PŘÍPRAVNÝ
TÝDEN
V
SRPNU

POČTY TŘÍD A ŽÁKŮ, VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, PRACOVNÍCI ŠKOLY,
ŠKOLSKÁ RADA
Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo naši školu 296 žáků, jež byli vyučováni ve
14 třídách. Oproti minulému školnímu roku se počet tříd o jednu zvýšil. Při škole dále
fungovala školní družina rozdělená do tří oddělení, do kterých docházelo 90 dětí, školní klub
sdružující 99 dětí a nabízející 11 zájmových útvarů, do kterých docházelo 214 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 1. září 2014.
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. Od dubna 2013 na škole působí také asistenti
pedagoga, kteří se věnují žákům se sociálním znevýhodněním.
Celkem ukončilo základní vzdělávání 24 žáků, z toho 19 žáků z 9. ročníku a 3 žáci z 8.
ročníku a ě žáci ze 7. ročníku. Žáci byli umístěni následovně: 54% žáků bylo přijato na
studijní obory středních škol (2 žáci na gymnázium, 2 žáci na střední školy technického
zaměření a 9 žáků na ostatní střední školy). Zbylí žáci byli přijati na obory středních
odborných učilišť. Sedm žáků (tj. 18% žáků pátých tříd) bylo přijato ke studiu víceletého
gymnázia.
K zápisu do 1. tříd přišlo celkem 61 dětí. Do 1. tříd bylo přijato 50 žáků (z toho 9 dětí
s odkladem z předchozího roku) a 11 žákům byl dán odklad.

PŘEHLED TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016
TŘÍDA

TŘÍDNÍ UČITELKA

CELKOVÝ
POČET ŽÁKŮ

Celkem za školu:

DÍVEK

CHLAPCŮ

294

153

141

I. A

Hana Plašilová, DiS.

19

7

12

I.B

Mgr. Eva Prouzová

18

10

8

II. A

Mgr. Radka Řeháková

27

13

14

II.B

Mgr. Veronika Prouzová

23

12

11

III. A

Mgr. Eliška Pulkrabová

21

12

9

III. B

Mgr. Daniela Mikešová

21

10

11

IV. A

Mgr. Blanka Pavlásková

24

12

12

IV. B

Mgr. Jana Hájková

20

14

6

V.A

Mgr. Renata Kafková, Ph.D.

18

10

8

V.B

Mgr. Petra Báčová

23

12

11

214

112

102

Celkem za I. stupeň:
VI. A

Mgr. Silvie Žďárská

22

15

7

VII. A

PaedDr. Věra Nývltová

18

6

12

VIII. A

Ing. Jitka Pulkrábková

21

8

13

IX. A

Mgr. Šárka Kratochvílová

19

12

7

80

41

39

Celkem za II. stupeň:

PRACOVNÍCI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016
Kolektiv zaměstnanců školy doznal v letošním školním roce pouze drobných změn. Na naší
škole v tomto školním roce již nepůsobila Mgr. Marie Hubálovská. Jako učitelka 1. stupně
nově nastoupila Mgr. Jana Hájková. Na škole působily 3 asistenti pedagoga. Před koncem
školního roku odešla asistentka pedagoga Světla Holmanová. Konkrétní personální obsazení
pracovních míst přináší následující přehled:
Celkem: 33 zaměstnanců (z toho 28 žen)
z toho: 24 pedagogických pracovníků
(z toho 3 vychovatelky a 3 asistentky pedagoga)
1 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,
22 let

Mgr. Martin Dytrych

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

Mgr. Petra Báčová

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

Ing. Jaromír Beránek

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

Mgr. Jana Hájková

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

Mgr. Renata Kafková, Ph.D.

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

Václav Král

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

Mgr. Šárka Kratochvílová

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

Mgr. Daniela Mikešová

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

PaedDr. Věra Nývltová

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

Mgr. Blanka Pavlásková

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

Hana Plašilová, DiS

učitelka na I. stupni
Pedagogická fakulta v Hradci Králové (studuje)
učitelství pro I. stupeň základní školy
11 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,
5 let

Ing. Jitka Pulkrábková

učitelka na II. stupni
Vysoká škola chemicko-technologická Pardubice
doplňující pedagogické studium Univerzita Pardubice
23 let

Mgr. Eliška Pulkrabová

učitelka na I. stupni
Pedagogická fakulta v Plzni
učitelství pro I. stupeň základní školy
2 roky

Mgr. Radka Řeháková

učitelka na I. stupni,
Pedagogická fakulta v Hradci Králové,
učitelství pro I. stupeň základní školy,
25 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)
17 let

Asistenti pedagoga: Radka Štěpánská
Světla Holmanová
Mgr. Jarmila Špůrová

Na škole pracovalo čtyři dyslektické asistentky a dvě logopedické asistentky. Ve
školním roce 2015/2016 se pedagogové zúčastnili 15 akcí v rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků.

Školní družina:
Věra Páslerová
Eva Jansová
Veronika Kulhavá Páslerová

vedoucí vychovatelka
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
Marie Seidelová
Lenka Vítová

vedoucí, údržbář
uklízečka
uklízečka
uklízečka

ŠKOLSKÁ RADA
Volby do školské rady proběhly 12. listopadu 2014 (zástupci pedagogů) a 13. listopadu 2014
(zástupci rodičů žáků). Od 1. ledna 2015 zasedá Školská rada v tomto složení:
Členové jmenovaní zřizovatelem:
 Šrejberová Martina
 Žlůvová Štěpánka
Členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků
 Čapková Dominika
 Křížek Martin

Členové zvolení pedagogickými pracovníky školy
 Beránek Jaromír. Ing.
 Kratochvílová Šárka, Mgr.
Spolupráce mezi školskou radou a školou fungovala výborně.

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Chování:
2. stupeň
3. stupeň

I. pololetí
5 (1,7 %)
3 (1,0 %)

II. pololetí
12 (4,1 %)
5 (1,7 %)

Omluvené absence:
I. pololetí:
10 271 (průměr na jednoho žáka: 35,66)
II. pololetí: 16 123 (průměr na jednoho žáka: 55,03)
Neomluvené absence:
I. pololetí: 34 (průměr na jednoho žáka: 0,12)
II. pololetí: 8 (průměr na jednoho žáka: 0,03)
Prospěch na konci školního roku

Třída Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo
I.A

19

18

1

0

I.B

19

18

1

0

II.A

27

20

4

3

II.B

24

20

4

0

III.A

21

14

7

0

III.B

21

14

5

2

IV.A

24

15

9

0

IV.B

19

12

7

0

V.A

17

6

10

1

V.B

22

11

11

0

VI.A

21

3

15

3

VII.A

18

5

10

3

VIII.A

19

4

12

3

IX.A

19

6

13

0

VOLNOČASOVÉ A PREVENTIVNÍ AKTIVITY, ŠKOLNÍ KLUB
Na škole realizujeme podobně jako v letech minulých Minimální preventivní program.
Školní preventistka PaedDr. Věra Nývltová vytvořila Krizový plán školy a podílela se na
organizaci řady preventivních akcí, z nichž nejvýznamnější byl program na zlepšení vtahů ve
třídě V.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 2015/2016:
1. stupeň:


1. až 4. ročník: beseda o hygieně dutiny ústní



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



3. a 4. ročník: beseda s příslušníky Policie ČR

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: 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



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 6. – 9. ročníku) – vedoucí: Mgr. Martin Dytrych



HRÁTKY S ANGLIČTINOU (3. ročník) – vedoucí: Mgr. Eliška Pulkrabová



KREATIVNÍ TVOŘENÍ (dívky z 1. – 5. ročníku) – vedoucí: Mgr. Veronika
Prouzová, Mgr. Radka Řeháková



MLADÝ HASIČ (1. – 9. ročník) – vedoucí: Tomáš Petira



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



NĚMECKÝ JAZYK (9. ročník) – vedoucí: Mgr. Renata Kafková, Ph. D.



POČÍTAČOVÝ KROUŽEK (5. – 9. ročník) – vedoucí: Ing. Jaromír Beránek



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



SÁLOVÁ KOPANÁ (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 – 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
Hlavní prázdniny jsou ve školských zařízeních ideálním časem pro rozsáhlejší úpravy
či větší opravy, proto období klidu k provedení změn využila i naše škola.
Největší proměnou prošel hlavní vchod, který byl přebudován a osazen novými
vchodovými dveřmi. Celou tuto akci v hodnotě 235 000 korun financoval zřizovatel, tedy
Město Úpice. Škola navíc za 160 000 korun z Fondu rozvoje investičního majetku zakoupila
dveřní IP komunikátor a tři videotelefony. Nový vchod, IP zařízení a videotelefony byly
pořízeny za účelem zvýšení bezpečnosti v prostorách školy a zlepšení monitoringu osob
vstupujících do školy. Škola je tak po celou dobu provozu uzavřena, žáci do ní vcházejí za
pomoci osobních čipů, rodiče a návštěvníci jsou do budovy vpuštěni po ohlášení přes
videotelefon u vedení či na sekretariátu školy. Rekonstrukci vchodového prostoru korunovala
nová výmalba a výzdoba novými obrazy našich slavných
žáků, bratří
Čapků.

Další rozsáhlou akcí bylo vymalování chodeb a schodišť v celé budově 2. stupně.
Zároveň byl vydlážděn nový sokl. Částku 180 000 korun potřebnou na realizaci akce uhradila
škola z provozních nákladů.

Z pr
ovo
zníc
h
nákl
adů
byly
do
tříd
2. A a 2. B zakoupeny nové tabule s dataprojektory. Jejich cena činila více než 120 000 korun.

PREZENTACE ŠKOLY

I v letošním školním roce pokračovalo mnohaleté vydávání školního časopisu „Trhlej
svět“, na jehož vytváření se podíleli především Mgr. Martin Zakouřil, 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 IX.A a Annou Marií
Řehákovou z VIII.A. Na práci pro Televizi JS se významně podílel zástupce ředitele Mgr.
Martin Dytrych.
Do šestého roku existence vstoupila školní „Blahovka TV“, jejímiž kameramany a
redaktorkami byli výhradně naši žáci. Role režisérů a střihačů plnili učitelé Ing. Jaromír
Beránek a Mgr. Martin Zakouřil.
Nemalý zájem vyvolaly i akce určené pro širokou veřejnost, které naše škola pořádala
buď samostatně, či ve spolupráci s dalšími partnery. S velkým ohlasem se znovu setkala
tvořeníčka neboli tvořivé dílny rodičů s dětmi, při kterých se účastníci seznámili s
halloweenskými, vánočními a velikonočními tradicemi, nasáli sváteční atmosféru, procvičili
své ruce a zapojili představivost, ale především spolu tvořivě strávili mnoho hezkých chvil.
Nemálo návštěvníků přilákalo netradiční sportovní dopoledne a školička nanečisto. Značnému
zájmu veřejnosti se již tradičně těšily sportovní akce Úpická laťka, Blahovka Cup a třetí
ročník florbalového ZADY Cupu. Kultury milovné spoluobčany potěšila četná vystoupení
školního sborečku „Blahováčku“, výtvarná soutěž „Rozesmátý svět“ a výstavy fotografií
našich bývalých žáků ve školní jídelně.

29. červen až 3. červenec 2015: Tábor školní družiny v Janských Lázních
Každý rok v organizuje Základní škola
Bratří Čapků tábor školní družiny a
výjimkou nebyl ani letošní školní rok. Již
v pondělí 29. června 2015 se u vchodu do
školy sešlo 28 méně či více zkušených
táborníků a tři paní učitelky Kratochvílová,
Jansová a Páslerová, aby společně odjeli do
Janských Lázní a strávili pět dní na
Hoffmannově boudě.
Cesta tam rychle utekla, a tak už děti o půl
jedenácté stály v Janských Lázních pod
lanovkou a pěšky se vydaly směrem ke
svému přechodnému domovu. Na chatě se
táborníci rozdělili do pokojů, vybalili si věci a pak už následoval oběd a nezbytný polední
klid. Odpoledne se za chladného počasí vydali k Pramínku lásky, aby si zahráli první z řady
her – číselnou. Kdo nezávodil, brodil se v potůčku nebo stavěl domečky z přírodnin. Po
návratu na chatu všichni s chutí povečeřeli a chvíli do večerky vyplnili různými, především
míčovými hrami.
Druhý den čekal děti delší výlet. Po snídani
seběhly k lanovce a vyjely na Černou horu.
Některé se trochu bály, ale jízda v kabince se
nakonec všem líbila. Na Černé hoře vyšly
kolem rozhledny k Černé boudě, kde měly
chvíli na občerstvení. Nasyceni „po svých“
pokračovaly pěšky na Hoffmannovu boudu.
Vinou špatného odbočení se cesta trochu
protáhla, ale úsměv na tváři to nikomu
neubralo. Smutní byli snad jen čtyři
táborníci, kteří nedokázali splnit tlapičku
mlčení. Po obědě a poledním klidu děti
soutěžily (lístečkovaná, slalomová) a hrály
si.
Ve středu dopoledne pokračovalo zápolení v různých soutěžích. Po obědě se všichni vydali
směrem na kolonádu, kde táborníci dostali zmrzlinu, teplou lázeňskou oplatku nebo si sami
mohli něco zakoupit v místních obchodech. Všichni toho bohatě využili, kupovali také dárky
pro sebe, pro maminky, tatínky nebo sourozence. V pět hodin pro děti přijel vláček a čekala je
vyhlídková jízda po Janských Lázních s přestávkou na Modrokamenné boudě. Vláček
táborníky na závěr vyvezl až k rozhledně na Zlatou vyhlídku. Kdo chtěl, mohl si na rozhlednu
vylézt, a pak už celá výprava spěchala na chatu na večeři.
Čtvrteční dopoledne bylo ve znamení
karnevalu
a
karnevalových
soutěží
(provazová, mířená). Všichni byli za svou
snahu při výrobě masek odměněni malou
sladkostí a další mohli získat, předvedli-li
nějaký připravený program – písničku,
básničku, divadelní scénku apod. Po obědě
se děti odebraly do areálu lanového parku,
kde si všichni táborníci splnili tlapičku
zručnosti – zdolali lanovou dráhu, a to hned

pětkrát za sebou. Cesta zpět na chatu byla ve znamení hledání a plnění úkolů. Běhalo se,
zpívalo se, poznávaly se stromy a mnoho dalšího. Po večeři následovalo vyhodnocení všech
soutěží a rozdání odměn. Pozdě večer ještě všichni hravě zvládli netrpělivě očekávanou
stezku odvahy a získali tak tlapičku odvahy.
V pátek dopoledne si všichni táborníci
zabalili svá zavazadla, převzali diplom se
splněnými (či nesplněnými) tlapičkami a
perníčky – jako malou svačinku na cestu
domů. Nezapomněli ani poděkovat všem,
kteří se o ně na Hoffmannově boudě celou
dobu starali – panu číšníkovi, kuchařkám i
paní provozní. Po obědě se děti rozloučily
s osazenstvem chaty a nasedly na autobus. O
hodinu a půl později už se vítaly se svými
blízkými, kteří je netrpělivě očekávali u
školy. Tábor se vydařil, děti i paní učitelky
byly s jeho průběhem velmi spokojené.

červenec a srpen 2015: Natáčení seriálu pro Českou televizi za účasti našich žákyň
Pro naše žákyně a ostřílené mediální matadorky Dominiku Davidovou, Veroniku Davidovou,
Renatu Galuščákovou, Vendulu Korubovou a Annu Marii Řehákovou byly letošní letní
prázdniny trochu jiné než obvykle. S Televizí JS totiž natáčely nový seriál pro Českou
televizi. Seriál pojednává o malých zvířátkách naší přírody (hlemýžď, motýli, moucha,
mravenec, slunéčko, včela, vosa, žížala) a bude ho vysílat dětský kanál ČT Déčko.
červenec až srpen 2015:
Hlavní prázdniny jsou ve školských zařízeních ideálním časem pro rozsáhlejší úpravy či větší
opravy, proto období klidu k provedení změn využila i naše škola.
Největší proměnou prošel hlavní vchod, který byl přebudován a osazen novými vchodovými
dveřmi. Celou tuto akci v hodnotě 235 000 korun financoval zřizovatel, tedy Město Úpice.
Škola navíc za 160 000 korun z Fondu rozvoje investičního majetku zakoupila dveřní IP
komunikátor a tři videotelefony. Nový vchod, IP zařízení a videotelefony byly pořízeny za
účelem zvýšení bezpečnosti v prostorách školy a zlepšení monitoringu osob vstupujících do
školy. Škola je tak po celou dobu provozu uzavřena, žáci do ní vcházejí za pomoci osobních
čipů, rodiče a návštěvníci jsou do budovy vpuštěni po ohlášení přes videotelefon u vedení či
na sekretariátu školy. Rekonstrukci vchodového prostoru korunovala nová výmalba a výzdoba
novými obrazy našich slavných žáků, bratří Čapků.
Další rozsáhlou akcí bylo vymalování chodeb a schodišť v celé budově 2. stupně. Zároveň byl
vydlážděn nový sokl. Částku 180 000 korun potřebnou na realizaci akce uhradila škola
z provozních nákladů.
Z provozních nákladů byly do tříd 2.A a 2.B zakoupeny nové tabule s dataprojektory. Jejich
cena činila více než 120 000 korun.

ZÁŘÍ

1. září 2015: Slavnostní vítání prvňáčků

V úterý 1. září 2015 přivítala naše škola do svých řad nové prvňáčky. Ve školní jídelně, kde
slavnost probíhala, se jich sešlo skoro čtyřicet. Děti přišly v doprovodu rodičů a svých
nejbližších, podpořit je přišly i paní učitelky z mateřinek. Děti ve škole přivítal pan ředitel
Martin Zakouřil, místostarosta města Úpice pan Radim Fryčka a ředitelka městské knihovny
paní Jana Šimková.
Slavnostní atmosféru navodily holčičky ze 3. třídy, které přišly pozdravit své mladší
kamarády hudebně – recitačním pásmem. Na závěr každý prvňáček obdržel pamětní list a
kornout plný sladkostí, děti byly rozděleny do jednotlivých tříd, do kterých společně s novými
paními učitelkami Evou Prouzovou a Hanou Plašilovou odešly už bez rodičů. Z předškoláčků
se tak stali opravdoví školáci.

3. září
2015: Konkurz na
redaktorky a kameramany školní Blahovky TV
Dne 3. září 2015 uspořádali pan ředitel Martin Zakouřil a pan zástupce ředitele Martin
Dytrych konkurz na členy týmu školní televize. Z uchazeček na místa redaktorek byly
vybrány: Renata Galuščáková (9.A), Eliška Grossmannová (5.B), Veronika Hlavicová (6.A),
Kristýna Jakubčaninová (6.A), Vendula Korubová (9.A), Kristýna Kuhnová (5.B), Eliška
Mesnerová (7.A), Anna Marie Řeháková (8.A), Tereza Tláskalová (5.B) a Nikola Winklerová
(6.A). Z uchazečů na místa kameramanů byli vybráni: Kristýna Jakubčaninová (6.A), Daniel
Marek (9.A), Jiří Šťovíček (9.A) a Filip Turek (6.A). Tým Blahovky TV pracoval pod
vedením Renaty Galuščákové. Všechny reportáže Blahovka TV jsou k vidění na webových
stránkách školy.
I letos pokračovala spolupráce s Televizí JS. Na Účku i na webových stránkách televize mohli
zájemci sledovat akce naší školy. Reportáže a Zprávičky měly na starosti Renata
Galuščáková, Vendula Korubová, Eliška Mesnerová a Anna Marie Řeháková.

4. září 2015: Sportovní den žáků 8. a 9. ročníku v Havlovicích
V pátek 4. září 2015 se v Havlovicích konal sportovní den pro 8. a 9. ročníky základních škol.
Jednalo se o turnaje v malé kopané a trojboji,
který se skládal z minigolfu, streetbalu a
plážové
přehazované.
Naši
školu
reprezentovalo 15 žákyň a žáků příslušných
ročníků.
Děvčata se zapojila do trojboje a chlapci do
malé kopané. Turnaje se zúčastnilo celkem

sedm družstev. Děvčata v trojboji, po sečtení výsledků ze všech tří disciplín, obsadila konečné
čtvrté místo. Naše děvčata i proti družstvům chlapců podávala opravdu dobré výkony.
Chlapci v malé kopané byli rozlosováni do dvou skupin, ze kterých vždy první dva ze skupiny
postoupili do dalších bojů. Naše družstvo postoupilo z druhého místa a střetlo se s vítězem
druhé skupiny ZŠ Úpice – Lány. V boji o postup do finále se zranil náš brankář Patrik Ferenc,
který utrpěl frakturu ruky. Tento zápas naši hoši prohráli 0:2. Do zápasu o třetí místo
nastoupili proti ZŠ Radvanice. Naši reprezentanti bojovali s maximálním úsilím. Ve vedení se
střídala obě družstva, aby zápas nakonec skončil remízou 3:3. V penaltovém rozstřelu naše
mužstvo ZŠ Radvanice porazilo 2:0 a tím obsadilo třetí místo. Vítězem se stalo družstvo ZŠ
Úpice - Lány, které porazilo
ZŠ a ZUŠ Rtyně také na
penalty.

9. až 11. září 2015: Kurz

pro zlepšení vztahů ve třídě 5.A v Peci pod
Sněžkou
Od středy 9. září do pátku 11. září 2015 pobývala třída 5.A se svojí novou třídní učitelkou
Renatou Kafkovou v Peci pod Sněžkou, aby zde pod vedením školní preventistky paní
učitelky Věry Nývltové absolvovala kurz pro zlepšení vztahů ve třídě. Cílem kurzu, který
naše škola pořádá každý rok, je budování třídního kolektivu, prožitek společných zážitků,
prohloubení vzájemného poznávání se a prevence nežádoucích jevů (např. šikany).
Kurz všichni účastníci zahájili ve středu několik minut po osmé hodině ranní na úpickém
náměstí a spokojeně konstatovali, že všech 16 dětí, obě paní učitelky i pan řidič s minibusem
dorazili včas a na správné místo. S trochou úsilí se jim podařilo naložit všechna zavazadla i
rozesadit cestující v téměř novém minibusu a vyrazili směr Krkonoše. O půl desáté pak děti
mohly zabušit na dveře chaty Betyna, které jim po chvíli napjatého čekání pan správce
nakonec přeci jen otevřel. Děti se rychle rozdělily do pokojů, vybalily věci a po svačince se
sešly před chatou u první hry „ptáčci“, během níž si hledaly dvojici se stejným obrázkem,
vzájemně se představily a pak získané informace o spolužákovi či spolužačce řekly ostatním.
Do představování se zapojily i paní učitelky. Poté páťáci poodešli do lesa a zahráli si tam dvě
nové hry – „lišky“ a „krakena“. Jelikož se přiblížilo poledne, pospíchali zpět k Betyně, kde si
naplnili bříška výborným obědem. Po poobědovém odpočinku, během kterého vznikla loga
jednotlivých pokojů, se účastníci kurzu vydali na procházku ke kapličce v Obřím dole a
cestou si zahráli na slepce a jejich vodiče, aby se dokázali vcítit do hendikepovaných a naučili

se správně pomáhat, a seznámili se se zvířátky v ohradách u obou bud, které při procházce
minuli. U kapličky nastal k radosti všech dětí čas na další hry hrám – pro velký úspěch si
zopakovaly „lišky“ a „krakena“, avšak tentokrát na větším prostoru, pak přidaly „opičky“,
soutěže s kuželem pro dvě družstva, „foukanou“, děvčata porazila chlapce v třídění bílých a
černých korálků, každý sám za sebe napsal, koho ze spolužáků by si vzal do svého „nebe“, a
žáci znovu trénovali empatii a správnou pomoc při hře na slepé, němé a bezruké. Mezitím
stihli pan zástupce a kameraman Dytrych a redaktorka Eliška Mesnerová pořídit dostatek
záběrů a rozhovorů pro televizní reportáž o našem kurzu. Eliška se přes nemoc ukázala být
nejen zdatnou reportérkou a kameramankou, nýbrž i ráznou budoucí kolegyní nás pedagogů.
Znaveni hrami meditovali páťáci na lavičkách, poslouchali šumění vody i stromů, zpěv
ptáčků a nechali se zahřívat podzimním sluníčkem. Nakonec si zahráli „všechno lítá, co peří
má“ a paní učitelky nasbíraly tašku plnou fantů. Cestou na chatu si děti vyžádaly pokračování
hry na němé, slepé a bezruké, jež je nakonec provázela i dalšími dny. Po vydatné večeři děti
plněním různých zábavných úkolů (např. zpověď, odkaz, jeptiška, vyprávění vtipů,
pantomima) získávaly zpět své fanty, jichž bylo tolik, že tyto aktivity vydržely až do večerky.
Umyté děti potom zalezly do svých pelíšků a některé vydržely brebentit až dlouho do noci.
Ve čtvrtek ráno všichni důkladně posnídali, a protože se nikomu ještě nechtělo do chladného
rána, pracovaly děti s různými kartičkami, jež jim v budoucnu pomohou lépe rozlišit dobré a
špatné chování v kolektivu i ve škole a lépe komunikovat se spolužáky i dospělými. Když
sluníčko trochu osušilo rosu, vydali se páťáci ke staré lanovce, kde hrály postřehové hry a ve
družstvech plnily rozličné sportovní úkoly. Při jak jinak než výborném obědě bylo dlouho
slyšet jen spokojené pomlaskávání, neboť děti – jako překvapení pro paní učitelku třídní –
držely bobříka mlčení. Po nezbytné pauze na vytrávení se účastníci kurzu vydali na túru od
chaty Betyna přes Modrý důl a Pec pod Sněžkou zpět k chatě. Túru zahájili v krásném
slunečném počasí, kochali se krásou rašeliniště, odpovídali na zvídavé přírodovědné otázky
paní učitelky Nývltové, trhali borůvky, ale náhle výpravu přepadl déšť a dokonce i tvrdé
kroupy. Všichni rychle oblékli pláštěnky a dále si užívali krásné přírody kolem nás.
V Modrém dole si děti stylově zazpívaly písničku o „Holce modrooké“ i její varianty se
změněnými samohláskami a pověděly si o správném chování na horách a v KRNAPu. Cestou
do Pece pod Sněžkou páťáčci ještě jednou zmokli, avšak ve městě opět vysvitlo sluníčko a
mohli si v klidu nakoupit mlsání na večer a drobné suvenýry pro rodiče a sourozence. V lese a
u staré lanovky si děti zahrály na „zvířátka“, „slepou bábu“ a „slone padli“, oprášily ze sebe
seno, rychle odpověděly na kontrolní otázky paní učitelky Nývltové a honem pospíchaly na
večeři. Po jídle děti vybarvovaly mandaly, povídaly si o jejich významu a historii a poté samy
vybraly ty nejkrásnější. Učitelská porota udělila ceny za překvapení, pečlivost a náročnost a
zahnala žáčky pod sprchu a do postýlek. Brebentění po předchozí noci a náročném dni
netrvalo dlouho a všichni brzy usnuli.
Deštivé páteční dopoledne trávili účastníci kurzu v jídelně, kde si povídali a hráli hry.
Největší úspěch sklidila ta s názvem „nikdo o mě neví, že…“, při které paní učitelky opět
shromáždily řadu fantů, při jejichž získávání zpět se všichni opět hodně nasmáli. Počasí se
nakonec umoudřilo a dovolilo dětem alespoň řádnou venkovní rozcvičku tělíček i hlasivek. Po
obědě, při kterém přídavky nebraly konce, už zbývalo jen rozdělit odměny všem účastníkům
kurzu. Pak už si páťáci sbalili věci, uklidili pokoje, rozloučili se s panem správcem Milanem,
jež je celý kurz bavil svými žertíky, s panem kuchařem, který jimvýborně vařil, i jeho psem
Máňou a vydali se k přistavenému minibusu. V Úpici na náměstí si děti vyzvedli rodiče.
Doufáme, že dětem kurz líbil a že jim pomůže na jejich další společné cestě. Všechny děti
odjížděly s předsevzetím, že se k sobě budou hezky chovat, budou méně křičet a snažit se, aby
jejich kolektiv i spolupráce s dospělými dobře fungovaly. Někteří žáci si rovněž předsevzali,
že budou ráno snídat a že o víkendu připraví snídani pro své rodiny.

