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POČTY TŘÍD A ŽÁKŮ, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, PRACOVNÍCI
ŠKOLY, ŠKOLSKÁ RADA
Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo naši školu 304 žáků. Žáci byli vyučováni v 15
třídách. Oproti minulému školnímu roku se počet tříd o jednu zvýšil. Při škole opět
fungovala školní družina rozdělená do tří oddělení, do kterých docházelo 90 dětí, školní
klub sdružující 80 dětí a nabízející 12 zájmových útvarů, do kterých docházelo 208 žáků, a
školní jídelna schopná připravit denně až 450 obědů.
Žáci 1. až 9. ročníku byli vzděláváni podle ŠVP Blahováček, který byl doplněn, pozměněn
a znovu vydán 1. září 2016.
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. Pro žáky ohrožené školními neúspěchy
byly vypracovávány plány pedagogické podpory. Probíhaly také konzultace s rodiči
týkající se individuálních vzdělávacích plánů i plánů pedagogické podpory 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. Na škole působí několik
asistentů pedagoga, kteří se věnují žákům se třetím stupněm podpůrných opatření.
Celkem ukončilo základní vzdělávání 18 žáků, z toho 16 žáků z 9. ročníku a jeden žák z 8.
ročníku a jedna žákyně ze 7. ročníku. Žáci byli umístěni následovně: 33% žáků bylo přijato
na studijní obory středních škol (dva žáci na střední školy technického zaměření a čtyři
žáci na ostatní střední školy). Dalších 12 žáků bude pokračovat ve studiu oborů středních
odborných učilišť. Šest žáků (tj. 14% žáků pátých tříd) bylo přijato ke studiu víceletého
gymnázia.
K zápisu do 1. tříd přišlo celkem 62 dětí. Do 1. tříd bylo přijato 44 žáků (z toho 11 dětí
s odkladem z předchozího roku) a 18 žákům byl dán odklad.

PŘEHLED TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
Třída

Třídní učitel (ka)

Celkem za školu:

Celkový počet žáků Dívek Chlapců
307

158

149

I. A

Mgr. Radka Řeháková

25

16

9

I.B

Mgr. Veronika Prouzová

24

13

11

II. A

Hana Plašilová, DiS.

21

7

14

II.B

Mgr. Eva Prouzová

19

9

10

III. A

Mgr. Blanka Pavlásková

23

9

14

III. B

Šárka Jánošíková

23

12

11

IV. A

Mgr. Jana Hájková

22

14

8

IV. B

Mgr. Kateřina Hanková

22

12

10

V.A

Mgr. Lenka Antošová

24

12

12

V.B

Andrea Balcarová

20

13

7

223

117

106

Celkem za I. stupeň:
VI. A

Mgr. Renata Kafková, Ph.D. 11

6

5

VI. B

Mgr. Petra Báčová

20

10

10

VII. A Mgr. Silvie Žďárská

20

13

7

VIII. A PaedDr. Věra Nývltová

17

5

12

16

7

9

84

41

43

IX. A

Ing. Jitka Pulkrábková

Celkem za II. stupeň:

PRACOVNÍCI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
V kolektivu zaměstnanců školy došlo před začátkem letošního školního roku k řadě změn.
Na naší škole přestaly působit učitelky 1. stupně Mgr. Daniela Mikešová a Mgr. Eliška
Pulkrabová, Mgr. Šárka Kratochvílová odešla na mateřskou dovolenou a dlouholetý učitel
tělesné výchovy a předmětu člověk a svět práce, pan Václav Král, odešel do starobního
důchodu. Jako učitelky 1. stupně nově nastoupily Mgr. Kateřina Hanková, Šárka
Jánošíková a Andrea Balcarová. Na 2. stupni začali učit Mgr. Lenka Antošová a Martin
Maršík.
Ke změnám v kolektivu zaměstnanců došlo tentokrát i během školního roku. Mgr.
Antošová odešla v únoru 2017 na mateřskou dovolenou, její úvazek byl rozdělen mezi
ostatní vyučující 2. stupně a asistentku pedagoga Bc. Radku Štěpánskou. V únoru 2017

odešla do starobního důchodu dlouholetá vedoucí školní družiny paní Věra Páslerová. Tým
pracovnic školní družiny posílila paní Eva Jörková. Od ledna 2017 působí na naší škole
školní psycholožka Mgr. Lenka Mikesková.
Na škole působily tři asistentky pedagoga. Nově na této pozici pracovaly paní Milena
Dostálová a Bc. Marie Suková.
Konkrétní personální obsazení pracovních míst přináší následující přehled:
Celkem: 34 zaměstnanců (z toho 29 žen)
z toho: 25 pedagogických pracovníků
(z toho 1 psycholožka, 3 vychovatelky a 3 asistentky pedagoga)
1 hospodářka
4 správní zaměstnanci
4 zaměstnanci ve školní jídelně
Pedagogičtí pracovníci:
titul, jméno a příjmení

funkce a hlavní vyučované předměty

Mgr. Martin Zakouřil

ředitel
učitel na II. stupni, zeměpis

Mgr. Martin Dytrych

statutární zástupce
učitel na II. stupni, matematika

Mgr. Lenka Antošová

učitelka na II. stupni, český jazyk; mateřská dovolená

Mgr. Petra Báčová

výchovná poradkyně
učitelka na II. stupni, český jazyk + občanská výchova

Andrea Balcarová

učitelka na I. stupni

Ing. Jaromír Beránek

metodik ICT
učitel na II. stupni, přírodopis +ICT

Mgr. Jana Hájková

učitelka na I. stupni

Mgr. Kateřina Hanková

učitelka na I. stupni

Šárka Jánošíková

učitelka na I. stupni

Mgr. Renata Kafková, Ph.D. učitelka na II. stupni, německý jazyk + dějepis
Mgr. Šárka Kratochvílová

mateřská dovolená

Martin Maršík

učitel na II. stupni, tělesná výchova + člověk a svět práce

PaedDr. Věra Nývltová
Mgr. Blanka Pavlásková

metodik prevence
učitelka na II. stupni, fyzika + chemie + matematika
učitelka na I. stupni

Hana Plašilová, DiS

učitelka na I. stupni

Mgr. Eva Prouzová

učitelka na I. stupni

Mgr. Veronika Prouzová

učitelka na I. stupni

Ing. Jitka Pulkrábková

učitelka na II. stupni, matematika + chemie + výtvarná
výchova

Mgr. Radka Řeháková

učitelka na I. stupni

Mgr. Silvie Žďárská

učitelka na II. stupni, anglický jazyk

Asistenti pedagoga:

Milena Dostálová
Bc. Marie Suková
Bc. Radka Štěpánská

Ve školním roce 2016/2017 se pedagogové zúčastnili 14 akcí v rámci dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků. Zaměřeny byly převážně na výuku cizích jazyků,
zajímavé metody výuky v matematice a čtenářskou gramotnost.
Školní družina:
Věra Páslerová
Eva Jansová
Veronika Kulhavá Páslerová
Eva Jörková
Školní klub:
Martina Šrollová

vedoucí vychovatelka; starobní důchod
vychovatelka; vedoucí vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka

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
Dle rozhodnutí starosty Města Úpice má školská rada šest členů. Volby do školské rady
proběhly 12. listopadu 2014 (zástupci pedagogů) a 13. listopadu 2014 (zástupci rodičů
žáků). Z důvodu mateřských povinností Mgr. Šárky Kratochvílové proběhly 25. srpna
2016 doplňkové volby člena školské rady za pedagogické pracovníky. Od tohoto termínu
tak 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.
 Žďárská Silvie, Mgr.
Spolupráce mezi školskou radou a školou fungovala výborně.

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Chování:
2. stupeň
3. stupeň

I. pololetí
1 (0,3 %)
3 (1,0 %)

II. pololetí
14 (4,6 %)
0 (0,0 %)

Omluvené absence:
I. pololetí:
12 104 (průměr na jednoho žáka: 39,82)
II. pololetí: 16 634 (průměr na jednoho žáka: 54,72)
Neomluvené absence:
I. pololetí: 43 (průměr na jednoho žáka: 0,35)
II. pololetí: 12 (průměr na jednoho žáka: 0,12)
Prospěch na konci školního roku:

Třída Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo
I.A
I.B
II.A

24
24
20

22
22
12

2
2
7

0
0
1

II.B
III.A
III.B
IV.A
IV.B
V.A
V.B
VI.A
VI.B
VII.A
VIII.A
IX.A

18
24
25
21
24
23
19
11
20
19
17
16

15
14
15
7
17
13
10
0
6
3
5
5

3
9
9
14
4
9
9
7
13
14
10
11

0
1
1
0
3
1
0
4
1
2
2
0

VOLNOČASOVÉ A PREVENTIVNÍ AKTIVITY, ŠKOLNÍ KLUB
Na škole realizujeme podobně jako v letech minulých Minimální preventivní program.
Školní metodička prevence PaedDr. Věra Nývltová vytvořila Krizový plán školy a podílela
se na organizaci řady preventivních akcí, z nichž nejvýznamnější byl program na zlepšení
vtahů ve třídě VI.B.
Od ledna 2017 působí na naší škole školní psycholožka Mgr. Lenka Mikesková, která
spolupracuje i na pořádání preventivních akcí. V červnu 2017 uspořádala celodenní
preventivní akce pro I. a II. stupeň.
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
 individuální konzultace dle dohody
 psycholog – individuální konzultace
 spolupráce s oblastní charitou – program „ZVONEK“ (pomoc s domácí
přípravou v domácím prostředí)

Preventivní akce uskutečněné ve školním roce 2016/2017:
1. stupeň:


4. ročník: dopravní výchova – v rámci ČJS

2. stupeň:


6. ročník: program, který se zabývá bojem proti alkoholu, program o kyberšikaně
(součást preventivního kurzu)



7. ročník: program na téma denní režim a nebezpečí anorexie a bulimie s filmem
„Lehká jako dech“



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



9. ročník: přednáška na téma 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:


ANGLICKÝ JAZYK (5. ročník) – vedoucí: Mgr. Silvie Žďárská



ANGLICKÝ JAZYK (6. ročník) – vedoucí: Mgr. Silvie Žďárská



ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ (2. ročník) – vedoucí: Mgr. Veronika Prouzová



BASKETBAL (7. – 9. ročník) – vedoucí: Martin Maršík



HRÁTKY S ANGLIČTINOU (3. ročník) – vedoucí: Mgr. Veronika Prouzová



CVIČENÍ VŠESTRANNOSTI SOKOL (dívky z 1. – 9. ročníku) – vedoucí: Lenka
Machová



CVIČENÍ VŠESTRANNOSTI SOKOL (chlapci z 1. – 9. ročníku) – vedoucí: Ing.
Martin Just



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



LOUTKOVÉ DIVADLO (6. – 9. ročník) – vedoucí: Pavel Kubíček



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



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



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



PSANÍ VŠEMI DESETI (6. – 9. ročník) – vedoucí: Mgr. Silvie Žďárská



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



VÝTVARNÝ KROUŽEK (3. – 5. ročník) – vedoucí: Mgr. Veronika Prouzová



ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK (4. – 9. ročník) – vedoucí Martina Šrollová

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
Během letních prázdnin zakoupila škola další dvě interaktivní tabule, které jsou nově ve
třídách II.B a VII.A. Interaktivních tabulí tak máme ve škole již sedm, v dalších třídách
pak k výuce slouží i dataprojektory.
Částečně obnoveno a rozšířeno bylo i vybavení výpočetní technikou, když škola zakoupila
13 nových počítačů.
Z rozpočtu zřizovatele Města Úpice byly opraveny dveře z budovy 2. stupně směrem na
dvůr za školou.
V posledních letech škola hodně investuje i do nového nábytku. Do několika tříd byly
zakoupeny nové lavice a židle a do několika učitelských kabinetů byl pořízen nový
nábytek. Každoročně škola – nejen o prázdninách – nakupuje dle aktuálních finančních
možností rovněž nové učební pomůcky – nástěnné mapy, knižní pomůcky, obrazové
materiály, modely apod.

PREZENTACE A AKCE ŠKOLY
I v letošním školním roce pokračovalo vydávání školního časopisu „Trhlej svět“, na
jehož vytváření se podíleli především členové redakční rady Mgr. Martin Zakouřil, Mgr.

Martin Dytrych, Mgr. Eva Prouzová, Mgr. Veronika Prouzová, Mgr. Silvie Žďárská, Eva
Jansová a žákyně 7.A Nikola Winklerová. „Trhlej svět“ vycházel opět každý měsíc, letos
škola vydávala jubilejní 15. ročník svého periodika.
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.
S ohledem na popularitu sociálních sítí a požadavky na snadnou a rychlou dostupnost
informací zřídila škola vlastní profil na sociální síti Facebook.
Pokračovala také úspěšná spolupráce s Televizí JS („Účko“), jež kromě klasických
reportáží o významných akcích naší školy přinášela i „Zprávičky ZŠ Břatří Čapků“.
Reportáže a „Zprávičky“ připravovaly Agáta Hebká (6.B), Veronika Hlavicová (7.A),
Eliška Mesnerová (8.A) a Anna Marie Řeháková (9.A). Na práci pro Televizi JS se
významně podílel zástupce ředitele Mgr. Martin Dytrych.
Do sedmého 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. Všechny reportáže Blahovka TV mohli zájemci sledovat
na webových stránkách školy, od letošního školního roku navíc v lepší kvalitě, neboť je
bylo možno spustit přes kanál Youtube.
Nemalý zájem vyvolaly i akce určené pro širokou veřejnost, které naše škola pořádala buď
samostatně, či ve spolupráci s dalšími partnery. Nejhojněji navštívenou akcí letošního
školního roku byl Den otevřených dveří pořádání u příležitosti 125. výročí založení školy.
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 a tvořivě strávili mnoho hezkých chvil. Nemálo návštěvníků
přilákala školička nanečisto. Značnému zájmu veřejnosti se již tradičně těšily sportovní
akce Úpická laťka a čtvrtý ročník florbalového ZADY Cupu. Kultury milovné
spoluobčany potěšila četná vystoupení školního sborečku „Blahováčku“, výtvarná soutěž
„Rozesmátý svět“, výstavy fotografií našich bývalých žáků ve školní jídelně i výstavky
drobnějších prací žáků současných tamtéž.

11. až 15. červenec 2016: Tábor školní družiny
Plnění tlapiček, hry, soutěže, lanové centrum nebo jízda vyhlídkovým vláčkem – nejen na
tyto aktivity se těšili účastníci pětidenního tábora školní družiny, který se konal od pondělí
11. července do pátku 15. července 2016.
V pondělí 11. července se paní vychovatelky Věra Páslerová, Eva Jansová a paní Martina
Šrollová spolu s 27 táborníky sešli u školy a během následující hodiny a půl se dopravili na
Hoffmannovu boudu v Janských Lázních, která se již pošesté stala jejich dočasným
domovem. Všichni se nejprve ubytovali, vybalili věci a hned po obědě spěchali směrem k
lanové dráze na Černou horu. Jízda lanovkou byla pro všechny velkým zážitkem. S
krátkou občerstvovací zastávkou na Černé boudě se výletníci vydali pěšky zpět na
Hoffmannovu boudu. Během cesty plnili tlapičku mlčení, podle očekávání se ne všem
táborníkům povedla splnit, takže o veselé momenty nebyla nouze. Před večeří si děti ještě
stihly zasoutěžit ve slalomu.
Úterní dopoledne bylo ve znamení deště, proto organizátorky zvolily alternativní program
a táborníci soutěžili v chatě. Kroužkovaná i provazová všechny moc bavila. Po obědě se
počasí umoudřilo, a tak se děti vydaly k lanovému centru splnit další tlapičku – tentokrát
zručnosti. Z lanového centra se později vydaly přes janskolázeňskou kolonádu k Pramenu
lásky, kde splnily další z řady soutěží – číselnou. Pak už následovala procházka zpět
na Hoffmannovu boudu, večeře a osobní volno.
Ve středu dopoledne táborníci vyšli na velmi příjemnou procházku na Zlatou vyhlídku, kde
vystoupali na rozhlednu. Při zpáteční cestě sbírali borůvky a hráli šipkovanou. Samozřejmě
nemohl chybět poklad, který u chaty všichni hledali a nakonec i našli. Po poledním klidu
vyrazil tábor k lázeňské kolonádě, kde měly děti krátký rozchod, občerstvily se zmrzlinou
nebo se napily z léčivého pramenu. Zpátky do kopce se jim moc nechtělo, ale i to zvládly.
Denní program zakončily večeří a další soutěží – lístečkovou.
Čtvrteční den byl celý deštivý, zachmuřený a zimomřivý. Dopolední program obstaral
karneval. Při promenádě masek mohl každý táborník předvést svoji zakoupenou či
vlastnoručně vyrobenou masku. Děti si zahrály mířenou a nasmály se při pantomimě, kdy
skupinky předváděli vylosované zvíře. Po obědě proběhlo vyhodnocení karnevalu a
rozdávání odměn odměny. Všichni s napětím očekávali, jaké počasí bude odpoledne. Stále
foukalo, pršelo, ale i přesto děti u boudy vyzvedl vyhlídkový vláček. V polovině cesty
výletníky zbrzdil spadlý strom, který ležel přes cestu. Téměř hodinu tak seděly ve vláčku a
pozorovaly, jak přivolaní pracovníci strom odstraňují. Poté cesta vláčkem pokračovala k
Modrokamenné boudě a zpět. Po návratu na chatu si táborníci ještě stihli zahrát
překážkovou. Po večeři paní vychovatelky vyhodnotily všechny soutěže a odměnily
medailisty. Ale do postele se tentokrát ještě nešlo. Konečně jeden večer nepršelo, a tak se
uskutečnila již několik dní netrpělivě očekávaná stezka odvahy. Každý táborník musel ve
tmě sám obejít celou chalupu a splnit tak tlapičku odvahy.
V pátek ráno stále pršelo, a tak si děti výjimečně mohly přispat. Po snídani si všichni
sbalili věci a vzorně uklidili pokoje. Paní vychovatelky ještě vyhlásily tlapičky a rozdaly
poslední odměny. Po obědě paní majitelka překvapila děti milou pozorností – všichni
táborníci dostali na rozloučenou borůvkový koláč. Na rozloučenou děti poděkovaly všem,
kteří se o ně po pět dní vzorně starali, a utíkaly na autobus. O půl čtvrté už všechny
táborníky u školy vítaly jejich rodiny a rozléhalo se překotné sdělování dojmů.

ZÁŘÍ

1. září 2016: Slavnostní uvítání prvňáčků
Ve čtvrteční ráno 1. září 2016 svítilo dětem na jejich první cestu do školy sluníčko.
Svátečně nastrojené prvňáčky se zbrusu novými aktovkami na zádech a s očekáváním
v očích i jejich rodiče přivítali ve vyzdobené školní jídelně ředitel školy Martin Zakouřil,
úpický místostarosta pan Radim Fryčka, ředitelka městské knihovny paní Jana Šimková a
především nové paní učitelky. Všichni dětem popřáli, aby je škola bavila a chodily do ní
rády, aby se brzy kamarádily nejen s písmenky, ale také aby ve škole našly spoustu nových
kamarádů. S kornoutem plným sladkostí a pamětním listem si je paní učitelky odvedly do
tříd a z předškoláčků se stali školáci.
Třídu 1.A navštěvuje 25 žáků, z toho je 9 chlapců a 16 dívek. Třídní učitelkou 1.A je Mgr.
Radka Řeháková. Třídu 1.B navštěvuje 24 žáků, z toho je 11 chlapců a 13 dívek. Třídní
učitelkou 1.B je Mgr. Veronika Prouzová.

