejvýznamnějších
evropských filmových festivalů zaměřených na lidská práva. Jeho snahou je oslovit
především mladé lidi a prostřednictvím filmů jim představit soubor hodnot, na kterých je
vystavěna svoboda a demokratická společnost.
Děti měly možnost nejen shlédnout filmy s tematikou dětské práce, problematikou
bezdomovectví a uplatněním handicapovaných lidí ve společnosti, ale také si o těchto
tématech pohovořit a konfrontovat s ostatními svůj postoj. Bylo zajímavé poslouchat jejich
nezkažené názory. Nejvíce asi všechny ohromila Julinka Menšíková a to nejen svým
obrovským rozsahem všeobecných znalostí, ale hlavně formulováním svých nezvykle
vyzrálých názorů.

21. březen 2014: Školní Disco párty podruhé
V pátek 21. března 2014 se konala v jídelně naší školy již letošní druhá diskotéka. Navštívit ji
mohl každý, kdo přinesl rodiči vyplněný a podepsaný „lísteček“. Dokonce si mohl s sebou
vzít kamaráda, který navštěvuje jinou školu. O hudbu se postarali Otakar Bárta z 9.A a bývalý
žák naší školy Pavel Šrejber.
První část diskotéky, od 17.00 do 19.30, patřila menším dětem z prvního stupně. Jak již je
velmi pěknou tradicí, sešlo se jich přes osmdesát. Všichni se výborně bavili, tančilo se,
soutěžilo o drobné odměny (židličkovaná, tanec s míčkem a další) a opět tančilo. Kdo si chtěl
od tance na chvíli odpočnout a občerstvit se, mohl využít dobře zásobený bufet.
Po odchodu menších děti je v jídelně vystřídali jejich starší spolužáci. Bohužel účast nebyla
taková, jakou jsme očekávali a jakou bychom si představovali. Sešlo se jich pouze něco málo
přes dvacet. I přes to se ale všichni dobře bavili až do 22.00, kdy zazněla poslední skladba.

24. až 25. březen 2014: Tři turnaje ve vybíjené a tři medaile
Rychlá souhra, dobrý pohyb,
většinou přesná střelba. To všechno
zdobilo naše reprezentanty a
reprezentantky v okrskových kolech
ve vybíjené 2. a 3. ročníku i 4. a 5.
ročníku, která skončila velkým
úspěchem našich barev.
V pondělí
24.
března
2014
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. Zcela jiný průběh však
měl souboj s Malými Svatoňovicemi,
se kterými naši reprezentanti
bojovali do poslední chvíle, ale
nakonec prohráli 9:10. Celkově
obsadili velmi pěkné druhé místo.
V úterý 25. března 2014 o medailové
posty bojovaly 4. a 5. třídy.
Dopoledne se představili chlapci,
kteří předvedli výborný kolektivní
výkon plný obětavých zákroků.
Zápas se Rtyní a Malými
Svatoňovicemi jasně vyhráli, zápas
s lánskou školou se však proměnil ve
velkou bitvu. I tu však naši chlapci
vyhráli a celkově ve své kategorii
zvítězili.
Úterní odpoledne patřilo dívkám. Ty
toužily napodobit své spolužáky a
obhájit loňské prvenství. Byť si byly
vědomy své síly, do každého zápasu
nastupovaly s určitou pokorou a
přáním neudělat zbytečné chyby. To
se jim v zápase se Rtyní a
Svatoňovicemi
povedlo.
Zápas
s Lány byl zpočátku z jejich strany
lehce rozpačitý. Chvíli dívkám
trvalo, než se dostaly ke své hře, ale
nakonec však i tento souboj celkem
jednoznačně zvládly a celkově
vyhrály.

Naši školu reprezentovali:
• 2.a 3.třída: Fabián Patrik, Lacko Alexandr, Térová Rozálie, Fabián Pavel, Ferenc Petr,
Neureiterová Vanesa, Zárubová Tereza, Zárubová Andrea, Mědílková Tereza,
Ludvigh Sebastian, Kuhnová Kristýna

• 4. a 5. třída dívky: Krouželová Eva, Térová Julie, Mesnerová Eliška, Matysková
Karolína, Čiháková Veronika, Čapková Anita, Dufková Adriana, Lacková Sára
(všechny 5.A), Cachová Johanka, Holanová Michaela, Winklerová Nikola (všechny
4.A)
• 4. a 5. třída chlapci: Kaplan Filip, Černý Michal, Kábrt David, Hofman Tomáš,
Frydrych Jan, Buryšek Matěj, Křížek Martin, Pecháček Jiří, Sobolík Pavel (všichni
5.A), Turek Filip (4.A)

27. březen 2014: Školní akademie „Z Čapkovy zahrady“
Po několikaleté odmlce se naše škola rozhodla opět uspořádat divadelní akademii, jak jinak,
než na nevyčerpatelné téma tvorby bratří Čapků. Hlavní koordinátorkou akce byla paní
učitelka Daniela Mikešová. V první části spatřili diváci mnoho koťat a pejsků co myli
podlahu, pekli dort nebo si jen tak seděli na okně, či spali v botě. Během jedné hodiny se děti
z první až páté třídy proměnily dokonce v malé vodníky, poštovní skřítky i s panem
Kolbabou, doktory, zloděje a policajty, ba dokonce v roboty z dramatu RUR. Celé netradičně
pojaté vystoupení stmelovaly písničky dnes již padesátičlenného sborečku vedeného paní
učitelkou Řehákovou a každý výstup byl podbarven podmanivým hlasem s kratičkými úryvky
z daných pohádek. O tom, že se vystoupení plnému hledišti líbilo, svědčil nejen potlesk, ale i
odezvy po skončení vystoupení, což je pro nás odměna největší.

27. březen 2014: Exkurze do Galerie Julie Winterové-Mezerové
Ve čtvrtek 27. března 2014 zavítali
žáčci předmětu Naše město do
Galerie Julie Winterové-Mezerové
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 Nešněrová nejprve
dětem ukázala fotografie paní
malířky a její rodiny, vyprávěla jim o
jejích
životních
osudech,
vynikajícím školním prospěchu i
pozdějších úspěších na zahraničních
výstavách. Potom si naši žáčci prohlédli obrazy, které pro ně paní ředitelka připravila, aby je
seznámila se všemi směry tvorby Julie Winterové-Mezerové. Mezi ukázkami nechyběly
pivoňky a květena Jestřebích hor, figurální malby, moderna ze 40. let ani oblíbený obraz paní
ředitelky – lilie.

31. březen 2014: Večer v Myanmaru aneb beseda s panem Špeldou
Poslední březnový den, či spíše večer, patřil na Základní škole Bratří Čapků Stanislavu
Špeldovi a jeho poutavému vypravování s projekcí překrásných záběrů z jeho letošní cesty po
Myanmaru neboli Barmě. Po loňské přednášce o Vietnamu, to byla jeho v pořadí druhá
cestovatelská show na naší škole.

Pan Špelda, úpický rodák, je známý
jako výtvarník, ale i majitel malé
soukromé firmy zabývající se
rámováním a paspartováním. Vše, do
čeho se pustí, dělá zodpovědně a s
plným nasazením. Náměty z cest
zpracovává jako několikabarevné
linoryty, které zájemci mohou vidět
například na facebooku. Jeho
poutavé vypravování a překrásné
záběry, doplněné komentářem a
podmalované dobovou hudbou,
zaujalo účastníky dvouhodinové
projekce natolik, že se nikomu z nich
odcházet.
Příjemné
nechtělo
atmosféře večera přispělo i pohoštění domácími koláčky a slaným pečivem od paní Cachové,
Bernardové a Pavláskové.

DUBEN

1. duben 2014: Dokumentární film „Nicolas Winton – Síla lidskosti“
V úterý 1. dubna 2014 zhlédli naši žáci dokumentární film „Nicholas Winton – Síla lidskosti“
slovenského režiséra Matěje Mináče. Film děti velmi zaujal a přiměl k přemýšlení o hrůzách
holocaustu a ocenění podmínek, ve kterých mohou žít dnes. Po skončení projekce s žáky
besedoval dramaturg Zdeněk Tulis, který ochotně odpovídal na četné dotazy týkající se osoby
pana Wintona, osudů tzv. Wintonových dětí, natáčení Mináčových filmů a přidal i několik
zábavných historek o siru Wintonovi. Na závěr obdrželo několik vylosovaných žáků publikaci
a DVD. Ve škole potom někteří žáci podepsali petici, ve které podepsaní žáci, studenti a
učitelé základních a středních škol žádají příslušnou komisi norského parlamentu, aby siru
Nicholasi Wintonovi udělil za jeho zásluhy Nobelovu cenu za mír.