16. září 2015: Třida 4.A na retro výstavě v úpickém muzeu
Ve středu 16. září 2015 navštívili žáci 4.A
v rámci výtvarné výchovy výstavu Retro
v Úpici. Děti si prohlédly staré šicí stroje,
orchestrion, flinty, peníze z roku 1945,
čokolády, velký úspěch sklidila kuchyň se
starobylým vybavením a vystavenými
pokrmy. Naši malí žáčci se tak nenásilnou a
příjemnou formou seznámili s tím, jak žili
jejich prababičky a pradědové.

23. září 2015: Turnaj v malé kopané

Středa 23. září byla dnem soutěže GP v malé kopané, která se konala ve Sportovním areálu
v Havlovicích. Počasí fotbalistům na rozdíl od předpovědi přálo, nepršelo a dokonce se
dočkali slunečního svitu. Hrálo se na dvou hřištích současně. Chlapci v mladší kategorii
získali v turnaji dvě výhry se ZŠ Malé Svatoňovice a Gymnáziem Úpice, jednu remízu ze ZŠ
Úpice – Lány a jednu prohru se ZŠ a ZUŠ Rtyně, a tím sedm bodů. Mohli dosáhnout lepšího

výsledku, ale po chybě rozhodčího, který odpískal ruku (která nebyla) u naší branky, dostali
naši hoši gól z trestného kopu a prohráli 0:1. Přesto chlapci celkově obsadili hezké třetí místo.
Družstvo starší kategorie v soutěži jednou zvítězilo nad ZŠ Malé Svatoňovice, dvakrát
remizovalo se ZŠ Úpice – Lány a Gymnáziem Úpice a jednou prohrálo se ZŠ a ZUŠ Rtyně.
Naši reprezentanti hráli poslední zápas se ZŠ a ZUŠ Rtyně, který rozhodoval o pořadí na
prvních třech místech. Po vlastní chybě ve hře podlehli soupeři 1:2 a tím obsadili také třetí
místo.

ŘÍJEN

1. říjen 2015: Zahájení 17. ročníku školní florbalové ligy
Ve čtvrtek 1. října 2015 byl zahájen 17. ročník školní florbalové ligy. Hrálo se systémem
každý tým s každým dvakrát, v základní části tak každé družstvo absolvovalo 10 zápasů.
Hracími dny byly úterý a čtvrtek. Po základní části následovala část vyřazovací. Každý tým si
kdykoliv mohl přidat na soupisku dalšího hráče, který není na soupisce jiného mužstva.
Rozpis zápasů, výsledky a tabulky byly k dispozici na nástěnce v 1. patře budovy druhého
stupně.
Do 17. ročníku školní florbalové ligy se přihlásilo šest družstev:
 FC DEŽA Z ÚPICE: Michal Černý, Tomáš Hofman, Filip Kaplan, Martin Křížek,
Martin Mencl, Jiří Pecháček, Pavel Sobolík
 FC ELEMENTRIX: Vojtěch Banýr, Petr Ferenc, Vojtěch Hejna, Petr Hruška, Jan
Kleistner
 FC NÁM SE NECHCE: Pavel Fabián, Patrik Fabián, Tomáš Kuťák, Alexandr Lacko,
Matyáš Lacko, Tomáš Marek
 OLD STARS: Anita Čapková, Martin Dytrych, Renata Galuščáková, Michaela
Hájková, Vendula Korubová, Eliška Mesnerová, Martin Zakouřil
 TEAM: Matěj Buryšek, Jakub Kábele, Daniel Malínský, Daniel Marek, David Nývlt
 地獄天使: Anita Hanušová, Michaela Holanová, Kristýna Jakubčaninová, Daniela
Maršíková, Rozálie Térová, Nikola Winklerová

1. říjen 2015: Zahájení 10. ročníku školního turnaje v šipkách
Dne 1. října 2015 zahájili své celoroční klání i milovníci šipek. Typem hry byl „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 k dispozici
na nástěnce v 1. patře budovy druhého stupně.
Do 10. ročníku školního turnaje v šipkách se přihlásilo 40 žáků:
 Alexandr Lacko, Sebastian Ludvigh, Rozálie Térová (všichni 5.A)
 Vojtěch Banýr, Vilém Doležal, Dominik Grund (všichni 5.B)
 Daniel Benko, Anita Hanušová, Veronika Hlavicová, Michaela Holanová, Šimon
Hurdálek, Kristýna Jakubčaninová, Matyáš Lacko, Daniela Maršíková, Samanta
Rybárová, Eliška Sixtová, Adéla Šormová, Filip Turek (všichni 6.A)
 Matěj Buryšek, Michal Černý, Tomáš Hofman, Filip Kaplan, Martin Křížek, Martin
Mencl, Pavel Sobolík (všichni 7.A)
 Nikola Beierová, Pavel Benko, Dominik Endlich, Patrik Ferenc, David Hejna, Lukáš
Kejzlar, Dominik Macek, Petr Müller, Vojtěch Ott, Samuel Pumpa (všichni 8.A)
 Daniel Malínský, Daniel Marek, Vít Pulchart, Jiří Šťovíček (všichni 9.A)
 Martin Zakouřil (ředitel)
2. říjen 2015: Školení mladých zdravotníků
V pátek 2. října 2015 se naši mladí zdravotníci vedení paní Martinou Šrollovou vypravili na
Paradráhu do Trutnova, aby se doškolili před nadcházející soutěžní sezónou.
Postupně v celkem chladném dopoledni absolvovali na jednotlivých stanovištích ošetření
masivního krvácení, transport zraněného, dýchání do „Anduly“, poznávačku přírodnin,
prohlídku výbavy profesionálních hasičů z Trutnova, ukázku použití hydraulických

vyprošťovacích nůžek. Největší dojem v našich žácích zanechalo fingované přepadení
mladého páru opilým bezdomovcem. Děti zareagovaly naprosto skvěle – děvčata se rozběhla
okamžitě poskytnout pomoc zraněnému páru a opilce úžasným způsobem zpacifikovali Renča
Galuščáková a Dan Marek, který si vyzkoušel i rvačku
Zdravotníci vyslechli mnoho užitečných rad a také několik pochval, protože děti na většinu
dotazů školitelů odpovídaly správně. Některé věci si zopakovaly, něco musí ještě vylepšit.
Děkujeme Renatě Galučšákové, Danielu Markovi, Sabině Kubasové, Kristýně Jakubčaninové,
Kristýně Kuhnové, Viktorii Vylíčilové a Elišce Mesnerové za vzorné chování a věříme, že z
nadcházející soutěže zase přivezeme pohár.
2. říjen 2015: Zahájení 10. ročníku turnaje ve stolním fotbálku
Druhý říjnový den by rozehrán 10. ročník turnaje ve stolním fotbálku. Hracími dny byly
pondělí, úterý (nebo čtvrtek) a pátek. Hráči se scházeli v 9.40 ve školním klubu. Rozpis
zápasů, výsledky a tabulky byly k dispozici na nástěnce v 1. patře budovy druhého stupně.
Do 9. ročníku školního turnaje ve stolním fotbálku se přihlásilo 17 dvojic:
 Patrik Fabián + Matyáš Lacko, Daniel Benko + Tomáš Kuťák, Pavel Fabián +
Alexandr Lacko, Martin Mencl + Pavel Sobolík, Michal Černý + Filip Kaplan,
Dominik Macek + Milan Pastorčák, Anita Čapková + Eliška Mesnerová, Patrik Ferenc
+ Samuel Pumpa, Jakub Kábele + Roman Sabev, Michaela Hájková + David Hejna,
Daniel Malínský + Vít Pulchart, Daniel Marek + David Nývlt, Tomáš Hofman +
Martin Křížek, Veronika Hainová + Nikola Winklerová, Miroslav Gabčan + Šimon
Hurdálek, Michaela Holanová + Kristýna Jakubčaninová, Leona Kubasová + Eliška
Sixtová
2. říjen 2015: Drakiáda pro všechny
K podzimu neodmyslitelně patří pouštění
draků, a proto v pátek 2. října 2015
zorganizovala školní družina další ročník
„Drakiády pro všechny“. O tom, že se jedná
o akci velmi oblíbenou, svědčilo již velké
množství
školáčků,
jejich
rodičů,
sourozenců, babiček nebo dědečků, kteří se
odpoledne sešli u školy, aby společně
vyrazili na louku za hvězdárnou. Někteří
opozdilci dorazili až na místo, a tak se krátce
po třetí hodině tamější nebe zaplnilo téměř
stovkou pestrobarevných dráčků. Ve
vzduchu se vznášel třeba pestrobarevný
motýl a dokonce i Hurvínek. Několik tatínků
a dědečků dokonce prokázalo svoji zručnost
a dráčka pro své ratolesti vyrobili vlastníma
rukama.
Sluníčko svítilo, vítr celkem foukal a všichni
si krásné odpoledne užívali plnými doušky.
Každé z dětí, které pouštělo draka, si před
odchodem domů vyzvedlo odměnu za účast
– pamětní list a tašku plnou sladkostí. Soudě
dle úsměvů a nadšeného výskání se letošní

drakiáda velmi vydařila a doufejme, že další ročníky budou stejně úspěšné.
5. říjen 2015: Soutěž o nejlepšího anglického čtenáře pro žáky 4. tříd
První měsíc školního roku rychle uplynul a žáci nejen že oprášili znalosti a dovednosti
z minulých let, ale rychle si začali osvojovat i ty nové. Paní učitelka Silvie Žďárská pro žáky
4. ročníku 5. října 2015 uspořádala soutěž o nejzdatnějšího anglického čtenáře. S anglickým
textem se v časovém limitu nejlépe vypořádala Natálka Luštincová, následovaná Barborou
Peterovou a Karolínou Řehákovou.

6. říjen 2015: Exkurze žáků 4. tříd na městský úřad
V rámci předmětu člověk a jeho svět se
čtvrťáci právě učí o našem městě a jeho
okolí. Proto se žáci 4.A a 4.B s paními
učitelkami Blankou Pavláskovou a Janou
Hájkovou v rámci tohoto předmětu vydali
v úterý 6. října 2015 na exkurzi do budovy
Městského úřadu v Úpici.
Zde se jich ujala paní tajemnice Mgr. Šárka
Bušinská a ochotně je všemi prostorami

provedla a vše jim ukázala. Děti viděly nově
zrekonstruovanou obřadní síň, pozdravil je pan
starosta ing. Jaroslav Hůlek, na chodbě potkaly
i místostarostu pana Radima Fryčku. Čtvrťáčci
navštívili také kanceláře jednotlivých odborů a
jejich pracovníci je seznámili s náplní své
práce. U paní Edity Dvořákové na matrice si
někteří ověřili, že evidence obyvatelstva
funguje naprosto spolehlivě.

6. říjen 2015: Prvňáčci v knihovně

V úterý 6. října 2015 vyrazily dvě třídy
nejmenších žáčků na první „seznamovací“ návštěvu knihovny. Prvňáčci si prohlédli dětské
oddělení, dozvěděli se, k čemu knihovna slouží, co všechno zde návštěvníci najdou, podle
čeho jsou knihy rozdělené a hlavně, jak se k nim malí i velcí čtenáři mají správně chovat.
Potom děti vyslechly krátkou pohádku. Musely poslouchat pozorně, protože na ně čekal
velký úkol. Zahrály si na ilustrátory a k pohádce nakreslily obrázky, které budou knihovnu
zdobit celý rok. Paní knihovnice se snažily vybrat ten nejhezčí, ale nepovedlo se jim to.
Krásné obrázky se totiž povedly všem dětem. A na závěr na všechny čekalo veliké překvapení
– za odměnu dostali opravdový, krásně nazdobený dort, na kterém si při svačině náramně
pochutnali.

7. říjen 2015: Zátopkova desítka
Další meziškolní okrskovou soutěží o pohár Grand Prix byl štafetový běh, který je pořádán na
počest slavného vytrvalce Emila Zátopka. Dvě stě závodníků z pěti škol se ve středu 7. října
2015 sešlo na hřišti ZŠ Úpice – Lány, aby poměřilo své síly na okruhu dlouhém 250 m (každý
závodník ho absolvoval jednou).
Velký problém museli naši tělocvikáři řešit ještě dříve, než školní reprezentace vyrazila. Na
předem určený sraz totiž nedorazila hned trojice chlapců (Buryšek, Kaplan, Kroužel), a tak to
vypadalo, že se naše škola závodů vůbec nezúčastní, neboť nikdo nemůže běžet dvakrát.
Naštěstí se na poslední chvíli podařilo přesvědčit tři žáky, aby se k reprezentantům přidali a
lánské kolečko odběhli.
Velkou pochvalu si zaslouží všichni chlapci a všechny dívky, kteří na Lánech byli a závodili,
neboť bojovali ze všech sil, nespočet z nich si i zlepšilo své osobní výkony nebo výkony
z hodin tělesné výchovy. V celkovém pořadí skončili pátí. Nezbývá uznat, že na ostatní školy
neměli, ale na druhou stranu si vážíme všech, kteří chtějí reprezentovat, nevzdávají to předem,
nevymlouvají se a bojují. Bezkonkurenčně nejrychlejším naším žákem byl Jakub Kábele
z 9.A (36,9 s).
Další reprezentanti a jejich časy:
 Samuel Pumpa (52,7 s), Eliška Mesnerová (46,8 s), Jiří Rýdl (43,8 s), Michaela
Holanová (47,3 s), Martin Staník (49,1 s), Anita Čapková (48,0 s), Eliška Sixtová
(52,4 s), Daniel Marek (47,2 s), Barbora Hilschová (47,8 s), Patrik Ferenc (51,7 s),
Sára Lacková (48,2 s), Vít Pulchart (44,2 s), Eliška Žlůvová (48,6 s), Veronika
Čiháková (45,2 s), Andrea Čudková (44,6 s), Jiří Pecháček (41,1 s), Anna Marie
Řeháková (49,2 s), Tomáš Kuťák (52,9 s), Vendula Korubová (51,6 s), Tomáš

Hofman (47,1 s), Nikola Winklerová (50,3 s), Lucie Mlýnková (50,2 s), Dominik
Endlich (48,1 s), Simona Knížová (47,6 s), Anita Hanušová (48,4 s), Jan Frydrych
(47,5 s), Vojtěch Ott (41,8 s), Lukáš Kejzlar (43,2 s), Karolína Součková (48,2 s),
Michal Černý (45,9 s), Adriana Dufková (47,0 s), Dominik Macek (51,1 s), Michaela
Komárková (52,0 s), Petr Müller (47,1 s), Kristýna Jakubčaninová (43,4 s), Filip
Luštinec (41,1 s), Leona Kubasová
(43,5 s), Renata Galuščáková (43,5 s), Martin Křížek (55,2 s)

8. říjen 2015: Stříbro ze Zátopkovy pětky
Ve čtvrtek 8. října 2015 zahájily svoje zápolení o pohár Grand Prix i mladší děti z 1. až 5.
třídy. Prvním závodem se stal, stejně jako u II. stupně, běh konaný na počest legendárního
Emila Zátopka – Zátopkova pětka. Závodu se účastní vždy 25 dětí z 1. až 5. ročníku (musí být
nejméně 10 dívek), každý absolvuje 200 m – jedno kolečko na hřišti u ZŠ a ZUŠ ve Rtyni
v Podkrkonoší.
Naši žáci odjížděli s cílem alespoň obhájit
stříbrnou pozici z předešlých tří let. Úvod
závodu se jim oproti loňskému roku velmi
vydařil, dvě třetiny závodu byli ve vedení, o
které bohužel přišli. Ani výborné výkony
dalších našich závodníků nedokázaly náš
tým na první místo vrátit, a tak nakonec
obsadil druhé místo. O pouhých deset metrů,
což jsou asi tři sekundy.
Všem závodníkům děkujeme, patří jim
obrovská pochvala za snahu, protože všichni
„makali“ naplno.
Školu reprezentovali:
 2.třída: Wernerová Tereza, Káža Jakub, Peterka Jiří, Davidová Adriana
 3.třída: Marič Adam, Nyklíčková Anna, Mesnerová Kateřina, Kuhn František, Vašata
Ondřej
 4.třída: Poláková Klára, Hofman Lukáš, Štěpánská Kamila, Mlýnek Jonáš Josef,
Zajacová Marina, Vylíčilová Viktorie, Peterová Barbora
 5.třída: Fabián Pavel, Mědílková Tereza, Térová Rozálie, Hebká Agáta, Pastorčák
Zdeněk, Horáková Michaela, Kuhnová Kristýna, Neureiterová Vanesa, Fabián Patrik

10. až 11. říjen 2015: Florbalová víkendovka
Blížící se okrskové kolo ve florbalu přilákalo
v sobotu a v neděli 10. a 11. října 2015 do

školní tělocvičny 21 dívek a chlapců z 6. až 9. ročníku. Program připravili pan ředitel Martin
Zakouřil a jeho zástupce Martin Dytrych. Víkendovka byla samozřejmě zaměřena na florbal.
Účastníci trénovali jsme především práci s florbalovou holí, vedení míčku a střelbu. Chybět
nemohly ani různé zápasy. Hrálo se např. bez brankářů, děvčata proti chlapcům, na programu
byly i parádní turnaje. To vše bylo proloženo soutěžemi ve slalomu a ve střelbě. A aby
florbalu nebylo až příliš, hráli mladí sportovci například „kufr“ nebo se schovávali po škole.

13. říjen 2015: Soutěž v trojskoku po jedné noze pro žáky 5. až 9. ročníku
V úterý 13. října 2015 se velká
tělocvična naplnila trojskokany z 5. až 9.
ročníku, jejichž výkony komplikovalo
zadání pořadatelů pánů Zakouřila a
Dytrycha – skákat pouze po jedné noze.
Daniel Malínský a Jakub Kábele „ulétli“
svým výkonem zbytku startovního pole.
Na absolutní rekord to však nestačilo.
Ten drží výkonem 6,90 metrů Ondřej
Zvara již z roku 2008. Skvěle se také
představila děvčata. Vždyť vítězka Anita
Čapková svým výkonem zastínila
všechna chlapecká „esa“ z 6. a 7. tříd a
většinu chlapců z těchto tříd přeskočila i stříbrná v kategorii dívek Eliška Grossmannová.
Nejlepší soutěžící:
Kategorie: 5. – 9. ročník (děvčata)
1. Anita Čapková (7.A) 5,00 m
2. Grossmannová Eliška (5.B) 4,60 m
3. Lucie Mlýnková (6.A) 4,40 m
Kategorie: 5. – 7. ročník (chlapci)
1. Michal Černý (7.A) 4,85 m
2. Matyáš Lacko (6.A) 4,80 m
3. Alexandr Lacko (5.A)
4,60 m
Kategorie: 8. – 9. ročník (chlapci)
1. Daniel Malínský (9.A) 6,55 m
2. Jakub Kábele (9.A) 6,30 m
3. Dominik Endlich (8.A) 4,90 m

14. říjen 2015: Soutěž v trojskoku po jedné noze pro žáky 1. až 4. ročníku
Více než stovka soutěžících z 1. až 4. tříd si ve středu 14. října 2015 přišla vyzkoušet
netradiční soutěžení v trojskok po jedné noze. Nelehkou techniku skoku a kvalitní odraz
zvládaly překvapivě lépe dívky. Nejlepší výkon předvedla Barbora Peterová, která „dolétla“
do vzdálenosti 4,50 metrů. Ale největší uznání si zaslouží asi vítězka v kategorii 2. tříd Erika
Danko, která by svým výkonem 4,20 metrů obsadila v kategorii chlapců 4. tříd bronzovou
příčku.

Nejlepší soutěžící:
Kategorie: 1. ročník (děvčata)
1. Lucie Zahradníková (1.B) 3,40 m
2. Nikol Hejnová (1.A) 3,25 m
3. Lena Šťovíčková (1.B) 3,05 m
Kategorie: 1. ročník (chlapci)
1. Jakub Šitina (1.A) 3,70 m
2. Lukáš Kargel (1.A) 3,40 m
3. Jakub Sixta (1.B)
3,30 m

Kategorie: 2. ročník (děvčata)
1. Erika Danko (2.A) 4,20 m
2. Kristýna Křížková (2.A) 3,80 m
3. Tereza Wernerová (2.B) 3.60 m
Kategorie: 3. ročník (děvčata)
1. Anna Nyklíčková (3.B) 4,40 m
2. Kateřina Mesnerová (3.B) 4,10 m
3. Andrea Šrytrová (3.A) 4,10 m
Kategorie: 3. ročník (chlapci)
1. Dominik Fabián (3.A) 4,30 m
2. Ondřej Vašata (3.A) 4,25 m
3. Václav Horák (3.B) 4,10 m
Kategorie: 4. ročník (děvčata)
1. Barbora Peterová (4.A) 4,50 m
2. Veronika Žďárská (4.A) 4,45 m
3. Klára Poláková (4.B) 4,35 m
Kategorie: 4. ročník (chlapci)
1. Vojtěch Šivák (4.A) 4,30 m
2. Lukáš Hofman (4.A) 4,30 m
3. Jonáš Mlýnek (4.A) 4,10 m

Kategorie: 2. ročník (chlapci)
1. Jakub Káža (2.B)
3,80 m
2. David Kuba (2.B)
3,70 m
3. Jiří Peterka (2.A)
3,60 m

14. říjen 2015: Exkurze 4. tříd do Trutnova
Další exkurze čtvrťáků, kteří se v předmětu
člověk a jeho svět učí nejen o svém městě, ale
i o okolí, směřovala do Trutnova. Nejprve si
prohlédli památník
generála
Gablenze
a Jánský vrch s Jánskou kaplí. Z Jánského
vrchu děti sešly do městského parku, kde
obdivo
valy
fontán
u
s drake
m
a bustu
spisovatele Uffo Horna. Nemohly vynechat ani
Krakonošovo náměstí se všemi jeho dominantami
(Stará radnice, Krakonošova kašna, Sloup nejsvětější
trojice, Haasův palác, socha Josefa II.). Cestou
k autobusu, který čtvrťáčky odvezl zpět do školy, si
ještě pohráli na dětském hřišti u UFFA.
15. říjen 2015: Návštěva dětí z mateřské školy na Veselce v prvních třídách
Do obou prvních tříd přišly ve čtvrtek 15. října 2015 na návštěvu děti z mateřské školy na
Veselce. Prvňáčci jim rádi předvedli, co všechno se už za měsíc školy naučili. Vytleskávali a
počítali slabiky ve slovech, četli písmenka a slabiky, pak si společně procvičili prstíky a kdo
chtěl, mohl si vyzkoušet, jak se maluje na mazací tabulku. Školáci mladším kamarádům

ochotně ukázali svoje aktovky, učebnice a šuplíčky, ve kterých mají všechno potřebné
uložené.
15. říjen 2015: Deváťáci na burze středních škol

Ve čtvrtek 15. října 2015 se v trutnovském UFFU konala burza středních škol pod názvem
PRO FUTURO. Zúčastnily se jí desítky škol z našeho okresu i ze vzdálenějších míst.
Možnosti posbírat o školách různé materiály a zeptat se jak učitelů, tak i žáků, využili všichni
naši vycházející žáci, kteří na burze posbírali spoustu důležitých informací potřebných pro
správný výběr střední školy.

21. říjen 2015: Okrskové kolo ve florbalu chlapců i dívek
Třetí soutěží GP byl florbal, který se
v chlapecké kategorii konal 21. října 2015
v Malých Svatoňovicích. Ráno od 8.00
soutěžili starší chlapci. Pro náš tým začalo
klání smolně. Přestože nad ZŠ Malé
Svatoňovice vedl 2:0, chlapci zřejmě usnuli
na vavřínech a třemi inkasovanými góly
v závěru utkání nakonec prohráli 2:3. Ve
druhém zápase hru přece jen zlepšili a ZŠ
Úpice – Lány porazili 3:0. Dalším soupeřem
bylo Městské gymnázium a SOŠ Úpice.
Téměř celé utkání měli naši hráči převahu,
ale tu bohužel přeměnili v jedinou branku.
V závěru zápasu inkasovali smolný gól, a tak z toho byla nakonec remíza 1:1. Do posledního
zápasu nastupovali chlapci s tím, že na 3. místo jim stačí i prohra o čtyři góly se ZŠ a ZUŠ
Rtyně v Podkrkonoší. Bohužel se hoši během zápasu rozhádali a prohráli jej 0:5. Kvůli
vnitřním nesvárům v týmu skončilo družstvo našich starších žáků na 4. místě.
Naši školu reprezentovali:
 Dominik Endlich, Patrik Ferenc, Jakub Kábele, Martin Kroužel, Daniel Malínský,
Martin Mencl, David Nývlt, Vít Pulchart, Samuel Pumpa, Jiří Rýdl, Roman Sabev

Odpolední turnaj mladších žáků se pro naše
mužstvo vyvíjel katastrofálně. První zápas
se ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší prohrál
0:3. A nevedlo se mu ani ve druhém zápase,
v němž podlehl úpickému gymnáziu 0:2.
Oba zápasy hráli chlapci chaoticky a zcela
bez systému. Před třetím zápasem se ZŠ
Malé Svatoňovice si v kabině důkladně
pohovořili s panem učitelem Králem a jejich
hra se radikálně zlepšila. Ve třetím zápase
zvítězili 3:1. Nikdo asi nevěřil, že by mohli
uspět i proti dosud neporaženému týmu ze
ZŠ Úpice – Lány. Důraznou hrou se však
hochům podařilo vstřelit první branku. Tento stav důslednou zdržovací taktikou uhájili i
přesto, že ve druhé půli hráli oslabeni o vyloučeného hráče. Po vítězství 1:0 chlapci obsadili
hezké 2. místo. Naši školu reprezentovali:
 Daniel Benko, Matěj Buryšek, Michal Černý, Jan Frydrych, Tomáš Hofman, Filip
Kaplan, Martin Křížek, Tomáš Kuťák, Matyáš Lacko, Pavel Sobolík
Ve stejný den a navíc na domácí půdě nastoupily i naše dívky. Ráno vyběhly do velké
tělocvičny starší reprezentantky. Ve svém úvodním zápase zcela jasně přehrály lánské
družstvo 3:0. V dalších třech zápasech pak remizovaly. Mrzutá byla především naprosto
zbytečná remíza s místním gymnáziem, která děvčata připravila o 2. místo. I dosažené 3.
místo je ale krásné.
Naši školu reprezentovaly:
 Renata Galuščáková, Michaela Hájková, Barbora Hilschová, Vendula Korubová,
Anna Marie Řeháková, Anna Šimková, Eliška Žlůvová

Odpolední čas patřil našim mladším florbalistkám. Ty třikrát hladce zvítězily. A tak se celý
turnaj rozhodoval v zápase se ZŠ Malé Svatoňovice. Ten nakonec díky famóznímu výkonu
naší brankářky Nikoly Winklerové skončil 0:0. Musíme však sportovně přiznat, že
svatoňovické dívky byly lepší a po zásluze vyhrály celý turnaj na skóre právě před našimi
dívkami.