6. září 2016: Konkurz na redaktorky, redaktory a kameramany Blahovka TV
V úterý 6. září 2016 proběhl konkurz na redaktorky, redaktory a kameramany školní
televize Blahovka TV. Uchazeči museli prokázat schopnost zřetelně a srozumitelně hovořit
na mikrofon, respektive základy práce s kamerou.
Z uchazečů na místa redaktorek a redaktorů byli vybráni: Petra Havlová (5.A), Agáta
Hebká (6.B), David Hejna (9.A),Veronika Hlavicová (7.A), Eliška Mesnerová (8.A), Anna
Marie Řeháková (9.A), Karolína Řeháková (5.A), Pavlína Šlechtová (5.B), Tereza
Tláskalová (6.B) a Nikola Winklerová (7.A). Z uchazečů na místa kameramanů byli
vybráni: Tomáš Kuťák (7. A) a Filip Turek (7.A). Tým Blahovky TV pracoval v tomto
školním roce pod vedením Elišky Mesnerové. Z učitelského sboru se práci pro školní
televizi věnovali především Jaromír Beránek, Martin Dytrych a Martin Zakouřil.
Všechny reportáže Blahovka TV mohou zájemci o dění na ZŠ Bří Čapků sledovat na
webových stránkách školy. Od tohoto školního roku byly navíc reportáže dostupné v lepší
kvalitě, neboť je možné spustit je přes youtube.

7. až 9. září 2016: Kurz pro zlepšení vztahů ve třídě VI.B
Na tři dny se domovem osmnácti žáků VI. B a paní učitelek Věry
Nývltové a Jitky Pulkrábkové stala chata Betyna v Peci pod
Sněžkou. Program pobytu byl zaměřený na zlepšení vztahů ve
třídě. Nádherné, na toto období na horách nezvykle horké počasí,
přálo plnění rozličných úkolů jednotlivců, dvojic, trojic, šestic,
případně celé skupiny. První den po ubytování, seznamovacích
hrách a po dobrém obědě, vyrazili všichni na cestu do Pece pod
Sněžkou, při které v rámci hry „šipkovaná“ plnili řadu úkolů
a také hledali poklad. Nejvíce však byli natěšeni na pobyt
v Relaxparku, který se mohl uskutečnit díky sponzorovi, panu
Jiřímu Karlíkovi, a Tereze Tláskalové z VI. B, jež sponzorství
zprostředkovala. Děti
se vyřádily na bobové dráze,
na skluzavkách, trampolínách a lanovém hradu. Následovalo ještě
několik her „ledolamek“. Po večeři děti znovu pospíchaly ven,
tentokrát do lesa, do stínu. Povídaly si s paními učitelkami
o Krkonošském národním parku, jeho smyslu, o zvířatech a rostlinách.
Druhý den po snídani při procházce do Obřího dolu děti plnily další úkoly. Po obědě je
čekal velký úkol – rozhodly se vystoupat na Růžohorky. Cestou zpátky nechyběly hry
a soutěže, aby cesta lépe ubíhala. Poměrně náročnou trasu zvládli všichni, i ti, kteří měli
nějaké drobné zdravotní znevýhodnění.
Páteční ráno šesťáci strávili u Studniční boudy. Na programu byly soutěže v družstvech a
hry zaměřené na vztahy ve třídě, vzájemné pochopení a toleranci. Následovalo
vyhodnocení kurzu a rozdávání drobných odměn. Zbytek dopoledne byl ve znamení úklidu
a závěrečného balení a po obědě vyrazila celá výprava domů do Úpice.
Přestože paní učitelky řešily během pobytu drobné problémy, žáci přistupovali k různým
aktivitám s radostí a užili si spousty legrace. Věříme, že budou dobrým třídním
kolektivem.

9. září 2016: Sportovní dopoledne regionu Jetřebí hory v Havlovicích
V pátek 9. září 2016 se 17 našich sportovců pod vedením nového učitele tělocviku pana
Martina Maršíka zapojilo do sportovního dopoledne konaného pod záštitou regionu
Jestřebí hory. Za krásného počasí se ve všesportovním areálu v Havlovicích uskutečnily
dva turnaje. První byl v malé kopané. V té nás reprezentovali Pavel Fabián, Patrik Fabián

(oba 6.A), Matyáš Lacko (7.A), Matěj Buryšek, Michal Černý, Tomáš Hofman, Filip
Kaplan (všichni 8.A). Chlapci obsadili výsledné 4. místo.

Druhým turnajem byl trojboj neboli soutěž ve streetballu, přehazované a minigolfu. V
tomto turnaji nás reprezentovali Anita Čapková, Veronika Čiháková, Patrik Ferenc, Eliška
Mesnerová, Jiří Pecháček (všichni 8.A), Nikola Beierová, Michaela Hájková, Vojtěch Ott,
Bára Procházková, Anna Marie Řeháková (všichni 9.A). Toto naše družstvo obsadilo
výsledné 5. místo.

21. září 2016: Turnaj v malé kopané
Ve středu 21. září se v Havlovicích konala první ze soutěží o pohár Grand Prix tohoto
školního roku. Do turnaje v malé kopané tam zasáhli jak mladší, tak i starší žáci. Výkony
našich mužstev přesně odpovídaly počasí – část dne slunečno, část dne nepěkně.
Příjemnou část dne obstarali mladší žáci. Ti po třech výhrách a jedné smolné porážce
vybojovali skvělé 2. místo. Nepovedený výkon pak předvedli starší žáci. Tři prohry a jedna
remíza pro ně znamenala poslední 5. místo.
Sestava mladších žáků:
 David Balog (5.A), Pavel Fabián, Patrik Fabián (oba 6.A), Miroslav Gabčan,
Tomáš Kuťák, Matyáš Lacko (všichni 7.A)

Sestava starších žáků:
 Matěj Buryšek, Michal Černý, Patrik Ferenc, Filip Kaplan, Martin Křížek, Jiří
Pecháček (všichni 8.A)

ŘÍJEN

3. říjen 2016: Zahájení 11. ročníku celoročního turnaje v šipkách
Dne 3. října 2016 zahájili své celoroční klání vrhači šipek. Typem hry byl stejně jako
v předcházejících ročnících „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 11. ročníku školního turnaje v šipkách se přihlásilo 40 žáků:
 Macháček Ondřej, Šivák Vojtěch, Balog David, Nohejl Štěpán, Kubasová Sabina,
Špinlerová Simona (všichni 5.A)
 Zajacová Marina, Štěpánská Kamila, Seidlová Julie, Manych Dominik, Lacko
Alexandr, Lacko Zbyšek, Makulová Nikola (všichni 5.B)
 Marek Tomáš (6.A)
 Doležal Vilém, Grund Dominik, Banýr Vojtěch (všichni 6.B)
 Turek Filip, Hurdálek Šimon, Kubasová Leona, Kuťák Tomáš, Hainová Veronika,
Winklerová Nikola, Sixtová Eliška, Holanová Michaela (všichni 7.A)
 Buryšek Matěj, Kaplan Filip, Sobolík Pavel, Křížek Martin, Ferenc Patrik, Černý
Michal (všichni 8.A)
 Hejna David, Macek Dominik, Benko Pavel, Beierová Nikola, Kejzlar Lukáš,
Müller Petr, Ott Vojtěch, Endlich Dominik (všichni 9.A)
 Martin Zakouřil

4. říjen 2016: Zahájení 18. ročníku školní florbalové ligy
V úterý 4. října 2016 byl zahájen 18. ročník školní florbalové ligy. Hrálo se systémem
každý tým s každým, v základní části tak každé družstvo absolvovalo 5 zápasů. Hracím
dnem bylo úterý. 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 18. ročníku školní florbalové ligy se přihlásilo šest družstev:
 BEZĎÁCI S.R.O. (Nikola Beierová, Pavel Benko, Dominik Endlich, Patrik Ferenc,
Michaela Hájková, David Hejna, Filip Kaplan, Filip Luštinec, Petr Müller, Vojtěch
Ott, Anna Marie Řeháková)
 FBC KOŇO (Michal Černý, Tomáš Hofman, Martin Křížek, Jiří Pecháček, Pavel
Sobolík)
 FC BORCI Z LATRÝNY (Jakub Černý, Lukáš Hofman, Filip Novotný, Vojtěch
Petera, Vojtěch Šivák, Adam Špringer)
 OLD STARS (Anita Čapková, Martin Dytrych, Leona Kubasová, Martin Maršík,
Eliška Mesnerová, Nikola Winklerová, Martin Zakouřil)
 MY LITTLE PONY (Matěj Buryšek, Pavel Fabián, Patrik Fabián, Matyáš Lacko,
Tomáš Marek)
 VĚTNAMCI (Petr Ferenc, Eliška Grossmannová, Agáta Hebká, Vojtěch Hejna, Jan
Kleistner, Lukáš Trdlikát)

3. a 17. říjen 2016: Aktualizace krizového plánu školy
Preventistka naší školy, PaedDr. Věra Nývltová, během prázdnin a prvních týdnů nového
školního roku přepracovala a aktualizovala hlavní dokumenty v oblasti prevence –

Preventivní program a Krizový plán školy. Žáci naší školy mohou využívat schránku
důvěry, do níž mohou vhazovat vzkazy a dotazy k problémům, které je trápí. Paní učitelka
také na následující měsíce připravuje přednášky a besedy s odborníky na prevenci.

5. říjen 2016: Stříbrná medaile ze Zátopkovy pětky
Ve středu 5. října 2016 se konala první letošní
soutěž Grand Prix pro žáky 1. stupně,
Zátopkova pětka. Pětadvacet našich běžců
vedených paní učitelkou Věrou Páslerovou se
při ní postavilo na start 200 metrů dlouhého
úseku. Počasí se tentokrát moc nevyvedlo,
přesto závodníci i v těchto podmínkách
statečnými výkony obhájili loňskou druhou
příčku. K výbornému umístění přispěli úplně
všichni. Mezi dívkami zaběhly nejlepší časy
Barbora Peterová (35,7 s) a Natali Luštincová
(36,6 s), mezi chlapci byli nejrychlejší František
Kuhn (34,3 s) a Ondřej Vašata (34,5 s).
Přehled časů všech našich běžců v pořadí, jak nastupovali k závodu:
 Jíří Peterka (37,8 s), Vojtěch Petera (37,7 s), Kristýna Křížková (39,7 s), Kamila
Štěpánská (38,6 s), Václav Horák (39,9 s), Veronika Vavrušová (45,3), Anna
Nyklíčková (38,8 s), Karolína Řeháková (39,8 s), Nela Špringerová (40,3 s), Filip
Novotný (38,3 s), Sabina Kubasová (38,9 s), Natali Luštincová (36,6 s), Jonáš Josef
Mlýnek (39,1 s), Matěj Štauda (39,9 s), Adriana Davidová (38,7 s), Veronika Žďárská
(40,4 s), Dominik Fabián (40,1 s), Ondřej Vašata (34,5 s), Matěj Kulda (39,0 s),
Kateřina Mesnerová (39,2 s), Marina Zajacová (39,8 s), Klára Poláková (37,8 s),
František Kuhn (34,3 s), Viktorie Vylíčilová (41,2 s), Barbora Peterová (35,7 s)

6. říjen 2016: Návštěva prvních tříd v knihovně
Ve čtvrtek 6. října 2016 se paní učitelky Radka Řeháková a Veronika Prouzová poprvé
vydaly se svými žáčky z prvních tříd do Městské knihovny v Úpici. Děti se seznámily
s knihovnou samotnou, jejími pracovnicemi a samozřejmě také s množstvím knih, které se
zde nachází. Paní knihovnice Jana Šimková prvňáčkům důkladně ukázala dětské oddělení.
Děti si s paní knihovnicí povídaly o tom, jak se o knížky dobře starat, a co naopak knihy
nemají rády. Nakonec jim paní knihovnice přečetla příběh z knížky Mokré pohádky od
Zuzany Pospíšilové. Prvňáčci pozorně poslouchali a potom si zahráli na ilustrátory a
kreslili k příběhu obrázek. Všechny obrázky budou knihovnu zdobit po celý rok. Paní
knihovnice se snažila vybrat ten nejhezčí, ale to vůbec nebylo jednoduché, proto byly
odměněny všechny děti. Z knihovny si tak do školy odnesly krásný velký a sladký dort.
7. říjen 2016: Výlet čtvrtých tříd do dolu Bohumír v Jívce
Žáci obou čtvrtých tříd navštívili v pátek 7. října 2016 s paními učitelkami Kateřinou
Hankovou a Janou Hájkovou bývalý měděný důl Bohumír v Jívce. Neobvyklý výlet se jim
velmi líbil. Po příchodu do areálu šli děti do šaten, kde všechny dostaly přilby a čelovky.
Pan průvodce jim vyprávěl o historii dolu, kde se dříve těžívalo uhlí a měděná ruda, ukázal
jim mapy dolu a provedl je důlními chodbami. Ve štolách naši čtvrťáci potkávali figuríny
horníků, různé stroje a nářadí, jejichž používání při těžbě pan průvodce vysvětloval. Děti
se dozvěděly, že práce horníků byla nejen velmi těžká, ale také nebezpečná, jelikož v dole
čas od času docházelo ke zraněním i úmrtím pracovníků. Děti během návštěvy musely
prokázat i trochu obratnosti a
zdatnosti při chůzi po kluzkých
prknech a žebřících, něco
otužilosti, protože v dole je
chladno a vlhko, a kapku odvahy,
neboť v dole je možné potkat
netopýry. Všichni exkurzi zvládli
a odvezli si z ní spoustu zážitků i
nových poznatků.

7. říjen 2016: 11: ročník Drakiády
Letošní již 11. Drakiáda se nesla ve
znamení
čekání.
Nejprve
organizátorky, paní vychovatelky
Eva Jansová a Věra Páslerová, do
poslední chvíle čekaly, zda se
umoudří počasí, v průběhu samotné
pak účastníci čekali na to
nejdůležitější, na vítr.
Nechal na sebe trochu čekat, ale
nakonec se rozfoukal. A tak se více
než 110 dětí na louce za

hvězdárnou pustilo do předvádění svých pestrých draků a jejich leteckých schopností. Ze
začátku museli všichni za pomoci rodičů, prarodičů i starších sourozenců draky
„rozběhávat“, poté už pomáhal i vítr, a tak bylo na obloze k vidění i několik desítek draků
najednou.
Mnohem více než kdy jindy si všichni malí účastníci zasloužili odměnu. Každý si domů
odnášel pamětní list a tašku plnou sladkých dobrot.

11. a 18. říjen 2016: Soutěž o nejlepšího anglického čtenáře 5. a 6. ročníku
V úterý 11. a 18. října 2016 uspořádala paní učitelka Silvie Žďárská soutěž o nejlepšího
anglického čtenáře 5. respektive 6. ročníku. Jednoznačným vítězem se mezi páťáky stal
Vojtěch Petera, kategorie šesťáků měla hned dvě vítězky – Adélu Roženskou a Andreu
Zárubovou.

12. a 13. říjen 2016: Soutěž „Jistá ruka“ pro žáky 3. až 7. ročníku

Pevná ruka, šikovnost a trpělivost byly nezbytné pro dosažení úspěchu v soutěži „Jistá
ruka“, kterou naše škola připravila pro žáky od 3. do 7. ročníku na středu a čtvrtek 12. a
13. října 2016. Úkolem každého ze soutěžících bylo za co nejkratší dobu projet kovovým
očkem kolem drátu po připravené dráze, samozřejmě bez dotyku. Jakékoliv „provinění“
zahlásilo pípnutí a rozsvícení žárovičky. K výslednému času bylo za každé pípnutí
připočteno pět sekund. Všichni účastníci měli dva pokusy, přičemž se do výsledné tabulky
zapsal ten rychlejší z nich. Soutěžit přišlo během dvou dnů přes 70 žáků. Absolutním
vítězem se překvapivě stal Dominik Fabián ze 4. A, který tak zastínil i všechny své starší
spolužáky. Celou trasu zvládl i s připočtením 15 sekund za 3 dotyky za skvělých 38
sekund. Soutěžícím z této třídy se obzvlášť dařilo, neboť další dva její zástupci Jakub
Gabčan a Lukáš Pecháček se v absolutním pořadí vtěsnali mezi pětici nejlepších.
Pořadí nejlepších:
 3. ročník: Jiří Peterka (3.A), 50 s
 4. ročník: Dominik Fabián (4.A), 38 s
 5. ročník: Simona Sobolíková (5.B), 43 s
 6. ročník: Eliška Novotná (6.A), 62 s
 7. ročník: Veronika Hainová (7.A), 41 s

13. říjen 2016: Návštěva předškoláků z MŠ Na Veselce v prvních třídách
Ve čtvrtek 13. října 2016 navštívilo své
starší kamarády v prvních třídách 23
předškoláků z
Mateřské školy Na
Veselce. Přišli se podívat, jak to ve škole
vypadá a co tu na ně v příštím školním
roce čeká. Děti usedly do laviček ke svým
starším kolegům, všechny společně si
prohlédly živou abecedu a další pracovní
sešity pro prvňáčky. Školáci dětem
předvedli, co se už stihli naučit,
především jaká písmenka a slabiky umí
číst. Na předškoláčky čekalo několik
úkolů, které hravě zvládli – určovali
počáteční písmenka ve slovech, roztleskávali slova na slabiky, rozeznávali geometrické
tvary, při počítání si i trochu zacvičili a nakonec si zazpívali písničku. Doufáme, že se
dětem ze školky v prvních třídách líbilo a že se samy už do školy těší.

19. říjen 2016: Podzimní tvořivá dílna aneb Strašidláci z dýní
Desítky dýní nejrůznějších tvarů, barev a velikostí, spousta
dětí toužících vyrobit si svého strašidláka dýňáka, ochotní
pomocníci z řad rodičů, prarodičů, sourozenců i starších
spolužáků, mávání lžícemi i noži, mnoho krásných
podzimních přírodních dekorací na ozdobu, vršící se hromady
dýňových dužin a odřezků – tak vypadala ve středu 19. října
2016 školní jídelna hostící podzimní tvořivou dílnu, jíž i letos
zorganizovala paní učitelka Blanka Pavlásková. Pod
šikovnýma rukama tvůrců vyzbrojeným nožíky, lžícemi
či vykrajovátky vznikaly roztodivné tvary šklebících se
dýňáků. Fantazie všech se rozjela na plné obrátky. Na závěr
děti své „příšerky“ ještě dotvořily přírodninami, dovnitř
vložily zapálené svíčky a pak už se jen pyšně fotografovaly se
svými výtvory.
Poděkování za zdařilý průběh odpoledne patří nejen všem zúčastněným, nýbrž i štědrým
zahrádkářům, kteří věnovali své výpěstky, a rovněž velice ochotným pomocníkům z řad
žáků 2. stupně.

21. říjen 2016: Prezentace středních škol a zaměstnavatelů v trutnovském UFFU
Žáci devátého ročníku, kteří se za několik měsíců budou hlásit na střední školy, zavítali v
pátek 21. října 2016 na prezentaci středních škol do trutnovského UFFA. Prohlédli si tam
desítky stánků jednotlivých škol i firem. Sbírali materiály a především si povídali s učiteli,
studenty navštěvujícími jednotlivé střední školy i reprezentanty velkých zaměstnavatelů
z našeho regionu. Snad nabrané zkušenosti našim deváťákům pomohou při nelehkém
rozhodování o dalším studiu a budoucím profesním uplatnění.