3. duben 2014: Školní družina na exkurzi u Policie ČR
Ve čtvrtek 3. dubna 2014 navštívily děti ze školní družiny místní oddělení Policie ČR. Po
celou dobu je provázeli praporčík Aleš Kolman a podpraporčík Petr Biegel. Nejprve se malí
návštěvníci usadili v kanceláři, kde je pánové seznámili s policejními prostředky (obušek,
pouta, zbraně atd.). Následně se děti vžily do pocitu vězněných osob, neboť byly na chvíli
zavřeny do vězení. Závěr exkurze obstarala prohlídka policejního auta, které si děti měly
možnost nejen prohlédnout, ale také se do něj mohly posadit.

4. duben 2014: Toulky s Halinou Pawlowskou
Halina Pawlowská za svoji literární a jinou činnost obdržela řadu ocenění, například v roce
1994 Českého lva v kategorii Nejlepší scénář za film Díky za každé nové ráno a třikrát po
sobě televizní ocenění TýTý – Pořad roku za talk-show Banánové rybičky. Z nejznámějších
knih: Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, Díky za každé nové ráno.
A právě tyto dvě knihy psala na našem koupališti tady v Úpici. Možná, že bychom to
nevěděli, kdyby se naše škola ve spolupráci s Televizí JS a Městským kulturním střediskem
nerozhodla pozvat Halinu Pawlowskou, po kameramanovi Vladimíru Plickovi a moderátorovi
Václavu Moravcovi, do již třetího pořadu Toulky, coby hlavní organizátor a spolupořadatel.
V předvečer předávání cen Týdeníku Televize Tý Tý 2013 vystoupila známá spisovatelka,
scénáristka, dramaturgyně, moderátorka a herečka ve dvou pořadech. V polední besedě
zodpověděla žákům místních i okolních škol dotazy týkající se nejen její osoby, ale i dotazy
výběru uměleckého povolání, které okořenila svým typicky svérázným douškem humoru.
V odpoledním pořadu Toulky s Halinou Pawlowskou pobavila naplněný sál Divadla Aloise
Jiráska a po jeho ukončení uspořádala přímo na jevišti nadšeným posluchačům a čtenářům
autogramiádu.
Pořad i beseda se mohly uskutečnit i díky finančnímu přispění sponzorů Polytex, Melichar, B
& P Automotive Division s.r.o., Potraviny Toman, Vetim, Maratonstav, manželů
Matyskových, DAVID HOTEL PENZION HARRACHOV, který paní Halině věnoval
dárkový poukaz na ubytování na dvě noci pro dvě osoby s wellnes. Z Mlsárny Eduška si paní
spisovatelka odvezla nádherný jahodový dort. Za občerstvení děkujeme panu Kazdovi a jeho
dceři. Možná, že v právě chystané autorčině kuchařce najdete recept paní Jany Kadaníkové,
která ji v divadle mile obsluhovala a napekla pro ni slané i sladké pečivo. A právě ona to byla,
která ji v lednu oslovila při její autogramiádě v Praze. Pan Špelda na počkání sponzorsky
zarámoval akvarel hajnické chalupy, kam jezdila paní Halina ještě s manželem. Velký podíl
na zdaru akce měli paní učitelka Daniela Mikešová, hlavní organizátorka celé akce, Jiří Středa
se svým týmem a ředitelka úpického muzea Jana Nešněrová.

9. duben 2014: Okrskové kolo ve vybíjené žáků 6. ročníku
Středa 9. dubna 201, byla ve
znamení sportu, konkrétně vybíjené
žáků a žákyň 6. ročníku. V naší
tělocvičně se tradičně utkalo pět škol
okrsku Úpice – ZŠ Bratří Čapků, ZŠ
Úpice – Lány, ZŠ Malé Svatoňovice,
ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší a
Městské gymnázium Úpice.
Celodenní
program
dopoledne
zahájila děvčata. Družstvo Malých
Svatoňovic nakonec nepřijelo, a tak
o stupně vítězů bojovala pouze
čtveřice týmů.
Naše reprezentantky nastupovaly,
jak již je v posledních letech nemilou
tradicí, s handicapem čtyř vybitých hráček, neboť jich bylo pouze šest. Přesto po celý turnaj
podávaly velmi dobrý, statečný a bojovný výkon. První dva zápasy s lánskými děvčaty a
místním gymnáziem sice prohrály, ale byly oběma týmům rovnocenným soupeřem. V
posledním zápase se Rtyní se děvčatům hned na začátku každého poločasu podařilo vybít
jednu z nejlepších hráček soupeře, což ovlivnilo i další průběh zápasu. Nakonec naše
reprezentantky ke svému vlastnímu překvapení zvítězily a celkově obsadily třetí místo.
Soutěž chlapců se konala odpoledne.
Naši chlapci zahájili vítězstvím nad
družstvem ZŠ Úpice – Lány. Ve
druhém utkání podlehli pozdějšímu
gymnáziu
suverénnímu
vítězi,
Úpice. Jako třetí je čekalo družstvo
ZŠ Malé Svatoňovice, nad kterým
také zvítězili. Poslední bitva je
svedla se ZŠ Rtyně v Podkrkonoší a
byla to opravdu bitva o druhé místo
v turnaji. Základní hrací doba
skončila remízou, stejně tak i
prodloužení. Následovala hra „rychlá
smrt“, kde naši reprezentanti
nešťastnou chybou utkání prohráli a
tím obsadili celkové třetí místo.

9. duben březen 2014: Sbírka na podporu koní
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 hlavolamu „MOTANICE“ 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 650, – Kč

10. duben 2014: Zlatá medaile z okrskového kola ve šplhu
Ve čtvrtek 10. dubna 2014 se na lánské základní škole sešli závodníci 1. až 5. tříd z
pořadatelské školy, naší školy a ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší, aby změřili své síly ve šplhu
na tyči. Startovalo se v pěti kategoriích podle ročníku narození, zvlášť chlapci a zvlášť dívky.
Všichni naši reprezentanti se snažili na hranici svých možností, spousta z nich si vytvořila i
osobní rekordy a překonala tak vlastní maxima z hodin tělesné výchovy. V celkovém součtu
bezkonkurenčně vyhráli a obhájili putovní pohár z loňského roku. O nadvládě našich
„šplhačů“ vypovídá i velké množství individuálních úspěchů v jednotlivých kategoriích.
Největší individuální úspěchy:
1. místo: Jakub Černý, Pavel Fabián, František Kuhn, Jiří Pecháček, Maria Stibová, Julie
Térová, Rozálie Térová
2. místo: Veronika Čiháková, Vojtěch Hejna, Kristýna Jakubčaninová, Tereza
Mědílková, Viktorie Vylíčilová, Marina Zajacová
3. místo: Anita Čapková, Patrik Fabián, Kateřina Mesnerová, Barbora Peterová

10. a 11. duben 2014: Besedy žáků 1. stupně s policisty
Školní preventivní program se netýká jen žáků 2. stupně, ale s besedami a přednáškami myslí
i na žáky mladší. Žáci prvního až čtvrtého ročníku si ve dnech 10. a 11. dubna 2014 povídali
s příslušníkem Policie ČR panem Bc. Vladimírem Zmatlíkem z preventivně informačního
oddělení v Trutnově. Děti besedovaly například o tom, jak se chová správný chodec, jaké
povinné vybavení by měl mít cyklista a jak by se měly chovat v případě, kdy je obtěžuje
neznámá osoba. Žáci se aktivně zapojili do besedy, reagovali na otázky a předvedli, že mají
spoustu svých zkušeností a že mnoho věcí už dávno znají.

15. duben 2014: Velikonoční tvořeníčko
Letošní velikonoční dílna na
Blahovce proběhla ve znamení
drátkování, a tak si mohli svou
šikovnost a zručnost ověřit i leckteří
dospělí. Na formách z hřebíků
vykroutili s dětmi tulipán, ptáčka
nebo motýlka. Toho si také mohli
poskládat z barevného papíru a
zavěsit na větvičku za drátková
tykadýlka. Vajíčka si děti tentokrát

mohly polepit barevným pískem či
těstovinami, polystyrenová vajíčka si
ozdobily papírovými kytičkami. To vše
si mnozí odnesli ve skládaném košíčku
s přáníčkem z otisků prstů. Nechybělo
ani zdobení velikonočních perníčků
nebo pletení pomlázky a dokonce ani
host nechyběl. Byla jím paní Sokolová
z Pardubic, která vyrábí děrované

kraslice, košíky z pedigu, ale i různé šperky. A tak si snad díky obětavosti všech organizátorů
přišli na své všichni návštěvníci.