Naši školu reprezentovaly:
 Anita
Čapková,
Veronika
Čiháková, Adriana Dufková,
Anita
Hanušová,
Kristýna
Jakubčaninová, Eva Krouželová,
Leona
Kubalová,
Eliška
Mesnerová, Nikola Winklerová

21. říjen 2015: Podzimní tvořeníčko aneb Strašidláci z dýní
Ve středu 21. října 2015 školní jídelna
praskala ve švech – tolik se zde sešlo dětí a
rodičů dychtících vyrobit si dýňové
strašidýlko. A to i přesto, že množství dýní
bylo letos zdecimované nájezdy mlsných
slimáků a velkým suchem. Kdo chtěl
strašidláka, svoji dýni si přinesl.
Ti starší se pokoušeli strašidláka vyrobit a
vydlabat sami, těm mladším rádi pomohli
rodiče či babičky a dědové. Některé dýně byly
pěkně tvrdohlavé, ale výsledek stál za to.
Během hodinky se pod šikovnýma rukama
narodily desítky vyfešákovaných dýňáků.
Ale to nebylo všechno. V tom všem mumraji ještě pobíhala spousta živých strašidláčků, které
vyzdobili a namalovali šikovní páťáci. Je jasné, že i o tuto aktivitu byl mezi dětmi veliký
zájem.
Poděkování za zdařilý průběh odpoledne zaslouží všichni zúčastnění, včetně ochotných

pomocníků z řad žáků 2. stupně.

23. říjen 2015: Vystoupení skupiny Pernštejni
Škola hrou, známá metoda používaná od dob
učitele národů Jana Amose Komenského, se
v naší škole využívá velmi často. V pátek 23.
října 2015 nám s ní pomohla agentura Pernštejni,
která za žáky 4. až 7. ročníku přijela
s programem „Přemyslovští králové 2“ a
zábavnou formou jim zprostředkovala celou řadu
informací o českých dějinách 11. až 13. století.
Agentura Pernštejni naši školu navštěvuje již
několik let a soudě podle reakcí žáků se i letošní
program velmi líbil.

23. až 24. říjen 2015: Bramborová víkendovka 2.A
Ve dnech 23. a 24. října 2015 čekalo na žáky 2. A bramborové dobrodružství v podobě další
víkendovky. Tentokrát byla bramborová – putovalo se za pokladem skřítka Bramboráčka.
Paní učitelky Radka Řeháková a Veronika Prouzová pro děti připravily mnoho různorodých
aktivit.
Házelo se bramborou na cíl, skákalo se v pytlích, projížděl se slalom s kolečkem plným
brambor, soutěžilo se o co nejrychleji a nejlépe oškrábanou syrovou a oloupanou uvařenou
bramboru, ale také o co nejrychleji nastrouhanou bramboru. Děti vybarvovaly bramborové
mandaly, vyráběly bramborová tiskátka a tiskaly pytle plné brambor. Na interaktivní tabuli
děti viděly prezentaci na téma brambory, zahrály si hru, ve které si uvařily bramborovou
polévku, na dobrou noc zhlédly pohádku „Jak jela mašinka pro brambory“. A bez stezky
odvahy na závěr pátečního dne by to nebylo to správné spaní ve škole.
Za splněné úkoly a disciplíny děti získávaly indicie. Ty si zapisovaly do pamětní kartičky a
nakonec dovedly děti na místo, kde byl skřítkův poklad schovaný.
Veliké poděkování organizátorek patřilo paním kuchařkám, které dětem k páteční večeři
uvařily výbornou bramborovou polévku, a ochotným maminkám, jež se postaraly o sladký
začátek sobotního dne.

27. říjen 2015: Diskopárty ve školní jídelně
Paní učitelky Šárka Kratochvílová, Radka Řeháková a Silvie Žďárská Žďárská, obsluha
bufetu Renata Galuščáková, Barbora Hilschová a Eliška Žlůvová, předtanečnice Tereza
Jareišová, Nikola Mlčáková a Šárka Winklerová, „vyhazovač“ Daniel Malínský a obsluha
hudby a efektů Vít Pulchart a Michaela Komárková byli těmi, bez nichž by se diskotéka
pořádaná v jídelně v úterý 27. října 2015 nevydařila zdaleka tak dobře.
Nejprve na improvizovaný parket nastoupili prvňáci, druháci a třeťáci. Nejprve tancovali, pak
přišly na řadu i soutěže. Tradiční židličková, tanec s míčkem mezi čely a také soutěž o
nejlepší tanečníky. Samozřejmě nesměla chybět ani „mašinka“. A pokud někomu došla
energie, mohl ji načerpat u ochotných prodavaček v „bufetu“.
O dvě hodiny později je ve školní jídelně vystřídali jejich starší spolužáci, kteří si užívali
doslova každého momentu. Parket neustále plný, k vidění byly skvělé taneční kreace a
soutěže.

LISTOPAD

6. listopad 2015: Beseda se spisovatelkou Hanou Hindrákovou
Z téměř sedmi miliard lidí na Zeměkouli nemá každý takové
podmínky pro život, jako máme zde. Trutnovská rodačka,
spisovatelka Hana Hindráková, během své besedy o životě
v Africe dne 6. listopadu 2015 v úpickém loutkovém divadle,
dokázala dětem ze 3. a 4. ročníku naší školy přiblížit nejen krásy,
ale i úskalí afrického kontinentu a zodpovědět jejich mnohé
zvídavé dotazy. Paní Hindráková dětem vyprávěla o životě v Keni,
o osudech jejich afrických vrstevníků, promítla jim film i četné
fotografie, naučila je pozdravit ve svahilštině a uspořádala i drobné
soutěže o trička a náramky.

6. až 7. listopad 2015: Víkendovka Circle of Silence
V pátek a v sobotu 6. a 7. listopadu 2015 se konala další víkendovka, tentokrát s názvem
„Circle of silence“. Dvacet účastníků se zajímalo především o kruhy a ticho. Hned první
soutěž v jízdě na koloběžce kolem olympijských kruhů předznamenala, jakým směrem se
bude ubírat „Faktor víkendovky“. Soutěží bylo nakonec deset. Ale jak už bývá zvykem,
rozhodlo se v nich pouze o tom, který tým se jako první vydal hledat poklad víkendovky.
Kromě soutěží účastníci viděli prezentaci o kruzích v obilí a učili se znakovou řeč. Každý
z nich už teď umí znaky jako žena, muž, škola či frázi mám hlad.

11. listopad 2015: Sboreček zazpíval hendikepovaným spoluobčanům
Centrum denních služeb Města Úpice připravilo na středu 11. listopadu 2015 pro osoby se
zdravotním a mentálním postižením akci nazvanou „Martinská zábava“. Pozvání se neodmítá
a tak paní učitelka Radka Řeháková a děti z našeho školního sborečku Blahováčku také
přispěly k příjemné atmosféře tohoto listopadového odpoledne.
A protože měl v tento den svátek Martin, který by měl správně přivézt sníh, ale opět zklamal,
navodili zpěváčci tu správnou sněhovou atmosféru alespoň písničkou „Už Martin na bílém
koni“. Na závěr zařadili známou píseň „Nonstop“, která rozpohybovala a roztleskala snad
všechny v sále.

12. listopad 2015: Beseda s českými Gróňany
Ve čtvrtek 12. listopadu 2015 proběhly hned dvě besedy s manžely Klempířovými, ta
dopolední v Divadle Aloise Jiráska byla určená dětem, podvečerní ve školní učebně fyziky
dospělým. „Čeští Gróňané“ poutavě vyprávěli o přírodě, fauně, flóře, počasí, lidech, kultuře i
nejrůznějších zajímavostech a kuriozitách svého nového domova, promítli film o Grónsku,
dětem přečetli i místní pohádky a naučili je několik zdejších slovíček.
Manželé Alena a Jaroslav Klempířovi jsou v současné době pokládáni za největší znalce
Grónska. Přitahují je lidé, kteří dokáží žít pro své sny a svým vlastním snům jsou ochotni
obětovat i sami sebe. Jejich sen se jmenuje Grónsko. Největší ostrov na světě se stal jejich
druhým domovem. Mají tu pronajatý byt, jedí tulení maso, slaví grónské Vánoce – jsou z nich
prostě nefalšovaní Gróňané. Především se z nich ale stali úspěšní cestovatelé, geografové.
Zamilovali si zdejší lidi a oni si zamilovali je. Docela nedávno osvětlili, že barevné korálky,
které můžeme najít v národních krojích Gróňanů, mají svůj původ u nás. Stejně je tomu i

s Moravskými bratry. Jejich stopy v podobě misií sem spadají již do roku 1733. Dodnes se
v grónských kostelích zpívají písně Moravských bratří. „Gróňané mají jednu úžasnou
vlastnost, která nám chybí,“ říkají Alena a Jaroslav Klempířovi, „umí se radovat
z maličkostí.“
12. listopad 2015: Beseda žáků 9.A s pracovnicí úřadu práce
Ve čtvrtek 12. listopadu
2015 přijela za našimi
deváťáky
na
pozvání
výchovné poradkyně Mgr.
Petry Báčové paní Erika
Lášková
z Úřadu
práce
v Trutnově. Předala jim
mnoho užitečných informací
a odkazů na internetové
stránky,
seznámila
je
s aktuální
situací
na
pracovním trhu. Nabídla také
spolupráci a pomoc při
vyhledávání té pravé střední školy. Během dvouhodinové besedy rovněž velmi ochotně
zodpověděla veškeré dotazy.
12. listopad 2015: Školní kolo astronomické olympiády
Dne 12. listopadu 2015 se konalo školní kolo astronomické olympiády, soutěže pořádané
Českou astronomickou společností. Soutěže se zúčastnilo celkem 15 žáků (šest v kategorii
G-H pro 6. a 7. ročník a devět v kategorii E-F pro 8. a 9. ročník). V časovém limitu 40 minut
se soutěžící snažili vypořádat se zajímavými úlohami. Jejich úkolem bylo vyřešení testových
úloh, tajenky, rozhodnutí o pravdivosti vět, výpočtové úlohy a prokázání znalostí o
souhvězdích a planetách. Při řešení využívali možnosti hledání informací na internetu a
v odborné literatuře.
Kategorie E-F (8. a 9. ročník)
Kategorie G-H (6. a 7. ročník)
1. Daniel Marek (9.A) 30 b.
1. Eliška Masnerová (7.A) 34 b.
2. Jiří Šťovíček (9.A) 30 b.
2. Michal Černý (7.A)
30 b.
3. Anna Skřivánková (8.A)
23 b.
3. Veronika Hlavicová (6.A) 14 b.
4. Vít Pulchart (9.A)
22 b.
4. Tomáš Hofman (7.A)
11 b.
5. Renata Galuščáková (9.A) 13 b.
5. Pavel Sobolík (7.A)
11 b.
6. Anna Marie Řeháková (8.A) 12 b.
6. Lucie Mlýnková (6.A)
9 b.
7. Karolína Součková (8.A)
9 b.
8. Bára Procházková (8.A)
4 b.
9. Samuel Pumpa (8.A) 2 b.
Podtržení žáci postupují do korespondenčního kola.
13. až 14. listopad 2015: Bramborová víkendovka podruhé
Ve dnech 13. a 14. listopadu 2015 se vydalo hledat poklad skřítka Bramboráčka také 16 dětí
z 2. B. Víkendovku pro ně opět připravily paní učitelky Radka Řeháková a Veronika
Prouzová. Na žáky 2.B čekalo podobné dobrodružství jako na žáky 2. A, kteří bramborou
víkendovku absolvovali již v říjnu. I tyto děti si užily množství bramborových aktivit. Aby

vše nebylo úplně totožné, nepodávala se tentokrát k večeři bramboračka, ale brambory na
loupačku. Před tím, než se děti pustily do jídla, si zasoutěžily o nejrychleji oloupanou vařenou
bramboru. Druháčci za soutěže také sbírali indicie, aby našli poklad, který byl tentokrát
ukrytý v šatnách. Všechny děti odcházely domů spokojené, plné zážitků i poznání toho, jak
mnoho zábavy si lze užít s „obyčejnými“ bramborami.
14. listopad 2015: Běh Dlouhými záhony
Za krásného slunečného, ale chladného
sobotního dne 14. listopadu 2015
v dopoledních hodinách se konal přespolní
běh Dlouhými Záhony. Zúčastnili se ho i
čtyři žáci naší školy, kteří se měřili se
soupeři
z různých
atletických
oddílů.
Do kategorie
přípravka II
nastoupila
Kateřina
Mesnerová, která na trati 650 m obsadila pěkné 4. místo.
V kategorii mladších žákyň běžela její sestra Eliška a obsadila
na trati 1 300 m rovněž hezké 5. místo. Michal Černý se
v kategorii mladších žáků na stejně dlouhé trati dokonce dostal
na bednu, když obsadil bronzovou příčku. Velmi pěkně běžel i
Filip Luštinec v kategorii starších žáků, který doběhl na 12.
místě. Tady se chybou pořadatelů běžela trať o 500 m delší, než bylo původně plánováno.
14. až 15. listopad 2015: Sportovní víkendovka
V pořadí pátá letošní víkendovka na ZŠ Bratří Čapků patřila páťákům. V sobotu a v neděli 14.
a 15. listopadu 2015 na ně čekala řada soutěží převážně sportovního charakteru. Některé byly
určeny jednotlivcům, jiné dvojicím či družstvům. Za první dvě jmenované dostali ti nejlepší
diplom a odměnu. Soutěž družstev pak vyvrcholila hledáním pokladu víkendovky. Na jeho
hledání byla totiž družstva vysílána právě v pořadí, která si vybojovala v soutěžích. Nakonec
ale našla svůj poklad všechny tři družstva.
16. listopad 2015: Projektový den Cesta do pravěku v 6.A
Ve čtvrtek 12. listopadu 2015 proběhl v 6.A projektový den
„Cesta do pravěku“. Hned na úvod zavítal do hodiny dějepisu
pan Daniel Richter z královéhradecké společnosti Dějeprava a
představil dětem program „Lovci mamutů aneb Co pan Štorch
ještě nevěděl“, v němž porovnává Štorchovo pojetí pravěku s
poznatky moderní archeologie. Žáci z lektorova povídání i
ukázek nahlédli do světa lovců mamutů, poznali jejich oblečení,
bydlení a způsob lovu. Děti si mohly všechny předměty i
oblečení vyzkoušet, a tak hrály na píšťalku, roh i buben,
převlékaly se za lovce, potěžkávaly kyje, obdivovaly sekery, nůž

i šperky a zkoušely křesadlo. Na závěr zahrnuli šesťáci pana Richtera množstvím zvídavých
dotazů. Na závěr dějepisného bloku děti povídaly, které informace o životě pravěkých lovců
je překvapily a plnily úkoly z pracovních listů.
Při hodině přírodopisu shlédla 6.A film o prehistorických a pravěkých zvířatech a o životě
pravěkých lidí. Zda žáci filmy sledovali, pozorně prověřilo několik testových otázek.
Následoval český jazyk, kde děti pracovaly s knihou Eduarda Štorcha „Lovci mamutů“ a s
ilustracemi Zdeňka Buriana. Žáci četli ukázky, vypisovali údaje o pravěkých zvířatech,
postavách knihy, jejich jménech a pravěkém způsobu života.
Poslední dvě hodiny se děti při výtvarné výchově pokoušely napodobovat pravěké umělce,
když budovaly jeskyně, vytvářely jeskynní malby, z hlíny modelovaly nádoby a šperky a
vyráběly pravěké nástroje.

16. až 21. listopad: Studijní pobyt vybraných žáků v Anglii

Celý jeden týden od 16. do
21. listopadu 2015 měla
desítka vybraných žáků 8. a
9. ročníku naší školy
možnost
pobývat
v malebném
přímořském
městě Bournemouth. Žáci
byli
ubytováni
v
anglických rodinách. Ráno
trávili ve škole výukou
angličtiny ve třech různých
skupinách. Celkem strávili
ve škole 3 hodiny denně a
poté se s průvodkyní vydali
na odpolední výlety. Jejich
snaha
byla
odměněna
Certifikátem o absolvování
jazykového kurzu, který
obdrželi všichni účastníci.
V Bournemouth obdivovali
nejrůznější
mořské
živočichy
v místním
Oceanáriu. Navštívili krásné
město Winchester s katedrálou
a také měli možnost vidět repliku stolu krále Artuše. V Portsmouth navštívili historické doky
a památnou loď HMS Victory, na které v bitvě u Trafalgaru padl admirál Horatio Nelson. Zde
navštívili také vyhlídkovou věž Spinnaker Tower, kde se někteří odvážlivci prošli
„vzduchem“. Na vlastní oči také spatřili pravěké Stonehenge, zapsané na seznam světového
dědictví UNESCO a navštívili historicky významnou katedrálu v Salisbury, kde je uložen
jeden z mála dochovaných exponátů Magny Charty (Velké listiny svobod). Poslední den
strávili procházkou Londýna, kde úspěšně cestovali i metrem (a neztratili se) a mohli tak vidět
více památek a zajímavých míst. Prošli se kolem Kensingtonského paláce (sídlo prince
Williama a jeho ženy Kate), navštívili Science museum, nejluxusnější obchodní dům Harrods,
na nádraží King´s Cross si koupili pověstné Bertíkovy fazolky z filmů o Harry Potterovi a
prošli se po nástupišti 9 a ¾. Prošli se po Piccadilly Circus a Trafalgar Square, kde si
nakoupili drobnosti a suvenýry pro své blízké. V části City si vyfotografovali Katedrálu
svatého Pavla, prošli se po Millennium Bridge, odkud spatřili i most Tower Bridge a nejvyšší
budovu Londýna The Shard (střep). Svoji návštěvu zakončili procházkou na Oxford street,
která je nejnavštěvovanější obchodní ulicí Londýna.

19. a 23. listopad 2015: Ukázkové vyučování v suchovršické a libňatovské mateřské škole
Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 zavítala do suchovršické a v pondělí 23. listopadu 2015 do
libňatovské školky paní učitelka Radka Řeháková která zde s dětmi i jejich rodiči strávila
odpoledne plné písmenek, čísel, cvičení, písniček a hlavně zábavy. Děti ji rychle přesvědčily,
že jsou na školu skvěle připravené, když už rozpoznávají některá písmena, určují počáteční
písmena ve slovech, umějí roztleskat své jméno na slabiky, hrají si s čísly, zvládají je přiřadit

ke správnému počtu puntíků, orientují se mezi geometrickými tvary. Mezi „školními“
činnostmi si děti s paní učitelkou také společně zazpívaly a s písničkou si protáhly svá těla.
Odpoledne se vydařilo a paní Řehová dětem závěrem popřála štěstí u zápisu i v jejich dalším
předškolním objevování.

25. listopad 2015: Školní kolo dějepisné olympiády
Listopad je již tradičně měsícem, kdy se na naší škole koná školní kolo dějepisné olympiády.
Jelikož si v příštím roce připomeneme 700. výročí narození Karla IV., bylo organizátory
vybráno tematické zaměření „Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou“. Řešitelé
se tedy zabývali životními osudy a vládou čtyř panovníků z této dynastie a plnili úkoly
týkající se Jana Lucemburského, Karla IV., Václava IV. a Zikmunda Lucemburského.
Lucemburkové patří k oblíbeným a známým historickým tématům, autoři zadání ušetřili
účastníky záludností, a proto naši žáci dosáhli velmi pěkných výsledků.
Pořadí na prvních pěti místech bylo velmi
těsné, nejlepší soutěžící se za sebou seřadili
shodně se ztrátou jediného bodu na lepšího
řešitele. Celkovou vítězkou se stala Simona
Knížová před Barborou Hilschovou (obě
z 9.A) a Jiřím Rýdlem (8.A).
Nejlepší soutěžící se dočkali drobných
věcných cen a plusových bodů, všichni žáci,
kteří získali alespoň polovinu bodů (tj. 40),
obdrželi jedničku do předmětu dějepis a
ostatní alespoň „pluska“ za projevenou
aktivitu.
Mimořádnou pochvalu si zaslouží ti žáci
9.A, kteří se zúčastnili studijního pobytu v Anglii, a přes náročný program si našli čas i na
dějepis. Žáci 9.A byli vůbec nejaktivnější a nejspolehlivější třídou, olympiády se totiž
zúčastnilo deset deváťáků, tj. polovina třídy.
Celkové pořadí:
1. Simona Knížová (9.A), 77 bodů
2. Barbora Hilschová (9.A), 76 bodů
3. Jiří Rýdl (8.A), 75 bodů
4. Daniela Maršíková (6.A), 74 bodů
5. Lenka Hejnová (9.A), 73 bodů
6. – 7. Veronika Hlavicová, (6.A), 71 bodů
David Nývlt (9.A), 71 bodů
8. – 10. Michal Černý (7.A), 70 bodů
Tomáš Hofman (7.A), 70 bodů
Leona Kubasová (6.A), 70 bodů
11. Jiří Pecháček (7.A), 69 bodů
12. Vít Pulchart (9.A), 68 bodů
13. – 14. Lucie Mlýnková (6.A), 66 bodů
Jiří Šťovíček (9.A), 66 bodů
15. Dominik Macek (7.A), 63 bodů
16. Eliška Žlůvová (9.A), 61 bodů
17. Pavel Benko (8.A), 60 bodů
18. David Hejna (8.A), 58 bodů

19. Daniel Marek (9.A), 56 bodů
20. Dominik Endlich (8.A), 54 bodů
21. Daniel Malínský (9.A), 50 bodů
22. Kateřina Šprincová (9.A), 49 bodů
23. Adéla Šormová (6.A), 30 bodů
24. Eliška Mesnerová (7.A), 22 bodů

25. listopad 2015: Odpolední bruslení pro žáky 4. až 9. ročníku
S blížící se zimou se na naší škole „probudily“ bruslařské aktivity. Na trutnovský zimní
stadion vyjelo ve středu 25. listopadu 39 žáků 4. až 9. ročníku. První půlhodinka byla ve
znamení volného bruslení. Přesně ve 13.35 přišla na řadu soutěž o nejrychlejšího bruslaře či
bruslařku. Sotva skončila soutěž, začala hra „na vlka a ovečky“, která proběhla dokonce
třikrát. Čas zbyl samozřejmě i na volné bruslení.

26. až 27. listopad 2015: Projekt Pohádka v prvních třídách
Naši prvňáčci se ve dnech 26. a 27. listopadu 2015 v rámci
projektu Pohádka vydali na cestu do pohádkového světa.
Pohádky děti poslouchaly, vypravovaly, malovaly i hrály.
Soutěžily v poznávání pohádkových a večerníčkových písniček,
obrázků a postaviček, plnily nejrůznější pracovní listy,
pohádkově počítaly či četly slabiky na vodníkových hrnečkách
s dušičkami. Pro většinu z dětí byly zadané úkoly úplná hračka.
Žáčci také zavítali do loutkového divadla. Tam se děti dozvěděly,
kde jsou loutky
schované, když
nehrají, co jsou
to kulisy, kde
herci
divadlo
zkouší a jaký je rozdíl mezi maňáskem,
javajkou a marionetou. Potom zhlédly
krátkou pohádku. Zatímco si spolužáci na
střídačku prohlíželi zákulisí, většina si
s chutí zazpívala s kytarou pana Fryčky.
Úpickým loutkářům patří velký dík za

vstřícnost a hezký zážitek. Pohádkové vyučování děti bavilo, a proto si ho určitě zase někdy
zopakujeme.

26. listopad 2015: Odpolední bruslení pro žáky 1. stupně
Ve čtvrtek 26. listopadu 2015 se na zimní stadion
v Trutnově vypravilo 28 žáků 1. až 3. ročníku.
Absolvovali tam 90 minut bruslení, při kterém
jim patřila celá ledová plocha.
Ze zmíněného počtu dětí bylo 13 naprostých
začátečníků. Především jim se věnovali čtyři
pedagogičtí pracovníci a pět dívek z 8. až 9.
ročníku.
Ze všeho nejdřív se malí bruslaři rozbruslili. Pak
následoval trénink bruslení do zatáček a také
mezi kuželi. Hned poté následoval závod o
nejrychlejší bruslaře a také velmi populární
„ledová“ hra na „ovečky a vlka“. Na závěr pak
dětem zbylo ještě dost času na pořádné bruslení a také trochu té legrace na ledě.

27. listopad 2015: Setkání se spisovatelkou Ivonou
Březinovou
V pátek 27. listopadu 2015 se na Základní škole Bratří Čapků
konala beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou. Vyprávěla o
knihách, které napsala, ale hlavně si se žáky třetích tříd povídala
o své knize Lentilka pro dědu Edu, kterou právě čtou, a
„zkoušela“ je, jak moc či málo byli při čtení pozorní. Paní
spisovatelka také dětem odpovídala na různé otázky, které si
připravila. Většina třeťáků se shodla na tom, že největším
zážitkem z besedy pro ně bylo už jen samotné setkání
s opravdovou a živou spisovatelkou knih pro děti.

27. listopad 2015: Karneval školní družiny aneb S čerty nejsou žerty
„Už se zase těšíme na Ježíška,“ to jsou
slova z jedné velmi oblíbené vánoční
koledy. Ale ještě dříve než Ježíšek,
přijde děti zkontrolovat Mikuláš, čert a
anděl. Právě tímto zvykem je inspirován
tradiční karneval S čerty nejsou žerty,
který naše škola pořádala první adventní
sobotu 27. listopadu 2015.
Již v deset hodin dopoledne se velká
tělocvična proměnila v peklo, neboť
zde pobíhalo přes 80 čertů a čertíků
všech velikostí. Mezi ně se zatoulalo i
několik andělů, ale čertíci na ně byli moc
hodní.

V první části téměř dvouhodinového
programu museli pekelníci předvést svoji
šikovnost a obratnost v různých disciplínách
– běhali mezi kotlíky, sjížděli Belzebubovu
skluzavku, kouleli pekelným míčem, házeli
do ohnivého kruhu a spoustu dalšího. Za
každou splněnou činnost každý čertík
obdržel drobnou sladkost.
Druhá část programu začala soutěží
v přetahování lana. Mezi sebou soutěžili
zvlášť čerti a zvlášť čertice. Následně se
všichni mohli vyřádit na diskotéce. Celé
zábavné dopoledne ukončila vyřazovací
soutěž „chyť kuželku“.
I přes krásné masky byl na tváři malých i velkých čertíků znát úsměv. Všichni odcházeli
obtěžkáni sladkostmi, unavení a spokojení.

29. listopad 2015: Vystoupení školního sborečku pod Vánočním stromem
První adventní vystoupení školního sborečku proběhlo v neděli 29. listopadu 2015 na
úpickém náměstí u příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Malí zpěváčci se pod taktovkou
paní učitelky Radky Řehákové sešli v hojném počtu a zazpívali několik Vánocemi vonících
písniček. Odměněni byli potleskem svátečně naladěného publika.

30. listopad 2015: Měsíc filmu na školách
Naše škola se letos potřetí zapojila do
Měsíce filmu na školách, listopadové akce,
která probíhá v ČR již pojedenácté v rámci
projektu Příběhy bezpráví a jenž si dává za
cíl připomínat mladé generaci několik
desetiletí vlády totalitních režimů v naší
zemi. Projekt Příběhy bezpráví pořádá
audiovizuální vzdělávací portál Jeden svět
na školách, který je zase jedním z projektů
nevládní neziskové organizace Člověk
v tísni.
Žáci 9.A v pondělí 30. listopadu 2015
shlédli dokumentární film Přerušené jaro –
Srpen jako kladivo. Film provedl mladé diváky srpnovými dny roku 1968 od vpádu vojsk
Varšavské smlouvy po podepsání tzv. moskevských protokolů. V dokumentu se střídaly
dobové záběry se vzpomínkami pamětníků a klíčových aktérů tehdejších událostí. Ve filmu
promluvili historici, českoslovenští i sovětští politici, sovětští velitelé i řadoví vojáci,
osobnosti z oblasti kultury a žurnalistiky, účastnice protestu na Rudém náměstí i vdovec po
jedné z obětí okupace. Vzpomínky pamětníků se liší podle toho, do jakého názorového tábora
se řadili, diváci si tak na základě jejich výpovědí mohou sami udělat názor na tuto dobu.
Jako pamětníka a zároveň historika jsme pozvali profesora Vladimíra Wolfa, spolupracovníka
Slezské univerzity v Opavě, jenž našim deváťákům vysvětlil širší kontext srpnových událostí

a jejich důsledky a popsal jim,
jak srpnovou okupaci prožívali
obyvatelé Trutnova, kteří
dávali odpor k okupaci najevo
např.
stavěním
barikád,
odstraněním
tanku
či
vydáváním protestních novin, i
on sám. Pan profesor se
postavil
proti
okupaci,
publikoval články proti vpádu
vojsk a účastnil se protestních
akcí, za což byl potrestán
vyhazovem
z trutnovského
muzea. Tři roky vykonával práci kopáče při archeologických výzkumech, nemohl pracovat
v muzeu, ale později pouze v archivu podniku Texlen, byl sledován Státní bezpečností a jeho
starší syn nemohl studovat obor, který si původně vybral. Až po pádu komunismu mohl pan
profesor nastoupit na Univerzitu v Hradci Králové.
Další host, paní Jana Nešněrová, ředitelka úpického muzea, přinesla našim deváťákům ukázat
několik dobových fotografií, jež zachycují úpickou barikádu a nesouhlasná hesla.
Protiokupační hnutí bylo v Úpici slabší než v Trutnově. V úpickém muzeu se k tomuto období
bohužel nedochovalo příliš mnoho materiálů, částečně i vlivem snahy o zametení stop.