22. až 23. říjen 2016: Florbalová víkendovka
V sobotu a v neděli 22. a 23. října 2016 se pod
vedením pánů Dytrycha a Zakouřila konala první
letošní víkendovka. Jejím cílem bylo připravit naše
reprezentanty na okresní florbalový turnaj a dalším
účastníkům dopomoci k lepším dovednostem
v tomto sportu.
Víkendovky se zúčastnilo 27 žáků 5. až 9. ročníku.
Trénovali např. vedení míčku nebo střelbu, ale
především hráli florbalové zápasy. Zvlášť hráli
většinou mladší a starší žáci, došlo však i na
souboj chlapců s dívkami. Vše bylo proloženo
soutěžemi ve slalomu s míčkem a ve střelbě.
Závodilo se i v samostatných nájezdech. A
nechyběla samozřejmě ani zábava či už klasické hledání pokladu na závěr.
Víkendovka se vydařila a jak účastníci, tak organizátoři odcházeli domů spokojení.
Složení mužstev – mladší žáci:
Mužstvo č. 1:
 Petr Ferenc, Eliška Grossmannová, Agáta Hebká, Vojtěch Hejna, Jan Kleistner,
Natálie Komárková, Natali Luštincová, Barbora Peterová

Mužstvo č. 2:
 Jakub Černý, Lukáš Hofman, Vojtěch Petera, Lucie Srnová, Adam Špringer, Nela
Špringerová, Kamila Štěpánská, Veronika Žďárská

Složení mužstev – starší žáci:
Mužstvo č. 1:
 Nikola Beierová, Pavel Benko, Dominik Endlich, David Hejna, Eliška Mesnerová,
Anna Marie Řeháková

Mužstvo č. 2:
 Veronika Hainová, Martin Křížek, Leona Kubasová, Jiří Pecháček, Nikola
Winklerová

Vítězové v jednotlivých kategoriích:
Slalom:
 Natali Luštincová (mladší žákyně)
 Eliška Mesnerová (starší žákyně)
 Jakub Černý (mladší žák)
 Martin Křížek (starší žák)
Střelba:
 Kamila Štěpánská (mladší žákyně)
 Nikola Beierová (starší žákyně)
 Lukáš Hofman (mladší žák)
 Martin Křížek (starší žák)
Samostatné nájezdy:
 Barbora Peterová (mladší žákyně)
 Eliška Mesnerová (starší žákyně)
 Vojtěch Hejna (mladší žák)
 Dominik Endlich (starší žák)

LISTOPAD

1. listopad 2016: Okrskový turnaj ve florbalu
V úterý 1. listopadu 2016 hostila naše tělocvična okrskové kolo ve florbalu dívek.
Od 8.00 k němu nastoupily mladší žákyně. Náš málo zkušený tým si nevedl vůbec špatně.
Všechny dívky hrály výborně a za úspěch bojovaly až do vyčerpání. Za tři výhry a jednu
prohru jim nakonec patřilo výborné 2. místo.
Složení družstva:
 Eliška Grossmannová, Anita Hanušová, Agáta Hebká, Michaela Holanová,
Michaela Horáková, Leona Kubasová, Natali Luštincová, Viktorie Vylíčilová,
Nikola Winklerová

Odpoledne následoval turnaj starších žákyň. Ten naše družstvo absolvovalo pouze v šesti.
Zbytek sestavy proležel turnaj v posteli s horečkami nebo proseděl na střídačce se
zlomeným prstem. I tak ale děvčata podala vynikající výkony, bojovala o každý metr
tělocvičny a snažila se i o pěkné kombinace. Stříbrnou příčku si naše reprezentantky plně
zasloužily.
Složení družstva:
 Nikola Beierová, Veronika Čiháková, Michaela Hájková, Eva Krouželová, Eliška
Mesnerová, Anna Řeháková

Ve stejný den se v Malých Svatoňovicích konalo okrskové kolo ve florbalu chlapců.
Mladší žáci obsadili po jedné výhře, jedné remíze a dvou porážkách celkové 4. místo.
Starší žáci sice podali ve dvou utkáních vcelku slušné výkony, ale na nic lepšího než na 5.
místo to nestačilo. Starší žáci nezískali žádný bod.
Složení mužstva mladších žáků:
 Jakub Černý, Pavel Fabián, Patrik Fabián, Vojtěch Hejna, Lukáš Hofman, Tomáš
Kuťák, Matyáš Lacko, Tomáš Marek

Složení mužstva starších žáků:
 Matěj Buryšek, Michal Černý, Dominik Endlich, Patrik Ferenc, David Hejna,

Tomáš Hofman, Filip Kaplan, Filip Luštinec, Martin Křížek, Jiří Pecháček, Pavel
Sobolík

3. listopad 2016: Exkurze žáků 8. a 9. ročníku na SPŠ Trutnov
Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 využili žáci 8. a 9. ročníku nabídky Střední průmyslové školy
Trutnov a vyrazili na exkurzi do Mladých Buků. Tam si prohlédli objekty patřící již
zmíněné SPŠ Trutnov, podívali se do tříd, kde se učilo, viděli různé stroje a obdivovali
moderní vybavení. Provázející učitel je poučil o významu a strategii volby střední školy a

povolání, vysvětlil jim také, co obnáší studium jednotlivých oborů, jež škola nabízí, a jaké
jsou možnosti profesního uplatnění absolventů. Deváťáci měli možnost vyzkoušet si různé
výrobky tamějších studentů. Mnohým
našim žákům, zejména chlapcům, exkurze
napomohla při rozhodování o budoucí
střední škole, další v jejich volbě „jen“
utvrdila.

3. listopad 2016: Soutěž v podlézání laťky
Napínavá podívaná byla k vidění v tělocvičně
školy ve čtvrtek 3. listopadu 2016, kdy zde
proběhla soutěž v podlézání laťky. Byl totiž
překonán absolutní rekord školy. Výškou
pouhých 34 centimetrů se o to postarala hned
tři děvčata – Petra Regnerová s Erikou Danko
(obě 3. A) a Lucie Tláskalová (1.A). Zahanbit
se nedali ani
chlapci – ti
nejlepší se
protáhli pod
výškou 41
centimetrů.
Zajímavé bylo také sledovat různé styly, kterými se
soutěžící snažili laťku podlézt. Akce se zúčastnila více
než stovka žáků a žákyň. Soutěž měla svá pravidla –
kromě chodidel se žák při podlézání laťky nesmí
dotknout podlahy jinými částmi těla. Základní výškou
byl 1 metr a postupně se laťka pro úspěšné soutěžící
snižovala nejdříve o 10 centimetrů, pak o 5 centimetrů a
na těch nejnižších výškách o 3 centimetry.
Pořadí nejlepších:
 1. a 2. ročník, chlapci: Antonín Vik (2.B) a Andy Ságl (2.B), 44 cm
 1. a 2. ročník, dívky: Lucie Tláskalová (1.A), 34 cm
 3. a 4. ročník, chlapci: Antonín Bárta (3.A), Lukáš Pecháček (4.A) a Petr Seidl
(4.A), 41 cm
 3. a 4. ročník, dívky: Petra Regnerová (3.A) a Erika Danko (3.A), 34 cm

9. listopad 2016: Projektový den Cesta do pravěku v šestých třídách
Ve středu 9. listopadu
2016 proběhl v šestých
třídách projektový den
„Cesta do pravěku“.
Úvod obstaral 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.
Do hodiny dějepisu zavítal 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
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.
Při hodině přírodopisu shlédly šesté třídy film o prehistorických a pravěkých zvířatech a o
životě pravěkých lidí. Zda žáci filmy sledovali pozorně, prověřilo několik testových
otázek.
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.

9. listopad 2016: Měsíc filmu na školách
Naše škola se letos počtvrté
zapojila do Měsíce filmu na
školách, listopadové akce,
která probíhá již dvanáctým
rokem v rámci projektu
Příběhy bezpráví a jež 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.
Letošní ročník představil osudy lidí, kteří v průběhu minulého století z různých důvodů
opustili své domovy. S ohledem na regionální dějiny jsme pro naši školu vybrali film z
doby tzv. divokého odsunu sudetských Němců.
Žáci 9.A v pondělí 7. listopadu 2016 shlédli dokumentární film Zabíjení po česku, jenž je
seznámil s osudy německého obyvatelstva zejména na Žatecku. Během bouřlivého období
bezprostředně po druhé světové válce byla první fáze odsunu německého obyvatelstva
provázena hromadnými popravami, mučením, znásilňováním a drancováním majetku
civilistů, mezi kterými byli i lidé ze smísených rodin, sociální demokraté či antifašisté.
Pan profesor Vladimír Wolf, historik a pracovník Slezské univerzity v Opavě, vysvětlil
žákům po projekci filmu historický kontext odsunu německého obyvatelstva, příčiny
poválečných protiněmeckých excesů a seznámil je s poválečnou situací v Trutnově,
Mladých Bukách a na Žacléřsku.
Paní Jana Nešněrová, ředitelka úpického muzea, krátce promluvila o situaci v Úpici a
seznámila děti s důsledky druhé světové války pro obec Radeč. Z dobových materiálů
žákům přečetla popis tehdejších událostí, přinesla jim seznamy vojáků padlých za
Wehrmacht i seznamy
odsunutých.
Děti
si
prohlížely dobový plán
obce
i
fotografie
jednotlivých domů, u
kterých našly i jména
minulých a současných
vlastníků, popř. datum
zániku.
Velmi nás potěšil zájem
žáků o besedu i materiály
zapůjčené paní ředitelkou.
Doufáme, že jim film i
beseda pomohly k tomu,
aby si vážili doby, ve které žijí.

11. listopad 2016: Podzimní diskotéka ve školní jídelně
V pátek 11. listopadu
2016 se v naší školní
jídelně nejen obědvalo,
ale také tančilo. Celkem
pět hodin bylo totiž
vyhrazeno
podzimní
diskotéce. Jídelna byla
plná, na akci zavítalo přes
170 účastníků. Diskotéku
připravily paní učitelky
Silvie Žďárská a Eva
Jansová, Leona a Sabina
Kubasovy se společně
postaraly o předtančení, chlapci ze 7.A stěhovali nábytek z jídelny a hudební aparaturu.
Tancechtiví žáci byli rozděleni do dvou skupin dle věku: mladší (1. až 3. ročník) měly
program od 16.30, starší od 19.30. Kromě tance byly na programu i soutěže –
židličkovaná, tanec s míčkem mezi čely a soutěž o nejlepšího tanečníka či tanečnici, u
mladších nesměla chybět mašinka. Z tváří všech účastníků zářil nejen pot, ale i
spokojenost.

11. listopad 2016: Školní kolo dějepisné olympiády
Letošní školní kolo dějepisné olympiády zasvětili organizátoři Habsburkům 18. století a
především Marii Terezii, neboť v květnu příštího roku si připomeneme 300. výročí
narození této panovnice, jež je mylně označována za císařovnu, ačkoli ve skutečnosti byla
„pouze“ dcerou císaře Karla VI., manželkou císaře Františka I. Štěpána a matkou císařů
Josefa II. a Leopolda II.
Účastníci olympiády se museli vypořádat se složitými příbuzenskými vztahy v rodu
Habsburků, řešili úkoly z oblasti hospodářství, školství i kultury, museli prokázat orientaci
v mapách a zejména reformách Marie Terezie a jejího nejstaršího syna.
Letošní soutěž má hned tři vítěze – Danielu Maršíkovou (7.A), Adélu Roženskou (6.B) a
Jiřího Rýdla (9.A). Nejlepší soutěžící se dočkali drobných věcných cen a plusových bodů,
všichni žáci, kteří získali alespoň polovinu bodů (tj. 30), obdrželi jedničku do předmětu
dějepis a ostatní alespoň „pluska“ za projevenou aktivitu. Mimořádnou pochvalu si
vysloužili soutěžící z 9.A, kteří všichni včas odevzdali své práce, a žáci ze 6.B, jež se
soutěže zúčastnili velmi úspěšně a v hojném počtu, přestože se s dějepisem v letošním
školním roce teprve seznamují.
Pořadí nejlepších:
1. – 3. Daniela Maršíková (7.A), 54 bodů
Adéla Roženská (6.B), 54 bodů
Jiří Rýdl (9.A), 54 bodů
4.
David Hejna (9.A), 53 bodů
5.
Anna Skřivánková (9.A), 52 bodů
6. – 7. Katka Hejnová (7.A), 51 bodů
Anna Řeháková (9.A), 51 bodů
8. – 11. Lukáš Kejzlar (9.A), 50 bodů
Vojtěch Ott (9.A), 50 bodů
Tereza Pátrová (6.B), 50 bodů
Tereza Tláskalová (6.B), 50 bodů

15. listopad 2016: Bruslařské odpoledne žáků 4. až 9. ročníku
Úterní odpoledne 15. listopadu 2016 strávily více než tři desítky žáků 4. až 9. ročníku
bruslením. Na trutnovském zimním stadionu měli pronajatou ledovou plochu na 90 minut.
Se sportovními výkony začali pozvolna – půlhodinovým rozbruslením. Všichni účastníci
byli v podstatě již zkušení bruslaři, takže se učitelé nemuseli nikomu věnovat individuálně.
Pak už přišla na řadu soutěž o nejrychlejšího bruslaře a hned po ní oblíbená hra „na ovečky
a vlka“. Nakonec už naši žáci stihli využít některé pomůcky a už jim technici s najíždějící
rolbou dali signál, že čas protentokrát vypršel.

16. listopad 2016: Bruslařské odpoledne pro žáky 1. až 3. ročníku
O den později, 16. listopadu 2016, vyrazili na bruslení i žáci 1. až 3. ročníku. Bylo jich
dohromady 35, z toho 20 začátečníků. Jak se ale ukázalo, někteří z nich už poměrně hezky
bruslili. A tak se paní učitelky i dobrovolní pomocníci z 8. a 9. třídy věnovali především
těm, kteří na bruslích stáli poprvé, anebo bruslit neuměli. Svou úlohu opor splnily i různé
pomůcky, především hrazdičky. Řada začátečníků už na konci bruslila bez pomoci či bez
pomůcky. Pro zdatnější bruslaře byly připraveny mj. jízda do osmičky, slalom mezi kuželi,
soutěž o nejrychlejšího bruslaře a i hra „na ovečky a vlka“.

26. listopad 2016: Oslavy 125. výročí založení školy
V sobotu 26. listopadu 2016 slavila naše škola 125. výročí
svého založení. Pro návštěvníky byl připravený bohatý
program. Oslavy začaly vystoupením žáků ve školní jídelně.
Nejprve vystoupili s krátkými projevy ředitel školy pan
Martin Zakouřil a místostarosta Úpice pan Radim Fryčka.
Ten také škole za město předal velice milý finanční dar v
hodnotě 50 000 Kč.
V pestrém programu, který následoval, se mimo jiné
předvedl kroužek angličtiny, návštěvníci akce slyšeli
pohádku o Karkulce, poslechli si zpívající žabičky a krátké
recitační pásmo. Viděli i svižné taneční vystoupení a vše
završil dvěma písničkami sboreček Blahováček.

V budově prvního stupně bylo pro rodiče s dětmi přichystané tradiční vánoční tvoření. Kdo
chtěl, ozdobil si perníček, vyrobil svícínek, přáníčko, ozdobného kapříka nebo papírový
stromeček. Ti nejšikovnější si udrátkovali vánoční zvoneček.

Na 2. stupni návštěvníci na jednotlivých stanovištích
získávali plněním různých úkolů indicie, z nichž
nakonec měli uhodnout tajenku. Tak například podle
chuti a hmatu poznávali potraviny, které kočička a
pejsek potřebovali k upečení svého dortu, řešili
různé testíky a kvízy vztahující se k rodině Čapků a
tvorbě bratří Čapků, našich nejslavnějších žáků. Na
malířských stojanech zkoušeli malovat postavy z
knížek bratří Čapků, skládali rozstříhané fotografie,
psali husími brky a vyráběli visačky na vánoční
dárky. Kromě toho si mohli prohlédnout vystavené
kroniky, almanachy, časopisy, fotografie a panely s
historií školy. Odvážlivci vyzkoušeli i psaní husím
brkem a násadkovým perem. Dětem se moc líbilo malování na obličej, které je proměnilo v

kočičky a pejsky.
Po takto náročném programu se všichni mohli občerstvit ve školní jídelně, kde pro ně paní
kuchařky připravily zákusky, chlebíčky a kávu. A že se oslavy se vydařily, dokládá hojná
účast a spokojené obličeje všech dospělých i malých návštěvníků.

27. listopad 2016: Vystoupení školního sborečku pod vánočním stromem
Ani letos nechyběl školní sboreček Blahováček vedený paní učitelkou Řehákovou při
rozsvícení vánočního stromu na úpickém náměstí. K navození té správné předvánoční
atmosféry přispěl první adventní neděli 27. listopadu 2016 zpěvem tří vánočních písní, za
které si vysloužil potlesk publika, čaj a sladkou odměnu.

27. a 30. listopad 2016: Vánoční výstava v úpickém muzeu
Letošní advent zahájili žáčci z předmětů Naše město a Region Jestřebí hory v pondělí 28. a
ve středu 30. listopadu 2016 návštěvou místního muzea, aby si prohlédli čerstvě otevřenou
a blížícími svátky vonící výstavu.
Hned v přízemí se při pohledu na stromeček a vozík s dárečky začaly v dětských očích
objevovat jiskřičky vánočního těšení. V prvním patře čekal na malé návštěvníky kupecký
krámek plný dobrot spjatých s přípravami svátečních pokrmů. Děti hravě poznaly sušené
bedly, většinu koření, ořechů, ovoce, bylinek i pečiva, překvapeně si prohlížely homole
cukru a turecký med a litovaly, že dnes již prodavači v obchodech nenabírají mouku a
především kakao ani kávu z velkých pytlů s cizokrajnými nápisy. Těšení se na Vánoce
vygradovalo při pohledu do vánoční kuchyně a pokoje plných voňavého cukroví,
nechyběly ani vrkoče a kdoulový sýr. Když trochu zkrotily sbíhající se sliny, obdivovaly
děti rozmanité betlémy, poznávaly postavičky i krajinu a města, do kterých byl děj
zasazen. Nejvíce obdivovatelů získaly betlémy se světýlky, betlém z nudlového těsta,
betlém vystřihovaný a krásný dětský betlém. Na závěr pustily paní průvodkyně do
zasněžené „krajiny“ vláčky přepravující ryze vánoční komodity – buráky, křížaly a ořechy
a nechaly je k radosti všech malých návštěvníků dvakrát projet všemi výstavními
místnostmi.

28. listopad 2016: Prezentace projektu
„Ovoce do škol“

V pondělí 28. listopadu zavítali do naší školy zástupci firmy Bovys, která pro naše žáky
zajištuje dovoz ovoce v rámci projektu Ovoce do škol. Do každé třídy 1. až 5. ročníku
vstoupil „ovocný panďuláček“, který děti vyzkoušel z druhů ovoce a rozdal jim ovocná
pitíčka a drobné naučné materiály.

PROSINEC

2. prosinec 2016: Andělský den
Ani letos nezapomněl na
naše
žáky
z prvního
stupně
sv.
Mikuláš.
Společně s anděly a čerty
alias
převlečenými
deváťáky mezi ně zavítal
v pátek 2. prosince 2016.
Nejdříve se projevili čerti.
Ti 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.
Pak se dostal ke slovu
Mikuláš. Pochválil hodné
děti a těm zlobivým
připomněl jejich sliby, že
se polepší. Poté už vyzval
andílky, aby všem dětem
rozdali drobné dárečky. V
řadě tříd pak měly děti
pro vzácnou návštěvu
připravenu písničku nebo
básničku.

3. prosinec 2016: Karneval školní družiny
Ještě předtím, než přišel zkontrolovat děti opravdový Mikuláš, konal se v tělocvičně ZŠ
Bratří Čapků karneval „S čerty nejsou žerty“. Letošní, už 10. ročník, odstartoval v sobotu
3. prosince 2016 v 10.00 a připravily jej paní vychovatelky Eva Jansová a Věra Páslerová.

Celkem se dostavilo více než 60 čertíků a také 3 andílci. Hned na začátku museli všichni
ukázat, jak jsou stateční. Aby se mohli karnevalu zúčastnit, museli totiž prolézt dlouhým
látkovým tunelem. Pak už na ně čekal zajímavý program. Hned na úvod bylo v tělocvičně
připraveno 8 stanovišť, na kterých se soutěžilo o drobné odměny. Poté přišly na řadu
pohybové aktivity. Děti se například přetahovaly lanem a závodily o nejrychlejšího čertíka.