15. duben 2014: Soutěž ve střelbě na florbalovou branku
Jak se střílí na florbalovou branku opravdovou „florbalkou“
si přišlo vyzkoušet 28 žáků 5. až 9. tříd. Nejdůležitější bylo
správně se postavit a dobře zamířit. Kdo se ale chtěl dobře
umístit, tomu nestačily jen „obyčejné“ góly. Pro bodování
střel byla totiž vytvořena speciální pravidla:
1 b. - míček se odrazil od tyče nebo míček padl do brány
v místech bez dalšího vymezení,
2 b. - míček trefil velkou plastovou láhev uprostřed branky,
3 b. - míček trefil jednu ze dvou visících velkých plastových
láhví nebo se odrazil od tyče do branky,
4 b. - míček trefil menší visící plastovou láhev uprostřed
branky,
5 b. - míček trefil visící malé plastové láhve v horních rozích
branky.
Každý z účastníků měl 10 pokusů a jednotlivé body se
sčítaly. Při rovnosti bodů pak rozhodovala lépe bodovaná střela. A o překvapení rozhodně
nebyla nouze. O to největší se postaral Samuel Pumpa ze 7.A, který porazil i ostřílené hvězdy
ze školní florbalové ligy Pavla Růžičku nebo Petra Rychlíka. A neztratila se ani děvčata.
Vždyť nejúspěšnější z nich, Tereza Jareišová z 8.A, dosáhla sedmého nejlepšího výsledku.

16. duben 2014: Krajské kolo astronomické olympiády a postup
Víta Levinského z 8.A do celostátního kola
Velkých úspěchů se naše škola dočkala v krajském kole
astronomické olympiády. Vít Levinský z 8.A zvítězil v kategorii EF ziskem 97 bodů ze 100 možných a postoupil do celostátního kola,
které se bude konat 23. května. V téže kategorii vybojoval ještě
pěkné 3. místo Pavel Růžička z 9.A a výsledné 11. místo obsadila
jeho spolužačka Nika Vojnarová.
Vítěze krajského kola jme měli i v kategorii G-H. Se ziskem 90,5
bodu se jím stal Daniel Marek ze 7.A. Ten však bodově na postup
do celostátního kola nedosáhl. Chybělo mu k tomu pouhých 3,5
bodu.

22. duben 2014: Soutěž v překážkované
Rychlost, mrštnost a šikovnost, to museli prokázat soutěžící
při další netradiční soutěži, která pro ně byla na naší škole
připravena hned po velikonočních prázdninách. V průběhu
překážkové dráhy museli účastníci přelézat sníženou
švédskou bednu, přeběhnout lavičku, prokličkovat mezi
medicinbaly, proskákat dřevěné čtverce a ve finiši podlézt a
přeskočit jednoduchou překážku. A zájem o soutěž byl opět
veliký, zúčastnilo se jí celkem 69 chlapců a dívek z 1. až 4.

tříd. Absolutně nejrychlejšího času dosáhla Rozálie Térová ze 3.A, která jako jediná pokořila
hranici 14 sekund.

22. duben 2014: Seminář scrapbookingu podruhé
Duben proběhl na Základní škole Bratří Čapků ve znamení tvoření. Týden po velikonoční
dílně rodičů s dětmi si sem přišli vyzkoušet svou šikovnost dospělí zájemci na v pořadí již
druhý tvůrčí seminář scrapbookingu. Každý si mohl vybrat z široké škály přání, minidárečků,
či různých krabiček s fotografiemi a nad hraním si s papírem a rozličnými ozdůbkami si třeba
i zafilozofovat. Vzorně připravená i vybavená paní Ilona Koperová se každému osobně
věnovala i poradila. Krásné výrobky na sebe nenechaly dlouho čekat.

23. duben 2014: Okrskové kolo zdravotnického víceboje
Ve středu 23. dubna 2014 se
odehrálo již tradiční okrskové kolo
zdravotnického víceboje, které je
určené školám v regionu pod
Jestřebími horami.
Naši školu reprezentovaly dvě
pětičlenné hlídky – jedna v mladší
kategorii (3. až 5. třída) a jedna 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. Bodové ztráty obou hlídek nebyly vůbec velké, a tak
jsme s napětím očekávali vyhlášení výsledků. Družstvo mladších, které se proti loňskému
roku opět výrazně změnilo, obsadilo v konečném součtu páté místo ze čtrnácti hlídek,
družstvo starších pak místo čtvrté z osmi hlídek.
Školu reprezentovali:
• Kategorie 3. až 5. třída: Eliška Mesnerová, Kristýna Kuhnová, Kristýna
Jakubčaninová, Johanka Cachová, Daniela Mikešová
• Kategorie 6. až 9. třída: Ota Bárta, Renata Galuščáková, Vendula Korubová, Anna
Šimková, Daniel Marek

25. duben 2014: Den Země
Den Země je ekologicky motivovaný významný den, upozorňující lidi na dopady ničení
životního prostředí. A protože ekologie je jednou z priorit naší školy, mají akce organizované
k tomuto dni u nás již dlouholetou tradici.
Tříba 1. A se letos rozhodla zbavit nečistot cestu ke hvězdárně. Do přírody vyrazili i žáci
1.B a druháci. Jejich cílem bylo vyčistit les směrem k Velbabě od odpadků, které do přírody
nepatří. Než vyrazili ven, plnili s paní učitelkou různé ekologické úkoly, týkající se třídění
odpadu. 3.A vyčistila les směrem od Dlouhých Záhonů na Kvíčalu a Březinovu stezku.

Nejlepšími sběrači se staly dvojice Kuba Mádr a Tomáš Marek, Pavel Fabián s Patrikem
Fabiánem a Markétka Vaculovičová. 3. B zbavila odpadků Milešovku. Čtvrťáci si udělali
cyklistický výlet na havlovický Vízmburk. Prohlédli si nejen hradní zříceniny, ale také
pozorovali probouzející se jarní přírodu. Páťáci a šesťáci také pomáhaly s odstraňováním
odpadků z přírody Jestřebích hor, 9.A vyjela pomáhat s jarním úklidem do královédvorské
ZOO.
Třídy 7.A a 8.A se u příležitosti Dne Země vydaly na exkurzi do Vrchlabí. Na rozdíl od
minulého roku jim počasí bylo příznivě nakloněno a celý den je provázelo sluníčko. Cesta se
kvůli opravám silnice v Rudníku poněkud protáhla, a tak všichni po příjezdu do Vrchlabí
rychle pospíchali do budovy bývalého augustiniánského kláštera, kde dnes sídlí část
Krkonošského muzea. Žáci byli rozděleni na dvě skupiny. Zatímco jedna skupina procházela
s průvodcem zajímavou expozici „Kámen a život“, druhá si prohlížela výstavy „Lidé a hory“
o historii krkonošského osídlení a životě horalů v minulosti a „Kočárky paní Věry“, která
prezentovala historická dětská vozítka. Klášterní rajský dvůr poskytl dětem klid a příjemné
posezení u svačinek. Po návštěvě muzea si děti samostatně prohlédly centrum města,
nakoupily občerstvení a okukovaly stánky s dobrotami na právě probíhajícím trhu. Spokojení
s vydařenou exkurzí nasedli naši žáci do autobusu na cestu zpět do Úpice.