30. listopad až 4. prosinec 2015: Soutěž ve sběru tetrapaků
Na přelomu listopadu a prosince 2015 probíhala tradiční soutěž ve sběru tetrapakových obalů,
které se zúčastnilo 15 žáků z prvního i druhého stupně naší školy.
Nejvíce obalů od mléka, džusů apod. odevzdal Lukáš Pecháček ze 3.A (2 300 ks),
následován Leonou Kubasovou ze 6.A (1 891 ks) a Veronikou Nyklíčkovou ze 4.A (1 154
ks). Velkou pochvalu ale zaslouží i další sběrači, kteří se sice na medailové příčky nedostali,
ale do soutěže se zapojili. Všichni byli za svoji píli odměněni ve středu 9. prosince 2015
v kabinetu přírodopisu.

PROSINEC

1. až 4. prosinec 2015: Projekt Rodina ve 2. ročníku
Během prvního prosincového týdne si druháčci povídali o svých rodinách. Děti vyprávěly o
rodinných příslušnících, ale i o tom, jak doma pomáhají a jak slaví různé svátky a narozeniny.
Žáci dostali speciální pracovní sešit, ve kterém plnili nejrůznější úkoly, vyplňovali křížovku,
v osmisměrce hledali názvy rodinných příslušníků, popisovali jednoho člena rodiny. Do
školy si také přinesli rodinné fotografie, které si vzájemně ukázali a které poté využili při
tvorbě plakátu, který měl představit jejich rodinu.
A protože hodně dětí má malé sourozence a toto téma je jim blízké, pozvaly si děti do obou
tříd také maminky s miminky. Zajímalo je, co takové miminko umí, co jí a jestli je těžké se o
něj postarat. Do 2.A dorazila maminka Tomáše Urbana s jeho osmnáctiměsíčním bráškou
Lukáškem. Ve 2.B se děti seznámili s desetiměsíčním Péťou, bratříčkem Adélky
Hrdinové. Paní Hrdinová si pro druháčky připravila moc pěkné povídání, všechno
jim vysvětlila a ukázala. Tak viděli různé druhy plenek, mastiček, odsávačku či teploměr,
Péťa jim předvedl, jak už zkouší chodit, jak zvládne čůrat na nočník a jak snídá.

2., 8. a 15. a prosinec 2015: Série předvánočních koncertů školního sborečku
Velmi napilno měli v prosinci členové školního sborečku. „Blahováček“ vedený paní
učitelkou Radkou Řehákovou postupně potěšil zaměstnance školství v důchodovém věku,
obyvatele Domova důchodců v Tmavém Dole a obyvatele Domu s pečovatelskou službou v
Úpici. Děti se moc snažily a všude byly odměněny velkým potleskem a zářícíma očima
spokojených diváků. Sboreček dělá vynikající reklamu naší škole, jeho četná vystoupení jsou
ozdobou mnoha kulturních akcí a rychle si získal a stále si řadu příznivců.

5. prosinec 2015: Andělský den
Když se řekne prosinec, většině lidí se vybaví Vánoce, ale také Mikuláš. A ten nikdy
nezapomíná ani na děti z naší školy. Společně s anděly a čerty mezi ně zavítal v pátek 5.
prosince 2015. A nebyla to jen zdvořilostní návštěva. Čerti si s sebou přinesli pekelnou
listinu, na které měli všechny dětské hříšníky. Ti se pak museli „vykoupit“ splněním úkolu.
Ty nejzlobivější děti pak čerti dokonce strčili do pytle a odnesli je do symbolického pekla.
Poté už ale přišli na řadu andílci a všem dětem rozdali dárečky. V řadě tříd pak měly děti pro
vzácnou návštěvu připravenu písničku nebo básničku. Celou akci velmi zdařile připravili žáci
9. A.

8. prosinec 2015: Soutěž v hodu kroužků na cíl pro žáky 5. až 9. tříd
Téměř čtyři desítky žáků 5. až 9. ročníku si v úterý 8. prosince
2015 přišlo poměřit své síly v hodu kroužků na cíl. Každý
z účastníků měl k dispozici deset hodů a mohl se rozmyslet, na
jakou z pěti tyček bude své kroužky házet. Samozřejmě ta
nejatraktivnější byla uprostřed a byla honorována 50 body.
Ostatní tyčky měly hodnoty 10, 20 a 30 bodů. Výsledný výkon
byl součtem hodnot úspěšných hodů. Nejúspěšnějším „házečem“
byl Lukáš Trdlikát z 5. B, kterému se podařilo získat téměř 300
bodů. Nejlepší soutěžící v každé kategorii obdrželi diplom a
sladkou odměnu.
Nejlepší soutěžící:
Kategorie: žáci 5. ročníku
1. Lukáš Trdlikát (5.B) 300 bodů
2. Tereza Tláskalová (5.B)
150 bodů
3. Rozálie Térová (5.A) 130 bodů
Kategorie: žáci 6. – 7. ročníku
1. Michal Černý (7.A) 230 bodů
2. Lucie Mlýnková (6.A)
90 bodů
3. – 6.
Martin Křížek (7.A) 80 bodů
3. – 6.
Veronika Čiháková (7.A)
80 bodů
3. – 6.
Daniel Benko (6.A) 80 bodů
3. – 6.
Eliška Sixtová (6.A) 80 bodů
Kategorie: žáci 8. – 9. ročníku
1. Renata Galuščáková (9.A) 220 bodů
2. Dominik Endlich (8.A)
130 bodů
3. Roman Sabev (9.A) 80 bodů

9. prosinec 2015: Vánoční tvořeníčko
Ve středu 9. prosince 2015 se opět po roce
sešli v naší školní jídelně milovníci
předvánočních rukodělných činností. Konalo
se tam totiž již sedmé vánoční tvořeníčko.
Na děti čekalo hned osm pracovních
stanovišť, na kterých si mohly vyrobit
skládaného papírového andílka, svícínek ze
skleničky, různé druhy vánočních a
novoročních
přáníček,
vlastnoručně
potištěný vánoční papír nebo papírové
košíčky s vánočními motivy. Děti také
zdobily perníčky připravené paními
učitelkami z prvního stupně a lily cín, z nějž
se snažily uhodnout, co je v nadcházejícím roce čeká. Bylo milé, že i v začínajícím
předvánočním shonu si rodiče našli čas a společně se svými dětmi strávili okamžiky radosti
nad povedenými výrobky.

9. prosinec 2015: Soutěž v hodu kroužků na cíl pro žáky 1. až 4. ročníku
Den po starších spolužácích, ve středu 9.
prosince 2015, si své dovednosti v hodu
kroužků na cíl přišlo vyzkoušet přes 100
dětí z 1. až 4. tříd. Pravidla soutěže byla
stejná jako u starších kategorií, pouze
vzdálenost tyček byla bližší. Dařilo se více
chlapcům, kteří ze čtyř kategorií ovládli
celkem tři. Jednotlivé kategorie byly velmi
napínavé a rozdíl mezi nejlepšími byl
většinou velmi malý. Pouze v kategorii 3.
tříd byl suverénní Adam Marič, který si
vyházel celkem 250 bodů.
Nejlepší soutěžící:
Kategorie: žáci 1. ročníku
1. Andrea Jursíková (1.A) 130 bodů
2. Libor Trdlikát (1.A) 120 bodů
3. Jakub Jindra (1.A) 110 bodů
Kategorie: žáci 2. ročníku
1. Antonín Bárta (2.A) 210 bodů
2. Jiří Peterka (2.A)
200 bodů
3. Veronika Vavrušová (2.B) 160 bodů
Kategorie: žáci 3. ročníku
1. Adam Marič (3.B) 250 bodů
2. Václav Horák (3.B) 180 bodů
3. František Kuhn (3.B) 170 bodů
Kategorie: žáci 4. ročníku
1. Daniel Bejr (4.A)
230 bodů
2. – 3.
Simona Sobolíková (4.B) 200 bodů
2. – 3.
Štěpán Nohejl (4.A) 200 bodů

10. prosinec 2015: Vítězství žáků 1. stupně v halové kopané
Infarktovou koncovku
měl rozhodující zápas
turnaje v halové kopané
1. stupně mezi naší
školou a ZŠ Úpice
Lány.
Díky
vyrovnávací
brance
v poslední
minutě
utkání
obhájili
prvostupňáci
loňské
prvenství a putovní
pohár je tak nadále
v našich
rukou.
Okrskového kola v halové kopané, které proběhlo ve čtvrtek 10. prosince 2015 ve sportovní
hale v Malých Svatoňovicích, se nezúčastnilo družstvo ze Rtyně v Podkrkonoší, což ale
rozhodně nesnižuje triumf našeho týmu. Naši hráči zároveň ovládli soutěž střelců. Nejlepším
střelcem se stal Pavel Fabián z 5.A.
Naši školu reprezentovali:
 Patrik Fabián, Pavel Fabián, Jakub Černý, Sebastien Drejsl, Dominik Fabián, Lukáš
Hofman a Vojtěch Šivák

12. prosinec 2015: 10. ročník Blahovka Cupu
Skvěl
ou
atmos
féru i
sporto
vní
úrove
ň měl
fotbal
ový
turnaj
Blaho
vka
Cup, jehož jubilejní 10. ročník se uskutečnil v sobotu 12. prosince 2015 v tělocvičně ZŠ
Bratří Čapků. Do turnaje se přihlásilo 11 týmů, které byly rozděleny do dvou skupin. Osm
nejlepších pak hrálo již klasickým vyřazovacím způsobem. Trojnásobní vítězové
z předchozích let, tým FC Klokani Úpice, klopýtl již ve čtvrtfinále, kde ho zastavilo družstvo
Straširybky. Do finále se nakonec propracovali vítězové základních skupin, týmy Botafogo a
Šrouby a matice. Oba týmy předváděly velmi pohledné kombinace, přihrávky na jeden dotyk
a mnohdy i brilantní individuální techniku. Botafogo, pod vedením svého kapitána Pavla
Růžičky, bylo v tomto zápase přeci jenom pohyblivější a techničtější a zaslouženě vyhrálo
4:2. Zajímavostí finále byl určitě fakt, že proti Pavlu Růžičkovi nastoupil za tým Šrouby a
matice jeho bratr Jan Marel.
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VYŘAZOVACÍ ČÁST:
Čtvrtfinále
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1
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1:1
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Finále
Botafogo – Šrouby a matice 4 : 2

14. prosinec 2015: Stříbrná příčka z okrskového basketbalového turnaje dívek

V pondělí 14. prosince 2015 se v naší tělocvičně odehrálo okrskové kolo v basketbalu žákyň
8. a 9. ročníku.
Naše dívky se představily v odpolední části celodenního
programu. Do turnaje sice nastupovaly s lehce
pozměněným týmem, neboť tři hráčky onemocněly, ale
o to s větším odhodláním a snahou dosáhnout co
nejlepšího výsledku.
První zápas turnaje se děvčatům příliš nepovedl,
prohrály
s pozdějšími
vítězkami
ze
Rtyně
v Podkrkonoší, ale bojovaly o každý míč. Stejně jako
v dalších zápasech s místním gymnáziem a Malými
Svatoňovice
mi. Tyto dva
zápasy pro
naše družstvo
však již skončily vítězně. Poslední duel s lánskou
školou byl velmi napínavý až do konce. Lánské
dívky dlouhou dobu vedly o jeden koš, ale našim
reprezentantkám se nakonec podařilo vyrovnat a
dvě minuty před koncem pak trefit nakonec
rozhodující koš. Po třetím vítězství celkově
obsadily výborné 2. místo. Všem našim
reprezentantkám velice děkujeme nejen za
příkladné sportovní nasazení, ale i za to, že do
„puntíku“ splnily vše, co jsem od nich „trenérka“
paní učitelka Kratochvílová chtěla, a ze svých chyb se snažily poučit.
Naši školu reprezentovaly:
 Renča Galuščáková, Bára Hilschová, Eliška Žlůvová, Káťa Šprincová, Vendulka
Korubová, Simča Knížová, Míša Komárková, Anička Šimková (všechny 9.A), Kája
Součková (8.A)

14. prosinec 2015: Minikoncert ve školní jídelně
V pondělí 14. prosince 2015se žáci 1.
stupně sešli ve školní jídelně, aby si
poslechli žáky ze ZUŠ A. M. Buxton a
dozvěděli se něco víc 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
– trubky, lesní roh a tenor. V předvánoční
čas nemohly chybět ani koledy. Všichni
byli mile překvapeni, jak se celá jídelna
rozezněla, zpívali snad všichni. Paní
učitelky a určitě i samotné hráče velmi potěšilo, že se děti tak pěkně zapojily.

14. až 17. prosinec 2015: Projekt Vánoční tradice ve 3. třídách
Vánoce doma s rodinou děti znají. Ale jak to bylo dřív, jaké zvyky se kde drží, jak vypadají
jinde ve světě a jaké mohou být v říši fantazie, se žáci třetího ročníku dozvěděli v posledním
prosincovém týdnu. Z návštěvy kostela svatého Jakuba staršího a městské knihovny si každý
odnášel řadu dojmů.
14. až 18. prosinec 2015: Projekt Vánoce a lidové tradice ve 4. třídách
Předvánoční čas si naplno vychutnaly i děti ze 4. ročníku. V rámci projektu Vánoce a lidové
tradice, kterému se věnovali od 14. do 18. prosince 2015, si povídali o adventním, vánočním a
novoročním čase.
Spolu s paními učitelkami čtvrťáčci pekli adventní štoly a rozsvítili na ní adventní svíčky,
vymysleli obrázkový adventní kalendář, vyřezali obrázky do oken, ustrojili ve třídách
stromečky, sestavili papírové betlémy od Josefa Lady, vyráběli svícny a přáníčka. O lidových
tradicích a zvyklostech se nejvíce dozvěděli z knížky Martina Bestajovského Lidové obyčeje
a nápady pro šikovné ruce. Také beseda v knihovně na toto téma byla moc hezká. Další akcí
bylo Vánoční zvonění – vystoupení dětí ze ZŠ a MTŠ v Havlovicích. V městském muzeu se
čtvrťáci seznámili s vánočními tradicemi a zvyky, prohlédli si betlémy, perníkové formy a
dozvěděli se, jak se slavily Vánoce v minulosti. Děti se rovněž vypravily ke krmelci, donesly
zvířátkům spousty dobrot a zazpívaly jim koledu. A v pátek se žáci po třídní besídce
rozloučili se stromečkem, s kamarády i s paními učitelkami, popřáli si hodně dárků a zdraví
do celého nového roku 2016.
17. prosinec 2015: Vánoční koncert školního sborečku
Ve čtvrtek 17. prosince 2015 absolvovali malí zpěváčci v místním loutkovém divadle svůj
první samostatný koncert. Loutkové divadlo se zaplnilo do posledního místa. Rodiče,
prarodiče, známí i kamarádi se přišli v tomto předvánočním shonu pozastavit a vychutnat tu
správnou vánoční atmosféru. Připraven pro ně byl hodinový program plný méně známých
zimních písniček, ale i klasických koled, které k Vánocům bezpochyby patří.
18. prosinec 2015: Vánoční zpívání ve školní jídelně
Děti z 1. stupně přivítaly jako každoročně
Vánoce společnou besídkou ve školní
jídelně, která se konala poslední předvánoční
pátek 18. prosince 2015. Na úvod si děti
poslechly tři koledy v podání Terezky
Jakubčaninové a Ivonky Szelke. Děvčata je
zahrála
na
zobcovou
a
příčnou
flétnu. Následoval společný zpěv těch
nejznámějších koled, doprovázených paní
učitelkou
Řehákovou. Pak
vystoupila
děvčata ze čtvrtých tříd a 5.B z volitelného
předmětu Aerobic s tanečkem na známou
píseň Vánoce, Vánoce přicházejí.
Dále diváci slyšeli pásmo vánočních básniček recitovaných žáky 4.A. Celé vystoupení
zakončil sboreček, s nímž si v závěru všichni zúčastnění s chutí zazpívali koledy. Potom se

děti rozešly do tříd, kde ochutnávaly přinesené cukroví a mohly si vyzkoušet některé z
vánočních zvyků.

LEDEN

5. leden 2016: Školní kolo matematické olympiády
V úterý 5. ledna 2015 bylo ukončeno školní kolo Matematické olympiády pro páťáky a
deváťáky. Velká náročnost školního kola odradila spoustu zájemců o tuto soutěž.
V kategorii Z5 se tak školního kola zúčastnila pouze Tereza Mědílková z 5.B, která odevzdala
všech šest úloh. Vzhledem k tomu, že všechna řešení byla správná, postoupila Terezka se
stoprocentní úspěšností do okresního kola. To se koná 19. ledna na Gymnáziu v Trutnově.
V kategorii Z9 zvítězila Simona Knížová, která odevzdala čtyři správně vyřešené úlohy.

7. leden 2016: Exkurze do Husova sboru
První čtvrtek v novém roce 7. ledna 2016
navštívili žáčci předmětu Naše město Husův
sbor, kterým je provedl pan farář Tomáš
Karel. Nejprve jim v kostele stručně
představil dějiny této církevní stavby a
upozornil je na zajímavé prvky v interiéru a
výstavu dobových fotografií, mapující
historii sboru. Děti si prohlédly i krásný
Betlém a vánoční stromeček, velmi je
zaujaly varhany. Velkou pozornost věnovaly
kolumbáriu, které je zdejším unikátem. Po
prohlídce hlavní místnosti pan farář pustil
děti postranními dveřmi do čerstvě
zasněžené zahrady, ze které je krásný výhled na město. Poslední část prohlídky byla věnována
suterénu – pan farář zavedl naše žáčky do klubovny skautek, přičemž je provedl „tajnou
chodbou“, jež měla velký úspěch, a proto dětem ještě ukázal „tajnou místnost“ pod
schodištěm.

12. leden 2016: Návštěva dělí ze
suchovršické školky v 1. třídách
V úterý 12. ledna 2016 zavítali mezi naše
prvňáčky předškoláci ze suchovršické
školky, aby se před blížícím se zápisem
seznámili s prostředím naší školy a zažili
spolu se staršími kamarády to „opravdové“

vyučování.
Nejprve spolu s prvňáčky vytleskávali a
počítali slabiky 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 a společně si prohlédli učebnice a pracovní sešity. Předškoláci tak viděli,
co všechno se prvňáci za téměř pět měsíců školní docházky naučili, a zároveň nás přesvědčili,
že jsou na školu dobře připraveni a že se do ní těší.

12. leden 2016: Soutěž v poznávání živočichů pro žáky 2. až 4. ročníků
Přes 80 žáků 2. až 4. tříd naší školy si 12.
ledna 2016 přišlo vyzkoušet své znalosti o
zvířatech. Přestože měli žáci za úkol poznat i
celkem neznámá zvířata (např. okapi,
perutýn nebo kamzík), většina žáků
prokázala velmi dobré znalosti. To potvrzuje
i výsledková listina. V nejmladší kategorii 2.
tříd dokonce 3 žáci poznali všech 12 zvířat.
V dalších kategoriích dosáhli plný počet
bodů pouze vítězové – František Kuhn a
Barbora Peterová. Nejlepší soutěžící v každé
kategorii obdrželi jako již tradičně diplom a
sladkou odměnu.
Nejlepší soutěžící:
Kategorie: žáci 2. ročníku
1. – 3. Vojtěch Tvarůžek (2.A)
12 b.
1. – 3. Maxmilián Šeda (2.A)
12 b.
1. – 3. Veronika Vavrušová (2.B) 12 b.
Kategorie: žáci 3. ročníku
1.
František Kuhn (3.B)
14 b.
2. – 3. Ondřej Polc (3.B)
13 b.
2. – 3. Dominika Meierová (3.A) 13 b.
Kategorie: žáci 4. ročníku
1.
Barbora Peterová (4.A)
16 b.
2. – 7. Lucie Šedová (4.A) 15 b.
2. – 7. Jakub Černý (4.B)
15 b.
2. – 7. Vojtěch Petera (4.A) 15 b.
2. – 7. Veronika Žďárská (4.A)
15 b.
2. – 7. Adam Špringer (4.A) 15 b.
2. – 7. Marina Zajacová (4.B)
15 b.

12. a 14. leden 2016: Školní kolo
zeměpisné olympiády
Svým vítězstvím v kategorii 8. a 9. tříd se
stal Daniel Marek již trojnásobným vítězem
školního kola Zeměpisné olympiády.
Soutěž, která je rozdělena do tří kategorií, se
uskutečnila ve dnech 12. a 14. ledna.
V kategorii 7. tříd oplatil Tomáš Hofman
loňskou porážku Michalu Černému. Mezi ně
se letos trochu překvapivě vklínila ještě

Eliška Mesnerová. Nejdramatičtější byla určitě kategorie 6. tříd. O vítězství Daniely
Maršíkové nad Tomášem Kuťákem totiž rozhodoval pouze vyšší počet bodů v testu bez
atlasu.

18. až 21. leden 2016: Lyžařská akademie
Celkem 33 nadšených lyžařů a
snowboarďáků jezdilo ve dnech 18.
až 22.ledna 2016 do skiareálu
Mladé Buky. Lyžaři byli rozděleni
do tří skupin a další skupinu tvořili
snowboardisté. První dvě skupiny
jezdily od prvního dne na velkém
vleku i sjezdovce a zdokonalovaly
své
lyžařské
dovednosti.
Začátečníkům stačily pouhé dva
dny na to, aby mohli lyžovat také
na velkém vleku a sjezdovce. Od
středy
velký
vlek
a
sjezdovku
zvládali
i
snowboardisté. Všechny děti
byly na závěr odměněny
diplomem a vzpomínkovou
fotografií.
Všem
instruktorům lyžařské školy
Hellish Hill patří velké
poděkování za přátelský a
profesionální přístup.

19. leden 2016: Úspěch Terezy Mědílkové v okresním kole
matematické olympiády
V úterý 19. ledna 2016 nás Tereza Mědílková z 5.B reprezentovala
na okresním kole matematické olympiády. V kategorii Z5 se jí
v prostorách trutnovského gymnázia velmi dařilo. Ze tří zadaných
úloh vypočítala dvě zcela správně a s celkovým počtem 12 bodů
obsadila výsledné 2. až 3. místo. S přihlédnutím k počtu 26
účastníků je to opravdu velký úspěch.

19. leden 2016: Soutěž v poznávání zimních sportů pro žáky 5. až 9. ročníku
A že prý děvčata nerozumí sportu! Vždyť nejlepší Eliška Mesnerová by se v celkovém pořadí
vědomostního testu na téma „zimní sporty“ zařadila na skvělé 2. místo. I třetí Rozálie Térová
byla nejlepší mezi soutěžícími z 5. tříd. Pro celkem 25 účastníků této soutěže bylo v úterý 19.
ledna 2016 připraveno 30 otázek z 6 tematických okruhů – poznej sport na obrázku, známí
čeští a světoví sportovci, český hokej, slavná NHL a zimní olympijské hry. Výsledky testu
ukázaly, že kromě legendárního Jaromíra Jágra žáci nejvíce znají naši slavnou
rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou. S plným počtem bodů prokázal skvělé znalosti
především Michal Černý, který i druhého Daniela Marka nechal daleko za sebou. Mezi
mladšími žáky pak na sebe dobrým výkonem upozornil Tomáš Kuťák.
Nejlepší soutěžící:
Kategorie: chlapci 5. – 6. tříd
1.
Tomáš Kuťák (6.A) 17 b.
2.
Matyáš Lacko (6.A) 12 b.
3. – 5. Lukáš Trdlikát (5.B) 11 b.
3. – 5. Patrik Fabián (5.B) 11 b.
3. – 5. Daniel Benko (6.A) 11 b.
Kategorie: chlapci 7. – 9. tříd
1.
Michal Černý (7.A) 30 b.
2.
Daniel Marek (9.A) 22 b.
3.
Filip Kaplan (7.A) 20 b.
Kategorie: děvčata 5. – 9. tříd
1.
Eliška Mesnerová (7.A) 22
b.
2.
Eliška Žlůvová (9.A) 17 b.
3. – 4. Rozálie Térová (5.A) 14 b.
3. – 4. Nikola Winklerová (6.A) 14 b.

21. a 22. leden 2016: Přednáška Sinťiang aneb Jiná Čína
O daleké zemi nám přijel vyprávět překladatel a průvodce Pavel
Novotný. Ten v oblasti na západě Číny již několik let žije. Ve
čtvrtek 21. ledna 2016 navečer se mohla jeho přednášky
zúčastnit veřejnost, o den později si udělal čas na žáky našeho
druhého stupně.
Vyprávěl o krásách místní přírody od pouští až po velehory, ale
hlavně o zdejších obyvatelích. Sinťiang totiž patří mezi oblasti,
kde Číňané donedávna netvořili většinu. Významnou
národnostní menšinou jsou tam Ujgurové. Podle nich bývá
Sinťiang označován také jako Ujgurská autonomní oblast.
Přednáška byla velmi zajímavá, zpestřená navíc o spoustu
zajímavostí a výuku několika slov v čínštině.

22. leden 2016: Okénko do výuky
Pátek 22. ledna 2016 se stal školním dnem nejen pro školáky, ale také pro mnohé rodiče a
prarodiče. Ti měli totiž v tento den možnost navštívit výuku a sledovat své ratolesti přímo při
vyučování. Akce se týkala prvních čtyř vyučovacích hodin.

Nejpočetnější návštěva se
sešla ve třídě 2.B. Jen při
první hodině zde bylo osm
návštěvníků. Děti se jim
předvedly, jak umí hezky
pracovat. Doufáme, že se
tato
akce
rodičům
i
prarodičům líbila.

23. leden 2016: 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 v sobotu 23. ledna 2016 vyzkoušelo na třicet
budoucích prvňáčků na již tradiční Školičce nanečisto.
Předškoláčci dokazovali paním učitelkám 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, rozeznávali
a
malovali
geometrické
tvary. Ukázali,
že znají barvy, poznávali zvířata a jejich
mláďata a také s písničkou protáhli své tělo.
Ve třídách máme nové interaktivní tabule,
nemohly tedy chybět ani úkoly, při kterých
si děti vyzkoušely, jak se s takovou tabulí
vlastně pracuje.
Za to, že se předškoláčci snažili, dostali svoji
první velikou jedničku s hvězdičkou. Úplně
nakonec si zapsali za uši svůj první domácí
úkol – krásně vybarvit omalovánku a přinést
ji ukázat k zápisu.