5. až 16. prosinec: Soutěž ve sběru tetrapakových obalů
Ve dnech 5. až 16. prosince 2016 proběhla soutěž ve sběru tetrapaků. Zúčastnilo se jí 15
žáků. Ti dohromady přinesli 10 226 tetrapakových obalů.
Pořadí sběračů:
1. Lena Šťovíčková (2.B)
2 640 ks
2. Lukáš Pecháček (4.A)1 260 ks
3. Veronika Nyklíčková (5.A) 1 131 ks
4. Diana Kuťáková (3.A)
910 ks
5. Dominik Manych (4.A)
889 ks
6. – 7. Leona Kubasová (7.A)
764 ks
Sabina Kubasová (5.A)
764 ks
8. Adam Marič (4.B)
692 ks
9. – 10. Adam Havel (3.A)
328 ks
Petra Havlová (5.A)
328 ks
11. Vojtěch Synáč (3.A)
262 ks
12. Jan Hruška (6.B)
73 ks
13. Antonín Vik (2.B)
72 ks
14. Markéta Trojanová (1.A)
68 ks
15. Jakub Přívratský (1.A)
45 ks

6. prosinec 2016: Minikoncert žesťového kvartetu ve školní jídelně
V úterý 6. prosince 2016
se 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, trombon a tenor. Lesní roh představil sám
pan Hofman.
A protože koncert probíhal v předvánoční čas, nemohly chybět ani koledy. Všichni
posluchači i zpěváci byli mile překvapeni, jak mohutně se celá jídelna rozezněla.

7. prosinec 2016: Soutěž v podlézání laťky pro žáky 5. až 9. ročníku
Protáhnout se pod laťkou ve výšce
pouhých 34 centimetrů vyžaduje
neobyčejnou pružnost těla. V soutěži
pořádané ve čtvrtek 7. prosince 2016 se
to povedlo Tereze Tláskalové ze 6.B.
Škoda jen, že stojany neumožňují
nastavit laťku ještě níže. I tak rekord ve
své kategorii snížila Tereza o plných 20
centimetrů. Skvělé výkony předváděli i
další soutěžící. Především v kategorii
dívek 5. tříd byl napínavý souboj o
vítězství. Zahanbit se ale nedali ani
méně ohební chlapci. Celkem se soutěže
zúčastnilo 27 chlapců a dívek.
Pořadí nejlepších:
 5. ročník, dívky: Veronika Žďárská (5.A) a Kamila Štěpánská (5.B), 35 cm
 5. až 9. ročník, chlapci: Tomáš Hofman (8.A), 50 cm
 6. a 7. ročník, dívky: Tereza Tláskalová (6.B), 34 cm

7. a 8. prosinec 2016: Školní sboreček zpíval seniorům
Děti z našeho školního sborečku Blahováček celý podzim ani chvilku nezahálely a pod
vedením paní učitelky Radky Řehákové se pilně připravovaly na svá předvánoční
vystoupení. V prvním prosincovém týdnu potěšili úpické seniory hned dvakrát, a to ve
středu 7. prosince v Senior domu Beránek a ve čtvrtek 8. prosince 2016 v domě s
pečovatelskou službou na Sychrově. Děti svým téměř hodinovým vystoupením navodily tu
správnou předvánoční atmosféru a potěšily tak nejedno srdíčko. Na závěr obdarovaly
každého posluchače malým přáníčkem, které vyráběly děti ve výtvarném kroužku. Každý
zpěváček si za svůj výkon odnesl sladkou odměnu.

8. prosinec 2016: Beseda žáků 9.A s pracovnicí úřadu práce
Žáci 9. ročníku v nejbližších měsících
rozhodnou, na jaké střední školy podají
přihlášky, a také se budou připravovat na
přijímací řízení.
To jsou také důvody, proč za nimi ve
čtvrtek 8. prosince 2016 přijela paní
Erika Lášková z Úřadu práce v Trutnově.
Předala deváťákům mnoho užitečných
informací a odkazů na internetu. Nabídla
také spolupráci při vyhledávání té pravé
střední školy. Během dvouhodinové
besedy také velmi ochotně zodpověděla
veškeré dotazy.

8. prosinec 2016: Okrskový turnaj v halové kopané

Ve čtvrtek 8. prosince 2016 pokračovala Grand Prix žáků 1. stupně. V Malých
Svatoňovicích se utkala mužstva čtyř škol našeho okrsku v halové kopané.
Hned v prvním zápase prokázalo naše mužstvo své kvality a přehrálo chlapce ze ZŠ Úpice
– Lány 1:0. Druhý zápas se pro něj nevyvíjel moc dobře, prohrávalo 0:1. Zápas s Malými
Svatoňovicemi však dokázalo otočit a soupeře porazit 2:1. Poslední zápas byl zápasem o
celkové vítězství. Mužstvo ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší bylo však nad síly našeho
týmu. Chlapci soupeřům ze Rtyně podlehli 0:3 a patří jim velmi pěkné 2. místo.
Sestava našeho mužstva:
 Jakub Černý, Sebastian Drejsl, Dominik Fabián, Lukáš Hofman, Patrik Jursík,
František Kuhn, Dominik Manych, Vojtěch Petera
9. prosinec 2016: Vánoční představení v Havlovicích
Žáci z havlovické školy a školky pozvali jako každoročně naše prvostupňáky na vánoční
vystoupení. Tentokrát se svými učitelkami a panem ředitelem secvičili pásmo o zvířátkách,
jejichž příběhy provedly děti celým adventem. Nadšení diváci viděli mnoho pěkných
tanečků, slyšeli spoustu básniček a písniček, dokonce i pohádku o neposlušném
Budulínkovi. Celé vystoupení navodilo krásnou vánoční atmosféru. Na závěr si celý sál s
chutí zazpíval oblíbenou sborečkovou Dál sníh padá.
14. prosinec 2016: Okrskový turnaj v basketbalu
Ve středu 14. prosince 2016 se v naší tělocvičně konalo okrskové kolo v basketbalu.
Dopolední čas patřil dívkám.

Ty hned v prvním zápase potvrdily své kvality a porazily Městské gymnázium a SOŠ
Úpice 8:2. Následoval poměrně vyrovnaný zápas se Rtyní, ve kterém nakonec zvítězily
opět naše reprezentantky, a to 6:4. Proti dívkám z Malých Svatoňovic mělo naše družstvo
jen malou šanci a prohrály 2:6. V posledním zápase nenechaly naše dívky nikoho na
pochybách o tom, kdo chce obsadit krásné 2. místo. Po vyrovnaném prvním poločasu
porazily lánské soupeřky 10:2 a obsadily stříbrnou pozici.
Složení družstva:
 Nikola Beierová, Anita Čapková, Veronika Čiháková, Karolina Matysková, Eliška
Mesnerová, Bára Procházková, Anna Řeháková, Karolína Součková

Odpolední čas byl vyhrazen pro chlapce. Těm našim se první zápas vůbec nevydařil. Po
nevýrazném výkonu podlehli mužstvu Městského gymnázia a SOŠ Úpice jednoznačně
0:10. Ve druhém zápase dodržovali taktické pokyny, mnohem více doskakovali, přihrávali
si a bojovali. Se Rtyní uhráli remízu 2:2. Ve třetím utkání porazili naši reprezentanti ZŠ
Malé Svatoňovice 6:2, ale v posledním utkání podlehli 0:13 ZŠ Úpice – Lány. Za jednu
výhru a jednu remízu našim chlapcům patří výsledné 4. místo.
Složení družstva:
 Matěj Buryšek, Patrik Ferenc, Filip Kaplan, Lukáš Kejzlar, Filip Luštinec, Vojtěch
Ott, Jiří Pecháček
15. prosinec 2016: Vánoční koncert školního sborečku
Krásným vánočním koncertem zakončil Blahováček 15. prosince 2016 letošní koncertní
rok. Rodiče, prarodiče, známí i kamarádi si v předvánočním shonu udělali čas a přišli si do
loutkového divadla vychutnat tu správnou vánoční atmosféru. Připraven pro ně byl téměř
hodinový program plný méně známých zimních písniček, ale i klasických koled, které k
Vánocům bezpochyby patří.
15. prosinec 2016: Představení skupiny Pernštějni „Vikingové“

Ve čtvrtek 15. prosince 2016 byla v malé tělocvičně k vidění vikingská loď. S programem
„Vikingové – válečníci, objevitelé a mořeplavci“ přijeli zástupci skupiny historického
šermu Pernštejni a přivezli ji s sebou. Žáci 4. až 7. ročníku na 50 minut ocitli kdesi v 10. až
11. století na vikingské výpravě. Poutavé vyprávění bylo zpestřeno řadou vtipných scének
a bojových ukázek. Do děje se zapojilo i 10 našich žáků, kteří vytvořili vikingskou
jednotku. Program byl velmi zajímavý a přínosný.

15. prosinec 2016: Preventivní program pro žáky 8. a 9. třídy
Ve čtvrtek 15. prosince 2016 navštívili naši
školu zástupci Bezpečnostně právní akademie
Malé Svatoňovice, s. r. o. Pro žáky 8. a 9.
ročníku měli připraven zajímavý program,
který jsme zařadili do naší prevence.
Nejprve došlo na Bc. Miloslava Fátora, který
žákům přednášel o trestní odpovědnosti.
Zmínil se mimo jiné také o druzích trestů a
rozdílech mezi přestupkem a trestným činem
či mezi krádeží a loupeží. Naše nejstarší žáky
seznámil také s problémem neposkytnutí
první pomoci a s pojmem ublížení na zdraví.
Druhou vyučovací hodinu si vzali na starosti
studenti výše zmíněné školy. V tělocvičně osmákům a deváťákům předvedli, jak se účinně
bránit proti útočníkovi, ať už má v ruce nůž nebo pistoli. Chvaty si vyzkoušelo i několik
našich žáků.

16. prosinec 2016: Školní kolo astronomické olympiády
V pátek 16. prosince 2016 se uskutečnilo školní kolo astronomické olympiády.
Úkolem žáků v kategorii G – H (6. až 7. ročník) bylo zodpovědět několik testových otázek
s možností volby správné odpovědi, řešení doplňovačky, určování obrázků, rozhodnutí o
pravdivosti či nepravdivosti vět, výpočet týkající se rychlosti světla.
V kategorii E – F (8. až 9. ročník) soutěžící rovněž řešili přehledový test s volbou správné
odpovědi, doplňovali údaje v textu o stoleté historii České astronomické společnosti,

uvažovali o tlaku na Zemi a ve vesmíru, počítali stáří naší planety a poznávali
„astronomické vlajky“, asterismy, hvězdokupy nebo souhvězdí na nich.
Do krajského korespondenčního kola postupují v kategorii G – H čtyři žáci a v kategorii E
– F dva žáci, jež získali alespoň 20 bodů z 50 možných.
Pořadí kategorie G – H:
1. Jaromír Jansa (7.A)
2. Adéla Roženská (6.B)30 b.
3. Veronika Hlavicová (7.A)
4. Šárka Winklerová (7.A)
5. Eliška Grossmannová (6.B)
6. Michaela Horáková (6.B)
7. – 8. Šimon Hurdálek (7.A)
Leona Kubasová (7.A)
Pořadí kategorie E – F:
1. Michal Černý (8.A)
2. Eliška Mesnerová (8.A)

32 b.
25 b.
22 b.
17 b.
15 b.
14 b.
14 b.

36 b.
33 b.

16. prosinec 2016: Výtvarná soutěž hvězdárny
Několik našich žáků se zapojilo do výtvarné soutěže vyhlášené místní hvězdárnou.
Vyhodnocení a předání cen proběhlo v pátek 16. prosince 2016 od 16 hodin v
přednáškovém sále hvězdárny v Úpici, po vyhlášení výsledků se uskutečnila přednáška
Petra Horálka „Život ve vesmíru“. V kategorii starších žáků obsadili naši zástupci první
dvě místa.
Výsledky soutěže:
Kategorie mladší žáci:
1. – 2. cena: David Hůlek, Sváťa Řehák
Kategorie starší žáci:
1. cena: Jiří Pecháček (ZŠ BČ Úpice)
2. cena: Martin Křížek (ZŠ BČ Úpice)
3. cena: Martina Brokešová.
Zvláštní cena za netradiční zpracování tématu:
 Adéla Hůlová

19. a 20. prosinec 2016: Projekt žáků 1. tříd „Pohádka“
Naši prvňáčci se ve dnech 19. a 20. prosince 2016 v rámci projektu Pohádka vydali na
cestu do pohádkového světa. Děti soutěžily o to, kdo se stane králem pohádkového světa.
Za správné odpovědi a za plnění různých úkolů sbíraly razítka – malé královské koruny.
Během projektových dní se naučili písničku z Arabely, vyplňovali pohádkový pracovní
sešit, četli slabiky na vodníkových hrnečkách, hádali hádanky, poznávali písničky z
pohádek, doplňovali pohádkové dvojice a na interaktivní tabuli hledali rozdíly na
obrázcích z večerníčků. Ve skupinkách skládali pohádkové puzzle a zahráli si na Popelky a
třídili hrách a čočku. Králem pohádkového světa se v 1.A stal Matěj Hofman a v 1.B
Terezka Přívratská.
Na závěr projektu pro děti paní učitelky připravily překvapení – obě třídy se společně
vydaly do loutkového divadla, kde zhlédly pohádku o princezně Máně.

19. až 21. prosinec 2016: Projekt třetích tříd „Hurá, budou Vánoce“
Třeťácké těšení na Vánoce začalo výrobou
adventního věnečku a rozsvícením svíčeky
na něm. Vymysleli si i vlastní obrázkový
adventní kalendář, každý den bylo v obálce
překvapení pro třídu. Vánoční koledy a
písničky zpívali každý den ráno, aby jim
předvánoční těšení lépe utíkalo. S paními
učitelkami si děti povídaly o lidových
tradicích a zvyklostech, ve třídách si
ustrojily stromečky a sestavili papírové
betlémy od Josefa Lady.
Další akcí bylo vánoční vystoupení dětí ze
ZŠ a MTŠ v Havlovicích a taneční
pohádka Ledové království v Divadle Aloise Jiráska. V úpickém muzeu navštívili třeťáci
výstavu betlémů a seznámili se s tradičními vánočními pokrmy našich babiček.

V posledním týdnu před Vánocemi se vypravili ke krmelci, donesli zvířátkům spousty
dobrot a zazpívali jim koledu, aby i ona měla štědré svátky.
Ve středu po třídní besídce se děti rozloučily se stromečkem, s kamarády, paními
učitelkami, popřáli si hodně dárků a zdraví do nového roku.

20. prosinec 2016: Preventivní program „Rozum v zastoupení“
V úterý 20. prosince 2016 se v naší škole v rámci plnění Preventivního programu školy
uskutečnil motivační preventivní program občanského sdružení Harmonia Universalis s
názvem „Rozum v. z.“, tedy Rozum v zastoupení. Představení bylo zaměřeno na některá
závažná témata spadající do prevence negativních jevů. Akce proběhla formou
moderovaného dialogu s publikem. Program měl žákům II. stupně ukázat jiný pohled na
témata závislostí, zdraví, životních hodnot a postojů (dobro a zlo), virtuální svět počítačů a
sociálních sítí. Závěr patřil společnému zazpívání písně Štěstí je krásná věc. Představení v
ceně 40 Kč hradila škola.

21. prosinec 2016: Vánoční zpívání ve školní jídelně a třídní besídky
Děti z 1. stupně přivítaly jako každoročně Vánoce s předstihem společnou besídkou ve
školní jídelně. Na úvod si všichni zazpívali „Už se zase těšíme na Ježíška“ a pak si
poslechli čtyři koledy v podání druhaček Katky Vlčkové a Emy Brátové. Děvčata je
zahrála na trubku a housle. Pak vystoupila děvčata ze čtvrtých a pátých tříd z volitelného
předmětu Aerobic s tanečkem na známou píseň Vánoce, Vánoce přicházejí. Následoval
společný zpěv těch nejznámějších koled, doprovázených paní učitelkou Řehákovou.
Celé vystoupení zakončil sboreček Blahováček, s nímž si v závěru všichni zúčastnění s
chutí zazpívali koledy. Potom se děti rozešly do tříd, kde ochutnávaly přinesené cukroví a
vyzkoušely si některé z vánočních zvyků. A úplně nakonec si rozbalily dárky, které jim
pod stromeček trochu předčasně nadělil Ježíšek.

LEDEN

1. leden 2017: Zapojení školy do projektu „Škola budoucnosti na Blahovce“
Od ledna 2017 se naše škola v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
zapojila do projektu 022 s názvem „Škola budoucnosti na Blahovce“. Na realizaci tohoto
dvouletého projektu škola obdržela dotaci ve výši 869 793,- Kč, která bude využita
převážně na činnost školního psychologa. V rámci tohoto projektu zajišťuje škola také
doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a otevřela pro žáky klub zábavné logiky
a deskových her. Část peněz bude také využito na nákup několika interaktivních
dataprojektorů. Na ně se žáci mohou těšit již od září příštího školního roku, a to včetně
školních tabulí.

3. leden 2017: Uzavření školního bufetu
Vzhledem k zpřísněným požadavkům na potraviny (viz Vyhláška č. 282/2016 Sb.), které
lze nabízet k prodeji a prodávat ve škole byl na počátku kalendářního roku 2017 uzavřen
školní bufet. Ze stejného důvodu bylo ukončeno odměňování žáků za soutěže sladkostmi.

3. leden 2017: Rozšíření působnosti školní psycholožky
Se začátkem kalendářního roku 2017 došlo k rozšíření působnosti školní psycholožky Mgr.
Lenky Mikeskové. Paní psycholožka pracuje část týdne na naší škole, část týdne na ZŠ
Úpice – Lány. Náplní její práce je oblast individuálního výchovného a kariérového
poradenství, případně řešení krizových situací v rodině, které zásadně ovlivňují výchovně
vzdělávací proces dítěte, práce se žáky, třídními kolektivy i pedagogy.

6. leden 2017: Školní kolo matematické olympiády v 5.A
V pátek 6. ledna 2017 skončilo školní kolo matematické olympiády v 5.A. Práce nakonec
odevzdaly tři žákyně. Nejúspěšnější byla Sabina Kubasová, hned za ní se s nepatrnými
odstupy seřadily Petra Havlová a Lucie Šedová. Všechna tři děvčata se zúčastní okresního
kola této olympiády.

9. až 13. leden 2017: Lyžařská akademie v Mladých Bukách
Celkem 39 nadšených lyžařů a
snowboardistů jezdilo v týdnu od 9. do
13. ledna 2017 v doprovodu paní
učitelky Jany Hájkové do skiareálu
Mladé Buky, aby se zdokonalili
v těchto zimních sportech. Lyžaři byli
rozděleni do čtyř skupin, samostatnou
skupinu tvořili snowboardisté.
První dvě skupiny jezdily na velkém
vleku i sjezdovce od prvního dne, třetí
skupina se k nim přidala druhý den a
všichni lyžaři udělali během
několika dní značné pokroky.
Začátečníkům stačily pouhé tři
dny na to, aby i oni zvládli velký
vlek a sjezdovku. Od začátku
kurzu velký vlek a sjezdovku
zvládali i snowboardisté. Všechny
děti byly na závěr odměněny
pexesem,
diplomem
a
vzpomínkovou fotografií a byly
pyšné na nově nabyté dovednosti i
výsledky v závěrečných závodech.

16. až 20. leden 2017: Lyžařská akademie v Mladých Bukách podruhé
Z důvodu velkého zájmu o tuto akci jezdil druhý turnus lyžařů a snowboardistů do
mladobuckého areálu i následující týden od 16. do 20. ledna 2017. Druhé lyžařské
akademie se zúčastnilo rovněž 39 nadšenců, opět z řad žáků 1. stupně. I oni se v péči
vstřícných instruktorů rychle seznamovali se základy lyžování popř. snowboardingu a
zlepšovali se. Tentokrát svahy brázdily opět čtyři skupiny lyžařů a hned dvě skupiny
snowboardistů. V obou kurzech nechyběly ani závody ve slalomu, kde se děti blýskly
získanými dovednostmi.