29. duben 2014: Postup dívek do krajského kola ve vybíjené
Již druhý rok po sobě si družstva chlapců i dívek ze 4. a 5. ročníku vybojovala účast
v okresním kole ve vybíjené, které se konalo v úterý 29. dubna 2014 na ZŠ R. Frimla
v Trutnově.
Dívky obhajovaly zlaté medaile
z loňského roku, kdy bylo naše
vítězství velmi těsné a především
nečekané. I v letošním roce si věřily,
protože už v okrskovém kole holky
hrály výborně. Do každého zápasu i
přes to nastupovaly s určitým
respektem k soupeřkám. Tři zápasy,
se ZŠ R. Frimla, ZŠ nám. Míru
Vrchlabí a ZŠ Komenského,
s přehledem
ovládly.
Nejvyrovnanější zápas odehrály se
ZŠ Mládežnická Trutnov. Po
vyhraném prvním poločase dívky
trochu polevily v koncentraci a
soupeřky zlepšily střelbu, čímž se
zápas vyrovnal. Nakonec ale i
v tomto souboji naše děvčata uhájila
vítězství. Čtyři výhry znamenaly
konečné první místo a tím i úspěšnou
obhajobu
putovního
poháru
z loňského roku.
Zcela jiný průběh měl bohužel turnaj
chlapců, do kterého velmi významně
zasáhl tristní výkon rozhodčích.
První zápas naši chlapci smolně

prohráli o jeden jediný život, ale byli odhodláni vybojovat vítězství ve druhém zápase se ZŠ
Mládežnická. Bohužel několik zcela nesmyslných výroků rozhodčích (např. hráče, kterého se
dotkl míč odražený od země, považovali za vybitého) zmařil jejich naděje. Hoši se nedokázali
s nespravedlivými výroky psychicky vyrovnat, což se projevilo i ve zbývajících dvou
zápasech. Další chyby rozhodčích jen prohlubovaly jejich trápení. Konečné čtvrté místo bylo
sice zklamáním, ale vzhledem k průběhu turnaje jsme byli rádi i za něj.

29. duben 2014: Okrskové kolo Poháru rozhlasu
Úterý 29. dubna 2014 bylo
dnem, kdy se v Malých
Svatoňovicích
konala
lehkoatletická soutěž. Naše
škola byla letos pořadatelem
této soutěže. Počasí nám
opravdu přálo, což přispělo ke
zdárnému průběhu.
Naši žáci se zúčastnili všech
disciplín ve všech kategoriích,
kde
odevzdali
svoje
maximum.
Bohužel
výkonnost některých našich
reprezentantů nestačila na
konkurenci žáků z ostatních
škol. Zaznamenali jsme však i několik vynikajících výkonů: Radek Dufka (7.A) zvítězil
v běhu na 60 m a ve vrhu koulí, na druhých místech se umístili Anna Marie Řeháková (6.A)
v hodu míčkem, Petr Kábele (9.A) ve skoku dalekém, Daniel Malínský (7.A) ve skoku
vysokém a Jakub Kábele
(7.A) v běhu na 1 000 m.
Pomyslné bronzové medaile
pak patří Andree Pátrové
(9.A) ve skoku vysokém,
Petru Vlčkovi (8.A) ve vrhu
koulí, Jakubu Kábelovi (7.A)
v běhu na 60 m a Petru
Rychlíkovi (8.A) ve skoku
vysokém a dalekém.
Pohár rozhlasu byl poslední
soutěží, která se započítává
do Grand Prix. V této soutěži
škol našeho okrsku jsme
nakonec obsadili 4. místo.

30. duben 2014: Oslavy Filipojakubské noci
Jednou z tradičních akcí, které se naše škola spolupořádá, je oslava Filipojakubské noci.
Čarodějný večer zahájil náš sboreček malých čarodějnic, který pod taktovkou paní učitelky
Radky Řehákové na úvod zazpíval tři písničky. Následovalo taneční vystoupení starších
čarodějnic páťaček. Pak už se čile soutěžilo. Děti se mohly utkat v házení pavouků
dokbelíku, stavěly kelímkové pyramidy, přenášely kouzelný lektvar, srážely kuželky, drandily

s vozíčkem či stavěly věže z kostek. Za splnění úkolu děti dostaly sladké pamlsky, poukázku
na buřtík či lístek na projížďku koňským povozem. Naše malé čarodějky zapěly ještě další
dvě písně. Hned potom následoval rej a přehlídka masek a vyhodnocení těch nejzdařilejších, a
tak si některé čarodějky odnesly odměnu navíc. Nakonec se většina seřadila do průvodu a se
zapálenými lampiony se přesunula na Dlouhé Záhony, kde čarodějné rejdění pokračovalo dál.

KVĚTEN

7. květen 2014: Obhajoba zlata v okresním kole zdravotnického víceboje
Dne 7. května 2014 se naši žáci
zúčastnili
okresního
kola
zdravotnického
víceboje
na
paradráze v Trutnově. Ačkoli jim
počasí vůbec nepřálo a téměř celou
soutěž vytrvale drobně pršelo, obě
naše hlídky nastoupily do boje
s velkým nasazením.
Hlídka mladších žáků ve složení
Kristýna
Kuhnová,
Kristýna
Jakubčaninová, Johanka Cachová,
Eliška Mesnerová a Pavel Sobolík
byla nakonec za svou snahu a
odhodlání odměněna po zásluze
zlatou medailí a pohárem, který naše
škola opět po roce obhájila. Hlídka starších žáků ve složení Renata Galuščáková, Vendula
Korubová, Anna Šimková, Daniel Marek a Otakar Bárta skončila na 4. místě.

11. květen 2014: Školní kolo archimediády
I v tomto školním roce proběhlo na naší škole klání ve fyzikální soutěži archimediádě.
Úkolem žáků bylo vyřešit pět výpočtových úloh. Jejich řešení vyžadovalo schopnost
fyzikálně uvažovat, používat jednoduché výpočty nebo grafy. V poslední (šesté) úloze museli
řešitelé provést jednoduchý pokus a na základě naměřených hodnot spočítat další hodnoty a
odpovědět na otázky. Soutěže se zúčastnili čtyři žáci. Na 1. místo se probojovala se ziskem 60
bodů (maximum) Andrea Čudková. Na 2. místě se umístila Renata Galuščáková (30 bodů),
na třetím místě Eliška Žlůvová (21 bodů), všechny dívky jsou ze 7.A.

14. květen 2014: Vystoupení Pernštejnů
Středa 14. května 2014 byla na naší
škole ve znamení představení
Agentury Pernštejni. Na jejich
vystoupení směřovali do malé
tělocvičny žáci 4. až 8. ročníku.
s názvem
V představení
„Přemyslovci na českém trůnu – 1.
část knížata“ se pomyslně vypravili
do doby o více než 1 000 let zpět,
aby se dozvěděli více o sv. Václavu,
Boleslavu I. a o mnohých dalších
panovnících. Vystupující herci vše
vysvětlovali pomocí hraných scének,
do kterých zapojovali i diváky.

14. květen 2014: Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „Rozesmátý svět“
Na duben letošního roku vyhlásila naše škola již VIII. ročník výtvarné soutěže Rozesmátý
svět. Tentokrát jsme vybrali téma „Podmořský svět“. Potěšila nás celkem pěkná hromádka

výkresů, které jsme obdrželi od dětí z místních i okolních mateřských a základních
škol. Nezávislá porota se letos sešla ve složení Stanislav Špelda (výtvarník, podnikatel) a
Květa Krhánková (výtvarnice a učitelka výtvarného oboru ZUŠ A.M.Buxton Úpice). Vybrat a
ocenit ty nejlepší nebylo jednoduché.
Diplomy a ceny byly předány na slavnostním vyhlášení, které se uskutečnilo ve středu 14.
května 2014 v jídelně naší školy. V prostorách vedle školní družiny zároveň proběhla výstava
všech zúčastněných prací.
Přehled vítězů:
Kategorie dětí do 5 let:
1. Kolektivní práce (MŠ Suchovršice) - „Barevný svět pod vodou“
2. Lenka Bekrová (MŠ Havlovice) - „Veselé moře“
Iveta Pavlásková (MŠ Libňatov) - „Tanec ve vlnách“
3. Martina Vachová (MŠ Jaromír) - „Moře“
Kategorie předškoláků:
1. Kolektivní práce (MŠ Suchovršice) - „Leporelo“
2. Adéla Hrdinová
(MŠ Libňatov) - „Mořská párty“
Adriana Davidová + Veronika Vavrušová - (MŠ Veselka) - „Nemo“
3. Tereza Vernerová + David Škoda (MŠ Veselka) - „Chobotnice Emilka“
Kategorie 1. a 2. tříd:
1. Kolektiv 1.B (ZŠ Bří Čapků) - „Potápěči“
2. Kolektiv 2. třídy
(ZŠ Havlovice) - „Moře a jeho život“
3. Barbora Jiránková (ZŠ Bří Čapků) - „Rej rybiček“
Lucie Šedová (ZŠ Bří Čapků) - „Podmořský život“
Kategorie 3. a 5. tříd:
1. Markéta Vaculovičová
(ZŠ Bří Čapků) - „Bouře“
2. Diviška Šiková (ZŠ Lány) - „Život v moři
Jakub Divelka (ZŠ Havlovice) -„Ztroskotání lodi“
3. Jakub Mádr (ZŠ Bří Čapků) - „Krásné ryby“
Kategorie speciální:
1. Kolektivní práce (SZŠ A. Bartoše) - „Podmořský svět - akvárium“
2. Kolektivní práce (SZŠ A. Bartoše) - „Podmořský svět“

14. květen 2014: Soutěž v poznávání rostlin
Ve středu 14. května 2014 soutěžili žáci 2. až 4. ročníku
v poznávání rostlin, se kterými se v okolní přírodě běžně
setkávají. Žáci 2. ročníku poznávali 15 rostlin, žáci 3. a 4.
ročníku 20 rostlin. Děti se mohly připravovat tři týdny – 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. Mezi
druháky nejlépe obstála Natálie Košková, mezi dětmi z 3.
ročníku zvítězila Michaela Horáková a Evelýna Polová
ovládla kategorii čtvrťáků.