27. leden 2016: Celoškolní projekt Já, ty, my, oni
Již podesáté v řadě jsme na naší škole spustili projekt „Já, ty, my, oni“, v rámci kterého
plníme několik průřezových témat RVP. Ve středu 27. ledna 2016 tak neprobíhalo klasické
vyučování. Třídy se zaměřily na témata, která jim projekt určuje:

1. – 2. ročník:
3. – 4. ročník:
5. ročník:
6. ročník:
7. ročník:
8. ročník:
9. ročník:

„Vím, co dokážu“ (sebepoznání)
„Znám svou třídu, své spolužáky“
„Cítím se jako Evropan“
„Evropa a svět“
„Objevujeme Evropu“
„Volby“
„Demokracie jako protiváha diktatury“

28. leden 2016: Ukončení 1. pololetí školního roku 2015/2016
Dne 28. ledna 2016 byly našim žákům rozdány výpisy z pololetních vysvědčení. Prospěch a
počty zameškaných hodin ukazuje následující přehled:
 Prospěch našich žáků: Průměrný prospěch v 1. pololetí školního roku 2015/2016
dosáhl hodnoty 1,71, což je hezký výsledek (2014/2015: 1,61; 2013/2014: 1,59;
2012/2013: 1,66; 2011/2012: 1,67).
 Počet vyznamenání: Letos jich je 162, zatímco v předešlých letech 161, 136, 133 a
120.
 Počet neprospívajících žáků (mezi neprospívající jsou však počítačovým programem
počítání i nehodnocení žáci): Počet neprospívajících v 1. pololetí školního roku
2015/2016 je 20 (2014/2015: 22; 2013/2014: 26; 2012/2013 24; 2011/2012: 19).
 Počet zameškaných hodin: Naši žáci v 1. pololetí zameškali 10 402 hodin, což je 35,27
hodin na 1 žáka (2014/2015: 14 089 hodin, tj. 48,42 hodin na žáka; 2013/2014:





10 276 hodin, tj.38,20 hodin na žáka; 2012/2013: 11 600 hodin, tj. 44,11 hodin na
žáka).
Počet neomluvených hodin: Z výše uvedeného počtu hodin je 34 neomluvených, což
je 0,12 hodiny na 1 žáka (2014/2015: 53 hodin, tj. 0,18 hodiny na žáka; 2013/2014: 22
hodin, tj. 0,05 hodiny na žáka; 2012/2013: 12 hodin, tj. 0,05 hodiny na žáka).
Celkem bylo uděleno: 1 791 jedniček, 588 dvojek, 350 trojek, 188 čtyřek a 74 pětek.
Průměrný prospěch jednotlivých tříd (u každé z nich je uveden průměrný prospěch
jejích žáků: 1.B (1,05); 1.A (1,06); 2.A (1,26); 2.B (1,27); 3.A (1,29); 4.A (1,38); 3.B
(1,45); 4.B (1,52); 5.B (1,58); 5.A (1,76); 9.A (1,93), 7.A (2,14), 6.A (2,32) a 8.A
(2,47).

28. leden 2016: Nejlepší žáci školy za 1. pololetí školního roku 2015/2016
Nejlepší žáci 1. ročníku:
 Andrea Jursíková, Ondřej Kulhavý, Jakub Šitina (všichni 1.A)
 Lena Šťovíčková, Antonín Vik, Kateřina Vlčková (všichni 1.B)
1. stupeň:
1.
Karolína Řeháková (4.A)
46 b.
2.
Barbora Peterová (4.A)
43 b.
3.
Petra Havlová (4.A)
41 b.
4.
Kristýna Kuhnová (5.B)
39 b.
5. – 6. Natálie Košková (4.B)
36 b.
Veronika Vavrušová (2.B) 36 b.
7.
Viktorie Vylíčilová (4.A)
35 b.
8.
Eliška Groossmannová (5.B) 35 b.
9. – 10. Anna Nyklíčková (3.B)
34 b.
Nela Špringerová (4.A)
34 b.
11.
Andrea Zárubová (5.B)
34 b.
12.
Tereza Wernerová (2.B)
34 b.
13. – 17. Erika Danko (2.A) 33 b.
Tereza Jakubčaninová (3.B) 33 b.
Natali Luštincová (4.A)
33 b.
Lucie Šedová (4.A)
33 b.
Veronika Žďárská (4.A)
33 b.
18.
Dominika Davidová (2.A) 31 b.

2. stupeň:
1.
Renata Galuščáková (9.A)
2.
Eliška Mesnerová (7.A)
3.
Anna M. Řeháková (8.A)
4.
Jiří Šťovíček (9.A) 37 b.
5.
Barbora Hilschová (9.A)
6.
Leona Kubasová (6.A)
7.
Anita Čapková (7.A) 29 b.
8.
Vendula Korubová (9.A)
9. – 10. Karolína Matysková (7.A)
Anna Skřivánková (8.A)
11.
Eliška Žlůvová (9.A) 26 b.
12.
Daniel Marek (9.A) 25 b.
13.
Lucie Mlýnková (6.A)
14.
Bára Procházková (8.A)
15.
Karolína Součková (8.A)
16. – 17. Veronika Hlavicová (6.A)
K. Jakubčaninová (6.A)
18.
Andrea Čudková (9.A)

52 b.
51 b.
38 b.
35 b.
29 b.
29 b.
27 b.
27 b.

24 b.
22 b.
21 b.
20 b.
20 b.
19 b.

ÚNOR

2. a 5. únor 2016: Přednáška o hygieně dutiny ústní v 1. až 4. třídách
V úterý 2. února a v pátek 5. února
2016proběhly v 1. až 4. třídách přednášky
o zubní a ústní hygieně. Děti se mimo jiné
dozvěděly, jak se zuby nazývají, jaký je
rozdíl mezi mléčným a trvalým chrupem,
kolik máme zubů. Viděly i obrázky
zkažených a zdravých zubů, přemýšlely, co
zubům
nejvíce
škodí
a
naopak
prospívá. Také si prakticky, pod dohledem
budoucí paní doktorky a zároveň
přednášející Daniely Vlaché, studentky
Fakulty zubního lékařství v Hradci Králové,
vyzkoušely, jak si správně čistit zuby.

3. únor 2016: Program pro nejlepší žáky školy
„Ledová sezóna“ pro menší děti a
„Padesátka“ pro ty starší. Tato dvě filmová
představení zhlédli za odměnu nejlepší žáci
školy za 1. pololetí tohoto školního roku. A
protože v minulém roce proběhla v Divadle
Aloise Jiráska v Úpici digitalizace kina, nebyl
již důvod jako v minulých letech vyjíždět do
Červeného Kostelce, Náchoda nebo do
hradeckého Cinestaru. I místní úpické kino
díky zajímavým filmům zajistilo žákům ve
středu 3. února 2016 příjemný zážitek.
Letos bylo jako překvapení pro nejlepší žáky
připraveno navíc i sladké občerstvení. Žáci si
tak mohli pochutnat na zákuscích a zmrzlině
s ovocem. Hlavní výlet pro nejlepší žáky je
samozřejmě plánován až na konec školního
roku. Ale snaživí žáci v 1. pololetí mají
určitou výhodu, neboť do závěrečného
bodování se připočte i polovina získaných
bodů za 1. pololetí.

4. únor 2016: Zápis do 1. tříd
Ve čtvrtek 4. února 2016 čekal budoucí prvňáčky zápis na téma Do školy s Večerníčkem.
Postavy z večerníčků, které zahráli žáci ze 4. tříd, provázely děti celým zápisem a pomáhaly
jim zdolávat úskalí, které 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. Vyzkoušely 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.
Zápisu se zúčastnilo 59 dětí, z nichž 45 nastoupí do 1. ročníku. Příští školní rok budou tedy
otevřeny dvě první třídy. Nastávající prvňáčky budou učit paní učitelky Radka Řeháková
a Veronika Prouzová.

6. až 7. únor 2016: Víkendovka „jeden za všechny, všichni za jednoho“
První únorový víkend proběhl na naší škole ve znamení zbrusu nové víkendovky, která byla
určena žákům druhého stupně. I když její název zní tak trochu „mušketýrsky“, o žádné
šermování rozhodně nešlo.
Program byl sestaven tak, aby mezi účastníky utužoval jejich vztahy. Družstva nesoutěžila
proti sobě, ale proti časovým limitům. Jejich splnění bylo hlavním ukazatelem úspěšnosti
družstva. A podle úspěšnosti se na závěr víkendovky také vydávala hledat „poklad“. Všechna
družstva musela nejprve projít „křestem“ třinácti úkolů. V rámci jejich plnění se museli
opravdu spolehnout jeden na druhého.

9. únor 2016: Přednáška o intimní hygieně pro žákyně 6. ročníku
V úterý 9. února 2016 se na naší škole konala další přednáška,
která je součástí Preventivního programu. Tentokrát byla
tématem hygiena dívek. Mezi děvčata z 6.A zavítala dětská
lékařka MUDr. Petra Šturmová a snažila se je nejen do této
problematiky zasvětit, ale také zodpovědět všechny jejich
dotazy.

16. únor 2016: Preventivní program „Závislosti“
V úterý 16. února se žáci 7. a
8.
ročníku
zúčastnili
programu
„Závislosti“.
S ním za nimi přijeli žáci 3.
ročníku Bezpečnostně právní
akademie
v Malých
Svatoňovicích. Celý program
zaštítila metodička prevence
Pedagogicko-psychologické
poradny v Trutnově Mgr.
Lenka Mikesková.
Svatoňovičtí studenti si naše
žáky rozdělili do šesti skupin
po pěti či šesti a provedli je celkem šesti stanovišti. Samotné jejich názvy prozradí hlavní

témata programu – „Alkohol a kouření škodí“, „Drogy“, „Nedrogová závislost“, „Lidské
tělo“, „Gamblerství“ a „Příběhy“. Doufáme, že se naši žáci z připraveného programu co
nejvíce poučili.

12. únor 2016: Valentýnská pošta rozdána
Na naší škole se již tradičně slaví svátek
zamilovaných, tedy svatý Valentýn. V pátek
12. února 2016 (Valentýn připadl na neděli) tak
tedy znovu „ožila“ valentýnská krabice neboli
improvizovaná
poštovní
schránka
na
valentýnské vzkazy. Již od brzkého rána do ní
žáci házeli psaníčka, srdíčka, ale i drobné
dárečky. Úlohy valentýnských pošťaček se
ujaly Simona Knížová, Michaela Komárková a
Vendula Korubová z 9.A. Letos se zásilek se
srdíčky sešlo ještě mnohem více než vloni.
Suverénně nejvíc „Valentýnek“ směřovalo do
4.A, 5.A a 5.B.

13. únor 2016: 3. ročník florbalového ZADY Cupu
Všechny favorizované týmy z předchozích
let dorazily na 3. ročník florbalového turnaje
ZADY cup, který se uskutečnil v sobotu 13.
února 2016 v tělocvičně Základní školy
Bratří Čapků Úpici. S nejlepší formou se na
turnaji nepotkal loňský vítěz, tým RLČ
Suchovršice, který po 3. místě v základní
skupině vypadl již ve čtvrtfinále. Suverénem
byl tým Narvanej žigulik, který během
celého turnaje nenašel přemožitele a ve
finále pak porazil i loňského finalistu, tým
OLD STARS. Loňskou bronzovou příčku
zopakoval tým Umej si ho, který v zápase o
3. místo celkem jednoznačně porazil asi největší překvapení turnaje, tým Dopijem a jdem.
Turnaj zpestřilo vystoupení místních mažoretek pod vedením paní Kašparové.
ZÁKLADNÍ SKUPINY
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VYŘAZOVACÍ ČÁST
Čtvrtfinále
 Narvanej žigulik – Kempainen 5 : 0
 RLČ Suchovršice – Umej si ho 0 : 4




FBT Vlci – OLD STARS
1:8
Ruské komando – Dopijem a jdem 1 : 4

Semifinále
 Narvanej žigulik – Umej si ho 5 : 3
 OLD STARS – Dopijem a jdem 4 : 1
O 3. místo
 UMEJ SI HO – Dopijem a jdem 6 : 0
Finále
 Narvanej žigulik – OLD STARS

3:1

17. únor 2016: Bruslařské odpoledne pro žáky 4. až 9. ročníku
Ve středu 17. února 2016 se pan ředitel Martin Zakouřil a pan
zástupce ředitele Dytrych společně s 38 žáky 4. až 9. ročníku
vydali na zimní stadion v Trutnově. Jeho ledovou plochu měli
pronajatou na 90 minut. První činností bylo rozbruslení. Mezi
zmíněným počtem bylo několik začátečníků. Zatímco si tedy
ostatní volně bruslili, věnovali páni učitelé se ze začátku
především jim. Bruslení jim šlo velmi dobře a dělali velké
pokroky. Bruslařské odpoledne bylo vylepšeno soutěží o
nejrychlejšího bruslaře a také hrou na „vlka a ovečky“.

18. únor 2016: Bruslařské odpoledne pro žáky 1. až 3. ročníku
Ve čtvrtek 18. února 2016 vyjeli pan ředitel
Zakouřil, pan zástupce ředitele Dytrych a
paní učitelky Eva Prouzová a Jana Hájková
společně s 32 žáky 1. až 3. ročníku na zimní
stadion do Trutnova. Jeho ledovou plochu
měli opět pronajatou na 90 minut. První
činností bylo rozbruslení. Mezi zmíněným
počtem účastníků bylo 15 bruslařských
začátečníků. Zatímco si tedy ostatní volně
bruslili, věnovali se vyučující ze začátku
především jim. Využili k tomu i pomůcek,
které jsou na stadionu k dispozici pro výuku
začátečníků. Naši začátečníci dělali rychlé
pokroky. Pro zdatnější bruslaře byla připravena jízda do „osmiček“ a slalom. A jak už bývá
zvykem, bruslařské odpoledne bylo vylepšeno soutěží o nejrychlejšího bruslaře a také hrou na
„vlka a ovečky“. Výrazný podíl na zdárném průběhu měly kromě pedagogického dozoru a
malých bruslařů rovněž dívky z 8.A a 9.A – Bára Procházková, Anna Řeháková, Renata

Galuščáková, Barbora Hilschová a Eliška Žlůvová, které mladším spolužákům ochotně
pomáhaly na ledě i mimo něj.

19. únor 2016: Valentýnská diskotéka
V pátek 19. února 2016 se jídelna rozvibrovala populárními písněmi a tanečními kroky našich
žáků. Paní učitelky Šárka Kratochvílová, Eva Jansová a Silvie Žďárská připravily další
diskopárty, tentokrát valentýnskou. Ochotně jim pomáhaly prodavačky v bufetu (Renata
Galuščáková, Barbora Hilschová a Eliška Žlůvová), předtanečnice (Tereza Jareišová, Nikola
Mlčáková a Šárka Winklerová), „vyhazovači“ a stěhováci (Daniel Malínský, Vít Pulchart a
Jiří Šťovíček) a obsluha hudby a efektů (Simona Knížová, Michaela Komárková a Vendula
Korubová).
Nejprve na taneční parket vběhli prvňáci, druháci a třeťáci. Nejprve tancovali, pak přišly na
řadu i soutěže. Tradiční židličková, tanec s míčkem mezi čely a také soutěž o nejlepší
tanečníky. Samozřejmě nesměla chybět ani „mašinka.
O dvě hodiny později je ve školní jídelně vystřídali jejich starší spolužáci. I čtvrťáků, páťáků
a šesťáků se sešlo hodně. Parket byl neustále plný, k vidění byly skvělé taneční kreace i
soutěže.

29. únor až 4. březen 2016: Lyžařská akademie podruhé
Letos již druhá skupina
nadšených
lyžařů
a
„snowborďáků“
vyrážela
v týdnu od 29. února do 4.

března 2016 na svahy Areálu v Mladých Bukách. I přes
nepřízeň počasí si děti lyžařská odpoledne báječně užily.
Nováčci si osvojili techniku lyžování a snowbordování a ti
zdatnější dopilovali svůj lyžařský um. Všem organizátorům a
zejména instruktorům lyžařské školy Hellish Hill patřily velké
díky.

BŘEZEN

1. březen 2016: Blahovecké hry
Opět po roce, v úterý 1. března 2016, se žáci 1.
stupně sešli ve velké tělocvičně na tradičních
Blahoveckých hrách. Tyto hry jsou v podstatě
završením celoročního tréninku čtyř disciplín –
šplhu, hodu plným míčem, člunkového běhu a
skoku z místa. Každou třídu reprezentovalo
družstvo chlapců a dívek, které soutěžilo se svými
spolužáky z paralelní třídy.
Přestože letošní výkony rekordy z minulých let
neohrozily, závodníci zaslouží za svou snahu
pochvalu. Nejvyššího bodového ohodnocení – 62
bodů – letos dosáhli druháci Jří Peterka a Adriana
Davidová. Výborné výkony také podaly
třeťačka Katka Mesnerová, která měla jen o bod méně, a Rozálie Térová z 5.A s 60 body.
Na závěr byli nejzdatnější závodníci odměněni diplomy a čokoládovými medailemi.
Pořadí nejlepších:
1. ročník – dívky:
1. – 2. Nikol Anna Hejnová (1.A) 49 b.
Lena Šťovíčková (1.B)
49 b.
3.
Veronika Fabiánová (1.B) 39 b.
1. ročník – chlapci:
1.
Jan Fabián (1.B)
44 b.
2.
Lukáš Kargel (1.A) 36 b.
3. – 4. Filip Dufek (1.A)
35 b.
2. ročník – dívky:
1.
Adriana Davidová (2.B)
62 b.
2.
Tereza Wernerová (2.B)
58 b.
3.
Kateřina Šrytrová (2.B)
55 b.
2. ročník – chlapci:
1.
Jiří Peterka (2.A)
62 b.
2. – 4. Matěj Endlich (2.B) 50 b.
Jakub Káža (2.B)
50 b.
Erik Winter (2.B)
50 b.
3. ročník – dívky:
1.
Kateřina Mesnerová (3.B) 61 b.
2.
Anna Nyklíčková (3.B)
52 b.
3.
Anna Písaříková (3.A)
41 b.
3. ročník – chlapci:
1.
František Kuhn (3.B) 51 b.
2.
Ondřej Vašata (3.A) 48 b.
3.
Jakub Kryl (3.B)
45 b.
4. ročník – dívky:
1.
Viktorie Vylíčilová (4.A)
52 b.
2.
Natali Luštincová (4.A)
50 b.
3.
Barbora Peterová (4.A)
48 b.
4. ročník – chlapci:
1.
Lukáš Hofman (4.A) 39 b.
2.
Jakub Černý (4.B)
38 b.
3.
Matěj Štauda (4.A) 31 b.

5. ročník – dívky:
1.
Rozálie Térová (5.A) 60 b.
2.
Tereza Mědílková (5.B)
55 b.
3.
Kristýna Kuhnová (5.B)
39 b.
5. ročník – chlapci:
1.
Vojtěch Hejna (5.B) 39 b.
2.
Tomáš Marek (5.A) 28 b.
3.
Vojtěch Banýr (5.B) 21 b.

4. březen 2016: Okresní kolo v basketbalu chlapců
V pátek ráno 4. března 2016 vyjelo
družstvo našich basketbalistů kategorie
mladší žáci do Trutnova na soutěž
okresního kola. Sešlo se tam celkem pět
týmů. První poznatek, který nás tam čekal,
byl výškový rozdíl našich hráčů a hráčů
ostatních družstev. Naši kluci byli o hlavu
menší než jejich soupeři. Později poznali,
že to byl jeden z důvodů, proč neuhráli
lepší výsledek. Naši kluci se opravdu
snažili, ale z přemíry snahy dělali chyby.
Protože se nemohli z důvodů menších
postav probojovat až pod koš soupeře,
snažili se o střelbu z dálky za tři body. Často ale bez úspěchu. Další nedostatek způsobený
výškovou nevýhodou byla obrana. Naši soupeři vlastně hráli nad hlavami našich hochů.
Chyby způsobené hrou byly nepřesné přihrávky a nedobré zpracování míče. Přestože náš tým
obsadil 5. místo, předvedl kvalitní a bojovný výkon.

7. březen 2016: Soutěž o nejlepšího anglického křížovkáře 5. ročníku
V pondělí 7. března 2016 změřili své síly nejzdatnější angličtináři 5. ročníku, pro které paní
učitelka Silvie Žďárská uspořádala soutěž v luštění křížovek. Nejlépe se s nimi vypořádaly
sestry Zárubovy, jež se na stupních vítězů seřadily v pořadí Andrea, Tereza a Klára.

9. březen 2016: Mistrovství Úpice v SUDOKU
Po dvou letech jsme se rozhodli uspořádat soutěž v sudoku. Ve středu 9. března 2016 tak do
naší školy dorazilo hned 26 luštitelů, a to je na Úpici docela slušný počet. Vzácně vyrovnaná
byla účast ve všech kategoriích. Těch nejmenších (žáci 1. stupně) se zúčastnilo 9. Stejný počet
byl i mezi žáky 2. stupně. Nejstarších vyznavačů této logické hry jsme pak napočítali 8.
Jako vždy byla v každé kategorii dvě kola. V prvním se řešilo jednodušší sudoku (časový
limit byl 15 minut), ve druhém o něco složitější (časový limit byl 25 minut). Vítězové
tentokrát přesvědčili o svých kvalitách. Mezi žáky 1. stupně získal nejvyšší ocenění Petr

Vrána
(čas: 6 min 20 s). Prostřední kategorii zcela ovládla Simona Billiová (čas: 6 min 36
s). A mezi těmi nejzkušenějšími již popáté v řadě triumfoval Josef Rychnovský (čas: 9 min 17
s).
Nejlepší tři z každé kategorie obdrželi diplom a cenu.
Výsledková listina 1. kategorie:
1.
Petr Vrána
6 min 20 s
2.
František Kuhn
8 min 26 s
3.
Ivona Szelke 8 min 36 s
4.
Jakub Černý 9 min 44 s
5.
Marina Zajacová
12 min 8 s
6.
Michal Hájek 24 min 46 s
7. – 9. Nikola Makulová
40 min
Adam Marič 40 min
Simona Sobolíková 40 min

Výsledková listina 2. kategorie:
1. Simona Billiová
6 min 36 s
2. Kateřina Šprincová
7 min 59 s
3. Michal Černý 9 min 37 s
4. Matyáš Lacko 18 min 43s
5. Eliška Mesnerová
20 min 19 s
6. Simona Knížová
20 min 38 s
7. Eliška Sixtová 23 min 28
s
8. Pavel Sobolík 39 min 48
s
9. Filip Turek 40 min
Výsledková listina 3. kategorie:
1.
Josef Rychnovský
9 min 17 s
2.
Jiří Janoš
12 min 41 s
3.
Hana Maternová
17 min 5 s
4.
Jana Kadaníková
24 min 53s
5.
Miroslav Golda
32 min 54 s
6.
Josef Friebel 35 min 11 s
7.
Kateřina Knížová
38 min 52 s
8.
Michaela Müllerová 40 min

12. březen 2016: Úpická laťka
Sobota 12. března 2016 proběhla pro místní sportovní příznivce ve znamení Úpické laťky,
jejíž 26. ročník se konal opět v naší tělocvičně. Organizátorsky se na ní opět podíleli
zaměstnanci Městského gymnázia a SOŠ Úpice a ZŠ Bratří Čapků Úpice, tentokrát pod
„vedením“ ZŠ Úpice – Lány.
Dopoledne patřilo žákovským kategoriím. V nich se představily také čtyři naše
reprezentantky. Nejlépe dopadla mladší žákyně Nikola Winklerová, která si výkonem 120 cm
vybojovala velmi pěkné 4. místo. Mezi jejími staršími kolegyněmi se nejvíc dařilo Veronice

Čihákové, která přeskočila laťku ve výšce 125 cm. Za příkladnou reprezentaci děkujeme
i Kateřině Šprincové a Anně Marii Řehákové.
Velké sportovní zážitky však přišly na řadu především v odpoledních hodinách. Nejprve
vylepšila Lada Pejchalová svým výkonem 180 cm absolutní rekord v ženských kategoriích. A
pak už přišel na řadu šok v mužské kategorii. Reprezentant AK Olomouc David Šutera totiž
překonal absolutní rekord, a to hned o 14 cm. Jeho skok nad laťkou ve výšce 205 cm vyvolal
bouřlivý potlesk obecenstva. Doufejme, že nějaké milé překvapení na nás čeká i v dalším
ročníku.

12. březen 2016: Sboreček Blahováček zazpíval u příležitosti MDŽ
V sobotu 12. března 2016 se sešel plný sál nad Tomanem, kde se konala již tradiční akce –
oslava MDŽ. Zpěváčci ze školního sborečku Blahováček vedení paní učitelkou Radkou
Řehákovou přišli potěšit nejen všechny ženy, ale i početně zastoupené mužského pohlaví.
Děti zazpívaly sedm písniček, z nichž čtyři byly přímo o maminkách, babičkách a tetičkách,
prostě o ženách. Zpěváčci za své vystoupení sklidili veliký potlesk a samozřejmě i sladkou
odměnu.

14. březen 2016: Soutěž recitátorů Dětská scéna
Krásu a umění mluveného slova a uměleckého projevu mohly
nejen obdivovat, ale také si na malé scéně trutnovského
divadélka samy vyzkoušet žákyně 3.
ročníku
naší
školy Anna
Nyklíčková a Tereza Jakubčaninová,
které na soutěž připravila paní
učitelka Daniela Mikešová. Ve velké
konkurenci si dívky dne 14. března
2016 na Dětské scéně vedly velmi
dobře, a ačkoliv tréma udělala své,
Terezka byla za svůj přednes o
nejrychlejším autě na světě z knihy
O líné babičce od Aleny Kastnerové
oceněna čestným uznáním. Věříme, že všichni svou zkušenost v
budoucnu zúročí a zachovají kultuře projevu i nadále přízeň.

14. březen 2016: Do muzea za poznáním Vízmburku
V pondělí 14. března 2016 se čtvrťáci a
páťáci z předmětu Region Jestřebí hory
vydali do místního muzea, aby se detailněji
seznámili s historií hradu Vízmburk.
Paní ředitelka Nešněrová děti provedla
nejprve chodbou do sklepa a poté i dějinami
hradu a žáci ji při povídání zdatně
doplňovali. Děti byly překvapené, když se
dozvěděly, že pan Tas z Vízmburku se

vlastně jmenoval Protasius, a velmi se jim líbila přezdívka hradu – „východočeské Pompeje“.
Se zájmem si prohlížely světlý i načervenalý pískovec, ze kterého byl hrad postaven,
obdivovaly krásné gotické okno, poznaly, co je vytesáno na ozdobné hlavici sloupu, a
potěžkaly kamenné dělové koule.
Paní ředitelka našim žáčkům ukázala i další sklepní prostory, ve kterých se dříve chladívalo
pivo, a svědomitě zodpověděla všechny zvídavé dotazy. Na závěr dětem popřála, aby si
z hradu odnášely krásné zážitky a při jeho návštěvách se už nesetkávaly s následky řádění
vandalů, kteří Vízmburk nedávno bohužel „poctili“ svou návštěvou, během níž zničili mnoho
hodin dobrovolnické práce.

15. březen 2016: Okresní přehlídka recitátorů
Dne 15. března 2016 se v Trutnově konala Okresní přehlídka
dětských recitátorů. Naši školu zde reprezentoval Tomáš
Hofman ze 7. ročníku. Pro svůj přednes si vybral úryvek z textu
„Jak jsme mluvili do rádia“ (R. Goscinny a J. J. Sempé). Přípravě
spolu s paní učitelkou Petrou Báčovou věnoval mnoho času a úsilí.
Proto se také ve velké konkurenci neztratil a předvedl velmi pěkný
výkon. Doufáme, že i do dalších let bude mít Tomáš chuť zúčastnit
se této umělecké přehlídky, kde se daný výkon nedá změřit ani
zvážit, ale kde soutěžící svým poutavým vystoupením potěší a
pohladí po duši. Kéž by takových nadšenců bylo víc.