17. a 18. leden 2017: Školní kolo zeměpisné olympiády
Vysoká účast žáků provázela klání školního kola zeměpisné olympiády, které se pod
taktovkou pana ředitele Zakouřila uskutečnilo ve dnech 17. a 18. ledna 2017. Soutěž se
skládala ze dvou částí – práce bez atlasu a práce s atlasem. Maximálně mohli účastníci
získat 30 bodů. V rámci tří kategorií se akce zúčastnilo celkem 25 soutěžících. A nechyběli
ani obhájci loňského prvenství Daniela Maršíková a Tomáš Hofman. Ten v nejstarší
kategorii 8. a 9. tříd s rekordním počtem 28 bodů opět zvítězil a v příštím roce bude útočit
na vítězný hattrick. Daniela Maršíková se v kategorii 7. tříd musela sklonit před vítězným
Tomášem Kuťákem a obsadila 2. místo. V nejmladší kategorii 6. tříd pak jednoznačně
dominovala Adéla Roženská. Nejlepší dva z každé kategorie postupují do okresního kola,
které se uskuteční 21. února ve Dvoře Králové nad Labem. Všem účastníkům patří velké
poděkování za účast a snahu.
Kategorie 6. tříd
Roženská Adéla (6.B)
Horáková Michaela (6.B)
Hruška Jan (6.B)
Hruška Petr (6.B)
Kleistner Jan (6.B)
Banýr Vojtěch (6.B)
Grossmannová Eliška (6.B)
Hebká Agáta (6.B)
Trdlikát Lukáš (6.B)
Zárubová Klára (6.B)

bez atlasu
12
8
6
7
5
7
5
5
5
5

s atlasem
14
11
8
6
6
3
5
5
4
4

celkem
26
19
14
13
11
10
10
10
9
9

pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. – 8.
7. – 8.
9. – 10.
9. – 10.

Kategorie 7. tříd
Kuťák Tomáš (7.A)
Maršíková Daniela (7.A)
Hlavicová Veronika (7.A)
Winklerová Nikola (7.A)
Hejnová Katka (7.A)
Kubasová Leona (7.A)

bez atlasu
14
9
9
10
3
2

s atlasem
11
11
9
5
6
5

celkem
25
20
18
15
9
7

pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kategorie 8. – 9. tříd
Hofman Tomáš (8.A)
Černý Michal (8.A)
Pecháček Jiří (8.A)
Ott Vojtěch (9.A)
Kejzlar Lukáš (9.A)
Kaplan Filip (8.A)
Luštinec Filip (9.A)
Křížek Martin (8.A)
Hejna David (9.A)

bez atlasu
14
11
6
4
3
4
3
1
0

s atlasem
14
12
14
9
10
3
1
3
4

celkem
28
23
20
13
13
7
4
4
4

pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

25. leden 2017: Exkurze třetích tříd do Malých Svatoňovic

Ve středu 25. ledna 2017 se třeťáci společně s paní učitelkami Blankou Pavláskovou a
Šárkou Jánošíkovou rozhodli navštívit Malé Svatoňovice. Nejprve si prohlédli ledovou
sochu pejska a kočičky na náměstí, kterou z velkého kusu ledosněhu vytvořil student
sochařské školy. Děti se se sochou, jíž letošní tuhá zima prospívá, nadšeně fotily,
obdivovaly techniku výroby a opatrně zkoušely tvrdost ledu.
Potom se děti třeťáci přesunuli do
vedlejšího muzea. Paní průvodkyně jim
poutavě představila osudy rodiny
Čapkových, o otci Antonínovi, který byl
svatoňovickým i úpickým lékařem,
hlavně ale o Josefu a Karlovi. Školáci se
dozvěděli spoustu zajímavostí o jejich
životě a díle. Pohádka o tom, jak pejsek s
kočičkou myli podlahu, byla milou
tečkou za příjemnou exkurzí.
Děti si ještě smočily ruce v zázračné vodě
sedmipramenné studánky a potom už
rychle pospíchaly na autobus a zpátky do
školy pojmenované po bratrech Čapkových.

27. leden 2017: Okénko do výuky
Pátek 27. ledna 2017 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 a prvních čtyř ročníků.
Plno bylo především ve třídách 1. a 2. ročníku, a to hlavně v prvních dvou vyučovacích
hodinách.

31. leden 2017: Pololetní vysvědčení a hodnocení prvního pololetí
V úterý 31. ledna 2017 převzali žáci výpisy z vysvědčení za první pololetí školního roku
2016/2017.
Hodnocení prvního pololetí školního roku 2016/2017:
 Průměrný prospěch v 1. pololetí školního roku 2016/2017 dosáhl hodnoty 1,63, což
je hezký výsledek (ve školním roce 2015/2016: 1,71; 2014/2015: 1,61; 2013/2014:
1,59; 2012/2013: 1,66).
 Výrazného navýšení jsme se dočkali v kolonce vyznamenání. Letos jich je 181,
zatímco v předešlých letech 162, 161, 136 a 133.
 Výrazně poklesl i počet neprospívajících. Počet neprospívajících v 1. pololetí
školního roku 2016/2017 je jen 13 (2015/2016: 20; 2014/2015: 22; 2013/2014 26;
2012/2013: 24). To je nejméně za posledních 10 let.
 Naši žáci v 1. pololetí zameškali 12 147 hodin, což je 41,17 hodin na 1 žáka;
(2015/2016: 10 402 hodin ... 35,27 hodin/žáka; 2014/2015: 14 089 hodin ... 48,42
hodin/žáka; 2013/2014: 10 276 hodin ... 38,20 hodin/žáka).
 Z výše uvedeného počtu hodin je 43 neomluvených, což je 0,14 hodiny na 1 žáka;
(2015/2016: 34 hodin ... 0,12 hodiny/žáka; 2014/2015: 53 hodin ... 0,18
hodiny/žáka; 2013/2014: 22 hodin ... 0,05 hodiny/žáka).
 Celkem bylo uděleno: 1 922 jedniček, 586 dvojek, 392 trojek, 217 čtyřek a 37
pětek. Zhoršené známky z chování byly pouze tři.
 A jak dopadly jednotlivé třídy? U každé z nich je uveden průměrný prospěch jejích
žáků:
 1.A (1,02), 1.B (1,03), 2.B (1,19), 3.A (1,29), 3.B (1,36), 2.A (1,37), 4.B (1,52),
4.A (1,54), 5.A (1,56), 5.B (1,58), 6.B (1,96), 9.A (2,06), 8.A (2,18), 7.A (2,36),
6.A (2,46)

Nejlepší žáci
1.A
 Matěj Hofman
 Matěj Říha
 Valerie Vylíčilová

1.B




1. stupeň:
1. Karolína Řeháková (5.A)
2. Veronika Vavrušová (3.B)
3. Barbora Peterová (5.A)
4. – 5. Erika Danko (3.A)
Tereza Wernerová (3.B)
6. – 8. Anna Nyklíčková (4.B)
Vojtěch Synáč (3.A)
Kateřina Vlčková (2.B)
9. Veronika Žďárská (5.A)
10. – 12. Ondřej Kulhavý (2.A)
Maxmilián Šeda (3.A)
Vojtěch Tvarůžek (3.A)
13. – 14. František Kuhn (4.B)
Lucie Šedová (5.A)
15. Natali Luštincová (5.A)
16. Petra Havlová (5.A)
17. Dominika Davidová (3.A)
18. Eliška Peterková (3.A)

49 b.
37 b.
37 b.
35 b.
35 b.
34 b.
34 b.
34 b.
33 b.
32 b.
32 b.
32 b.
31 b.
31 b.
31 b.
30 b.
30 b.
29 b.

2. stupeň:
1. Eliška Mesnerová (8.A)
2. Adéla Roženská (6.B)
3. Anna Řeháková (9.A)
4. Karolina Matysková (8.A)
5. Andrea Zárubová (6.B) 3
6. Agáta Hebká (6.B)
7. Tereza Tláskalová (6.B)
8. Veronika Hlavicová (7.A)
9. Leona Kubasová (7.A)
10. Klára Zárubová (6.B)
11. Martin Staník (8.A)
12. Tereza Zárubová (6.B)
13. Anna Skřivánková (9.A)
14. Bára Procházková (9.A)
15. Nikola Winklerová (7.A)
16. Jan Hruška (6.B)

53 b.
49 b.
43 b.
41 b.
8 b.
31 b.
30 b.
29 b.
28 b.
28 b.
27 b.
26 b.
25 b.
25 b.
23 b.
20 b.

Adam Jiroušek
Michal Kuba
Adriana Součková

Při rovnosti bodů rozhodoval lepší prospěch a menší počet přestupkových bodů.

ÚNOR

3. a 4. únor 2017: Víkendovka „Mé statečné já“

Víkendovky „Mé statečné já“ připravené pány Zakouřilem a Dytrychem se ve dnech 3. a 4.
února 2017 zúčastnilo 29 žáků druhého stupně.
Čekala je spousta her, soutěží a aktivit pro družstva. Pořadí v nich pak rozhodlo o tom,
které z nich vyrazí jako první na lov „pokladu víkendovky“. Nechyběly ani soutěže pro
jednotlivce (Bottle flip challenge – vítěz: Petr Ferenc), pro dvojice (Tik-tak, strašidelné
názvy – vítězové: Eliška Grossmannová + Eliška Mesnerová a Agáta Hebká + Michaela
Horáková) a konečně také pro trojice (Vyneste draka ze sluje – vítězové: Pavel Benko,
Filip Luštinec a Vojtěch Ott).
Třešničkou na dortu byla aktivita pro pobavení „Ponoř se do mouky“.
A našly se i chvíle jen pro ty nejodvážnější. Například při hře „náhlá smrt“ nebo při
vyprávění strašidelných příběhů.

7. únor 2017: Blahovecké hry
Opět po roce v úterý 7. února 2017 se žáci 1. stupně sešli ve velké tělocvičně na tradičních
Blahoveckých hrách. Tyto hry jsou 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 většinou neohrozily,
závodníci předvedli řadu pěkných
výkonů.
Nejvyššího
bodového
ohodnocení – 66 bodů – letos dosáhl
třeťák Jiří Peterka. O pouhý jeden bod tak
zůstal za rekordem Ondřeje Šulitky z

roku 2005. Výborný výkon také podala
čtvrťačka Katka Mesnerová s 62 body.
Pěkných 58 bodů získali prvňáček Matěj
Hofman, Anna Nyklíčková ze čtvrté třídy
a páťačky Viktorie Vylíčilová a Natali
Luštincová. Na závěr byli nejzdatnější
závodníci z každé kategorie odměněni
diplomy a drobnými dárky.
Pořadí nejlepších:
1. ročník – dívky:
1. Anna Komůrková (1.A)
53 b.
2. Valerie Vylíčilová (1.A)
48 b.
3. Lucie Tláskalová (1.A)
42 b.
1. ročník – chlapci:
1. Matěj Hofman (1.A) 58 b.
2. Lukáš Farský (1.A) 49 b.
3. Jakub Doležal (1.A) 33 b.
2. ročník – chlapci:
1. Eugen Balog (2.B) 56 b.
2. Lukáš Kargel (2.A) 54 b.
3. – 4. Matěj Kulda (2.B) 53 b.
Andy Ságl (2.B) 53 b.
2. ročník – dívky:
1. Nikol Hejnová (2.A)
53 b.
2. Andrea Jursíková (2.A)
46 b.
3. Lucie Zahradníková (2.B) 43 b.
3. ročník – chlapci:
1. Jiří Peterka (3.A)
66 b.
2. David Kuba (3.B)
46 b.
3. Jan Ježek (3.B)
43 b.
3. ročník – dívky:
1. Adriana Davidová (3.B)
57 b.
2. Kristýna Křížková (3.A)
36 b.
3. – 4. Dominika Davidová (3.A) 35 b.
Tereza Wernerová (3.B) 35 b.

4. ročník – chlapci:
1. Ondřej Vašata (4.A) 54 b.
2. Jakub Gabčan (4.A) 51 b.
3. Dominik Fabián (4.A) 49 b.
4. ročník – dívky:
1. Kateřina Mesnerová (4.B) 62 b.
2. Anna Nyklíčková (4.B)
58 b.
3. Barbora Růžičková (4.B)
36 b.
5. ročník – chlapci:
1. Lukáš Hofman (5.A)
36 b.
2. Vojtěch Petera (5.A)
33 b.
3. – 4. Jakub Černý (5.B)
26 b.
Filip Novotný (5.A)
26 b.
5. ročník – dívky:
1. – 2. Natali Luštincová (5.A) 58 b.
Viktorie Vylíčilová (5.A) 58 b.
3. Barbora Peterová (5.A)
50 b.

9., 16. a 23. únor 2017: Ukázkové vyučování v mateřských školách
S ohledem na blížící se zápis do
prvních tříd zavítaly paní
učitelky Radka Řeháková a
Kateřina
Hanková
do
mateřských
školek
mezi
předškoláky, aby se přesvědčily,
jak se na školu připravují.
Libňatovské děti navštívily ve
čtvrtek 9. února 2017, do
Suchovršic jely o týden později a
další třetí únorové čtvrteční
odpoledne strávily s předškoláky
z MŠ Na Veselce.

Ve všech školkách děti paním
učitelkám předvedly, že poznají
počáteční písmenka ve slovech,
zvládnou roztleskat slova na
slabiky, vědí, jak některá
písmenka vypadají, umí napočítat
do pěti, k číslům přiřadí správný
počet obrázků, orientují se mezi
geometrickými
tvary,
umí
pojmenovat části těla, poznají
zvířecí
mláďata.
Děti
si
vyzkoušely, jak taková školní
hodina vypadá a co je
čeká při zápisu do první
třídy.
Všemu přihlíželi rodiče
dětí, kteří tak měli
možnost sledovat, jak se
děti zapojují do práce, jak
spolupracují, jak dokáží
naslouchat a plnit zadané
úkoly. Nakonec s paními
učitelkami podiskutovali
o všem, co se vstupem do
školy souvisí.

10. až 11. únor 2017: Víkendovka pro žáky čtvrtých tříd
Žáci čtvrtých tříd se v pátek a v sobotu 10. a 11. února 2017 zúčastnili víkendovky s
názvem „Dobytí severního pólu“. Žáků bylo celkem 31 a staraly se o ně paní učitelky
Kateřina Hanková a Jana Hájková. Byli rozděleni do 5 náhodných skupin, ve kterých
soutěžili. V jednotlivých soutěžích získávali body, které se nakonec sečetly. Součástí
víkendovky byla také návštěva hvězdárny, kde žáci pozorovali dalekohledem měsíc a poté
získali mnoho nových informací o planetách a souhvězdích. V sobotu před polednem
účastníci víkendovku vyhodnotili a rozešli se domů.

14. únor 2017: Valentýnská přání
Na naší škole se již tradičně slaví svátek
zamilovaných, tedy tzv. „Valentýn“. V úterý 14.
února 2017 tomu nebylo jinak. Opět po roce se
na hlavní chodbě objevila valentýnská krabice,
do níž již od brzkého rána žáci házeli psaníčka,
srdíčka, ale i drobné dárečky.
Distribuce valentýnských zásilek se pro letošek
ujaly osmačky Anita Čapková, Veronika
Čiháková, Karolina Matyskova a Eliška
Mesnerová. Nejvíce „valentýnek“ děvčata
roznesla mezi žáky 5. ročníku.

14. únor 2017: Bruslařské odpoledne pro žáky 4. až 9. ročníku
V úterý 14. února 2017 vyrazila zhruba
třicítka žáků 4. až 9. ročníku na zimní
stadion
v
Trutnově.
Děti
se
zdokonalovaly v bruslení, soutěžily,
jezdily osmičky a slalom a hrály na
ovečky a vlka. Kuriozitou byl vláček
tažený panem ředitelem, jenž táhl
minimálně polovinu účastníků. Bruslaři
si velmi pochvalovali, že ledovou plochu
mohli využívat pouze oni a mohli si
tudíž zabruslit nejen do sytosti, ale i
značnou rychlostí.
15. únor 2017: Bruslařské odpoledne pro žáky
1. až 3. ročníku
O den později, 15. února 2017, se vydali na Zimní
stadion do Trutnova žáci 1. až 3. ročníku. Bruslit
jelo na 40 dětí, mezi nimi několik úplných
začátečníků. S pomocí hrazdiček, paní učitelek
Jany Hájkové a Veroniky Prouzové i starších
kamarádů z 8. a 9. třídy zvládli seznamování
s pohybem na ledové ploše vcelku solidně. S
„lepšími“ bruslaři si páni učitelé Zakouřil a
Dytrych troufli i na slalom, soutěž o
nejrychlejšího bruslaře a také na hru na ovečky a
vlka.
18. únor 2017: 4. ročník florbalového ZADY Cupu
Všichni loňští medailisté přijeli v sobotu 18. února 2017 na 4. ročník florbalového turnaje
ZADY Cup. Přestože se po odhlášení dvou týmů zúčastnilo turnaje pouze pět mužstev,
diváci byli svědky skvělé florbalové podívané. Do semifinále se probojovali medailisté z
posledních let. Po dvou bronzových medailích z posledních let se suverénem turnaje stal
tým Legendy GmbH pod kapitánským vedením Ivoše Teichmanna. Tento tým získal plný
počet bodů v základní skupině a ve vyřazovací fázi nenašel přemožitele. Těsně pod
vrcholem tak opět zůstal tým OLD STARS pod vedením ředitele školy Martina Zakouřila.
Základní skupina:
ZADY CUP žigul Je
2017
mi

Old RLČ Leg.
skóre body poř.
stars
GmbH

5:1 1:2
Narvanej
žigulik
1:2
Je mi to 1 : 5
jedno
OLD STARS 2 : 1 2 : 1
RLČ
Suchovršice
Legendy
GmbH

2:2

1:4

9:9

4

4.

0:7

0:2

2 : 16 0

5.

3:3

1:2

8:7

7

2.

0:3

12 : 9 5

3.

11 : 2 12

1.

2:2 7:0 3:3
4:1 2:0 2:1

3:0

Semifinále:
 Legendy GmbH – Narvanej žigulik 4 : 2
 OLD STARS – RLČ Suchovršice 6 : 2
Utkání o 3. místo:
 RLČ Suchovršice – Narvanej žigulik 5 : 2
Finále:
Legendy GmbH – OLD STARS

5:1

21. únor 2017: Bramborová medaile z okresního kola zeměpisné olympiády
Skvělého výsledku dosáhla naše žákyně Adéla Roženská v okresním kole zeměpisné
olympiády, které se uskutečnilo ve Dvoře Králové nad Labem v úterý 21. února 2017. V
konkurenci nejlepších žáků ze základních škol i gymnázií trutnovského okresu se v
kategorii A žáků 6. tříd umístila na výborném 4. místě z celkového počtu 20 soutěžících.
Zeměpisné olympiády se ze Základní školy Bratří Čapků Úpice zúčastnilo ve třech
kategorií celkem 6 soutěžících.

24. únor 2017: Diskotéka ve školní jídelně
V pátek 24. února 2017 se v naší
školní jídelně konala letos již druhá
diskotéka, tentokrát jen pro
přihlášené žáky. Na akci zavítalo
přes 130 účastníků, kteří byli
rozděleni do dvou skupin. Mladší
(1. až 3. ročník) zahájili taneční rej
v16.30, starší nastoupili na parket v
19.30. V jídelně se však jen
netancovalo. Na řadu přišly i
soutěže – židličkovaná, tanec s
míčkem mezi čely a soutěž o

nejlepšího tanečníka nebo tanečnici. Diskotéku připravily a na zdárný průběh dohlížely
paní učitelky Silvie Žďárská a Eva Jansová, deváťačky Bára Procházková a Anna Marie
Řeháková se ujaly improvizovaného bufetu a děvčata z 5.A Petra Havlová, Natali
Luštincová, Barbora Peterová, Karolína Řeháková, Nela Špringrová, Viktorie Vylíčilová a
Veronika Žďárská obstaraly organizaci soutěží a předtančení u malých dětí.