15. květen 2014: Třída 4.A v Uffu na exkurzi v Trutnově
Ve čtvrtek 15. května 2014 navštívila
třída 4.A divadelní představení
„Staré
pověsti
české“
v trutnovském UFFU. Krásně ho
odehráli Eva Hrušková a Jan
Přeučil. Humornou formou dětem
přiblížili českou historii a dílo Aloise
Jiráska. Celé vystoupení bylo
proložené veselými písničkami a

všem se to moc líbilo.
Potom se čtvrťáci vydali na procházku
po Trutnově. Již ve třídě se seznámili
s pověstí o trutnovském drakovi a
chtěli na vlastní oči vidět, kde měl
svoji sluj a kde se nachází Dračí
ulička.
Na
náměstí
pozdravili
Krakonoše a potom už je návrat domů.

19. květen 2014: MASH na Blahovce
MASH není jen populární americký
seriál z vojenského prostředí, je to
také název dětského tábora, který
v trutnovských Dolcích už po
několik let provozuje společnost
Zero Trutnov.
V pondělí 19. května 2014 se MASH
objevil v Úpici. Měl podobu dvou
nadšených
fanoušků
vojenské

techniky a obrněného transportéru.
Že se blíží ke škole, jsme poznali
podle dunění, které bylo slyšet už
z dálky. Netřeba dodávat, že hlavně
chlapci měli oči navrch hlavy. Mohli
si celý transportér prohlédnout,
prolézt,
vyzkoušet
si
nejen
tankistickou kuklu, ale i sledování
okolí periskopem a zaměřování

kulometu v otočné věži.
Oba pánové dětem velice ochotně zodpověděli řadu všetečných dotazů, vysvětlili jim, k čemu
transportér sloužil. Nakonec je pozvali na letní tábor, který pro děti každoročně pořádají.

20. květen 2014: Projekt „Holocaust“ v 9.A
Úterý 20. května 2014 proběhlo v 9.
ročníku ve znamení projektu
„Holocaust“. Naši nejstarší žáci
během projektového dne rozšířili své
vědomosti především o holocaustu
za druhé světové války.
Během úvodního bloku se žáci
seznámili s odbornými pojmy
souvisejícími s tématem holocaust,
blíže poznávali
dějiny Židů,
pracovali s dobovým materiálem
nacistické
propagandy,
chronologicky řadili události, shlédli
prezentaci o současné podobě
osvětimského koncentračního tábora,
popisovali
postupný
proces
holocaustem
vyčleňování
postižených lidí ze společnosti a
život
v různých
typech
koncentračních táborů.
Nejvíce děti beseda s paní Janou
Nešněrovou, 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.
Zájem většiny žáků
vzbudil i dokumentární film Olgy
Sommerové „Sedm světel“, mapující
osudy několika židovských žen
přeživších holocaust.
Na závěr projektového dne kreslili
deváťáci tzv. stromy přání, k nimž
připisovali svá dnešní přání a přání
svých vrstevníků – obětí holocaustu.

21. květen 2014: Exkurze žáků 3.B a 4.A do Prahy
Ve středu 21. května 2014 brzy ráno
přišel dětmi dlouho očekávaný
okamžik – chvíle odjezdu na exkurzi
do našeho hlavního města. Program
začínal netradičně, a to prohlídkou
stanice profesionálních hasičů na
Praze 5. Hned po příjezdu se dětí
ochotně ujali dva profesionální
hasiči. Zanedlouho poté, co započali
výklad, slyšely děti výstražný
poplach, viděly sjezd po tyčích z
vyšších pater a jeden z průvodců se
musel odebrat k zásahu. Druhý
našim žákům ukázal vybavení
hasičského vozu, ale vzápětí i on
musel odjet k dalšímu zásahu. Naštěstí se druhý tým po chvíli vrátil a děti si mohly celou
budovu
prohlédnout,
ačkoliv
výstražný signál zazněl i potřetí.
Další zastávka byla na Újezdu,
odkud naše výprava vyjela lanovkou
na Petřín, kde se všichni dosyta
zasmáli v zrcadlovém bludišti a
pokochali se nádhernou vyhlídkou
vylepšenou
krásným
počasím.
Následovala prohlídka historické
části Prahy – Strahovského kláštera,
Lorety,
Pražského
hradu,
Valdštejnských zahrad, Karlova
mostu a Staroměstského náměstí.
Poslední zastávkou výletníků byly
restaurace KFC a McDonalds na
Václavském náměstí.

21. květen 2014: Soutěž v rovnání sirek do krabičky pro žáky 1. stupně
Ve středu 21. května 2014 soutěžily
děti z 1. stupně ve velmi netradiční
disciplíně – v rovnání zápalek do
krabičky. Tato další z netradičních
soutěží prověřila šikovnost a hbitost
prstíků našich žáků. Úkolem bylo co
nejrychleji srovnat rozházené sirky
zpátky do krabičky. Aby to nebylo
tak jednoduché, tak navíc všechny
hlavičky musely směřovat na jednu
stranu a krabička musela jít snadno
zavřít, takže žádná sirka nesměla
vykukovat. V kategorii 1. až 4. tříd
se celkem zúčastnilo téměř 70

soutěžících. A překvapivě neplatilo pravidlo, že čím starší žáci, tím hbitější a rychlejší prsty.
Suverénně nejrychlejší ze všech byla Viktorie Vylíčilová ze 2.A. Spolu s Natali Luštincovou
ze stejné třídy se jako jediné dostaly pod 50 sekund.

22. květen 2014: Soutěž v rovnání sirek do krabičky pro
žáky 2. stupně
Den po svých mladších spolužácích, tj. ve čtvrtek 22. května
2014, si svoji šikovnost a hbitost prstíků přišli vyzkoušet
žáci 5. až 9. tříd. Aby to měli o něco těžší, sirky do krabičky
rovnali pouze jednou rukou. Nejpočetnější a zároveň
nejvyrovnanější byla kategorie 6. a 7. tříd. Nejhbitější prsty
prokázala Bára Procházková z 6.A, která byla o pouhé 2
sekundy rychlejší než Diana Neureiterová z 9.A.

22. až 23. květen 2014: Vít Levinský v celostátním kole
astronomické olympiády
Ve dnech 22. až 23. května 2014 se v Brně konalo celostátní
finále astronomické olympiády. Do moravské metropole
doprovázela našeho reprezentanta Víta Levinského z 8.A paní
učitelka Věra Nývltová. Po příjezdu a ubytování v hotelu
následoval společný program pro všechny soutěžící a jejich
doprovod, který byl zaměřen na poznávání města Brna. Druhý
den ráno se soutěžící s doprovodem přesunuli na Hvězdárnu a
planetárium v Brně, kde program pokračoval obrazovým testem
v novém digitáriu. Děti obdržely svítící tyčinky a vybíraly ze čtyř
odpovědí správnou. Druhou částí soutěže pak bylo řešení pěti
výpočtových úloh. Po ukončení soutěžní části všichni shlédli
několik krátkých odborných i relaxačních filmů s astronomickou
tematikou. Následovalo vyhodnocení celé soutěže, předání
diplomů a cen. Vítek Levinský se ve finále umístil na pěkném 22.
místě.

23. květen 2014: Krajské kolo
vybíjené dívek
V pátek 23. května 2014 za krásného
počasí vyjela v časných ranních
hodinách děvčata ze 4. a 5. ročníku
do Kostelce nad Orlicí. Na
volejbalových kurtech se tam konalo
krajské kolo ve vybíjené. Děvčata
zahájila dost rozpačitě a první
poločas s Lázněmi Bělohrad o tři
vybité prohrála. Druhý poločas dívky
hru zlepšily, ale ztrátu už se jim
nepodařilo dohnat. Druhý zápas

s Hradcem Králové naopak ztratily až ve druhé půli utkání. I v posledním zápase
s Rychnovem nad Kněžnou soupeřkám podlehly. Přesto, že naše děvčata skončila nakonec na
4. místě, předvedla bojovný a důstojný výkon. Škoda jen, že nemohly odcestovat dvě největší
opory našeho družstva.