15. březen 2016: Prvostupňáci ovládli okrskovou soutěž ve šplhu

Po tříměsíční odmlce pokračovalo v úterý 15. března 2016 zápolení žáků 1. stupně o putovní
pohár Grand Prix. Další v řadě tradičních soutěží byl šplh, jehož okrskové kolo se uskutečnilo
na lánské škole.
Do závodu nastupovali naši reprezentanti v téměř nejsilnějším možném složení a s velkým
očekáváním, neboť v historii Grand Prix tato soutěž nepoznala jiného vítěze než naši školu. I

přes to, že se ze závodu omluvila ZŠ Malé Svatoňovice, bylo možné zhlédnout mnoho
napínavých soubojů.
Všichni naši reprezentanti a reprezentantky se snažili podat co nejlepší výkon, šplhali na
hranici svých možností, což dokládá i spousta vylepšených osobních rekordů z hodin tělesné
výchovy. V každé z pěti kategorií získali naši borci několik individuálních medailí. Nutno
říci, že úspěšnější, co do počtu pódiových umístění, byly tentokrát dívky. V celkovém součtu
naše družstvo nakonec k velké radosti všech závodníků zvítězilo a prodloužilo tak nadvládu
„Blahováků“ v této disciplíně. Tu nejlépe potvrdili nejstarší závodníci a závodnice (ročník
narození 2004), neboť chlapci i dívky kompletně obsadili stupně vítězů.
Individuální úspěchy v jednotlivých kategoriích:
Rok narození 2008:
2. místo = Kateřina Šrytrová
3. místo = Antonín Bárta, Andrea Jursíková
Rok narození 2007:
1. místo = Jakub Káža, Kristýna Křížková
3. místo = Tereza Wernerová
Rok narození 2006:
1. místo = František Kuhn, Anna
Nyklíčková
2. místo = Kateřina Mesnerová
3. místo = Andrea Šrytrová
Rok narození 2005:
2. místo = Viktorie Vylíčilová
3. místo = Marina Zajacová
Rok narození 2004:
1. místo = Pavel Fabián, Tereza Mědílková
2. místo = Vojtěch Hejna, Rozálie Térová
3. místo = David Balog, Agáta Hebká

16. březen 2016: Přednáška o kyberšikaně pro žáky 3. tříd
Tisková mluvčí Policie ČR – Trutnov,
praporčice Šárka Pižlová DiS., probírala 16.
března 2016 s našimi třeťáky témata šikany
mezi dětmi, nebezpečí komunikace přes
sociální sítě s neznámými lidmi i sdělování
osobních údajů na těchto sítích.
Paní Pižlová připomenula dětem dodržování
pravidel slušného a morálního chování
k ostatním lidem a zdůraznila také možnosti
policejního postihu při protiprávním jednání.

16. březen 2016: Exkurze 4. tříd do Hradce Králové
Žáci 4. tříd se ve středu 16. března 2016
vydali do Hradce Králové. Prvním místem,
které navštívili, byla hvězdárna a planetáriu,
kde měli objednaný program „Sluneční
soustava“. Program začal v digitálním
planetáriu, kde žáci získali základní znalosti
o pozorování noční i denní oblohy. Digitální
obloha a průlet sluneční soustavou byly
doplněny o zajímavé snímky a film. Poté
lektoři čtvrťáky seznámili s planetami
Merkurem, Venuší, Marsem, Jupiterem a
jeho měsíci a vysvětlili jim příčiny střídání
dne a noci, ročních období a fází Měsíce. Na
závěr děti navštívily kopuli hvězdárny s dalekohledem.
Druhým cílem exkurze bylo Velké náměstí s
Bílou věží, jež je se svou výškou 72 metrů
nejvyšším bodem Hradce Králové. Na její
ochoz museli výletníci vyšlapat 226 schodů,
aby viděli jedinečný pohled nejen na krajské
město. Při procházce městem si děti
prohlédly Klicperovo divadlo, magistrát
města, krajský úřad, soutok Labe a Orlice i
elektrárnu. Pěší zónou došly k obchodnímu
centru Atrium, kde dostaly vytoužený
rozchod. Pak již nezbylo, než se vydat na
autobusový terminál, kde již čekal autobus,
který děti odvezl zpět domů.

16. březen 2016: Dvě stříbra z okrskového kola ve vybíjené žáků 6. ročníku
Ve středu 16. března 2016 se v naší
tělocvičně uskutečnilo okrskové
kolo ve vybíjené šestých tříd. Ráno
v 8.30 nastoupila děvčata. Děvčata
bezezbytku dodržovala předem
dohodnutou taktiku. Postupně tak
porazila Městské gymnázium a
SOŠ Úpice, ZŠ Malé Svatoňovice i
ZŠ Úpice – Lány. Pouze
v posledním zápase děvčata trochu
znervózněla a ZŠ a ZUŠ Rtyně
v Podkrkonoší
podlehla.
Přesto náš tým získal skvělé
druhé místo.
Chlapci svůj turnaj zahájili
po obědě ve 12.30. Průběh
turnaje se vyvíjel podobně

jako klání dívek. Hoši tak postupně porazili Městské gymnázium a SOŠ Úpice, ZŠ Malé
Svatoňovice a ZŠ Úpice – Lány. V posledním zápase však bohužel se ZŠ a ZUŠ Rtyně
v Podkrkonoší prohráli o jediný bod, snad kvůli občasné zbrklosti. Tím obsadili i tak hezké
druhé místo.

16. březen 2016: Žáci 3.B na večerní návštěvě hvězdárny
Ve středu 16. března 2016 večer navštívila
paní učitelka Eliška Pulkrabová se svými
žáčky místní hvězdárnu. Její pracovníci
dětem nejprve vyprávěli o planetách a
planetkách, potom je vedli po schodech do
kopule, kde opravdovým hvězdářským
dalekohledem pozorovali večerní oblohu.
Nejdříve si třeťáci prohlédli souhvězdí
Orion, poté pozorovali největší planetu
sluneční soustavy – Jupiter. Děti se shodly,
že Jupiter je krásný, ale nejvíce se jim líbil
Měsíc, zejména pak krátery na jeho povrchu.
Děti byly z pozorování oblohy nadšené a
odnesly si spoustu nových poznatků i nevšedních zážitků.

16. březen až 26. květen 2016: Plavecký výcvik 1. až 3. tříd
Od března do května 2016 se žáci 1. až 3. ročníku účastnili plaveckého výcviku v krytém
bazénu v Trutnově. Výuka 2.A, 2.B a 3.B probíhala vždy v úterý od 11.00 do 12.00 hodin,
žáci 1.A, 1.B a 3.A se učili plavat každou středu rovněž od 11.00 do 12.00 hodin. Výcvik
proběhl bez problémů, účastníky bavil a jistě i proto se s vodou brzy skamarádili a v plavání
dělali velké pokroky. Jen škoda, že se letos poměrně dost dětí z různých důvodů výuky
plavání vůbec neúčastnilo.

17. a 21. březen 2016: Velikonoční výstava v muzeu
Ve čtvrtek 17. a v pondělí 21. března se žáci předmětů Naše město a Region Jestřebí hory
kochali krásou a nápaditostí velikonoční výstavy v místním muzeu, kterou její tvůrkyně
pojmenovaly podle začátku známé koledy „Hody, hody do Provody“.
Těšení se na nadcházející svátky začalo u
nádherných
podmaleb
na
skle,
prostřednictvím kterých se děti dozvěděly,
proč vlastně slavíme Velikonoce. S paními

průvodkyněmi si povídaly o Ježíšovi, jeho posledních dnech, ukřižování a zmrtvýchvstání.
Nad druhou částí výstavy se všem sbíhaly sliny, protože byla zaměřena na masopustní, postní
a hlavně velikonoční dobroty, děti kromě tradičního mazance, pletence a beránka zaujaly
především špejle s něžnými ptáčky z kynutého těsta. Žáky nadchla i imitace starodávné
kuchyně s pecí, nad kterou se sušily bylinky, a olizovali se nad krásně vonící slaninou a
špekem. Další vlna nadšení přišla nad sbírkou velikonočních kraslic zdobených různými
technikami. Výstavu děti zakončily tichem, protože z vycpanin ptáků nepoznaly téměř
žádného.

21. březen 2016: Úspěch Terezy Mědílkové v okresním kole Pythagoriády
Okresní kolo Pythagoriády se konalo v pondělí 21. března 2016 v budově Gymnázia Trutnov.
Mezi 25 účastníky Terezka opět vynikla. Správně vyřešila 12 z 15 úloh a zaslouženě jí patří 3.
až 4. místo. Poděkování patří nejen naší úspěšné reprezentantce, ale i paní učitelce Jitce
Pulkrábkové, která Terezku připravila a na soutěž doprovodila.

21. a 22. březen 2016: Tři medaile z okrskových kol ve vybíjené
V pondělí 21. března 2016 odpoledne se
v naší tělocvičně představila smíšená
družstva žáků 2. a 3. ročníku. V rámci
sportovních her a tělesné výchovy žáci
pečlivě trénovali, a tak s napětím očekávali
výsledek svého snažení. Lánskou školu a
hosty ze Rtyně přesvědčivě porazili.
Nejvyrovnanější souboj svedli se školou
z Malých Svatoňovic, ale i z tohoto zápasu
nakonec odešli jako vítězové – o jeden
jediný bod. Třetí vítězství znamenalo i
celkové vítězství naší reprezentace v turnaji
a velkou radost ze zisku putovního poháru.
O den později, v úterý 22.
března
2016,
se
na
palubovce naší tělocvičny
představily týmy žáků a
žákyň ze 4. a 5. ročníku.
Dopolední program patřil
chlapcům.
Jednoznačným
tahounem našeho týmu byl
Patrik
Fabián
z 5.A.
Základní školy ze Rtyně a
Malých Svatoňovic naši
chlapci celkem s přehledem
porazili. O první místo
v turnaji svedli velmi vyrovnaný a napínavý souboj s lánskou školou, který se dostal až do
prodloužení. V něm naši reprezentanti nakonec šťastně o jeden bod zvítězili a mohli se
radovat z celkového triumfu v turnaji i z postupu do okresního kola.

Odpoledne se představila děvčata. Mezi dívkami dominovala Rozálie Térová rovněž z 5.A se
svojí tvrdou, nekompromisní střelou. První zápas se dívkám povedl, jednoznačně přehrály
reprezentantky z Malých Svatoňovic. Pomyslným vyvrcholením turnaje se stal již druhý
zápas, ve kterém se děvčata utkala se ZŠ a
ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší. Hostující hráčky
hrály velmi dobře, vybíjely, výborně chytaly,
ani naše reprezentantky se nenechaly
zahanbit, ale i přesto téměř celý zápas
dotahovaly mírný náskok Rtyňaček. Na
začátku druhého poločasu se naše dívky
snažily
soupeřky
překvapit
jiným
rozestavením hráček, ale ani to nepomohlo.
Celkově prohrály o dva body. Ale nutno říci,
že soupeřky byly prostě lepší a vyhrály
zaslouženě. Naše dívky skončily po vítězství
nad lánskou školou celkově na velmi
pěkném druhém místě.

22. březen 2016: Velikonoční tvořeníčko
Šedivé úterý 22. března 2016 nepatřilo na Základní škole Bratří Čapků úklidu a vymetání
pavučin, jak říkají tradice, nýbrž velikonočnímu tvoření. Kolektiv učitelek z 1. a výtvarnic
z 2. stupně si pro zájemce připravil deset stanovišť, na kterých si děti mohly ozdobit
vejdunek, či perníček, vyrobit krásné dekorace z papíru, látky, březových proutků, peříček,
mechu, či pedigu. Díky manželům Peterovým nechyběly ani proutky vrbové, ze kterých si
malí i ti velcí s panem Dufkem z Velkých Svatoňovic mohli uplést pomlázku.

22. březen 2016: Okresní kolo ve zpěvu
V úterý 22. března 2016 se v trutnovské ZUŠ konala okresní soutěž ve zpěvu. Té se za naši
školu zúčastnili Ema Brátová z 1.B, Jan Ježek z 2.B a Viktorie Vylíčilová ze 4.A, všichni
doprovázení a svědomitě připravení paní učitelkou Radkou Řehákovou. Všichni předvedli
skvělé výkony, za které si zaslouží velikou pochvalu. Krásné druhé místo vybojoval Honzík
Ježek, který si za svůj zpěv odvezl diplom, kornout plný sladkostí a keramického motýla.
23. březen 2016: Stříbrný úspěch Lukáše Kejzlara v okresním kole fyzikální olympiády
Ve středu 23. března 2016 se dva naši žáci vydali na okresní kolo fyzikální olympiády. Lukáš
Kejzlar z 8.A naši školu reprezentoval v kategorii F, Jiří Šťovíček z 9.A v kategorii E. Lépe si
z obou našich reprezentantů vedl Lukáš Kejzlar, který získal 23 ze 40 možných bodů a
obsadil tak skvělé 2. místo. Radost nám v tomto smyslu nepokazila ani malá účast v tomto
náročném kole soutěže. Velké poděkování patří paní učitelce Věře Nývltové, která oba
chlapce na soutěž připravila a na okresní kolo rovněž doprovodila.

DUBEN

1. duben 2016: Stříbro žáků 4. a 5. tříd v okresním kole ve vybíjené

V pátek 1. dubna 2016 vyjeli naši žáci 4. a 5. ročníku na okresní kolo vybíjené otevřené
kategorie do Trutnova. Sešlo se tam sedm družstev. Turnaj naši reprezentanti zahájili
vítězstvím nad ZŠ Bílá Třemešná. Následovala smolná porážka od ZŠ Vrchlabí. Ve třetím
zápase náš tým hru zlepšil a porazil ZŠ Lánov. Pak narazil na favorita celé soutěže, družstvo
ZŠ R. Frimla Trutnov, kterému kvůli zbytečné zbrklosti těsně podlehl. V šatně pak hráči
s panem učitelem Králem rozebrali chyby a následovala zlepšená a soustředěná hra. Tím se
našemu družstvu podařilo v posledních dvou zápasech se ZŠ Žacléř a ZŠ Mládežnická
Trutnov výrazně zvítězit. Díky tomu obsadil hezké a zasloužené 2. místo.

6. duben 2016: Projekt Den ve středověkém městě v 7.A
Na středu 6. dubna 2016
jsme pro žáky třídy 7.A
připravili projekt „Den ve
středověkém
městě“.
Program jsme rozdělili na
část spíše pracovní a část
zábavnou.
Sedmáci se nejprve snažili
napodobit lokátory z dob
kolonizace a vytvářeli plány
měst.
Přestože
dostali
lokátorský manuál, mnozí
měli se správným postupem
obtíže. Nakonec se však všechny dvojice s úkolem vypořádaly. Pak si děti zahrály na
kronikáře a za pomoci násadkových per a tuše vytvářely krátké záznamy z „dějin“ svých
měst. Přitažlivými tématy
byly povětšinou návštěvy
panovníků
a
živelní
katastrofy.
Po namáhavé práci přijela
odměna
v podobě
pana
Daniela
Richtera

z královéhradecké společnosti Dějeprava, který žákům představil program „Stříbrný král“.
Dobrovolníci byli převlečeni za sedláky a rytíře časů mírových i válečných konce 13. století a
všichni se zájmem naslouchali povídání o životě tehdejších lidí. Poté si všichni mohli vše
důkladně prohlédnout a vyzkoušet. Největší pozornosti chlapců se těšily zbraně, dívky
zkoumaly spíše oděvy a nádobí. Projekt byl zakončen hrou na středověké tržiště, při které žáci
poslepu hádali, co (ne)dobrého, (ne)voňavého a na pohmat (ne)příjemného se tam dalo koupit.

6. duben 2016: 2. místo žáků 2. stupně v okrskovém kole ve šplhu
Ve středu 6. dubna 2016 se v tělocvičně ZŠ a
ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší konalo okrskové
kolo soutěže ve šplhu. V konkurenci pěti
škol
našeho
okrsku
obsadili
naši
reprezentanti krásné 2. místo, čímž se
osamostatnili na 2. místě i v Grand Prix. Za
vítěznou rtyňskou školou zaostali o pouhých
7 sekund. Dokonce získali i největší počet
prvních míst v jednotlivých kategoriích.
Diplom pro nejlepší dívku či nejlepšího
chlapce si přebrali hned čtyři naši žáci (počet
kategorií je 10).
1. místa našich žáků v jednotlivých kategoriích:
 Michaela Holanová (ročník 2004) – čas: 4,31 s
 Kristýna Jakubčaninová (ročník 2003) – čas: 4,10 s
 Renata Galuščáková (ročník 2000) – čas: 4,90 s
 Tomáš Kuťák (ročník 2004) – čas: 7,52 s

7. duben 2016: Program proti šikaně ve 3.B
Na čtvrtek 7. dubna 2016 připravila školní
preventistka paní učitelka Věra Nývltová
program pro zlepšení vztahů ve třídě 3.B.
Součástí programu byla diskuze o tom, jaké
volit prostředky pro řešení problémů a sporů
ve třídě, činnosti zaměřené na uvědomění si
svého chování vůči k ostatním žákům při
řešení úkolu, posouzení postavení žáků
v kolektivu, vyjádření vlastních pocitů,
dotazník týkající se způsobu řešení konfliktů,

informace a návody na vhodný postup při
roztržce se spolužáky. Děti se učily i jak
druhému poděkovat, ale také jak slušně
vyjádřit, že se jim něco nelíbí nebo jim je
nepříjemné. Žáci si vysvětlili, jak se jim
dařilo, případně nedařilo plnit zadaný úkol a
proč.
Některé děti byly za svou snahu odměněny
drobností, ale všichni dostali rozvrh hodin a
informace pro rodiče. Věříme, že dojde ke
zlepšení vztahů ve třídě.

8. duben 2016: Pohádková víkendovka žáků 2.B
V pátek a sobotu 8. a 9. dubna 2016 si ve škole užilo pohádkovou víkendovku 13 žáčků 2.B.
V 16 hodin se s paními učitelkami Radkou Řehákovou a Veronikou Prouzovou sešli před
školou a ihned si odnesli všechny věci nahoru do 2.A, kde také shromáždili všechny dobroty
od maminek nachystané k sobotní snídani a kde si nachystali ležení pro tuto noc. Hned potom
se druháčci přesunuli do své třídy, ve které během víkendovky plnili různé úkoly. Za každý
splněný úkol získávali „diamanty“, které si každý chránil jako oko v hlavě.
A protože k většině pohádek patří král a královna, prvním úkolem bylo vyrobit si krásnou
královskou korunu. Pak už se děti pustily do plnění jednotlivých úkolů motivovaných
různými pohádkami. Večer je čekalo překvapení v podobě procházky do loutkového divadla,
kde jim ochotní loutkáři zahráli pohádku O zakletém princi.
V soutěžení druháci pokračovali i v sobotu dopoledne. Na úplný závěr vyhodnotili vítěze
pohádkových soutěží. Kdo chtěl, tak si svoji královskou korunu ozdobil diamanty, které
během pátku a soboty nasbíral, kdo ne, odnesl si je v pytlíčku domů.

11. duben 2016: Soutěž o nejlepšího anglického křížovkáře 6.A
Na pondělí 11. dubna 2016 připravila paní učitelka Silvie Žďárská
pro žáky své třídy 6.A soutěž o nejzdatnějšího křížovkáře. Klání
jednoznačně opanovala děvčata, když zvítězila Veronika Hlavicová
před Danielou Maršíkovou a Leonou Kubasovou.
11. duben 2016: Krajské kolo astronomické olympiády

V letošním školním roce dosáhli naši žáci řady výborných výsledků ve vědomostních
soutěžích. Výjimkou nebylo ani krajské kolo astronomické olympiády, do kterého se zapojilo
hned pět našich žáků. Nejlépe z nich si vedli Daniel Marek z 9.A, který ve své kategorii
obsadil výborné 4. místo, a Michal Černý z 7.A, jenž v kategorii G-H dosáhl na šestou příčku.

12. duben 2016: Celoškolní projekt Voda
V úterý 12. dubna 2016 jsme uskutečnili
další z celoškolních projektů, tentokrát
s názvem „Voda“. Co bylo jeho náplní, je
z něho naprosto zřejmé, děti životadárnou
tekutinu prozkoumaly snad ze všech stran.
Ti nejmenší zkoušeli, co ve vodě plave a
které látky se ve vodě rozpustí. Tématem pro
třeťáky až páťáky byla řeka, respektive
moře.
Čtvrťáci se vydali na exkurzi do čističky
odpadních vod a do bioplynové fermentační
stanice
v Úpici,
kde
se
seznámili
s technologií čištění odpadní vody a výroby
bioplynu. Ochotně se jich ujali ing. Josef Kubo a ing. Josef Sedláček. Přiměřenou formou jim
vysvětlili postupy práce, ukázali nádrže i skladovací prostory.
Po odborné stránce se vodě věnovali žáci druhého stupně. Šesťáci se mimo jiné zabývali tím,
kolik vody proteče, když nám bude celou noc kapat kohoutek. Jejich o rok starší spolužáci se
prošli kolem Úpy, aby ji lépe poznali. Den pak završili přednáškou ředitelky muzea, paní
Nešněrové, o povodních v našem městě. Osmáci se zabývali srážkami, lavinami, ledovci, ale
také vodou v našem těle. Naši nejstarší žáci se dozvěděli o extrémech počasí a zpracovávali
referáty s ekologickou tématikou.
Obsah projektu v 1. – 5. ročníku:
1. ročník – „Co plave a co se potápí“
2. ročník – „Co se ve vodě rozpustí a co ne“
3. ročník – „Řeka“
4. ročník – ČOV Úpice
5. ročník – „Moře“
Obsah projektu v 6. – 9. ročníku:
6. ročník (žáci rozděleni do dvou skupin):
 1. skupina – anketa „Jak šetřím či plýtvám vodou“
 2. skupina – měření objemu kapky vody, kolik vody proteče za noc při
kapajícím kohoutku
7. ročník:
 řeka Úpa
 povodně v historii našeho města
8. ročník:
 zpracování referátů na téma „Koloběh vody v přírodě“
 laviny (jak se chovat v lavině), úbytek ledovců
 voda v našem těle
9. ročník:

 extrémy počasí, pitná voda a její zásoby
 zpracování referátů s ekologickou tématikou

12. duben 2016: Školní družina na exkurzi na hvězdárně
V úterý 12. dubna 2016 navštívily děti ze školní družiny hvězdárnu. Nejprve si v
přednáškovém sále vyslechly poutavou přednášku o planetách Sluneční soustavy a o
samotném Slunci. V kopuli hvězdárny si prohlédly dalekohled a byly upozorněny, že je zdraví
nebezpečné koukat do sluníčka. Bohužel, díky zatažené obloze a mnoha mrakům sluníčko na
obloze neviděly. Na střeše hvězdárny si pak mohly vyzkoušet, jaké je to koukat do
hvězdářského dalekohledu. Návštěva byla velmi zajímavá a poučná.

14. duben 2016: Exkurze do Galerie Julie Winterové-Mezerové
Ve čtvrtek 14. dubna 2016 zavítali žáčci
předmětu Naše město do Galerie Julie
Winterové-Mezerové, aby se seznámili
s tvorbou slavné úpické rodačky. Paní
ředitelka muzea Jana Nešněrová dětem
ukázala fotografie paní malířky a její rodiny,
zopakovala si s nimi základní informace o
malířčině životě, vyprávěla jim o
cestovatelské vášni manželů Mezerových a
úspěších, které paní malířka slavila na
zahraničních výstavách. Potom si naši žáčci
prohlédli vystavené obrazy, ze kterých si
každý
vybral
ten
nejkrásnější
a
nejzajímavější a ostatním vysvětlil důvody své volby. Nejvíce příznivců si získaly pohled na
Rtyni s „duchem“, podzimní zahrada se sklizní jablek a obraz letního lesa. Děti překvapilo,
jaké obtíže měla paní Winterová-Mezerová po druhé světové válce a jak byla pilná. Výstava
se jim velmi líbila a shodly se, že v galerii se obrazy prohlížejí nějak lépe a s větším zájmem.
Jen škoda, že omezené prostory dovolují vystavit pouze zlomek tvorby paní malířky.
15. duben 2016: Plastová víčka na pomoc malému Tomáškovi Kolínskému
Školní sběrová činnost má smysl nejen kvůli recyklaci surovin, nýbrž může být i
charitativním počinem. Naši školu totiž oslovili rodiče Tomáška Kolínského z Náchodska

s prosbou, zda bychom jim nemohli věnovat sesbíraná plastová víčka. Jejich osmiletý syn trpí
vážnou chorobou a oni by mu rádi koupili speciální přístroj – motomed, který by mu usnadnil
pohyb. Rádi jsme vyhověli. A pak už jen sledovali nevěřící pohledy manželů Kolínských,
kolik že to těch víček máme. Do zavazadlového prostoru svého auta je vůbec nepobrali a pro
zbytek víček muselo přijet nákladní auto. Rodině Tomáška přejeme, aby jim prodej našich
víček vynesl co největší částku a pomohl jim v obtížné situaci.

22. duben 2016: 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.
V pátek 22. dubna 2016 vyrazily obě první a
druhé třídy po svačině do přírody. Jejich
cílem bylo vyčistit les směrem k Velbabě od
odpadků, které tam nepatří. Odpadků
kupodivu zdaleka nebylo tolik jako minulé
roky. Než se žáčci vydali ven, plnili s paní
učitelkou různé
ekologické úkoly, týkající se třídění odpadu.
Třídy 3.A a 3.B uklízely směrem od Dlouhých Záhonů les na
Kvíčale, 4.B čistila les u Svobodného. 4.A si udělala výlet do
Zálesí, odkud se děti vracely pěšky přes Kvíčalu. Nechybělo ani
opékání buřtíků. Obě páté třídy uklízely v okolí Dlouhých
záhonů a Kvíčaly. I ony se za záslužnou práci odměnily
opékáním dobrot připravených maminkami.

Žáci 6.A se s paní učitelskou
Silvií Žďárskou a panem
učitelem
Jaromírem
Beránkem
vypravili
do
královédvorské zoologické
zahrady. Dopoledne pomohli
uklízet, tentokrát uličku u
hrošíků a poté dětský koutek
s kozičkami u plameňáků. Za
poctivou a svědomitou píli
byli pracovnicí ZOO velmi
pochváleni. Krásný jarní
prosluněný den strávili nejen
uklízením, ale po práci také zaslouženou
prohlídkou zahrady.
Sedmáci a osmáci spojili úklid přírody
s turistikou, a třebaže to paní učitelky od
svých odrostlých žáků nečekaly, i oni se
vyprosili opékání buřtů a závěrečnou
kopanou na hřišti.
Žáci 9.A si dali za úkol vyčistit les
v Milešovce. Tam ale bylo odpadků málo,
tak se vydali ještě do lesů směrem
k Svobodnému a přinesené pytle na odpadky
rychle plnily plastové lahve, plechovky,
papírky a krabičky od cigaret.

26. duben 2016: Exkurze školní družiny na Policii ČR
V úterý 26. dubna 2016 se školní družina vydala na místní
obvodní oddělení Policie ČR, aby se seznámila nejen s jejím
chodem, ale i s policejními postupy a zhlédla policejní vybavení.
Na začátku exkurze děti navštívily výslechovou místnost. Aby
děti věřily, že policisté ve své databázi vyhledají kohokoliv,
požádali paní družinářku Jansovou
o uvedení jména, příjmení a data
narození a k úžasu malých
návštěvníků
policista
paní
družinářku v databázi našel.
Pak již přišlo na řadu vězení.
Všechny děti byly postupně
zavřeny do cely, aby si vyzkoušely,
jaký je to pocit, být vězněný. Závěr exkurze obstarala prohlídka
garáže, kde si děti mohly prohlédnout pouta, zbraň,
teleskopický obušek, pepřový sprej nebo zpomalovací pás.
Každý si zároveň vyzkoušel neprůstřelnou vestu a posadil se do
policejního auta. A jako pomyslnou třešničku na dortu si mohl
pustit i maják a policejní sirénu.