28. únor 2017: Okrskové kolo ve šplhu
Po tříměsíční odmlce pokračovalo v úterý 28. února 2017
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 naši reprezentanti nastupovali s velkým
očekáváním, neboť v historii Grand Prix tato soutěž nepoznala
jiného vítěze než naši školu. Všichni naši reprezentanti a
reprezentantky se snažili podat co nejlepší výkon a šplhali na
hranici svých možností. Ale to bohužel nestačilo.
V celkovém součtu nakonec neobhájili minulá vítězství a
skončili na celkovém třetím místě.
Naše medailová umístění:
 1. místo: Adriana Davidová, Kateřina Mesnerová
 2. místo: Anna Komůrková, Anna Nyklíčková, Valerie Vylíčilová, Jakub Káža
 3. místo: Kamila Štěpánská, Tereza Wernerová, Jakub Přívratský

BŘEZEN

1. březen 2017: Blahováček zpíval učitelům ve výslužbě
Každou první středu v měsíci se v sále nad informačním centrem schází bývalí učitelé z
Úpice a blízkého okolí. Pořádají nejrůznější besedy, promítání filmů, zvou mezi sebe
zajímavé hosty nebo si povídají. Na středu 1. března 2017 připadly důvody k setkání hned
dva – blížící se Mezinárodní den žen a Den učitelů.
Náš sboreček vedený paní učitelkou Řehákovou na ně nezapomněl a vydal se jejich
posezení zpestřit pěveckým pásmem. Děti zazpívaly několik veselých písniček a také
obdarovaly každého přítomného malým jarním přáníčkem. Za své vystoupení si zpěváčci
zasloužili potlesk, velkou pochvalu a sladkou odměnu.

1. březen 2017: 9. mistrovství Úpice v SUDOKU
Ve středu 1. března 2017 naše škola již podeváté uspořádali soutěž pro luštitele sudoku. A
stejně jako v předešlých letech byli soutěžící rozděleni do tří kategorií – 1. stupeň, 2.
stupeň, starší.
Účastníci každé kategorie absolvovali dvě kola. V prvním se řešilo jednodušší sudoku
(časový limit byl 15 minut), ve druhém o něco složitější (časový limit byl 20 minut).
Vítězové i tentokrát přesvědčili o svých kvalitách. Mezi žáky 1. stupně získal nejvyšší
ocenění Ondřej Kopera (čas 6 min 21 s), prostřední kategorii zcela ovládl Michal Černý
(čas 9 min 21 s) a mezi těmi nejzkušenějšími již pošesté v řadě triumfoval Josef
Rychnovský (čas 8 min 18 s).
Výsledková listina:
1. kategorie:
1. Ondřej Kopera
6 : 21
2. Natálie Frydrychová 6 : 23
3. Lucie Šedová
6 : 26
4. Marina Zajacová
6 : 29
5. Anna Jiroušková
6 : 41
6. František Kuhn
7 : 10
7. Michal Hájek
24 : 35
8. Simona Špinlerová 29 : 38
2. kategorie:
1. Michal Černý
9 : 21
2. Veronika Hlavicová 14 : 53
3. Petr Vrána
17 : 05
3. kategorie
1. Josef Rychnovský
2. Josef Friebel

8 : 18
14 : 04

13. březen 2017: Školní kolo matematické Pythagoriády
V pondělí 13. března 2017 proběhla v 5.A matematická soutěž zvaná Pythagoriáda. I přes
několikerá připomínání přišla pouze Lucie Šedová. Ta však dokázala, že matematika jí je
opravdu blízká. Z celkových 15 příkladů vypočítala správně 11, a má tak reálnou šanci
postoupit do okresního kola.

13. březen 2017: Školní kolo matematické olympiády
V pondělí 13. března 2017 naši učitelé matematiky Jitka Pulkrábková a Martin Dytrych
ukončili školní kolo matematické olympiády pro žáky 6. až 8. ročníku. Vítězi a zároveň
úspěšnými řešiteli se stali Michal Černý (8. ročník), Leona Kubasová (7. ročník) a Adéla
Roženská (6. ročník). Všichni postupují do okresního kola.

14. březen 2017: Soutěž o nejlepšího anglického křížovkáře 5. ročníku
V úterý 14. března 2017 uspořádala paní učitelka Silvie Žďárská soutěž o nejlepšího
anglického křížovkáře 5. ročníku. S křížovkami se úspěšně popasovalo osm luštitelů,
přičemž si nejúspěšněji počínaly Patra Havlová a Karolína Řeháková. Pomyslné stříbro
patřilo Lucii Srnové a bronz Vojtěchu Peterovi, který byl jediným zástupcem chlapců mezi
úspěšnými řešiteli.

14. a 22. březen, 4. duben 2017: Návštěva předškoláků v prvních třídách
V úterý 14. března 2017 zavítali mezi naše
prvňáčky předškoláci ze suchovršické školky, o
osm dní později děti z MŠ Libňatov a začátkem
dubna i děti z úpické školky Jaromír, aby se před
blížícím se zápisem seznámili s prostředím naší
školy a zažili s námi to „opravdické“ vyučování.
Nejprve spolu s prvňáčky vytleskávali a počítali
slabiky a plnili úkoly připravené na interaktivní
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 sedm
měsíců školní docházky
naučili, a zároveň nás
přesvědčili, že jsou na
školu dobře připraveni a
že se do ní těší.

16. březen 2017: Dobročinná akce pro fond Sidus
Naše škola se zapojila do veřejné sbírky dobročinného projektu fondu Sidus, jehož cílem je
získání finančních prostředků na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR.
Děti si tentokrát mohly zakoupit barevné náramky s tématikou mořského světa. Všem se
moc líbily, během dvou dnů byly rozebrané.
Díky vstřícnosti dárců se podařilo vybrat 1 050 Kč, které jsme fondu obratem zaslali.

17. březen 2017: Přednáška „Nebezpečí internetu“
V pátek 17. března 2017 žáci 8.A a 9.A vyslechli přednášku „Nebezpečí internetu“.
Lektorka, kterou byla školní psycholožka Mgr. Lenka Mikesková, použila sekvence ze
serveru „Seznam se bezpečně“ a ty pak převáděla do reálného života. Vše doplnila svými
bohatými zkušenostmi a poznatky. Přednáška byla pro naše nejstarší žáky jistě přínosem.

18. březen 2017: 27. ročník Úpické laťky
V sobotu 18. března 2017 se konal další ročník skokanského
klání v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků. V jeho úvodu se minutou
ticha vzpomnělo na nedávno zesnulého spoluzakladatele
soutěže a dlouholetého moderátora, pana Květoslava Matysku.
Vlastní soutěže se zúčastnili i čtyři naši skokani Veronika
Čiháková a Anita Čapková z 8.A a Nikola Winklerová
s Danielem Benkem ze 7.A. Nejlépe z nich si vedla Veronika
Čiháková, která zdolala laťku ve výšce 130 cm. To jí nakonec
vyneslo v kategorii starších žákyň pěkné 6. místo. Slušný
výkon podala také Anita Čapková, když přeskočila laťku ve
výšce 120 cm.
Medaile jsme se dočkali v odpoledním programu. Náš kolega
tělocvikář, pan Martin Maršík, obsadil v kategorii mužů
výkonem 169 cm krásné 3. místo.

20. březen 2017: Vítězství v okrskovém kole ve vybíjené smíšených družstev 2. a 3.
ročníku
V pondělí 20. března 2017 se v naší tělocvičně konal turnaj okrskového kola ve vybíjené
smíšených družstev žáků 2. a 3. ročníku. Naše družstvo neponechalo nic náhodě a porazilo
všechny své soupeře – tedy družstva ZŠ Úpice – Lány, ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší a
ZŠ Malé Svatoňovice. Nejvyrovnanější souboj naši reprezentanti svedli se ZŠ a ZUŠ
Rtyně v Podkrkonoší. Nakonec obhájili loňské prvenství a získali putovní pohár.

21. březen 2017: Okresní kolo pěvecké soutěže
V úterý 21. března 2017 proběhlo v trutnovské
ZUŠ okresní kolo soutěže ve zpěvu, ve kterém
naši školu reprezentovali Matěj Hofman z 1.A a
Veronika Vavrušová ze 3.B. Oba zpěváčci, které
připravovala paní učitelka Řeháková, podali
perfektní výkon, porota ale bohužel byla jiného
názoru a domů odjeli bez medailového
ohodnocení.

21. březen 2017: Okrskové kolo ve vybíjené žáků 4. a 5. ročníku
V úterý 21. března 2017 se na ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší představily týmy žáků a
žákyň 4. a 5. ročníku. Celodenní zápolení ve vybíjené dopoledne odstartovala děvčata.
Naše reprezentantky podávaly celý turnaj svědomitý výkon podpořený vynikající střelbou.
Všechna svá utkání děvčata vyhrála a zaslouženě si odnesla putovní pohár pro přebornice
okrsku. Doufáme, že podobně zdařilý výkon předvedou i v okresním kole, kterého se
zúčastní 7. dubna 2017.

Družstvo děvčat:
 Vylíčilová Viktorie, Luštincová Natali, Ludvíková Natálie, Poláková Klára,
Špringrová Nela, Stibbová Marie, Kubasová Sabina, Řeháková Karolína, Seidlová
Julie, Zajacová Marina, Mesnerová Kateřina, Rybárová Vanesa
Odpoledne se představili chlapci 4. a 5. ročníku. Naši reprezentanti nastoupili do turnaje s
cílem obhájit loňské zlato, bohužel se jim to vinou slabých výkonů nepodařilo. Chlapci z 5.
ročníku hru velmi podcenili a družstvo tak obsadilo poslední 4. místo.
Družstvo chlapců:
 Hofman Lukáš, Černý Jakub, Špringer Adam, Štauda Matěj, Kuhn František,
Gabčan Jakub, Novotný Filip, Drejsl Sebastian, Petera Vojtěch, Hájek Michal,
Fabián Dominik, Seidl Petr

22. březen 2017: Vízmburské puzzle v muzeu
Ve středu
22. března
2017 se
čtvrťáci a
páťáci z
předmětu
Region
Jestřebí
hory
vypravili
do
úpického
muzea,
aby se detailněji seznámili s historií hradu Vízmburk a na vlastní oči si prohlédli střípky
jeho dávné krásy. Paní ředitelka Nešněrová děti zavedla do studeného sklepa, kde jsou
uložené „kousky“ Vízmburku. Malí návštěvníci si s paní ředitelkou zopakovali historii
hradu, nejvíce se jim líbilo povídání o „období banditů“ a zničení hradu a příběh jeho
znovuobjevení panem doktorem Hejnou. Se zájmem si prohlíželi krásně zdobené části
sloupů z červenavého permského pískovce, jehož barva příliš neodpovídá jménu hradu
Weissenburg – Bílý hrad. Zlatým hřebem exkurze do sklepa bylo již tradičně potěžkání
pádných argumentů lužických a slezských měst – kamenných dělových koulí. Paní
ředitelka našim žáčkům ukázala i další sklepní prostory, ve kterých se dříve chladívalo
pivo, a poté je doprovodila do prvního patra na výstavu fotografií Ondřeje Šika doplněnou
o obří puzzle. Přestože děti musely jednotlivé dílky složit pouze v představě (přenášení
těžkých kusů kamene nebylo v jejich silách), bez zaváhání poznaly, že se jedná o gotické
okno, které kdysi zdobilo zdi Vízmburku.

25. březen 2017: Školička nanečisto
V sobotu 25. března 2017 si 20 budoucích prvňáčků v naší tradiční „Školičce nanečisto“
vyzkoušelo, jak to chodí ve škole a jak jsou připraveni na zápis.
Na lavičkách na děti čekaly barevné pastelky, pracovní listy, omalovánka, blok, a
samozřejmě i něco malého na zub. S paními učitelkami Radkou Řehákovou a Veronikou
Prouzovou si předškoláci vyzkoušeli několik činností, které dělají jejich starší spolužáci v
1. třídě – odpovídali na otázky, určovali ve slově první písmenko a roztleskávali ho na

slabiky, počítali s lentilkami, které si potom mohli sníst, poznávali zvířata a jejich mláďata
a s písničkou si protáhli své tělo. Všem přítomným ukázali, že znají barvičky i geometrické
tvary. A protože ve třídách máme také interaktivní tabule, nemohly chybět ani úkoly, při
kterých si děti vyzkoušely, jak se s takovou tabulí vlastně pracuje.
Za všechno, co děti předvedly, si zasloužily svoji úplně první jedničku s hvězdičkou.
Úplně nakonec si zapsaly do paměti svůj první domácí úkol – krásně vybarvit omalovánku
a přinést ji ukázat k zápisu.

25. a 26. březen 2017: Florbalová víkendovka pro žáky 5. ročníku
Poslední březnový víkend 25. a 26. března 2017 byl na naší škole vyhrazen florbalové
víkendovce. Ta byla tentokrát pořádána panem učitelem Dytrychem a určena devatenácti
žákům 5. ročníku.
Hlavním bodem programu byl samozřejmě florbal, ale nechyběly ani netradiční soutěže.
Páťáci přeskakovali a podlézali gumy v soutěži zvané „jezdci“, ve dvojicích spojeni
florbalovými hokejkami překonávali překážkovou dráhu a nechyběl ani slalom. Na závěr
se všichni vydali hledat sladké překvapení.

Přehled vítězů:
 jezdci – Barbora Peterová a Vojtěch Petera
 slalom – Viktorie Vylíčilová a Jakub Černý
 překážková dráha – Natali Luštincová, Barbora Peterová

27. březen 2017: Přednáška „Cesta kolem světa“
V pondělí 27. března 2017 se naši žáci prostřednictvím Martiny Libřické a Pavla Zrzavého
vydala na cestu kolem světa. Mladý pár
během osmnácti měsíců procestoval 22
zemí pěti kontinentů. Své putování
zdokumentovali krásnými fotografiemi a
ochotně je podělili o dojmy a zážitky.
Vyprávěli, jakými dopravními prostředky
cestovali, kde a jak přespávali, s jakými
lidmi se seznámili, co během cesty
navštívili.
V dopoledních hodinách proběhla
přednáška pro žáky 3. až 7. ročníku, a to v
loutkovém divadle. Večer byla na pořadu
přednáška pro veřejnost ve třídě 8.A.

27. březen 2017: Korespondenční kolo astronomické olympiády
V pondělí 27. března 2017 bylo ukončeno korespondenční (krajské) kolo astronomické
olympiády. Žákyně 6.B Adéla Roženská v něm dosáhla dalšího významného úspěchu,
když obsadila 4. místo. Její starší spolužáci ze 7.A Nikola Winklerová a Jaromír Jansa
obsadili 17. respektive 18. místo.

31. březen 2017: Exkurze družiny na Policii ČR
V pátek dne 31. března 2017 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 prošly policejní stanicí přímo k minivězení. Všechny děti byly
postupně zavřeny do cely, aby si vyzkoušely, jaký je to pocit být vězněm.
Závěr exkurze obstarala návštěva garáže, kde děti mohly zhlédnout pouta, zbraň,
teleskopický obušek a další policejní
vybavení. 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.

DUBEN

3. duben 2017: Den ve středověkém městě v 7.A

V pondělí 3. dubna 2017 se žáci 7.A vydali za poznáním života ve středověkých městech
českého království.
Složení společnosti, módu, zbraně a nádobí přelomu 13. a 14. století přiblížil dětem
prostřednictvím naučného programu „Stříbrný král“ pan Daniel Richter z královéhradecké
společnosti Dějeprava. Dobrovolníci byli převlečeni za sedláka, selku a rytíře časů
mírových i válečných a všichni žáci se zájmem naslouchali povídání o životě tehdejších
lidí okořeněnému humornými „hláškami“ pana lektora. Poté si všichni mohli vše důkladně
prohlédnout a vyzkoušet. Největší pozornosti chlapců se těšily zbraně, letos jim snad
poprvé věnovaly velkou pozornost překvapivě i dívky.
V další části projektového dne se
sedmáci snažili napodobit lokátory z
dob kolonizace a pokoušeli se
vytvářet plány měst. Přestože dostali
k dispozici nápovědy, mnozí měli se
správným postupem obtíže. Nakonec
se všichni se zadáním vypořádali, i
když mnozí se značným úsilím a
konstatováním, že připravit plán
budoucího
města
není
nic
jednoduchého. Pak si děti zahrály na
kronikáře a sepisovaly krátké
záznamy z „dějin“ svých měst.
Přitažlivými tématy byly povětšinou návštěvy panovníků, živelní katastrofy a morové
epidemie.
Odměnou za namáhavou práci
byla sedmákům hra na
středověké tržiště, při které
poslepu hádali, co se tam dalo
koupit. Odpoledne děvčata
ještě ve školní kuchyňce
uvařila
špaldovo-pšeničnou
krupicovou kaši ochucenou po
středověkém způsobu medem a
máslem, kdo měl chuť, mohl si
ji vylepšit i mákem, skořicí,

oříšky či sušeným ovocem. Hodování nesmělo postrádat ani slaný chod – obilné placky.
3. duben 2017: Exkurze třetích tříd do královéhradeckého planetária
V pondělí 3. dubna 2017 navštívili třeťáci s paními
učitelkami Šárkou Jánošíkovou a Blankou Pavláskovou
planetárium v Hradci Králové. V krásném moderním sále
planetária vyslechli zajímavou přednášku o Sluneční
soustavě a Vesmíru. Děti se zájmem poslouchaly, dokázaly
odpovídat na otázky a užívaly si sklopná křesílka, ze kterých
pozorovaly oblohu. Bonusem pro byla pohádka Tajemství
polární noci. Po pohádce se děti šly podívat na velký
hvězdářský dalekohled. Dostaly rovněž možnost zakoupit si
drobné
suvenýr
y
a
venku
zhlédnout část planetární stezky.
Sladkou tečkou za poučnou exkurzí
byla zastávka v České Skalici.
Třeťáci se zde podívali na roubenou
chaloupku, kam chodila do školy
naše velká spisovatelka Božena
Němcová. V bezprostřední blízkosti
nikdo nepřehlédl stánek se zmrzlinou
a každý si vybral tu svou oblíbenou.
4. duben 2017: Okresní kolo matematické olympiády
V úterý 4. dubna 2017 se na trutnovském gymnáziu konalo okresní kolo matematické
olympiády. Na naše tři reprezentanty čekaly tři úlohy, na jejichž řešení byly vyhrazeny dvě
hodiny. Nejlépe z našich se umístila Adéla Roženská z 6.B, které patří 6. až 9. příčka z 27
nejlepších matematiků okresu. Neztratili se ani další dva naši reprezentanti. Michal Černý
z 8.A i Leona Kubasová ze 7.A skončili zhruba v polovině startovního pole.
6. duben 2017: Zápis do prvních tříd
Ve čtvrtek 6. dubna 2017 čekal budoucí prvňáčky zápis na
téma Můj barevný svět.
Děti hravou formou poznávaly
zvířátka,
barvy,
malovaly
obrázek, cvičily, zpívaly a
procvičovaly
jazýček
při
povídání s paní učitelkou.
Vyzkoušely si také 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 61 dětí, z nichž 44 nastoupí do 1. ročníku. Příští školní rok budou tedy
otevřeny dvě první třídy. Nastávající prvňáčky budou učit paní učitelky Jana Hájková a
Andrea Balcarová.