23. květen 2014: Výlet 2. tříd do Pěnčína
V pátek 23. května 2014 vyrazili naši druháci do Pěnčína u Jablonce nad Nisou, aby se
podívali na kozí farmu a odhalili tajemství výroby skleněných perel.
V pěnčínském výletním areálu seznámili průvodci děti s celým postupem výroby skleněných
perel. Dozvěděly se, z čeho se korálky vyrábí, navštívily mačkárnu, šitlovnu, rumplovnu,
brusírnu a leštírnu. V zemědělské části zhlédly krátký film týkající se dojení, výroby a balení
sýrů a zajímavostí o všech zvířatech chovaných na zdejší farmě.
Následovala prohlídka sýrárny a nechyběla ani ochutnávka kozích a ovčích sýrů, tvarohů a
jogurtů. Potom žáci navštívili i hlavní krytý výběh stáda koz.
Zábavná byla korálková tvůrčí dílna. Každý dostal paměťový drát a mohl si na něj navléknout
korálky podle svého výběru a vyrobit tak originální náramek třeba pro maminku.
Po krátkém volnu, kdy děti utrácely za korálkové maličkosti, sladkosti a zmrzlinu, je čekala
příjemná vyjížďka výletním vláčkem z Pěnčína na Krásnou. Tam paní průvodkyně malé
výletníky seznámila s příběhem o doktoru Kittlovi. Viděli jeho dům a sanatorium a také si
prohlédli kostel sv. Josefa, morový sloup Nejsvětější Trojice a léčivou studánku. Odtud
se vláčkem vrátili zpět do Pěnčína. Cestou se mohli kochat krásným výhledem na Krkonoše a
část Českého ráje. Domů si druháčci přivezli nejen spoustu zážitků, ale i krásné korálkové
suvenýry.

27. květen 2014: Atletické finále a prvenství v Grand Prix pro žáky 1. stupně
V úterý 27. května 2014 uspořádala
ZŠ Úpice – Lány Atletické finále pro
žáky 1. 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
Všichni
vytrvalostním
běhu.
závodníci svými výbornými výkony
přispěli k vzorné reprezentaci naší
školy. Chlapci i dívky vybojovali
v atletickém finále 1. místo a pohár,
chlapcům i děvčatům ze 4. a 5.
ročníku se podařilo dosáhnout stříbrného umístění. V celoroční soutěži škol okrsku Úpice ve
sportovních disciplínách Grand Prix (1. stupeň) jsme se umístili opět na 1. místě.
V kategorii dívek z 2. a 3. ročníku nás reprezentovaly:
• Eliška Grossmannová, Kristýna Kuhnová, Tereza Mědílková, Tereza Pátrová, Barbora
Peterová, Rozálie Térová, Marina Zajacová

Nejlepší individuální úspěchy:
1. místo – Rozálie Térová – hod kriketovým míčkem
1. místo – Rozálie Térová – skok daleký
1. místo – Barbora Peterová – běh 50 m
1. místo – Barbora Peterová – vytrvalostní běh
2. místo – Tereza Mědílková – běh 50 m
3. místo – Eliška Grossmannová – hod kriketovým míčkem
3. místo – Tereza Mědílková – vytrvalostní běh
V kategorii chlapců z 2. a 3. ročníku nás reprezentovali:
• Jakub Černý, Pavel Fabián, Patrik Fabián, Petr Ferenc, Alexander Lacko, Filip
Novotný, Matěj Vosmek
Nejlepší individuální úspěchy:
1. místo – Patrik Fabián – skok daleký
1. místo – Patrik Fabián – vytrvalostní běh
2. místo – Pavel Fabián – běh 50 m
2. místo – Pavel Fabián – vytrvalostní běh
3. místo – Matěj Vosmek – skok daleký
V kategorii dívek ze 4. a 5. ročníku nás reprezentovaly:
• Veronika Čiháková, Kristýna Jakubčaninová, Eva Krouželová, Sára Lacková, Leona
Kubasová, Eliška Mesnerová, Julie Térová
Nejlepší individuální úspěchy:
1. místo – Kristýna Jakubčaninová – skok daleký
1. místo – Eva Krouželová – hod kriketovým míčkem
1. místo – Veronika Čiháková – vytrvalostní běh
3. místo – Eliška Mesnerová – skok daleký
V kategorii chlapců ze 4. a 5. ročníku nás reprezentovali:
• Michal Černý, Vilém Doležal, Tomáš Hofman, Matyáš Lacko, Jiří Pecháček, Pavel
Sobolík
Nejlepší individuální úspěchy:
1. místo – Jiří Pecháček – běh 50 m
2. místo – Michal Černý – hod kriketovým
míčkem
3. místo – Jiří Pecháček – skok daleký

29. květen 2014: Školní družina na exkurzi u hasičů
Ve čtvrtek 29. května 2014 se paní
vychovatelky s dětmi ze školní
družiny vydaly na návštěvu nedaleké
hasičské zbrojnice, aby se po exkurzi
na policejní stanici seznámili s
vybavením
další
složky
integrovaného záchranného sboru.
Pan Čihák je ochotně provedl
prostory hasičské zbrojnice, vše
vysvětlil a ukázal. Dětem dokonce
zapůjčil profesionální hasičskou
helmu a hasičský oblek, které
používají při zásazích. Děti si mohly
vyzkoušet i spojování hadic.

29. květen 2014: Šmoulí dětský den
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 oslava probíhala ve
znamení Šmoulů. A tak se ve
čtvrtek 29. května 2014 naše
tělocvična opět po roce
hemžila
červenými,
modrými, zelenými a žlutými
tričky mrňousků, kteří si
přišli se svými učitelkami
trochu protáhnout tělíčka a
vyzkoušet, co dokážou.
Na děti čekalo plno 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 gymballech.
Na všech stanovištích dětem pomáhali
v plnění úkolů naši čtvrťáci. Nakonec
nám děti nakreslily na památku
obrázek, zaskákaly
si
na
trampolínách a spokojené odcházely
se sáčkem šmoulích bonbonů.

30. květen: Dětský den pro naše žáky
V pátek 30. května 2014 jsme do
velké tělocvičny pozvali žáky 1.
stupně na oslavu 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
pamlsky a hračky. Děti odcházely
nadšené, co všechno se jim podařilo
„nakoupit.“
Dětský den se opět vydařil na
jedničku.

ČERVEN

4. až 7. červen 2014: Ekologický kurz 8.A
Ve středu 4. června 2014 se vydala
skupina 15 žáků z 8.A společně
s paní učitelkou Věrou Nývltovou,
panem
učitelem
Martinem
Dytrychem a jeho manželkou na
ekologický kurz. Místem pobytu
byla
opět
chata
pražského
atletického oddílu Start v Peci pod
Sněžkou. Z ní se linula čtyři dny a tři
noci vůně od vaření a smích od
zábavy. A z ní se také vycházelo na
túry, v rámci kterých byla žákům
poskytnuta řada informací
o
Krkonoších. Třída 8.A sklízela jen
chválu za vzorné chování, vaření,
uklízení, přístup k připravenému
programu i turistické výkony. První
den osmáci absolvovali zhruba
desetikilometrový okruh od chaty
přes Richterovy boudy, Modrý důl a
Obří důl, druhý den si vyšli ke
Kolínské boudě a Jelením loukám,
poslední túra vedla přes Obří důl,
Obří sedlo, Úpské rašeliniště, Luční
boudu, Výrovku, chalupu Na
Rozcestí
a
chatu
Severku.
Turisticko-ekologický
program
zaměřený na Krkonoše doplňovaly
četné hry a soutěže.

5. červen 2014: Exkurze do Čapkovy vily
Ve čtvrtek 5. června 2014 se děti ze
4. a 5. třídy vypravily za poznáním
další z úpických významných staveb,
do domu č. p. 265, v němž dnes sídlí
Policie České republiky a kde až do
roku 1907 bydlela rodina Čapkova.
Službu konající pan policista provedl
děti nejprve prostorami přízemí, aby
si prohlédly kanceláře s částí
původního mobiliáře, a představil
jim policejní práci a chod služebny.
Prozkoušel
děti
z důležitých
telefonních čísel a pochválil je, jak je
vzorně umí. Naši žáčci si také
prohlédli tematické nástěnky s
fotografiemi a texty o historii budovy.