27. duben 2016: Okrskové kolo zdravotnického víceboje
Odpoledne 27. dubna 2016 se tři hlídky našich
mladých zdravotníků vedené paní Martinou
Šrollovou za nevlídného zimního a větrného
počasí vydaly od ZŠ Lány do sportovního
areálu v Havlovicích. Cestou musely naše
hlídky zvládnout na 10 stanovištích různé
záludné úkoly a překážky. Zdravotníci
poznávali léčivé byliny, transportovali raněné,
probíhali překážkovou dráhu, házeli míčkem a
granátem, zastavovali krvácení a obvazovali
končetiny.
Nejlépe si vedlo družstvo mladších žáků, které,
ač bylo od začátku oslabeno po odchodu
zraněné Viktorie Vylíčilové, podalo excelentní výkon a získalo krásné 3. místo ze 14
hlídek. Bojovalo ve složení: Kristýna
Kuhnová, František Kuhn, Sabina Kubasová
a Marina Zajacová.
Druhá hlídka mladších žáků soutěžila
poprvé a velmi záhy zjistila, že porotci jsou
neústupní a že je opravdu co zlepšovat,
především ve zdravotnických znalostech a
dovednostech. Hlídka nováčků soutěžila ve
složení Katka
Mesnerová,
Tereza
Jakubčaninová, Adam Marič, Michal Hájek
a Ondřej Polc a obsadila nepopulární
poslední příčku.
Hlídka starších žáků ve složení Daniel
Marek, Eliška Mesnerová, Katka Šprincová,
Kristýna Jakubčaninová a Renata Galuščáková skončila na 8. místě.

29. až 30. duben 2016: Pohádková víkendovka ve 2.A
V pátek a sobotu 29. a 30. dubna 2016 se pohádkové víkendovky konečně dočkalo také 18
dětí z 2.A. Čekal na ně stejný program jako na jejich spolužáky z béčka, kteří víkendovku
absolvovali o tři týdny dříve.
V 16 hodin se děti sešly před školou, kde na ně čekaly paní učitelky Radka Řeháková a
Veronika Prouzová, a odnesly si všechny věci do 2.A, která se stala jejich ložnicí a
snídaňovou jídelnou. Hned potom se přesunuly do 2.B, kde během víkendovky plnily různé
úkoly. Za každý splněný úkol získávaly „diamanty“.
Prvním úkolem bylo vyrobit si krásnou královskou korunu. Následovalo luštění tajenky
v sešitku Pohádkové putování – a první dva diamanty se blyštily v pytlíčku. Po vynikající
polévce od našich paní kuchařek, si druháci poslechli pohádku O kohoutkovi a slepičce a
vydali se ven, kde na ně čekala první soutěž. Stejně jako ta slepička nosili vodu pro kohoutka
– jen ne v zobáčku, ale naběračkou. A když už byli oblečení, čekalo je překvapení v podobě
procházky do loutkového divadla. Tam dětem ochotní loutkáři zahráli pohádku O zakletém
princi.
Po návratu do školy už měli účastníci víkendovky trochu hlad, a tak si během vybarvování
omalovánky zahráli na Jeníčka a každý si běžel uloupnout z perníkové chaloupky sladký

perníček. Po svačince se podívali na pohádku Jak Trautenberk prodával vodu. Následovala
soutěž ve stavění vodní hráze a skládání pohádkového puzzle.
Pak už si děti vyčistily zoubky, zalezly do spacích pytlů a paní učitelky jin na dobrou noc
pustily pohádku Lotrando a Zubejda. Hned ráno totiž druháci měli za úkol hledat loupežníky
z Lotrandovy loupežnické bandy, kteří se schovali po škole. Dále poznávali písničky z
pohádek a soutěžili, kdo z nás je nejlepším rybářem. Také si připomněli pohádku „Hrnečku,
vař!“ a dlouhým brčkem bubláním jarové vody také hodně „navařili“.
Děti předvedly, že umí střílet stejně jako loupežníci, a sestřelily si šiškou každé jedno lízátko.
Pak už je čekalo poznávání pohádkových postaviček a plnění úkolů na interaktivní tabuli i
v „pohádkovém“ sešitku. Na úplný závěr vyhodnotili druháci ty nejlepší z pohádkových
soutěží. Kdo chtěl, tak si svoji královskou korunu ozdobil diamanty, které během pátka a
soboty nasbíral, kdo ne, odnesl si je v pytlíčku domů.

30. duben 2016: Oslavy Filipojakubské noci
V sobotu 30. dubna 2016 se na úpické náměstí slétlo hejno malých čarodějnic a čarodějů.
Konalo se tam totiž zahájení oslav Filipojakubské noci.
Na začátku zazněly čtyři čarodějnické písničky v podání čarodějnic a čarodějů z našeho
školního sborečku. Pak už následovaly soutěže, za jejichž splnění dostaly děti něco na zub,
poukázku na buřtík či lístek na projížďku koňským povozem. Děti se strefovaly do kbelíků,
shazovaly tyčí pyramidy z konzerv, přenášely kouzelný lektvar, zametaly kamínky či
shazovaly kuželky starým škrpálem. Na závěr následoval čarodějnický rej a vyhodnocení
devíti nejzdařilejších převleků. Tak si některé čarodějky a čarodějové odnesli odměnu navíc.
Nakonec se účastníci oslav seřadili do průvodu a se zapálenými lampiony se přesunuli na
Dlouhé Záhony, kde čarodějné rejdění pokračovalo dál.

KVĚTEN

4. květen 2016: Vítězství v okresním kole zdravotnického víceboje
Ve středu 4. května 2016 se paní Martina
Šrollová a „její“ zdravotníci vydali na
deštivou cestu Soutěží mladých zdravotníků
ČČK do Trutnova k Lesnické akademii.
Prvním příjemným překvapením bylo, že je
pořadatelé oproti loňskému roku nenechali
moknout venku, ale provizorně přestěhovali
všechna stanoviště do tělocvičny a budov
Lesnické akademie. Na soutěžící čekaly
úkoly dopravní, z historie ČK a především
ošetřování mnohočetných a často záludných
poranění.
Mladší žáci hned na prvních úkolech ztratili
několik bodů, takže od začátku měli pocit, že se jim nedaří tak, jako minulý týden
v Havlovicích. Nečekaným obrovským překvapením pro všechny tedy bylo, že získali 1.
místo ze 14 hlídek a postup do krajského kola. Velký dík patří kapitánce Kristýně Kuhnové,
která držela celé družstvo a dokáala ho vyburcovat k aktivitě. Výborně se osvědčily i nové
posily týmu – Tereza Jakubčaninová a
František
Kuhn.
Družstvo
doplnili
ostřílené
bojovnice Sabina Kubasová a
Marina Zajacová.
Družstvo starších žáků ve složení Daniel
Marek, Renata Galuščáková, Kateřina
Šprincová, Eliška Mesnerová a Kristýna
Jakubčaninová se umístilo na velmi pěkném
7. místě. Mrzí nás, že v příštím školním
roce většina družstva starších žáků odejde a
prozatím za ně nemáme adekvátní náhradu.
Doufáme, že snad najdeme mezi žáky 6. až
8. ročníku nové nadšence pro zdravotnickou
soutěž.

5. květen 2016: Třída 3.B na baletním představení
v UFFU
V pátek 5. května 2016 jeli žáci 3.B s paní učitelkou
Danielou Mikešovou do trutnovského UFFA, aby shlédli
pohádku Spící království. Pohádka byla provedena
netradičně, nehráli v ní herci a herečky, ale tančili baletky a
baleťáci. Většina dětí viděla balet naživo poprvé a většinu
z nich, a nejen děvčat, ladné pohyby tanečníků uchvátily. Do
dětského představení byla zakomponována i řada komických
prvků, nechybělo napětí, a tak se žádný divák nenudil.
Závěrem využili třeťáci příležitosti a prohlédli si aktuální
výstavu plastik ženských těl a pláten zvířat z dílny manželů
Tomáše Císařovského a Eriky Bornové.

5. květen 2016: Exkurze 4. tříd do Prahy
Ve čtvrtek 5. května 2016 vyrazili naši čtvrťáci na dlouho
plánovanou do hlavního města. První zastávkou po příjezdu byl
kostel Sv. Panny Marie se slavným pražským Jezulátkem. Pak
výletníci přešli ke stanici lanovky a vyjeli na Petřín, kde navštívili
zrcadlové bludiště a rozhlednu s krásným výhledem na Prahu.
Z Petřína se vydali na Pražský hrad,
kde mimo jiné viděli střídání stráží.
Zámeckými schody pak ze sídla hlavy
státu sešli dolů na Klárov. Tam v parku
posvačili a pokračovali na Karlův most.
Děti obdivovaly krásné sochy a
Mosteckou věž a žasly nad množstvím
turistů různých národností, kterými se
zde musely doslova prodírat. Při prohlídce naší metropole
nemohli čtvrťáci opomenout Staroměstské náměstí s orlojem ani
Václavské náměstí s věhlasnou jezdeckou sochou patrona naší
země. Dojmy nabití, ale unavení výletníci pak už putovali jen na
Hlavní nádraží, odkud se vydali zpět domů.

6. květen 2016: Okrskové kolo Poháru rozhlasu
Naši reprezentanti vyrazili 6.
května 2016 na Pohár
rozhlasu s nebývalou chutí a
bojovností. Ačkoli atletické
disciplíny
v posledních
letech nepatří k těm, ve
kterých
by
byli
nejúspěšnější,
předvedli
tentokrát
řadu
pěkných
výkonů.
V rámci
družstev
byli
nejúspěšnější starší žáci (2.
místo) a mladší žákyně (3.
místo). Mezi jednotlivci vynikli prvním místem Daniel Malínský (běh na 60 m) a Eva
Krouželová (hod míčkem). Daniel Malínský navíc časem 7,6 s překonal letitý školní rekord.

11. květen 2016: Vyhlášení výsledků 10. ročníku výtvarné soutěže Rozesmátý svět
Ve čtvrtek 5. května 2016 vyhodnotila nezávislá porota ve složení Stanislav Špelda, výtvarník
a podnikatel, a Květa Krhánková, výtvarnice a učitelka výtvarného oboru ZUŠ A. M. Buxton
Úpice, jubilejní 10. ročník výtvarné soutěže Rozesmátý svět. V letošním roce děti malovaly a
tvořily na téma „Svět strašidel“. Do naší školy a k porotě dorazilo na 250 prací, takže vybrat a
ocenit ty nejlepší nebylo pro porotce jednoduché. Moc nás těšilo, že se tentokrát nezúčastnily
jen školy místní a z blízkého okolí, ale i z mnohem vzdálenějších končin jako je Březnice či
Mačkov. Ve středu 11. května pak byly výsledky soutěže slavnostně vyhlášeny

organizátorkou soutěže paní učitelkou Danielou Mikešovou a současně se konala vernisáž
dvoutýdenní výstavy soutěžních prací ve školní jídelně.
Vítězné práce:
KATEGORIE DĚTÍ DO 5 LET“
1. Zdeněk Tylš (MŠ Libňatov) -„Dvě strašidla“
KATEGORIE 1. A 2. TŘÍD
1. Nikola Mádrová (ZŠ Bří Čapků) - „Barevňák“
2. Monika Prouzová (ZŠ Batňovice) - „Šestinožka“
Zuzana Kneifelová (ZŠ Velké Svatoňovice)
„Osmiočko“
3. Tea Ottová (ZŠ Březnice) - „Smrtka“

-

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ
třída Dubínků z MŠ Libňatov - „Strašidelný les“
KATEGORIE 3. AŽ 5. TŘÍD
1. Petra Havlová (ZŠ Bří Čapků) -„Strach“
2. Jindřich Sikora (ZŠ Březnice) - „No face“
Michaela Horáková (ZŠ Bří Čapků) - „Loutka Billy“
3. Kateřina Podlipná (ZŠ Velké Svatoňovice) - „Kiklop Kal“

PROSTOROVÉ PRÁCE
1. Tereza Wernerová (ZŠ Bří Čapků) - „Strašivec fintivý“
2. Tereza Mědílková
(ZŠ Bří Čapků) -„Novinový
tluťoch“
3. Klára Zárubová (ZŠ Bří Čapků) -„Babucha“

15. květen 2016: Výtvarná soutěž Karel IV. očima dětí
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
vyhlásily k příležitosti 700. výročí narození Karla IV. výtvarnou
soutěž Karel IV. očima dětí. Jejím cílem je přiblížit dětem život
Karla IV. a jeho dobu.
Slavnostní vyhlášení soutěže se uskuteční 16. 6. 2016 za
přítomnosti
ministryně
školství,
mládeže a tělovýchovy
Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D. Oceněné práce budou vystaveny
v rámci výstavy „Karel IV. – Život Otce vlasti“. Na naší škole se
„předkola“ této soutěže ujala paní učitelka Daniela Mikešová,
které se tématu Karel IV. věnovala se
svými žáky v rámci výtvarné
výchovy. Nejlepší práce odeslala 15.
května 2016 do hlavní soutěže.
Za naši školu jsme vybrali práce těchto žáků:
Kategorie 2 – 6 až 10 let
Petra Havlová, Filip Novotný, Dominika Davidová, Natali
Luštincová, Václav Horák, Nela Špringerová, Karolína Řeháková
Kategorie 3 – 10 až 14 let
Jakub Mádr, Rozálie Térová, Petr Vrána, Markéta Vaculovičová,
Natálie Komárková

16. květen 2016: Exkurze 3. tříd do Hradce Králové
V pondělí 16. května 2016 vyjeli žáci
3. tříd na poznávací exkurzi do Hradce
Králové.
Nejprve navštívili planetárium a
hvězdárnu, kde jim lektoři promítli
noční
oblohou
a
představili
nejznáměj
ší
souhvězdí.
Poté
následoval
film
o
planetách
a pohádka. Exkurze po krajském městě pokračovala návštěvou
elektrárny, kde děti viděly film o čtyřech ročních obdobích alias
energiích a turbíny a další stroje vyrábějící elektřinu. Posledním
bodem programu byla plavba parníkem. Přestože počasí dětem
příliš nepřálo, plavba po Labi všechny nadchla a díky
připraveným dekám nikdo nenastydl.

16. květen 2016: Pan ředitel opanoval celoroční turnaj v šipkách
Na 40 soutěžících se opět zúčastnilo jubilejního 10. ročníku turnaje v šipkách „301 single
out“. Systém soutěže zůstal letos stejný. Účastníci byli rozděleni do osmi pěti členných skupin
a poté 24 nejlepších bojovalo o vítězství systémem PLAY OFF. Protože loňští finalisté Petr
Dufek a Jan Jareiš již studují na středních školách, o zisk zlaté medaile se mohli usilovat i jiní.
Po mnoha letech opět zvítězil ředitel školy Martin Zakouřil, který je každoročně nejen
organizátorem, ale i aktivním účastníkem tohoto turnaje. Ve finále porazil Daniela
Malínského z 9.A, který byl jinak milým překvapením vyřazovací části turnaje. Po loňském 4.
místě získal bramborovou medaili znovu Patrik Ferenc z 8.A, který v boji o bronz podlehl
svému spolužákovi ze třídy Dominiku Mackovi. Z děvčat předváděla výborné výkony Rozálie
Térová z 5.A, která však v osmifinále vypadla s budoucím vítězem Martinem Zakouřilem.
zklamáním byl naopak výkon předloňského finalisty Lukáše Kejzlara, který nepostoupil ani
ze základní skupiny. Svoji reputaci však bude moci napravit příští rok.
Pořadí nejlepších:
1. Martin Zakouřil
2. Daniel Malínský (9.A)
3. Dominik Macek (8.A)
4. Patrik Ferenc (8.A)
5. Petr Müller (8.A)
6. – 7. Jiří Šťovíček (9.A)
6. – 7. David Hejna (8.A)
8. Pavel Benko (8.A)
9. – 10. Martin Mencl (7.A)
9. – 10. Daniel Marek (9.A)

19. květen 2016: Finále 17. ročníku školní florbalové ligy
17. ročník pokračoval po části základní částí vyřazovací. Králem letošního ročníku florbalové
ligy se stalo mužstvo Team, které v dramatickém finále porazilo družstvo Old Stars. Bronzová
příčka patří týmu FC Deža z Úpice.
Finále:
TEAM – OLD STARS 3 : 1 (4 : 6, 6 : 2, 10 : 0, 7 : 2)
O 3. místo:
FC DEŽA Z ÚPICE – FC NÁM SE NECHCE 3 : 0
(13 : 2, 6 : 5 po prodloužení, 10 : 3)

20. až 21. květen 2016: Rozlučková ťapací víkendovka pro žáky 2. tříd
Víkendovka „Pohádková“, „Bramborová“, „Rekordyáda“ – ty všechny už naši druháci
absolvovali. Tentokrát na ně ale čekala víkendovka úplně nová, a to „Rozlučková ťapací“.
V pátek 20. května 2016 se sešlo téměř 30 dětí z obou druhých tříd před školou. Všechny opět
plné očekávání, co si pro ně paní učitelky Radka Řeháková a Veronika Prouzová, se kterými
se budou brzy loučit, připravily. Děti obtěžkané batohy, spacáky a karimatkami se rozloučily
se svými rodiči a hned zamířily do třídy, kde se „ubytovaly“. S tím už měli bohaté zkušenosti,
tudíž jim to dlouho netrvalo a hned se pustily do soutěžení.
Na děti čekala například soutěž v pojídání čokolády příborem, s lyžařskými doplňky na hlavě
a rukou, a ještě k tomu na čas. Dalším úkolem bylo dostat do pusy bonbon navázaný na nitce,
ale bez pomoci rukou, nebo rozlousknutí arašídů rovněž bez pomoci rukou. U tohoto rychle
naskakovaly boule na některých hlavách.
Všichni se pobavili na diskotéce a před spaním ještě na stezce odvahy noční školou při
svíčkách. Při pohádce pak děti rychle usnuly.
V sobotu 21. května na účastníky víkendovky čekal dlouhý, téměř patnáctikilometrový výlet.
Po bohaté snídani, o kterou se opět postaraly šikovné maminky, se děti vydaly směrem přes
Sychrov, lom Krákorka až na Vízmburk, kde se posilnily svačinou. Potom pokračovaly přes
Havlovice (se zmrzlinovou pauzou) a Tylův palouček až na zahradu paní učitelky Řehákové,
kde si opekly zaslouženého buřta. Po celou dobu túry se opět bavily různými hrami a
soutěžemi.

23. květen 2016: Projekt Holocaust v 9.A
Pondělí 23. května 2016 věnovali žáci 9.A
projektovému dni „Holocaust“.
Během úvodního bloku se seznámili s
odbornými pojmy souvisejícími s tématem
holocaust a blíže poznávali pohnuté dějiny
židovského národa. Poté se seznámili
s kapitolami z dobové publikace „Giftpilz“
dehonestující Židy, na nichž vysvětlovali
způsoby ovlivňování mladé generace
nacistickou propagandou. Dalšími úkoly
byly
chronologické
řazení
událostí
souvisejících s holocaustem a objasnění
důvodů,
které
nacisty
vedly
k pronásledování a vyvražďování určitých skupin obyvatelstva.
Následovala beseda s paní Janou Nešněrovou, ředitelkou úpického muzea, která naše
deváťáky seznámila s průběhem holocaustu v Úpici, přiblížila jim osudy židovských
továrnických rodin Moravetzů, Oberländerů a Buxbaumů, přečetla úryvky ze zápisů kronikáře
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, terezínské
bankovky nebo prapor vězňů z čerstvě
osvobozeného Dachau.
Projektový
den
pokračoval
blokem
věnovaným koncentračním táborům, během
nějž žáci pracovali s mapkami, statistikami
počtů obětí, popisovali fotopříběh oběti

holocaustu, shlédli prezentaci o současné podobě likvidačního tábora v Osvětimi a dokument
Olgy Sommerové „Sedm světel“ o ženách přeživších holocaust.
Na závěr projektového dne kreslili deváťáci tzv. stromy přání. Každý strom byl rozdělen na
dvě části – zelenou, do jejichž listů vepisovali svá dnešní přání, a schnoucí, jejíž vadnoucí
listy nesou přání jejich vrstevníků – obětí holocaustu. Za své výtvarné práce si většina žáků
vysloužila velkou pochvalu.
Doufáme, že projektový den přinesl našim žákům nejen nové teoretické informace, ale i
poznání, že život ve svobodě, pohodlí a bezpečí není samozřejmostí, proto je potřeba je
chránit.

23. květen 2016: Exkurze školní družiny mezi hasiče
Řada exkurzí školní družiny
pokračovala v pondělí 23. května
2016 návštěvou hasičské zbrojnice
v Úpici, která se nachází nedaleko
naší školy.
Letos se dětem věnovali bývalí žáci
naší školy pan Tomáš Petira spolu
s panem Radkem Strachotou. Pro
děti si připravili velmi zajímavý
program, který se odehrával uvnitř
zbrojnice, ale i venku. Děti
obcházely stanoviště, která byla
zaměřena na různorodé činnosti –
druhy uzlů s ukázkami jejich vázání, ukázky druhů hasičských přístrojů, manipulace
s proudnicí, při které se děti musely trefit do připravených lahví, a nechyběla ani ukázka ze
zdravovědy – dýchaní do figuríny, tzv. anduly. Co by to bylo za exkurzi u hasičů, kdyby si
děti nemohly zblízka prohlédnout hasičské auto, vyzkoušet helmu, dýchací masku a seznámit
se s další výstrojí a výzbrojí.

23. květen až 3. červen 2016: Soutěž ve sběru tetrapaků
Na přelomu května a června 2016 probíhala na naší škole soutěž ve sběru tetrapakových
obalů, které se zúčastnilo 14 žáků z prvního i druhého stupně naší školy.
Prvenství z podzimní soutěže obhájil Lukáš Pecháček ze 3.A, který donesl 2.462 kusů
tetrapaků. Přes 1.000 obalů od mléka, džusů apod. odevzdali ještě Miroslav Gabčan ze
6.A a Jiří Šťovíček z 9.A. Velkou pochvalu ale zaslouží i další sběrači, kteří se sice na
medailové příčky nedostali, ale do soutěže se zapojili. Celkem jsme sesbírali téměř 10.000
kusů tetrapakových obalů.
25. květen 2016: Výlet prvních tříd na Staré Hrady
Prvňáčci se 25. května 2016 dočkali a vyrazili na dlouho očekávaný výlet za dračím králem
Rozumbraďákem na pohádkový hrad a zámek Staré Hrady nedaleko Jičína.
Cesta proběhla bez větších problémů. Hned po příjezdu chlapce uchvátil zejména stánek s
dřevěnými meči – během několika okamžiků se většina z nich proměnila v chrabré bojovníky.
Holčičky zaujala spíše bižuterie. Děti se podívaly i do Čarodějné bestyjoly s živými zvířátky
– viděly kozu, ovečky, bažanty, hrdličky, krysy i šváby.

Na hradním nádvoří se výletníci seznámili s rázným a zároveň skvělým průvodcem – rytířem
Danielem. Provedl je prvním pohádkovým okruhem se spoustou draků, dráčků, dračích
princů, princezen a rytířů, ale i víl a skřítků. V historických hradních a zámeckých prostorách
děti viděly, jak se žilo v minulosti. Nakonec se v Dračí královské komnatě účastnily osobní
audience – přijalo je Jeho Veličenstvo dračí král Rozumbraďák XVI. se celou královskou
rodinou.
Po krátkém odpočinku prvňáky čekal opět rytíř Daniel a 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, rodinu starohradského obra, velkého ochočeného draka z lesního království,
palác plný skřítků a obří smaragdové draky.
Nakonec se všichni řádně posilnili dalšími svačinami a utratili zbylé peníze za suvenýry a
dobroty. A pak už děti čekala jen cesta domů.

25. květen 2016: 5. místo v krajském kole zdravotnického víceboje
Ve středu 25. května 2016 vyrazila paní
Martina Šrollová s hlídkou mladých
zdravotníků do Ústí nad Orlicí, aby se utkali
s vítěznými družstvy Královéhradeckého a
Pardubického kraje z okresních kol ve
zdravotnických znalostech a především
dovednostech.
Hned po příjezdu do Ústí přivítaly soutěžící
déšť a zima, tak jako na všech letošních
zdravotnických soutěžích. Naštěstí během

dopoledne už jen občas mrholilo.
Ve velké konkurenci se naši zdravotníci
neztratili, ale mrzelo je, že na 4. místo jim
chyběl pouze jeden jediný bod. I tak je 5.
místo v krajské soutěži velkým úspěchem.
Kapitánem a nejsilnějším článkem hlídky
byla opět vynikající Kristýna Kuhnová.
Naši školu reprezentovali:
 Tereza Jakubčaninová, František
Kuhn, Sabina Kubasová, Marina
Zajacová a Kristýna Kuhnová

26. květen 2016: Dětský den pro žáky mateřských škol
Na
naší
škole
nezapomínáme
na
Mezinárodní den dětí. Stalo se již tradicí, že
každoročně pořádáme dětský den nejen pro
žáky naší školy, ale i pro děti z místních i
okolních mateřských škol. A tak se ve
čtvrtek 26. května 2016 naše tělocvična opět
po roce zaplnila modrými, zelenými a
žlutými tričky dětí z okolních mateřských
škol, které si přišly se svými učitelkami
trochu protáhnout tělíčka a vyzkoušet, co
všechno dokážou. Sešlo se jich na sto
padesát.
Na děti čekalo mnoho různých atrakcí –
tradičně se prolézalo látkovými tunely,
skákalo se v pytlích, přemisťovaly se míčky
z jednoho kruhu do druhého, přebíhala se
dlouhatánská lavička, na tenisové raketě se
přenášel molitanový míček, skákal se
panák, ručkovalo se po žebřinách či skákalo
na gymballech. Na všech stanovištích dětem
pomáhali v plnění úkolů naši čtvrťáci.
V malé tělocvičně pak na děti čekalo
skákání na minitrampolínách za asistence
děvčat ze sedmé třídy a malování obrázku.
Za svou snahu si nakonec domů všichni
odnášeli tašku s dárečky.

26. až 28. květen 2016: Výlet 9.A do Sedmihorek
Od čtvrtka do sobotu 26. až 28. května 2016
pobývala 9.A v Sedmihorkách. Program
výletu byl bohatý: rukonohohlavolejbal na
beach pláži zpestřený koupáním v rybníku,
fotbal na mezinárodní úrovni, pétangue – že
by se Francouzi divili, badmintonové
zápasy, polévání vodou, házení létajícím

talířem, večerní filmy a kostky. Nechyběla
ani túra přes Lázně Sedmihorky, pomyslný
hřbitov horolezců, Mariánskou vyhlídku na
Hrubou Skálu. Deváťáci si poslední
společný výlet náležitě užili a navíc

v personálu kempu zanechali jen ty nejlepší dojmy.
27. květen 2016: Oslava Dne dětí pro žáky 1. až 4. tříd
V pátek 27. května 2016 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 mlsky a hračky. Děti odcházely nadšené, co všechno se jim podařilo „nakoupit.“
Děkujeme všem rodičům, kteří dětem přispěli spoustou drobných dárků a rozšířili tak
„sortiment přitažlivého zboží“ v krámku. Pochvalu zaslouží páťáci v roli průvodců na
jednotlivých stanovištích.

30. květen 2016: Dějepisný program Jak válčili husité v 7.A
V pondělí 30. května 2016 se žáci 7. A
dočkali návštěvy, kterou si sami vyžádali –
pan Daniel Richter z královéhradecké
společnosti Dějeprava, který je svým
programem nadchl během Dne ve
středověkém městě, je tentokrát přijel
seznámit s válečnictvím husitské doby.
Rozehřívací blok byl rychlým opakováním
rozdělení středověké společnosti, základních
dat, pojmů a jmen tohoto období. Poté pan
lektor připomněl středověkou módu a
především seznámil žáky s husitskými
zbraněmi od cepu a praku přes nože, sekery,
palcát a meče až po zbraně palné.
Vrcholem části věnované zbraním byla
ukázka skutečné hákovnice a výstřel z ní.
Děti držely palce, aby se podařilo zapálení
troudu a doutnáku navlhlých během
víkendové rekonstrukce bitvy u Lipan, a
pozorně
sledovaly
složitý
proces
manipulace se střelným prachem i obtížné
zamíření, a když se třídou ozval ohlušující
výstřel, všechny sebou leknutím trhly.