7. duben 2017: Stříbro z okresního kola ve vybíjené dívek
V pátek 7. dubna 2017 vyjely naše žákyně ze 4. a 5. ročníku na okresní kolo ve vybíjené
kategorie dívek do Trutnova. Sešlo se tam šest družstev. Turnaj dívky zahájily se ZŠ R.
Frimla Trutnov. Tento zápas prohrály pouze o jeden bod a bohužel k prohře přispěli i
rozhodčí – žáci z 9. tříd. Tato nešťastná prohra děvčata stála vítězství v celém turnaji,
protože naše reprezentantky poté s přehledem vyhrály tři zápasy po sobě. Poslední zápas
hrály se ZŠ V Domcích Trutnov, přičemž je poprvé čekalo prodloužení, ve kterém nakonec
vyhrály a obsadily 2. místo.
Školu reprezentovaly:
 Vylíčilová Viktorie, Luštincová Natali, Ludvíková Natálie, Poláková Klára,
Špringrová Nela, Stibbová Marie, Kubasová Sabina, Řeháková Karolína, Seidlová
Julie, Mesnerová Kateřina, Štěpánská Kamila

7. duben 2017: Jarní úklid v ZOO
V pátek 7. dubna 2017 se žáci 7. ročníku opět vydali za prací do
ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Každoročně takto pomáhají
ZOO s jarním úklidem. Tentokrát jim byl vyhrazen prostor u lvů,
který důkladně vyčistili od spadaného listí a odpadků. I přes
nepřízeň počasí sedmáci provázení paní učitelkou Žďárskou a
panem učitelem Beránkem vše řádně poklidili, za což byli velmi
pochváleni zaměstnankyněmi ZOO.

10. duben 2017: Exkurze do Husova sboru

V pondělí před Velikonocemi 10. dubna 2017 navštívili žáčci předmětu Naše město Husův
sbor, kterým je provedl pan farář Tomáš Karel. Pan farář usadil děti do kostelních lavic a
vyprávěl jim velikonoční příběh a vysvětlil význam velikonočních svátků pro křesťany.
Pak naše žáčky seznámil s dějinami Husova sboru. Jako tradičně děti nejvíce zaujaly
varhany a kolumbárium s urnami. Po prohlídce hlavní místnosti pan farář děti pozval na
prvomájový koncert a pustil je postranními dveřmi do zahrady, ze které je krásný výhled
na město a kde si všichni na chvilku užili teplého jarního sluníčka.

10. duben 2017: Družina na velikonoční výstavě u Studánky
V pondělí 10. dubna 2017 družina
navštívila výstavu „Velikonoce u
Studánky“ v Malých Svatoňovicích.
Nejprve se děti zastavily u studánky a
ochutnaly pramenitou vodu. Následovala
prohlídka
historického
náměstí
s

kostelem, bývalými obecními lázněmi a
Muzeem bratří Čapků. Poté se již všichni
těšili na výstavu. Děti zhlédly různými
technikami zdobené kraslice, beránky
různých velikostí, staročeské jidáše a další
věci spjaté s Velikonocemi. V místním
krámečku si zakoupily perníčky a různě
zdobené kraslice.

10. až 12. duben 2017: Jarní barevné dny
Před Velikonocemi se všichni už těší na probouzející se zelenou přírodu, modrou oblohu a
hřejivé paprsky sluníčka. Proto paní učitelky z 1. stupně na zkrácený předvelikonoční
týden 10. až 12. dubna 2017 připravily pro své žáky jarní barevné dny. Každý den měl
svou barvu – pondělí bylo ve znamení modré, úterý zelené a středa byla žlutá.
Žáci i paní učitelky se na barevné dny připravovali opravdu poctivě. Někteří kromě
oblečení barevně sladili dokonce i různé doplňky. Potěšilo nás, že se zapojili téměř všichni,
a to i přes to, že se nejednalo o žádnou soutěž.

11. duben 2017: Velikonoční tvořeníčko
Opět po roce paní učitelky a vychovatelky z 1. stupně připravily pro děti a jejich rodiče
odpoledne plné zábavného velikonočního tvoření. V úterý 11. dubna 2017 čekalo v naší
školní jídelně na zájemce o ruční práce hned osm stanovišť. Děti si mohly umotat kytičky z
drátků, vyrobit si velikonoční zápich či přáníčko, papírové sluníčko, slepičku ze lžičky,
věneček z březového proutí, který si mohly dozdobit kuřátkem z proužků papíru.
Nechybělo tradiční zdobení perníčků. Na nich si většina dětí ihned pochutnala.

Ze školní jídelny odcházeli všichni spokojení s náručí plnou povedených výrobků.
Příjemným odpolednem snad přivolali dlouho očekávané jaro.

12. duben 2017: Projekt „Lidové tradice“ ve čtvrtém ročníku
Ve středu 12. dubna 2017 se žáci čtvrtých tříd zapojili do projektu Velikonoce. Byla to
další část celoročního projektu Lidové tradice v průběhu celého roku. Během dne pracovali
s pojmy, které jsou spojeny se svátky jara, a vytvořili si krásné jarní a velikonoční
dekorace. Bylo to příjemně strávené dopoledne.

12. duben 2017: Velikonoční výstava v muzeu

Předvelikonoční středu 12. dubna 2017 zavítaly děti z předmětu Region Jestřebí hory do
úpického muzea, kde navštívily velikonoční výstavu, která byla tentokrát zakomponována
do národopisné expozice. Už v přízemí se dětem sbíhaly sliny nad velikonočními
dobrotami. Paní ředitelka Nešněrová malé návštěvníky odvedla do prvního patra, kde si s
nimi povídala o období masopustu, půstu a hlavně samotných velikonočních svátků. Děti
podle exponátů popisovaly velikonoční zvyky a tradice a i zde polykaly sliny nad spoustou
svátečních pamlsků. Jen nad postními kroupami a hrachem ohrnovaly nosánky. Závěr
exkurze obstaral jedinečný kousek – moučná truhla plná nejen mouky, ale i kusů

perníkového těsta. Kdysi totiž koledníkům nedělaly radost čokoládové sladkosti v
pestrobarevném staniolu, ale medové perníčky tvarované v ručně vyřezávaných formách,
pečené z těsta, které mělo být zaděláno alespoň půl roku předem a zrát právě v moučné
truhle.

18. a 27. duben 2017: Knihovnické lekce ve třetích třídách
Dne
18.
dubna
2017
absolvovala
knihovnickou lekci v místní městské knihovně
třída 3.B, dne 27. dubna pak i třída 3.A.
Tématem lekce byly příběhy dětí. Paní
knihovnice měla připravenou vysokou kupičku
knížek a vyprávěla dětem o osudech
jednotlivých hrdinů. Už jen názvy knížek byly
lákavé a zároveň legrační, např.: Deník
malého poseroutky, Mstivá Soňa, Darebák
David, Děti se bavily a se zájmem poslouchaly
vyprávění humorných příběhů. Většina z nich
si zapůjčila jednu či více knížek, což vzbudilo
úsměvy na rtech paní učitelek i paní
knihovnice a splnilo tak účel návštěvy. Některé děti dokonce zvládly během uplynulých
pár dní půjčenou knížku přečíst. Bez „násilného“ boje tak zvítězil psaný příběh plný
zážitků nad počítačovými hrami.

19. duben 2017: Návštěva sokolníka
V minulosti byli vycvičení dravci
především pomocníkem při opatřování
potravy. Nyní je sokolnictví důležité
například při ochraně prostoru letišť před
hejny ptáků, která mohou být v případě
střetu se startujícím nebo přistávacím
letadlem důvodem katastrofy.
Po dvou letech jsme na naši školu opět
pozvali sokolníka, který pro děti z 1.
stupně v malé tělocvičně uspořádal ve
středu 19. dubna 2017 vystoupení, při
němž je seznámil s nejznámějšími
dravými ptáky a sovami. A tak mohly
vidět poštolku, káně, jestřába, ba dokonce vzácného raroha s družkou, orla bělohlavého a
také naši největší sovu výra velkého. Dozvěděly se o nich spoustu zajímavostí a
obdivovaly přelety tělocvičnou. Jako bonus navíc si prohlédly ochočenou fretku.
Největším lákadlem pro děti však byla možnost vyzkoušet si sokolnické držení, navléknout
ochrannou koženou rukavici a aspoň na chvilku si krásně zbarvené káně podržet a
prohlédnout zblízka.

24. duben 2017: Soutěž ve skákání přes švihadlo pro žáky 1. až 4. ročníku
Skvělé výkony předvedli účastníci soutěže ve skákání přes
švihadlo, která proběhla v pondělí 24. dubna 2017. Celkem 56
účastníků bylo rozděleno do čtyř kategorií podle ročníků.
Soutěžícím se počítal počet přeskoků za 30 sekund. Výsledky v
jednotlivých kategoriích byly velmi těsné. Absolutní vítězkou se
s 68 přeskoky stala Michaela Ludvíková z 3.B. Rekordy sice
nepadly, ale Klára Nyklíčková z 1.B a Anna Nyklíčková ze 4.B
zaostaly za rekordem ve svých kategorií o pouhý jeden přeskok.
Pořadí nejlepších:
 žáci 1. ročníku: Klára Nyklíčková (1.B)
56 přeskoků
 žáci 2. ročníku: Nicol Anna Hejnová (2.A) 57 přeskoků
 žáci 3. ročníku: Michaela Ludvíková (3.B) 68 přeskoků
 žáci 4. ročníku: Anna Nyklíčková (4.B)
64 přeskoků

25. duben 2017: Soutěž „Skotačíme po schodech“ pro žáky 5. až 9. ročníku
Rekordní tabulky ve dvou kategoriích se přepisovaly v soutěži „Skotačíme po schodech“,
kterou pro naše žáky z 5. až 9. ročníku připravili v úterý 25. dubna 2017 páni učitelé
Zakouřil a Dytrych. Běželo se po schodech na 2. stupni od knihovny v přízemí ke
školnímu klubu ve 2. poschodí. Start byl se u prvního schodu a cíl na posledním schodu.
Každý soutěžící měl dva pokusy. Skvělých časů dosahovala především děvčata z 5. třídy, z
nichž nejlepší Barbora Peterová stanovila těžko překonatelný rekord. Nejrychlejším
běžcem byl Filip Luštinec z 9.A, který časem 9,6 sekund jako jediný pokořil hranici 10
sekund. Absolutní rekord ale nepadl. Ten již 10 let drží Viktor Kejzlar vynikajícím časem
8,7 sekund.
Pořadí nejlepších:
 dívky 5. ročník: Barbora Peterová (5.A)
11,4 s
 chlapci 5. ročník: Adam Špringer (5.A)
13,4 s
 dívky 6. až 9. ročník: Leona Kubasová (7.A)
11,7 s
 chlapci 6. až 7. ročník: Vojtěch Hejna (6.B)
10,5 s
 chlapci 8. až 9. ročník: Filip Luštinec (9.A)
9,6 s

26. duben 2017: Projekt Holocaust v 9.A
Během projektového dne věnovanému tématu holocaust, který proběhl ve středu 26. dubna
2017, se žáci seznámili s pohnutými dějinami židovského národa, zjišťovali příčiny
holocaustu a poznali, které skupiny obyvatelstva byly jeho oběťmi. Velká pozornost byla
věnována systému fungování a každodennímu životu v koncentračních táborech. Žáci
pracovali s obrazovými materiály, statistikami, mapkami, citáty i dobovou antisemitskou
publikací „Jedovatá houba“, jež sloužila jako propagandistický materiál pro děti školního
věku. Velkou pozornost vzbudil dokument Olgy Sommerové „Sedm světel“ o ženách
přeživších holocaust.
Paní Jana Nešněrová, ředitelka úpického muzea, seznámila naše deváťáky s průběhem
holocaustu v Úpici, přiblížila jim osudy židovských továrnických rodin Morawetzů,
Oberländerů a Buxbaumů, přečetla úryvky z městské kroniky a vzpomínky pamětníků na
poměry ve vyhlazovacím táboře. Díky paní ředitelce si žáci prohlédli např. oděv vězně
koncentračního tábora, terezínské bankovky, kousky spalovacích pecí a ostnatých drátů
nebo prapor vězňů z čerstvě osvobozeného Dachau.

Na závěr projektového dne kreslili deváťáci tzv. stromy přání. Každý strom byl rozdělen
na dvě části – do jedné vepisovali svá dnešní přání, do druhé přání svých vrstevníků –
obětí holocaustu. Za své výtvarné práce si většina žáků vysloužila velkou pochvalu.

30. duben 2017: Oslavy Filipojakubské noci
V neděli 30. dubna 2017 se na úpické náměstí slétlo hejno malých čarodějnic a čarodějů.
Od 18 hodin se tam totiž konalo zahájení oslav Filipojakubské noci.
Na začátku zaznělo pět čarodějnických písniček v podání čarodějnic a čarodějů z našeho
sborečku. Pak už následovaly soutěže. Děti se strefovaly do kbelíků, shazovaly tyčí
pyramidy z konzerv, přenášely kouzelný lektvar, zametaly kamínky či shazovaly kuželky.
Za splnění úkolu získaly děti buřtěnku, koněnku či něco malého na zub. Koněnka
zaručovala projížďku koňským povozem a buřtěnku si děti vyměnily na Dlouhých
Záhonech za buřtík. Na závěr následoval čarodějnický rej a vyhodnocení jedenácti
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

1. květen 2017: Štafetový běh u příležitosti otevření Sportovního areálu K. Matysky

Pondělí 1. května 2017 nebylo jen státním svátkem, nýbrž i dnem slavnostního otevření
Sportovního areálu Květoslava Matysky v Úpici. V rámci této slavnosti se naše štafeta
zúčastnila běhu na 10 km. Ačkoli nebyl volný den, dorazilo dokonce více dobrovolných
běžců, než bylo potřeba. Všech 40 běžců se skutečně snažilo a odměnou jim bylo slušné 3.
místo.

2. květen 2017: Výlet čtvrtých tříd do Prahy
V úterý 2. května 2017 vyrazily obě čtvrté třídy za poznáním hlavního města. První
zastávkou po příjezdu byla stanice lanovky Újezd, kterou děti vyjely na Petřín, kde
navštívily zrcadlové bludiště a rozhlednu. Z Petřína výletníci vyrazili na Pražský hrad, kde
mimo jiné viděli i střídání stráží. Zámeckými schody sešli na Karlův most, důkladně si
prohlédli sochy na něm a kochali se výhledem na další mosty a památky hlavního města.
Dalším cílem poznávací vycházky bylo Staroměstské náměstí s orlojem. V davu turistů se
naštěstí nikdo neztratil, a tak mohli čtvrťáci pokračovat na Václavské náměstí, kde
obdivovali jezdeckou sochu patrona české země. Od „koně“ došli už jen k Hlavnímu
nádraží, kde na výletníky čekal autobus a odvezl je z rušné metropole zpátky domů.

4. květen2017: Výtvarná soutěž Rozesmátý svět
Ve čtvrtek 4. května 2017 vyhodnotila nezávislá porota ve složení Stanislav Špelda,
výtvarník a podnikatel, a Daniela Mikešová, výtvarnice a učitelka, 11. ročník výtvarné
soutěže Rozesmátý svět. V letošním roce děti malovaly a tvořily na téma „Svět zvířat“.
Dorazilo k nám na 180 prací. Vybrat a ocenit ty nejlepší nebylo jednoduché.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo ve středu 17. května 2017 v 9.40 v jídelně ZŠ Bří
Čapků. Návštěvníci si zároveň mohli prohlédnout výstavu všech soutěžních prací v budově
1. stupně. Výstava trvala od pondělí 15. května do pátku 26. května.
Nejlepší práce:
KATEGORIE DĚTÍ DO 5 LET:
1. Michaela Broklová (MŠ Suchovršice)
2. Matylda Maravaud (MŠ Libňatov)
Sofie Jirásková (MŠ Libňatov)
3. Jan Zelinka (MŠ Havlovice)
Alžběta Petirová (MŠ Suchovršice)
KATEGORIE PŘEDŠKOLÁKŮ:
1. Vojtěch Kubík (MŠ Suchovršice)
2. Elena Vítová (MŠ Suchovršice)
Josef Horák (MŠ Libňatov)
3. Natálie Hájková (MŠ Suchovršice)
Aneta Maričová (MŠ Suchovršice)
KATEGORIE 1. – 2. TŘÍD:
1. Klára Cetková (ZŠ Velké Svatoňovice)
2. Tomáš Zaňka (ZŠ Bratří Čapků Úpice)
Nikola Kostková (ZŠ Velké Svatoňovice)
3. Markéta Snítilová (ZŠ Bratří Čapků Úpice)
KATEGORIE 3. – 5. TŘÍD:
1. Anežka Kultová (ZŠ Havlovice)
2. Jiří Peterka (ZŠ Bratří Čapků Úpice)
3. Barbora Sádovská (ZŠ Velké Svatoňovice)
KOLEKTIVNÍ PRÁCE:
Zvláštní ocenění:
 kolektivní práce Kaštánků (MŠ Libňatov)
 Nohejl, Šulc (SpZŠ Úpice)

4. květen 2017: Okrskové kolo zdravotnického víceboje
Dne 4. května 2017 se dvě hlídky mladých
zdravotníků, které pečlivě připravovala paní
Martina Šrollová, zase po roce vydaly pošmourným
odpolednem od ZŠ Úpice – Lány do sportovního
areálu v Havlovicích. Cestou musely naše hlídky
zvládnout na 11 stanovištích různé záludné úkoly a
překážky. Poznávaly léčivé byliny, transportovaly
raněné, probíhaly překážkovou dráhu, běhaly se
zátěží na nosítkách na čas, zastavovaly krvácení a
obvazovaly končetiny.
Sami mladí zdravotníci byli překvapeni, že se ve
velké konkurenci 14 družstev neztratili. Nejlépe si
vedlo družstvo mladších žáků č. 1, které podalo
skvělý výkon a získalo krásné 3. místo. Bojovalo
ve složení: kapitánka Viktorie Vylíčilová,
František Kuhn, Sabina Kubasová, Marina
Zajacová a Tereza Jakubčaninová. Tato hlídka
postupuje do okresního kola.
Druhá hlídka mladších žáků č. 2 soutěžila v tomto
složení teprve poprvé. Děti pracovaly rozvážně a
skutečně se snažily nedělat zbytečné chyby. Jejich
7. místo bylo skvělé a zasloužené. Tato hlídka
nováčků soutěžila ve složení: kapitán Ondřej
Polc, Michal Hájek, Anna Nyklíčková, Nikola
Makulová a Markéta Sabevová.

5. květen 2017: Pohár rozhlasu
V pátek 5. května 2017 se naši
reprezentanti zúčastnili sportovního klání
o Pohár rozhlasu na stadionu v Trutnově.
Někteří žáci výborně reprezentovali naši
školu a předvedli své maximum. Mezi
tyto žáky patřili zejména Eva Krouželová
– hod míčkem, Leona Kubasová – běh na
600m, Eliška Mesnerová – běh na 800m,
Veronika Čiháková – skok vysoký, Pavel
Fabián – běh na 60m.
V celkovém součtu však byly výkony
spíše slabší. Starší žáci obsadili 5. místo,
mladší žáci zakončili závody rovněž na 5.
pozici, starší žákyně získaly 4. místo a nejlépe si vedly mladší žákyně, jimž se podařilo
dosáhnout na stříbro.

10. květen 2017: Okresní kolo zdravotnického víceboje
Ve středu se mladí zdravotníci, kteří
získali bronz v okrskovém kole, se ve
středu 10. května 2017 zúčastnili
oblastního kola Soutěže mladých
zdravotníků, které se konalo v parku u
Lesnické akademie v Trutnově. Sice jako
vloni nepršelo, ale zima jim, což je již
tradicí během této soutěže, byla velká.
Pořadatelé si pro zdravotníky tentokrát
připravili devět stanovišť s velkým
množstvím kombinovaných zranění s
bezvědomím a zlomeninami, obvazové
úkoly, otázky z historie Červeného kříže,
poznávání léčivých bylin a transport
raněného do schodů.
Družstvo mladších žáků prokázalo stejně
jako minulý týden v Havlovicích opět
skvělou přípravu a maximální nasazení.
Hlídka ve složení Viktorie Vylíčilová,
Sabina Kubasová, František Kuhn, Tereza
Jakubčaninová a Marina Zajacová získala
zasloužené 2. místo.
Vzhledem k tomu, že naše hlídka soutěž
dokončila jako první, zbytek času se jí věnoval ochotný příslušník Policie ČR z Trutnova,
který děti seznámil se základní výbavou policisty a policejního vozu.