Pak už se děti nahrnuly do cely, na kterou se moc těšily, ale brzy se shodly, že být v ní sám
zavřený až dva dny by rozhodně nikdo nechtěl. A když Kryštof M. zbrkle přibouchl dveře a
sebe a několik spolužáků v cele uvěznil a policisté jim chvilku neotvírali, byla v některých
„vězních“ už malá dušička. Naštěstí se nakonec vysvobozující bzučák přeci jen ozval a
všichni honem utíkali ven. Na závěr zajímavé exkurze děti dostaly řadu informačních
materiálů a cestu do školy zasvětily debatám o policejní práci.

6. až 7. červen 2014: „Pohádková víkendovka“ pro žáky druhých tříd
V pátek a v sobotu 6. a 7. června 2014 si naši druháci užili
svou poslední víkendovku v tomto školním roce – tentokrát
„pohádkovou“. Sešli se v pátek v 19:00 hodin, ubytovali se
ve školní družině, kde spali, jedli, soutěžili a hráli si. Podle
názvu bylo všem jasné, že se všechny aktivity budou týkat
pohádkové říše. Paní učitelky Radka Řeháková a Veronika
Prouzová připravily svým
svěřencům
několik
překvapení, to první hned na
páteční
večer.
Děti
navštívily úpické loutkáře
v jejich nově se rodícím
loutkovém divadélku, kde
jim
zahráli
pohádku
„Kašpárek a drak Pudivítr“.
Děti si mohly vyzkoušet, jak se s loutkami manipuluje,
prohlédly si zákulisí a místo, kde loutky odpočívají. Nové
prostory je okouzlily, a to nejen proto, že byly úplně prvními
návštěvníky.
Po návratu do školy se druháčci pustili do prvního tvoření.
Každý si vyrobil a dle vlastní fantazie vyzdobil královskou
korunu. Děti plnily různé pohádkové hádanky na interaktivní tabuli a nakonec zhlédly
„večerníček“ o Rákosníčkovi na
dobrou noc. Samozřejmě nemohla
chybět noční stezka odvahy, na
kterou se děti tolik těšily.
V sobotu
ráno
se
účastníci
víkendovky vydali do areálu „Pod
Kaštany“, kde se konal dětský den.
Děti
soutěžily
v nejrůznějších
disciplínách. Ve škole poté ještě
plnily nejrůznější pohádkové úkoly,
za které si vysloužily královské
diamanty. Po obědě po sobě všechno
uklidily a vydaly se na poslední
pohádkové
dobrodružství
–
šipkovanou, zakončenou opékáním
buřtíků.

9. červen 2014: „Jak válčili husité“ – dějepisný program v 7.A
V pondělí 9. června 2014 zavítal do
naší školy po několikaměsíční pauze
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.
Dobrovolníci z řad sedmáků byli postupně převlečeni do šatů středověkého sedláka, selky i
měšťana. Pan lektor poté seznámil žáky s husitskými zbraněmi od cepu a praku přes nože,
sekery a meče až po zbraně palné. Vrcholem části věnované
zbraním byla ukázka skutečné hákovnice a výstřel z ní. Děti
zprvu pochybovačně 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 a
sirovodíku.
Poté se pan Richter ujal role křižáka a názorně dětem
předvedl bojovou taktiku husitů, včetně způsobu boje na
vozových hradbách. Na závěr pan lektor 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.

9. červen 2014: Výlet prvních tříd na pohádkové Staré Hrady
V pondělí 9. června 2014 vyrazili
prvňáčci za vrchním čarodějem
Archibaldem I. na pohádkový hrad a
zámek Staré Hrady nedaleko Jičína.
Po vydatné svačince je čekal
prohlídkový
okruh Zámecké
pohádkové sklepení. Zde našli svůj
domov čertíci, vodníci, skřítkové a
veselí strašidláci. Děti viděly také
lesní a ledové království, čertovskou
a vodnickou domácnost, pohádkovou
hladomornu, rodinku starohradského
obra, velkého ochočeného draka z

lesního království, palác plný skřítků a obří smaragdové draky.
Před prohlídkou kouzelné pohádkové půdy na zájemce čekal rychlokurz létání na koštěti.
Všichni ho zvládli na jedničku a těšili se, že nebudou tedy muset šlapat 75 schodů na půdu.
Nakonec byli solidární s těmi, kteří si rychlokurz nedělali, a všichni šli pěšky.
Na prostorné hradní půdě opředené letitými pavučinami se zabydlely čarodějnice různých
kategorií a kouzlobabky, pravá starohradská strašidla, strašidýlka a také pěkně vykutálení
skřítkové. Navštívili jsme strašidláckou kuchyni, čarodějnou prádelnu a mydlírnu.
Nakonec se všichni řádně posilnili dalšími svačinkami od maminek a podívali se do
Čarodějné bestyjoly s živými zvířátky – děti viděly kozu, ovečky, bažanty, hrdličky, krysáky,
šváby a další havěť.

10. červen 2014: Bronzový úspěch v regionálním kole zdravotnického víceboje
V úterý 10. června 2014 se družstvo mladších dětí ve
složení Pavel Sobolík, Kristýna Kuhnová, Kristýna
Jakubčaninová, Johanka Cachová a Daniela Mikešová
vydalo do Ústí nad Orlicí na regionální kolo (pro
Královehradecký a Pardubický kraj) soutěže mladých
zdravotníků, kam družstvo jakožto vítěz okresního kola
postoupilo.
Soutěž probíhala ve velmi příjemném areálu parku
Kociánka a obsahovala pět soutěžních a pět doplňkových
stanovišť. Hned na úvod děti čekalo ošetření dvou
poranění – uštknutí hadem a omrzlina od chladícího spreje.
Stržených 75 bodů neznamenalo zrovna šťastný vstup do
soutěže. Následně se však ukázalo, že ostatní hlídky na
tom byly podobně. Na dalších soutěžních stanovištích
zdravotníci předváděli transport raněného, obvazovou
techniku, v prostorách dětského hřiště u školky ošetřovali dívku se zlomeninou a na závěr si
museli poradit s výborně namaskovaným tepenným krvácením a drobnými řeznými rankami.
Po chvíli odpočinku, který byl vyplněn obědem a zmrzlinou, čekalo všechny soutěžící
vyhlášení výsledků. Naše hlídka obsadila v konkurenci devíti týmů výborné a nečekané 3.
místo.

12. červen 2014: Pasování na čtenáře
Na naše prvňáčky čekal ve čtvrtek
12. června 2014 v městské knihovně
a král písmenkové země, který je měl
pasovat na čtenáře. Jenže nic není
zadarmo, nejprve musely děti
podstoupit přezkoušení. Nejprve je
trochu vyzkoušela paní knihovnice.
Děti si s ní povídaly, jak správně s
knížkami zacházet a naopak, co se s
nimi nesmí dělat, přiřazovaly
obrázky podle počátečních písmen,
lámaly si jazýčky při jazykolamech a
každý četl úryvek z pohádky, kterou
pak
paní
knihovnice
celou

dočetla. Zkoušku zvládli všichni,
někteří na jedničku s hvězdičkou,
někdo bude ještě muset pilně
trénovat.
Pak prvňáčci před písmenkovým
králem po rytířsku poklekli na jedno
koleno a král je poklepáním mečem
na rameno pasoval na čtenáře.
Dostali jsme pamětní list, řád
čtenáře, spoustu dalších dárků a kdo
měl vyplněnou přihlášku, mohl si
hned nějakou knihu vypůjčit.