Všechny překvapilo, že rána za použití kulky je prý ještě mnohem hlasitější.
Pan Richter a jeho do středověké zbroje navlečení figuranti předvedli bojovou taktiku husitů,
včetně způsobu boje na vozových hradbách. Pan lektor ještě pustil ukázku z filmu Otakara
Vávry Jan Žižka a popsal 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.
31. květen 2016: Atletické finále a obhajoba vítězství v Grand Prix 1. stupně
Školní rok se pomalu blíží ke konci a
s ním i meziškolní zápolení o
putovní pohár Grand Prix 1. stupně.
Poslední závod letošního roku se
odehrál v úterý 31. května 2016 na
lánském hřišti a jednalo se jako již
tradičně o Atletické finále.
Žáci a žákyně závodili ve čtyřech
kategoriích – chlapci z 1. až 3. třídy,
dívky z 1. až 3. třídy, chlapci ze 4. a
5. třídy a dívky ze 4. a 5. třídy.
Každý závodník mohl startovat
maximálně ve dvou disciplínách,
čímž se závody staly vyrovnanějšími
a napínavějšími.
Do závodu naši reprezentanti nastupovali s jediným cílem – vybojovat tolik bodů, aby uhájili
prvenství v celkovém pořadí. Děvčata i chlapci bojovali ze všech sil, snažili se podat
maximální výkon a netrpělivě očekávali výsledky. Velký počet medailových umístění i
vítězství hned ve třech kategoriích (pouze chlapci ze 4. a 5. ročníku skončili druzí)
znamenaly, že naši prvostupňáci v celkovém pořadí škol okrsku Úpice zvítězili a obhájili tak
pohár Grand Prix z loňského roku.
Výsledky našich družstev na Atletickém finále:
 dívky 1. – 3. ročník = 1. místo
 chlapci 1. – 3. ročník = 1. místo
 dívky 4. – 5. ročník = 1. místo
 chlapci 4. – 5. ročník = 2. místo
Přehled medailových pozic našich jednotlivců:
1. místo:
 Patrik Fabián (skok daleký, běh na 650 m)
 František Kuhn (běh na 50 m, běh na 350 m)
 Anna Nyklíčková (skok daleký, hod míčkem)
 Barbora Peterová (běh na 600 m)
 Rozálie Térová (skok daleký, hod míčkem)
2. místo:
 Adriana Davidová (běh na 50 m, běh na 300 m)
 Pavel Fabián (běh na 650 m)
 Tereza Mědílková (běh na 600 m)
 Barbora Peterová (běh na 50 m)

 Klára Poláková (běh na 600 m)
 Ondřej Vašata (běh na 50 m, skok daleký)
3. místo:
 Karolína Janusová (skok daleký)
 Jiří Peterka (běh na 50 m)
Celkové pořadí škol v Grand Prix:
1. ZŠ Bratří Čapků Úpice = 19 bodů
2. ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší = 12,5 b.
3. ZŠ Úpice – Lány = 9 b.
4. ZŠ Malé Svatoňovice = 7,5 b.

31. květen až 1. červen 2016: Výlet 6.A do Českého ráje
Stejně jako v loňském roce se i letos vydali naši šesťáci na dvoudenní školní výlet. Tentokrát
si vybrali kemp Sobotka v malebném Českém ráji. Čekal na ně pěší výlet krásným údolím
Plakánek směrem ze Sobotky na hrad Kost. Cestou se výletníci zastavili ve vesničce Vesec,
která je rájem filmařů, jež lákají krásné roubené chalupy. Bohužel počasí šesťákům příliš
nepřálo, na Kosti je dokonce dostihlo krupobití, ale i tak jsme si pěší túru užili. Druhý den
strávili příjemnou prohlídkou loveckého zámečku Humprecht a poté vyrazili opět k domovu.

ČERVEN

1. až 3. červen 2016: Ekologický kurz 8.A
Od 1. do 3. června 2016 se konal již tradiční ekologický kurz určený pro osmou třídu.
Domovem osmáků se na tuto dobu stala chata Start v Peci pod Sněžkou. Součástí programu
bylo několik výletů s ekologickým zaměřením a aktivity zaměřené na stmelení kolektivu. Žáci
se svých úkolů (role kuchaře, uklízečky, baviče, turisty a ekologa) zhostili na výbornou.
Počasí jim přálo, pěkně se uchodili, najedli, nasmáli i zazpívali. Dobrou náladu, která
provázela celý kurz, nikdo nezkazil.

2. červen 2016: Výlet 3. tříd na hrad Kost
Ve středu 2. června 2016 se naši třeťáci
vydali na školní výlet na hrad Kost. U hradu
si nejprve vyzkoušeli střelbu lukem, házení
sekyrami a také se přetahovali provazem.
Potom si hrad prohlédli zvenku a následně
vyrazili na prohlídku s průvodcem, který
dětem mimo jiné vyprávěl i pověsti
vztahující se ke Kosti. Zejména chlapce
zaujala vystavená brnění a zbraně. Po
prohlídce hradu děti zhlédly představení
sokolníků, dravce i sovy si mohly i pohladit.
Po představení s piráty šli na oběd a po
obědě jeli domů. Celý výlet se velmi vydařil.

2. červen 2016: Exkurze na městský úřad
Ve čtvrtek 2. června 2016 pokračovali naši
čtvrťáčci a páťáčci v poznávacích exkurzích
po našem městě. Tentokrát se seznámili s
budovou,
fungováním
a
některými
pracovníky městského úřadu. Budovou je
provázela paní Edita Dvořáková, místní
matrikářka. Nejprve dětem ukázala obřadní
síň, kterou někteří žáci již znali díky zde
konaným svatbám, vítání občánků či
předávání maturitních vysvědčení. Děti
nejvíce zaujaly obrazy paní Mezerové a
městský prapor, který dosud znaly jen z
obrázků. Během další prohlídky paní
Dvořáková dětem vysvětlila, jak městský
úřad funguje a na jaké odbory se dělí. Děti
nejvíce zaujalo pracoviště naší paní
průvodkyně úřadem – matrika. Paní
Dvořáková dětem vysvětlila, jak funguje
evidence obyvatel. Našim žáčkům se moc
líbilo, když jim vyhledávala kartičky s jejich
jmény.
Malí
návštěvníci
pečlivě
kontrolovali, zda v údajích není nějaká
chyba, ale naštěstí bylo vše v naprostém
pořádku. Cestou z úřadu se děti ještě
zastavily u mramorových desek se jmény
padlých a nezvěstných úpických vojáků z 1.
světové války a památníku obětem druhé světové války.

3. červen 2016: Výlet 5. tříd do Liberce
V pátek 3. června 2016 se žáci obou pátých tříd vydali na výlet do Liberce. Natěšení výletníci
se sešli o půl sedmé ráno na úpickém náměstí. Cesta mírně jim i přes četná zdržení na
opravovaných úsecích rychle utekla. Před půl desátou dorazil autobus do Liberce a po svačině
se děti vydali do areálu IQ Landie. Nejprve pro ně byla připravená téměř hodinová Velká
science show plná rozmanitých pokusů, ohňových a kouřových efektů i vtipných komentářů
pana lektora, kterého nadšené děti odměnily bouřlivým potleskem. Poté se páťáci vydali na
dobrodružnou a naučnou cestu expozicemi GEOlab, Talent, Kosmo, Geo, TUlaborka, Věda
v domě, Vodní svět, Člověk, Živly, Smysly a Solární terasa, v nichž si mohly prohlédnout a
vyzkoušet desítky zajímavých exponátů. Největší úspěch měly cesta do nitra Země, místnost
s absolutní tmou, humanoidní robot Thespian, simulátor vesmírného vozítka Mars Rover,
vesmírný skateboard, vodní stěna a interaktivní fontána s gejzírem, 3D televize a gyroskop –
simulátor vesmírného výcviku. Děti vše nadšeně zkoušely a často je paní učitelky musely
z expozic doslova tahat, aby si stihly prohlédnout i ty další. Výlet se po všech stránkách
vydařil.

3. červen 2016: Beseda s olympijským medailistou Tomášem Goderem
Ne každé město se může pochlubit tím, že
v něm žije olympijský medailista. Tomáš
Goder pochází z Desné, kde již jako malý
školák začal navštěvovat skokanský oddíl.
Postupně se vypracoval ve velmi nadějného
skokana na lyžích a v roce 1991 získal
stříbro na juniorském mistrovství světa. V
soutěži družstev na olympijských hrách
v Albertville byl součástí vítězného týmu.
Při letech v Oberstdorfu v lednu 1992 si
vyskákal dvakrát 4. místo. V březnu 1992 se
zúčastnil mistrovství světa v letech na
lyžích v Harrachově, kde skončil na čtvrtém
místě. Jeho kariéru přerušil pád při letním závodě na
umělé hmotě, při kterém si natřikrát zlomil ruku a její
sešití si vyžádalo 33 stehů.
Tomáš Goder se do Úpice přiženil před dvaceti lety a
žije zde se svou rodinou dosud. Jeho dcera AnnaMarie si k ukončení Základní školy v Úpici na
Lánech připravila o jeho kariéře a skocích na lyžích
absolventskou práci, se kterou jsme ji i jejího otce
pozvali na besedu do loutkového divadla. Oba zde
s našimi žáky besedovali ve středu 3. června 2016.
Pan Goder dětem vyprávěl o své kariéře, životě
vrcholového sportovce a ukázal jim fotografie ze
svého archivu i helmu, boty, rukavice, brýle, lyže a
medaile.

9. červen 2016: Pasování prvňáků na čtenáře
Celý rok provázel krále z písmenkové země
prvňáčky Slabikářem, zpovzdálí sledoval
jejich čtenářské pokroky a až teprve ve čtvrtek
9. června 2016 ho děti uviděly na vlastní oči
v městské knihovně, kde je pasoval na
čtenáře. Nejprve ale paní knihovnice děti
trochu prozkoušela. Povídaly si s ní o tom, 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 z prvňáků četl úryvek z
pohádky, kterou jim pak paní knihovnice
celou dočetla.
Všichni zkoušku zvládli, a tak před
písmenkovým králem Knihomolníkem II.
pěkně po rytířsku poklekli na jedno koleno a
král je poklepáním mečem na rameno

pasoval na čtenáře. Ale to nebylo všechno. Děti dostaly pamětní list, řád čtenáře, spoustu
dalších dárků a kdo měl vyplněnou přihlášku, dostal průkazku do knihovny a mohl si hned
nějakou knihu vypůjčit.

9. červen 2016: Exkurze do bývalé Čapkovy vily
Ve čtvrtek 9. června 2016 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. Děti nejprve prohlédly panely
s fotografiemi rodiny MUDr. Antonína
Čapka. Poté si prošly kanceláře s částí
původního mobiliáře a obdivovaly původní
vitrážové okno. Pak už se naši žáčci nahrnuli
do cely, na kterou se moc těšily, ale mnozí
byli zklamáni, když zjistili, že v cele není
televize, počítač a dokonce ani polštář. Před
zpáteční cestou do školy si děti ještě prohlédly pamětní desku na budově policejní služebny a
odhadovaly, kam až mohla sahat proslulá zahrada pana doktora Čapka.
9. červen 2016: Letní koncertík školního sborečku
Ve čtvrtek 9. června 2016 naši zpěváčci zakončili pod taktovkou paní učitelky Radky
Řehákové další pěveckou sezónu. Pro své rodiče, prarodiče a kamarády uspořádali
v loutkovém divadle „Letní koncertík“, na kterém zaznělo celkem 18 písniček. Všichni si to
společně pěkně užili, i podle ohlasu posluchačů se vystoupení dětí líbilo. Doufáme, že příští
sezóna bude neméně úspěšná.

10. červen 2016: Výlet 2. tříd do Pěnčína
V pátek 10. června 2016 vyrazili druháci do Pěnčína u Jablonce nad Nisou, aby se podívali na
kozí farmu a odhalili tajemství výroby skleněných korálků.
V pěnčínském výletním areálu seznámili tamní pracovníci děti s celým postupem výroby
skleněných korálků. Žáci se dozvěděli, z čeho se korálky vyrábí, navštívili mačkárnu,
šitlovnu, rumplárnu i brusírnu. Zhlédli také film o kozí farmě a o postupu výroby sýrů.
Nechyběla ani ochutnávka kozích a ovčích sýrů, tvarohů či jogurtů. Někteří výletníci si
nakoupili sýry i domů. Nejvíc se jim v areálu líbila zvířátka ve výbězích – ovečky, husy,
perličky, oslík či páv.
Zábavná byla korálková tvůrčí dílna. Každý z druháků 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
vyjížďka výletním vláčkem z Pěnčína na Krásnou. Tam paní průvodkyně výletníky seznámila
s příběhem o doktoru Kittelovi. Viděli jeho dům a sanatorium a pak si prohlédli kostel sv.
Josefa a léčivou studánku.
10. červen 2016: Ukončení sběrových soutěží

Odměnou nejlepším bude opět finanční příspěvek na výlet či exkurzi: 1. místo – 1.200,- Kč;
2. místo – 900,- Kč; 3. místo – 600,- Kč; 4. místo – 400,- Kč a 5. místo – 200,- Kč. Na závěr
školního roku budou vyhodnoceni a odměněni i nejlepší sběrači v rámci jednotlivých tříd.
Podmínkou je minimálně 100 kg doneseného papíru.
Celkem jsme již sebrali 24 246,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 82,47
kg. Pro porovnání v loňském roce jsme měli sesbíráno 29 603,0 kg s průměrem 102,08 kg na
žáka. Dohromady jsme také sesbírali 49 409 vybitých baterií (vloni to bylo 54 697).
Konečné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
1. 4.B
211,45 kg/žáka
Natálie Košková
3 430,0 kg
2. 7.A
141,61 kg/žáka
Milan Ševc 2 350,0 kg
3. 2.B
106,00 kg/žáka
Adriana Davidová
1 330,0 kg
4. 2.A
104,31 kg/žáka
Ondřej Lokvenc
405,0 kg
5. 1.A
102,05 kg/žáka
Ondřej Kulhavý
1 768,0 kg
6. 5.A
100,47 kg/žáka
Petr Vrána
1 416,0 kg
7. 3.B
85,14 kg/žáka Adam Marič 1 246,0 kg
8. 9.A
77,32 kg/žáka Andrea Čudková
1 060,0 kg
9. 4.A
60,83 kg/žáka Veronika Nyklíčková 520,0 kg
10. 6.A
56,24 kg/žáka Leona Kubasová
452,0 kg
11. 3.A
45,57 kg/žáka Jan Čáp
240,0 kg
12. 1.B
38,83 kg/žáka Lucie Zahradníková 440,0 kg
13. 5.B
25,70 kg/žáka Jan Hruška 347,0 kg
14. 8.A
20,00 kg/žáka Anna Skřivánková 260,0 kg
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
1. Natálie Košková (4.B)
3 430,0 kg
2. Milan Ševc (7.A)
2 350,0 kg
3. Ondřej Kulhavý (1.A)
1 768,0 kg
4. Petr Vrána (5.A)
1 416,0 kg
5. Adriana Davidová (2.B)
1 330,0 kg
6. Adam Marič (3.B)
1 246,0 kg
7. Andrea Čudková (9.A)
1 060,0 kg
8. Anna Jiroušková (4.B)
723,0 kg
9. Kateřina Šrytrová (2.B)
521,0 kg
10. Veronika Nyklíčková (4.A) 520,0 kg
Sběr vybitých baterií:
1. Leona Kubasová (6.A)
2. Jiří Šťovíček (9.A)
3. Diana Kuťáková (2.A)
4. Jakub Káža (2.B)
5. Natálie Košková (4.B)
6. Milan Ševc (7.A)
7. Adam Špringer (4.A)
8. Klára Zárubová (5.B)
9. Petr Vrána (5.A)
10. Dominik Manych (3.A)

10 062 ks
8 476 ks
5 066 ks
4 878 ks
4 595 ks
2 500 ks
2 382 ks
2 299 ks
2 237 ks
1 720 ks

Dohromady jsme letos sesbírali 24 508 plastových lahví (vloni to bylo 30 941) a 55 099
plastových kelímků (vloni to bylo 62 799).
Sběr plastových lahví

1. Jakub Káža (2.B)
6 035 ks
2. Štěpán Rykr (3.B)
5 833 ks
3. Leona Kubasová (6.A)
2 492 ks
4. Ondřej Kulhavý (1.A)
1 787 ks
5. Adéla Hrdinová (2.B) 1 310 ks
6. Vojtěch Synáč (2.A) 1 168 ks
7. Petr Vrána (5.A)
1 150 ks
8. Andrea Čudková (9.A)
989 ks
9. Petr Hruška (5.B)
898 ks
10. Adam Marič (3.B) 650 ks
Sběr plastových kelímků
1. Petr Vrána (5.A)
6 367 ks
2. Nela Špringerová (4.B)
6 162 ks
3. Sabina Kubasová (4.A)
5 899 ks
4. Diana Kuťáková (2.A)
5 270 ks
5. Štěpán Rykr (3.B)
4 680 ks
6. Anna Jiroušková (4.B)
3 350 ks
7. Renata Galuščáková (9.A) 3 159 ks
8. Vojtěch Synáč (2.A) 2 562 ks
9. Lukáš Pecháček (3.A)
2 555 ks
10. Jiří Šťovíček (9.A) 2 088 ks
Dohromady jsme letos sesbírali 241 308 plastových víček (vloni to bylo 265 486) a 579 280
kovových víček (vloni to bylo 464 020).
Sběr plastových víček
1. Adam Marič (3.B) 24 416 ks
2. Petr Vrána (5.A)
21 451 ks
3. Dominik Manych (3.A)
16 135 ks
4. Natálie Košková (4.B)
14 115 ks
5. Jakub Janků (2.B)
10 831 ks
6. Nela Špringerová (4.A)
9 638 ks
7. Lena Šťovíčková (1.B)
9 055 ks
8. Milan Ševc (7.A)
8 200 ks
9. Sabina Kubasová (4.A)
6 800 ks
10. Andrea Zárubová (5.B)
5 937 ks
Sběr kovových víček
1. Karolína Matysková (7.A) 122 000 ks
2. Tomáš Urban (2.A) 98 100 ks
3. Dominik Manych (3.A)
32 713 ks
4. Natálie Frydrychová (3.B) 24 550 ks
5. Tereza Zárubová (5.B)
24 088 ks
6. Petr Hruška (5.B)
23 000 ks
7. Pavel Benko (8.A) 21 500 ks
8. Tomáš Kuťák (6.A) 21 242 ks
9. Anna Zavoralová (2.A)
17 460 ks
10. Sabina Kubasová (4.A)
14 834 ks
13. červen 2016: Soutěž o nejlepšího anglického osmisměrkáře 5. ročníku

Souboje milovníků anglického jazyka uzavřela pro tento školní rok soutěž o nejlepšího
anglického osmisměrkáře 5. tříd, kterou paní učitelka Silvie Žďárská uspořádala 13. června
2016. S hledáním anglických slovíček si nejlépe poradila a v soutěži tudíž zvítězila Markéta
Vaculovičová z 5.A.

14. červen 2016: Michaela Hájková a David Hejna vítězi turnaje ve stolním fotbálku
Již podesáté se na naší škole
uskutečnil celoroční turnaj
ve
stolním
fotbálku.
Tentokrát se do něho
přihlásilo 17 dvojic z řad
žáků 5. až 9. ročníku.
Losováním byly tyto dvojice
rozděleny do čtyř skupin.
V rámci nich hrála každá
dvojice
s každou
jeden
zápas. První čtyři dvojice
postoupily do vyřazovací
části. V ní se hrálo na dva
vítězné zápasy. Především finále a série o 3. místo byly plné nervů drásajících střetnutí. Těmi
nejlepšími se nakonec stali Michaela Hájková a David Hejna z 8.A, kteří ve finále porazili 7 :
10, 10 : 7 a 10 : 9 Michala Černého a Filipa Kaplana z 7.A. Bronzové medaile získali Martin
Mencl a Pavel Sobolík z 7.A.

15. červen 2016: Beseda o hlavolamech
Sedmnáctiletý Matěj Grohmann navštívil během
středy 15. června 2016 všechny třídy 2. stupně a
ukázal, že je opravdovým mistrem ve skládání
Rubikovy kostky Ve všech třídách se mu ji povedlo
složit do 10 sekund. Není divu, co se týká průměru na
soutěžích, je nejlepší v ČR. Kromě Rubikovy kostky
předvedl i jiné hlavolamy a samozřejmě je také složil.
Na řadu se dostaly také dotazy žáků, které Matěj
velmi ochotně zodpověděl.

21. červen 2016: Nejlepší žáci ve vědomostních a dovednostních soutěžích
Oproti předešlým letům bylo pořadí na čele soutěže o nejlepšího žáka ve vědomostních a
dovednostních soutěžích daleko napínavější. Prvenství díky svým výborným výsledkům
v matematických soutěžích získala Tereza Mědílková z 5.B. O pouhé dva body za ní skončila
Kristýna Kuhnová rovněž z 5.B, kapitánka naší úspěšné hlídky mladých zdravotníků.
Pomyslná bronzová medaile za školní rok 2015/16 patří Danielu Markovi z 9.A.

Pořadí nejlepších:
1.
Tereza Mědílková (5.B)
55 b.
2.
Kristýna Kuhnová (5.B)
53 b.
3.
Daniel Marek (9.A) 51 b.
4.
Lukáš Kejzlar (8.A) 38 b.
5.
Jiří Šťovíček (9.A) 36 b.
6.
Eliška Mesnerová (7.A)
34 b.
7.
Michal Černý (7.A) 30 b.
8.
Tomáš Hofman (7.A) 26 b.
9.
Simona Knížová (9.A)
25 b.
10.
Daniela Maršíková (6.A)
24 b.
11.
Veronika Hlavicová (6.A) 23 b.
12.
Kateřina Šprincová (9.A)
20 b.
13.
Anna Skřivánková (8.A)
18 b.
14.
Renata Galuščáková (9.A) 14 b.
15.
Anna Marie Řeháková (8.A) 12 b.
16.
Kristýna Jakubčaninová (6.A)
11 b.
17. – 20.
Simona Billiová (9.A)
10 b.
Barbora Hilschová (9.A)
10 b.
Tomáš Kuťák (6.A) 10 b.
Petr Vrána (5.A)
10 b.
21. červen 2016: Nejlepší žáci školy za 2. pololetí školního roku 2015/2016
Nejlepší žáci 1. ročníku:
 Nikol Anna Hejnová, Ondřej Kulhavý (oba 1.A)
 Kateřina Lokvencová, Lena Šťovíčková (obě 1.B)
1. stupeň:
1.
Kristýna Kuhnová (5.B)
73 b.
2.
Karolína Řeháková (4.A)
70 b.
3.
Anna Nyklíčková (3.B)
63 b.
4.
Andrea Zárubová (5.B)
62 b.
5.
František Kuhn (3.B) 60 b.
6.
Barbora Peterová (4.A)
59 b.
7.
Tereza Tláskalová (5.B)
57 b.
8.
Petra Havlová (4.A) 56 b.
9.
Tereza Mědílková (5.B)
55 b.
10.
Tereza Wernerová (2.B)
55 b.
11.
Viktorie Vylíčilová (4.A)
53 b.
12.
Vojtěch Petera (4.A) 53 b.
13.
Natali Luštincová (4.A)
52 b.
14. – 15. Erika Danko (2.A) 51 b.
Tereza Jakubčaninová (3.B) 51 b.
16. – 17. Natálie Košková (4.B) 51 b.
Veronika Vavrušová (2.B) 51 b.
18.
Marina Zajacová (4.B)
51 b.

2. stupeň:
1.
Eliška Mesnerová (7.A)
2.
Renata Galuščáková (9.A)
3.
Jiří Šťovíček (9.A) 69 b.
4.
Anna M. Řeháková (8.A)
5.
Daniel Marek (9.A) 54 b.
6.
Barbora Hilschová (9.A)
7.
Vendula Korubová (9.A)
8. – 9. Karolína Matysková (7.A)
Anna Skřivánková (8.A)
10.
Michal Černý (7.A) 41 b.
11.
Leona Kubasová (6.A)
12.
Eliška Žlůvová (9.A) 40 b.
13.
Anita Čapková (7.A) 36 b.
14. – 15. Bára Procházková (8.A)
Karolína Součková (8.A)
16.
Nikola Winklerová (6.A)
17.
Veronika Hlavicová (6.A)

99 b.
87 b.
68 b.
49 b.
49 b.
44 b.
44 b.
41 b.

35 b.
35 b.
34 b.
31 b.

24. červen 2016: Výlet pro nejlepší žáky školy
Koncem školního roku již tradičně
jezdíme s nejlepšími žáky školy na
jednodenní
výlet.
Nejtěžším
„oříškem“ je vždy připravit program
tak, aby si to užili současně mladší i
starší žáci. Letos jsme s dětmi
vyrazili do FAJNPARKU v Chlumci
nad Cidlinou, což je nově otevřený
zábavní park. V průběhu několika
hodin se zde menší žáci opravdu
vydováděli – skákali na různých
trampolínách,
jezdili
autíčky,
vzdušnými děly stříleli molitanové
míčky a využívali mnoho dalších originálních atrakcí. Pouze to obrovské vedro, to dávalo
dětem „zabrat“. Ale naštěstí zde byla vodní děla, takže děti po sobě stříkaly a své rozpálené
hlavy si tak pravidelně ochlazovaly.
A zatímco si menší děti užívaly zábavného parku, vydali se starší žáci do nedaleké Kutné
Hory, středověkého města známého především těžbou stříbra, kde jejich cílem byly
zpřístupněné hlubinné doly. Protože měli prohlídku zamluvenou až na 12.30, využili volný
čas a vydali se nejdříve na místní bobovou dráhu, která je nejdelší v Česku. Spokojeni a dobře
naladěni pak druhostupňáci vyrazili do Českého muzea stříbra v centru Kutné Hory. Tady si
navlékli bílé pláště, helmy se svítilnou a s průvodci jsme vyrazili do úzkých a mnohdy i
nízkých štol v podzemí, kde se ve středověku těžila stříbrná ruda. Dole v dole byly sice
stísněné podmínky, ale zážitek to byl pro všechny zajímavý.
Cestou zpátky pak vyzvedli ve FAJNPARKU sice unavené, ale spokojené mladší spolužáky a
vyrazili domů.

29. červen 2016: Rozloučení s žáky 9. A
Předposlední den školního roku, ve středu 29. června 2016, jsme se slavnostně rozloučili se
žáky 9.A. Slavnostní rozloučení proběhlo ve školní jídelně za účasti rodin a přátel absolventů,
zaměstnanců školy a zástupců vedení města Úpice a místní knihovny. Žáci 9.A si připravili
bohatý program složený z recitací básní, zpěvu písní, vzpomínání na léta strávená na naší
škole a děkování rodičům i zaměstnancům naší školy. Obzvlášť dojemné bylo loučení
absolventů s třídní učitelkou Mgr. Šárkou Kratochvílovou, která odchází na rodičovskou

dovolenou. Přítomné velmi překvapila báseň Víta Pulcharta složená na učitelský sbor a
doprovázená sborovým „Děkujeme!“ všech deváťáků po každé sloce. Po zaznění společné
písně jsme se se třídou plnou výborných žáků i sportovců, aktivních sběračů druhotných
surovin i reprezentantů v kultuře definitivně rozloučili.