13. červen 2014: Ukončení sběrových soutěží
Odměnou nejlepším byl opět finanční příspěvek na výlet či exkurzi: za 1. místo 1.200,- Kč, za
2. místo 900,- Kč, za 3. místo 600,- Kč, za 4. místo 400,- Kč a za 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.
Celkem jsme letos sebrali 24.561,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 90,97
kg. Dohromady jsme také sesbírali 34.241 vybitých baterií.
Pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
1. 2.B
351,47 kg/žáka; Natálie Košková, 4 710,0 kg
2. 4.A 167,33 kg/žáka; Evelína Polová, 1 820,0 kg
3. 1.A 139,45 kg/žáka; Anna Písaříková, 1 930,0 kg
4. 3.A 130,71 kg/žáka; Petr Vrána, 1 587,0 kg
5. 6.A 77,30 kg/žáka; Bára Procházková, 953,0 kg
6. 5.A 73,88 kg/žáka; Milan Ševc, 769,0 kg
7. 2.A 56,36 kg/žáka; Veronika Nyklíčková, 325,0 kg
8. 3.B
50,27 kg/žáka; Jan Hruška, 573,0 kg
9. 1.B
47,18 kg/žáka; Adam Marič, 816,0 kg
10. 8.A 33,78 kg/žáka; Lukáš Čudka, 335,0 kg
11. 7.A 25,77 kg/žáka; Renata Galuščáková, 355,0 kg
Sběr papíru (pořadí nejlepších):
1. Natálie Košková (2.B), 4 710,0 kg
2. Anna Písaříková (1.A), 1 930,0 kg
3. Evelína Polová (4.A), 1 820,0 kg
4. Petr Vrána (3.A), 1 587,0 kg
5. Adam Linek (2.B), 1 180,0 kg
Sběr vybitých baterií (pořadí nejlepších):
1. Jiří Šťovíček (7.A), 10 580 ks
2. Leona Kubasová (4.A), 10 184 ks
3. Kryštof Vojtěch (5.A), 2 500 ks
4. Petr Vrána (3.A), 2 185 ks
5. Jan Frydrych (5.A), 2 100 ks

Sběr plastových lahví (pořadí nejlepších):
1. Evelína Polová (4.A), 6 133 ks
2. Lucie Srnová (2.A), 4 175 ks
3. Daniela Maršíková (4.A), 4 175 ks
4. Leona Kubasová (4.A), 2 421 ks
5. Petr Vrána (3.A), 1 847 ks
Dohromady jsme letos sesbírali 26 115 plastových lahví (vloni to bylo 31.486) a 85.665
plastových kelímků (vloni to bylo 85.022).
Sběr plastových kelímků (pořadí nejlepších):
1. Johanka Cachová (4.A), 12 801 ks
2. Jakub Mádr (3.A), 11 373 ks
3. Adam Linek (2.B), 10 813 ks
4. Sabina Kubasová (2.A), 10 129 ks
5. Jiří Pecháček (5.A), 4 050 ks
Dohromady jsme letos sesbírali 293.038 plastových víček (vloni to bylo 365.982) a 476.802
kovových víček (vloni to bylo 672.439).
Sběr plastových víček (pořadí nejlepších):
1. Karolína Matysková (5.A), 24 710 ks
2. Johanka Cachová (4.A), 24 519 ks
3. Adam Marič (1.B), 16 226 ks
4. Sabina Kubasová (2.A), 15 448 ks
5. Petr Rychlík (8.A), 14 900 ks
Obhájit prvenství se podařilo pouze Karolíně Matyskové ve sběru kovových víček.
Sběr kovových víček (pořadí nejlepších):
1. Karolína Matysková (5.A), 104 150 ks
2. Pavel Benko (6.A), 61 660 ks
3. Tomáš Kuťák (4.A), 39 030 ks
4. Natálie Frydrychová (1.B), 25 700 ks
5. Kateřina Šprincová (7.A), 22 500 ks
Soutěž ve sběru tetrapaků (pořadí nejlepších):
1. Miroslav Gabčan (4.A), 1 240 ks
2. Jiří Pecháček (5.A), 340 ks
3. Veronika Nyklíčková (2.A), 300 ks
4. Jiří Šťovíček (7.A), 288 ks
5. Renata Galuščáková (7.A), 250 ks

16. červen 2014: Lukáš Aman vítězem turnaje v šipkách
Rekordních 40 soutěžících se zúčastnilo již VIII. ročníku
celoroční soutěže v šipkách „301 single out“. Z osmi pěti
členných skupin postoupilo celkem 24 nejlepších, kteří pak o
vítězství bojovali systémem PLAY OFF. Ve strhujícím finále
porazil Lukáš Aman (9.A) svého jmenovce Lukáše Kejzlara
(6.A) 2:1 a oplatil mu tak porážku ze základní skupiny.
Z děvčat se nejdále probojovala Monika Billiová (9.A), která
v boji o 3. místo těsně podlehla Dominiku Morongovi (8.A).

19. červen 2014: Pavel Doležal a Samuel Pumpa vítězi turnaje ve stolním fotbálku
Celkem 14 dvojic, které sehrály 77
zápasů, takový byl VIII. ročník
celoročního turnaje ve stolním
fotbálku, který probíhá pravidelně o
hlavních
přestávkách.
Dvanáct
dvojic bylo chlapeckých, jedna byla
smíšená a jedna ryze dívčí.
Soutěžící byli rozděleni do dvou
skupin po sedmi dvojicích. Tyto
dvojice spolu hrály systémem „každá
s každou“ jednou. Dvojice, které ve
skupinách zvítězily, měly jistý
postup do čtvrtfinále. Ostatní dvojice
musely absolvovat již předkolo. Ve
vyřazovacích bojích se hrálo na dva
vítězné zápasy.
Čtvrtfinálem počínaje se jednalo o velmi vyrovnané zápasy, jejichž nejčastějšími výsledky
byly 10:7, 10:8 a 10:9.
Úplně nejlépe si nakonec vedli Pavel Doležal a Samuel Pumpa ze 7.A, kteří ve finále zdolali
velké překvapení turnaje Michaelu Hájkovou a Martina Mencla z 6.A.

24. červen 2014: Soutěž o nejlepšího žáka školy ve vědomostních a dovednostních
soutěžích
Velmi napínavá až do poslední chvíle byla v letošním roce soutěž o nejlepšího žáka školy ve
vědomostních a dovednostních soutěžích. O prvenství se „přetahovali“ Vít Levinský z 8.A,
Pavel Růžička z 9.A a Daniel Marek ze 7.A. Největšího úspěchu všichni dosáhli
v astronomické olympiádě, kde Vít Levinský dokonce postoupil do celostátního finále.
Vítězem se nakonec stal Pavel Růžička, který dominoval ve školních kolech chemické,
fyzikální a zeměpisné olympiády. Díky velkému individuálnějšímu úspěchu se na druhém
místě pak umístil loňský i předloňský vítěz Vít Levinský, který dosáhl stejného bodového
hodnocení jako třetí v pořadí Daniel Marek. Do první desítky se překvapivě vtěsnalo 7 žáků
z 1. stupně, což je důsledkem skvělých úspěchů našich žáků v soutěži zdravotnický víceboj.
Konečné pořadí - školní rok 2013/2014:
1. Pavel Růžička (9.A), 107 b.
2. Vít Levinský (8.A), 94 b.
3. Daniel Marek (7.A), 94 b.
4. Johanka Cachová (4.A), 69 b.
5. – 6.
Kristýna Jakubčaninová (4.A), 58 b.
5. – 6.
Kristýna Kuhnová (3.B), 58 b.
7. Pavel Sobolík (5.A), 56 b.
8. Eliška Mesnerová (5.A), 42 b.
9. Daniela Mikešová (4.A), 40 b.
10. Tomáš Hofman (5.A), 35 b.
11. Michaela Müllerová (9.A), 33 b.
12. Michal Černý (5.A), 28 b.
13. Vendula Korubová (7.A), 26 b.
14. Simona Knížová (7.A), 23 b.
15. – 18. Otakar Bárta (9.A), 22 b.

15. – 18. Kateřina Knížová (9.A), 22 b.
15. – 18. Diana Neureiterová (9.A), 22 b.
15. – 18. Kryštof Vojtěch (5.A), 22 b.
19. Renata Galuščáková (7.A), 21 b.
20. Anna Šimková (7.A), 19 b.
21. Martin Staník (5.A), 15 b.
22. Kryštof Menšík (5.A), 14 b.
23. Jiří Šťovíček (7.A), 13 b.
24. – 26. Jakub Hájek (8.A), 12 b.
24. – 26. Lukáš Kejzlar (6.A), 12 b.
24. – 26. Lenka Kejzlarová (8.A), 12 b.

25. červen 2014: Výlet pro nejlepší žáky školy
V úterý
25.
června
2014
uspořádala naše škola výlet pro
nejlepší žáky 1. i 2. stupně.
Všichni se autobusem vydali do
Liberce, kde se výprava rozdělila
na dvě části – mladší děti
navštívily Dinopark, starší žáci IQ
Landii. Odpoledne se všichni
účastníci zájezdu opět sešli a
společně se vypravili na Ještěd.
Z parkoviště na vrchol došli přes
úmorné horko všichni a za
odměnu se pokochali krásným
výhledem. Zpáteční cestu zpestřila
oblíbená občerstvovací zastávka.