16. květen 2017: Exkurze školní družiny na hvězdárnu
V úterý 16. května 2017 navštívily děti ze školní družiny hvězdárnu. Nejprve si vyslechly
poutavou přednášku o planetách Sluneční soustavy a o samotném Slunci. Poté jim v
přednáškovém sále byla promítnuta krátká pohádka o hvězdách. V kopuli hvězdárny si
prohlédly dalekohled a byly upozorněny, že je zdraví nebezpečné dívat se přímo do
Slunce. Kvůli mnoha mrakům na obloze však se bohužel slunce ukázalo jen na malou

chvilku. Na střeše hvězdárny si pak děti mohly vyzkoušet, jaké je to pozorovat vesmír
hvězdářským dalekohledem. Návštěva byla velmi zajímavá a poučná.

16. květen 2017: Nejlepšími stolními fotbalisty jsou Michal Černý a Filip Kaplan
z 8.A
Zlato z celoročního turnaje ve stolním fotbálku patří po letošním ročníku Michalu
Černému a Filipu Kaplanovi z 8.A. I ve druhém finále pokořili velké překvapení turnaje,
dvojici páťáků Jakuba Černého a Lukáše Hofmana z 5.B, a zaslouženě jim tak patří zlaté
medaile. Třetí místo obsadila dvojice Michaela Hájková a David Hejna z 9.A. Letos se
turnaje zúčastnilo 14 dvojic a odehráno bylo 42 zápasů.

17. květen 2017: Výlet třetích tříd na Černou horu
Ve středu 17. května 2017 bylo krásné počasí. Děti třetích tříd
a jejich paní učitelky Blanka Pavlásková a Šárka Jánošíková
se proto vydaly na exkurzi do Krkonošského národního parku.
Z Jánských Lázní vyjely lanovkou na Černou horu, podívaly
se k rozhledně a k vysílači, šli cestou k Černé boudě a pod ní
se napojily na naučnou stezku Černohorským rašeliništěm.
Zde byly nádherné výhledy na celé Krkonoše. Výletníci

pokračovali k Modrým kamenům a Modrokamenné boudě, kde si udělali delší
občerstvovací zastávku. Po sjezdovce Košťálka se vrátili zpět do Jánských Lázní. Celý
okruh byl dlouhý asi 12 km, děti statečně šlapaly.
17. květen 2017: Okresní kolo Pythagoriády
Pythagoriáda je matematická soutěž, která je dětem momentálně daleko bližší než
matematická olympiáda. Pozná se to už jen podle účasti ve školních a okresních kolech. O
to cennější je výsledek Lucie Šedové, která se 17. května 2017 stala se ziskem 10 bodů
nejen úspěšnou řešitelkou okresního kola, ale obsadila zároveň velmi pěkné 5. až 7. místo.
Okresního kola se zúčastnilo celkem 24 žáků 5. ročníku.
23. květen 2017: Atletické finále Grand Prix žáků 1. stupně
Školní rok se blíží pomalu ke konci a ním
i meziškolní zápolení o putovní pohár
Grand Prix žáků 1. stupně. Poslední
závod letošního roku se odehrál v úterý
23. května 2017 na lánském hřišti a
jednalo se jako již tradičně o Atletické
finále.
Žáci a žákyně závodí ve čtyřech
kategoriích – chlapci z 1. až 3. třídy,
dívky z 1. až 3. třídy, chlapci ze 4. až 5.
ročníku a dívky ze 4. až 5. třídy. Každý
závodník může startovat maximálně ve
dvou disciplínách, čímž se závody
většinou stávají vyrovnanějšími a napínavějšími.
Do závodu naši reprezentanti nastupovali s jediným cílem – podat co nejlepší výkony.
Ačkoli chlapci i děvčata bojovali ze všech sil a snažili se podat maximální výkon,
nepodařilo se jim loňské celkové prvenství v Grand Prix obhájit. Útěchou jim však mohly
být pocit z dobře odvedených výkonů a značný počet medailových umístění. Jen prvenství
získali naši chlapci a děvčata celkem deset.
Přehled medailových umístění:
chlapci 1. – 3. ročník:
1. Jiří Peterka (350 m)
1. Martin Kejzlar (hod míčkem)
3. Jiří Peterka (50 m)
dívky 1. – 3. ročník:
1. Adriana Davidová (50 m, skok
daleký)
1. Tereza Wernerová (hod míčkem)
2. Kristýna Křížková (300 m)
2. Tereza Wernerová (skok daleký)
chlapci 4. – 5. ročník:
1. František Kuhn (50 m, 650 m)
dívky 4. – 5. ročník:
1. Anna Nyklíčková (skok daleký)
1. Kateřina Mesnerová (hod
míčkem)
1. Barbora Peterová (600 m)

3. Barbora Peterová (50 m)
3. Klára Poláková (600 m)
25. květen 2017: Exkurze školní družiny do hasičské zbrojnice
Řada exkurzí školní družiny pokračovala v pátek 25. května 2017 návštěvou hasičské
zbrojnice v Úpici, která se nachází nedaleko naší školy. Letos se dětem věnoval místní
dobrovolný hasič pan Vojtěch Jarý. Pro děti si připravil velmi poutavé vyprávění příběhů
ze života hasičů. Děti si mohly zblízka prohlédnout hasičské auto, vyzkoušet helmu,
dýchací masku a seznámit se s další výstrojí a výzbrojí. Letošní exkurze se velmi vydařila
a všechny děti odcházely spokojené.

29. květen až 9. červen 2017: Soutěž ve sběru tetrapakových obalů
V období od 29. května do 9. června 2017 se uskutečnilo druhé kolo soutěže ve sběru
tetrapakových obalů. Sběru se zúčastnilo 16 žáků z 1. a 2. stupně a celkem přinesli 8 618
obalů.
Pořadí nejlepších sběračů:
1. Lena Šťovíčková (2.B)
1 689 ks
2. Ondřej Vašata (4.A)
1 402 ks
3. Lukáš Pecháček (4.A)1 264 ks
4. Diana Kuťáková (3.A)
1 000 ks
5. Veronika Nyklíčková (5.A)
970 ks
6. Dominik Manych (4.A)
751 ks
7. Adam Marič (4.B)
620 ks
8. Jakub Přívratský (1.A)
207 ks
9. Adriana Součková (1.B)
161 ks
10. Adam Havel (3.A)
157 ks

ČERVEN

1. červen 2017: Dětský den pro mateřské školy

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 přesně na svátek všech dětí ve čtvrtek 1. června 2017 naše
tělocvična opět po roce hemžila barevnými tričky dětí z mateřských školek, které si přišly
se svými paními učitelkami protáhnout tělíčka a vyzkoušet, co všechno dokážou. Sešlo se
jich kolem stovky.
Nejprve si děti v malé tělocvičně vybraly z hromady plyšáků, které nám darovala
broumovská Diakonie, svého zvířecího kamaráda a vyfotily se na památku společně s ním.
Každé dítě se svým plyšovým kamarádem běhalo, skákalo a soutěžilo.
Na děti čekalo mnoho různých atrakcí – tradičně se prolézalo látkovými tunely, skákalo se
v pytlích, prolézalo se obručemi, přebíhala se dlouhatánská lavička, na tenisové raketě se
přenášel plyšáček, skákal se panák, běhal se slalom či skákalo na gymballech. Na všech
stanovištích malým dětem ochotně pomáhali v plnění úkolů naši třeťáci.
Dětský den se vydařil, všichni odcházeli spokojení a s úsměvem.

2. červen 2017: Dětský den pro žáky 1. až 4. ročníku
V pátek 2. června 2017 jsme do velké tělocvičny pozvali na oslavu Dne dětí žáky 1.
stupně. Paní učitelky pro ně připravily ně podobné atrakce jako pro jejich mladší kamarády
z mateřinek. Zdoláváním jednotlivých úkolů získávaly děti žetonky, které si už tradičně
vyměňovaly v krámku za pamlsky a hračky. Děti odcházely nadšené, co všechno se jim
podařilo „nakoupit.“ vyměňovaly v krámku za pamlsky a hračky.

Za velké množství cen děkujeme všem rodičům, kteří dětem přispěli spoustou drobných
dárků a rozšířili tak sortiment přitažlivého zboží v krámku. Zdárnému průběhu dětského
dne nemálo napomohli páťáci v roli průvodců na jednotlivých stanovištích.

6. červen 2017: Dominik Macek z 9.A je letošním králem šipkařů
Suverénem letošního 11. ročníku turnaje v šipkách „301
single out“ se stal Dominik Macek (9. A). Po loňském
třetím místě prošel turnajem jako nůž máslem a bez jediné
prohry zaslouženě zvítězil. Ve finále porazil spolužáka
Lukáše Kejzlara (9.A), který si tak napravil reputaci po
loňském fiasku, kdy nepostoupil ani ze základní skupiny.
Trochu zklamáním byl naopak výkon loňského vítěze,
ředitele školy Martina Zakouřila, který vypadl již v
osmifinále s Michalem Černým (8.A), jenž to nakonec
prošel až do semifinále. Medaile mu ale nezacinkala,
neboť v souboji o třetí místo podlehl Petru Müllerovi
(9.A). Totálně propadl také loňský semifinalista Patrik
Ferenc (8.A), který v základní skupině skončil až
poslední.
Systém soutěže zůstává dlouhodobě stejný. Účastníci byli
rozděleni do osmi pěti členných skupin a poté 24 nejlepších bojovalo o vítězství systémem
play off.
Každoročně se turnaje účastní také mnoho děvčat. Letos se nejlépe umístila Nikola
Beierová (9.A), která vypadla až ve čtvrtfinále. Z mladších žáků a zároveň nováčků

šipkařského klání se černým koněm turnaje stal Ondřej Macháček (5.A), který se
probojoval až do čtvrtfinále, kde ho zastavil až celkový vítěz Dominik Macek.
Pořadí nejlepších:
1. Dominik Macek (9.A)
2. Lukáš Kejzlar (9.A)
3. Petr Müller (9.A)
4. Michal Černý (8.A)
5. – 6. Filip Kaplan (8.A)
5. – 6. Pavel Sobolík (8.A)
7. Nikola Beierová (9.A)
8. Ondřej Macháček (5.A)
9. Martin Zakouřil
10. Marina Zajacová (5.B)
11. David Hejna (9.A)
12. Tomáš Kuťák (7.A)
13. Dominik Grund (6.B)
14. – 15. Štěpán Nohejl (5.A)
14. – 15. Tomáš Marek (6.B)

6. červen 2017: Pasování prvňáků na čtenáře
V úterý 6. června 2017 čekal na děti z prvních tříd v městské knihovně písmenkový král,
aby je mohl pasovat na čtenáře. Pasování však nebylo samozřejmostí, předcházela mu
zkouška. Nejprve děti trochu vyzkoušela paní knihovnice. Děti jí povídaly, jak správně s
knížkami zacházet a naopak, co se s nimi nesmí dělat, přiřazovaly obrázky podle
počátečních písmen, hádaly pohádkové dvojice a četly úryvek z pohádky, kterou pak paní
knihovnice sama dočetla až do konce.
Ve zkoušce všichni prvňáci obstáli, a tak před písmenkovým králem Knihomolem
zopakovali čtenářský slib, poklekli na jedno koleno a král je poklepáním mečem na rameno
pasoval na čtenáře. 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.
Na to se malí čtenáři těšili, většina z nich se rozeběhla mezi regály plné knížek a svou
první knihu si hned vybrali a vypůjčili na čtení doma.

6. červen 2017: Zážitkový workshop „Den, kdy se mlčelo“
V úterý 6. června 2017 se žáci 9.A
prostřednictvím zážitkového workshopu
Den, kdy se mlčelo, se kterým za nimi
přijeli lektoři z neziskové organizace Post
Bellum,
seznámili
s
obdobím
kolektivizace českého venkova v 50.
letech 20. století.
Všichni deváťáci dostali materiály s
životopisy obyvatel malé vesnice na
Plzeňsku a našli si ve třídě další členy své
rodiny. Jednotlivé rodiny se vzájemně
představily, nakreslily své majetky a
korzovaly mezi nimi. Po tzv. vítězném

únoru se „jejich“ vesnice a vztahy v ní postupně měnily. Ve volbách zvítězila Národní
fronta, začala kolektivizace, sílil tlak na vstup do JZD, ti, kteří vstoupit odmítali, byli
zbaveni majetku, nuceně vystěhováni ze svých domovů popř. uvězněni. Deváťáci si vše
vyzkoušeli na vlastní kůži – odevzdávali hlasovací lístky, rozhodovali se, zda vstoupit do
družstva, zabavovali majetek bohatších sousedů, resp. přihlíželi ztrátě rodových gruntů. Na
konci workshopu pak měli před očima úplně jinou vesnici než na začátku.
V závěrečné reflexi žáci hodnotili, co je zaujalo, jak se ve svých rolích cítili a co jim
workshop přinesl.

6. červen 2017: Prezentační akce k projektu Ovoce do škol
V úterý 6. června 2017 zavítali do naší školy letos již podruhé zástupci firmy Bovys, která
pro naše žáky zajištuje dovoz ovoce v rámci projektu Ovoce do škol. Do každé třídy
prvostupňáků vstoupil „ovocný panďuláček“, který děti vyzkoušel z druhů ovoce, poptal
se, které ovoce a zeleninu mají nejraději, a rozdal jim ovocná pitíčka.

10. červen 2017: Exkurze 3.B za poznáním historie a přírody našeho regionu
Poznáváme přírodu a minulost. Tak byla nazvána víkendová akce žáků třídy 3.B, která se
uskutečnila v sobotu 10. června 2017 a kterou pro děti připravily paní učitelka Šárka
Jánošíková a naše bývalá , nicméně stále velmi aktivní kolegyně Alena Kadaníková.
Ráno se třeťáci autobusem a vlakem dopravili z Úpice do Červeného Kostelce, odkud se
vypravili k Devíti křížům a do lesa. Cestou plnili různé úkoly, jimiž byly např. malování
bez pastelek, pletení z trávy, hod na cíl, odpovídání na otázky o stromech a zvířatech a
šifrování Morseovy abecedy. Nepřehlédli jsme pomník s devíti kříži a paní učitelky děti
seznámily s jeho historií. Cesta výletníků dále vedla kolem pískovcového lomu Krákorka.
Při zastávce u něj se děti dozvěděly o těžbě a využití pískovce. Na naučné tabuli si děti
přečetly o zkamenělině s otiskem stopy dinosaura.
Výprava brzy došla ke zřícenině hradu Vízmburk, kde měla objednanou prohlídku. Velmi
atraktivní byla pro děti místnost mučírny. Mučicí nástroje, které zde viděly, si také
vyzkoušely. Útok na hrad a střelba z kuše byly dalšími lákadly, které se děti nadchly.
Prohlédly si i rozpracovanou sochu rytíře, kterou právě v době jejich návštěvy začal
vytvářet dřevosochař. Po dokončení bude dalším stylovým doplňkem zříceniny
Vízmburku. Nechybělo opékání špekáčků a také marshmallownů. Při odchodu z hradu
měli výletníci štěstí a ukryli se před silnější dešťovou přeháňkou pod přístřeškem.
Před sebou měli už jen cestu do havlovického sportovního areálu a skotačení na vzduchové
trampolíně. I zde v areálu je počasí trochu poškádlilo krátkou přeháňkou s kroupami.
Všechno však úspěšně zdolali a mohli konstatovat, že se výlet se velmi vydařil.

12. červen 2017: Výlet čtvrtých tříd do Josefova
Třídy čtvrtého ročníku byly 12. června
2017 na školním výletu ve vojenské
pevnosti Josefov. Žáci a žákyně se rozdělili
do šesti skupin, jmenovali se minéři,
velitelé, zásobovači, dělostřelci, hostinští a
řemeslníci. Všechny skupiny dostaly
seznam úkolů, které po cestě musely plnit.
Pokud byly úspěšné, obdržely zlatou minci.

Nejlepší skupina získala šest mincí ze
sedmi. Během plnění úkolů všichni prošli
kilometr dlouhou trasu podzemních
chodeb. Část chodeb čtvrťáci prošli za
světla svíček a část dokonce i potmě.
Posledním místem, které v areálu
pevnosti navštívili, byla Traxlerova
sýpka, kde je expozice vojenského
lékařství a zbraní. Všem se výlet velice
líbil.

13. červen 2017: Nejlepší žáci ve vědomostních a dovednostních soutěžích
Suverénním vítězem letošní soutěže o nejlepšího žáka ve vědomostních a dovednostních
soutěžích se stala Adéla Roženská (6.B) s celkovým počtem 87 bodů. Nejvíce bodů získala
vítězstvími v olympiádách z dějepisu, zeměpisu a matematiky. V posledních dvou
předmětech dosáhla úspěchů i v okresních kolech. Druhé místo uhájil Michal Černý (8.A),
který sbíral body především v matematice, zeměpisu a sudoku. Skvělé úspěchy našeho
týmu ve zdravotnickém víceboji významně zamíchaly celkovým pořadí v soutěži. Díky
tomu obsadily Sabina Kubasová (7.A) a Marina Zajacová (5.A) 3., respektive 5. příčku.
Celkem bodovalo 49 žáků 5. až 9. třídy.
Pořadí nejlepších:
1. Adéla Roženská (6.B)
87 b.
2. Michal Černý (8.A)
36 b.
3. Sabina Kubasová (5.A)
34 b.
4. Lucie Šedová (5.A)
31 b.
5. Marina Zajacová (5.B)
28 b.
6. Daniela Maršíková (7.A)
25 b.
7. Viktorie Vylíčilová (5.A)
24 b.
8. Jiří Rýdl (9.A)
23 b.
9. Jiří Pecháček (8.A)
21 b.
10. Veronika Hlavicová (7.A) 20 b.
11. Lukáš Kejzlar (9.A)
17 b.
12. – 13. Leona Kubasová (7.A)
13 b.
Nikola Winklerová (7.A)
13 b.
14. – 17. Tomáš Hofman (8.A)
12 b.
Michaela Horáková (6.B)
12 b.
Jaromír Jansa (7.A)
12 b.

Tomáš Kuťák (7.A)
12 b.
13. a 14. červen 2017: Výlet 7.A do Českého ráje
V úterý 13. června 2017 vyrazili žáci 7.A společně s paními učitelkami Silvií Žďárskou a
Radkou Řehákovou na dva dny do Českého ráje.
Tentokrát využili ubytování v krásném kempu Eden v Jinolicích. Během výletu navštívili
Prachovské skály, kde sice šlapali nahoru a dolů, ale za odměnu se jim naskytl překrásný
výhled do okolí. Počasí sedmákům tentokrát přálo, jídlo bylo velmi chutné a celkově se jim
výletování vydařilo.

14. červen 2017: Zkoušky k získání průkazu cyklisty
Žáci čtvrtých tříd vyrazili ve středu 14.
června 2017 do Dvora Králové nad
Labem, aby se pokusili získat „Průkaz
cyklisty“. Žáci byli rozděleni do dvou
skupin podle tříd. Jedna třída nejprve
psala test, druhá třída začala jízdou
zdatnosti, poté se vyměnily. Trestné body
nasbírané během testu i jízdy se sčítaly.
Jak už to u zkoušek bývá, někteří žáci ji
zvládli výborně, někteří tzv. s odřenýma
ušima, jiným zisk průkazu unikl.

15. červen 2017: Povídání o lidových tradicích v knihovně
Celým školním rokem provází žáky čtvrtých ročníků lidové tradice a jejich poznávání.
Městská knihovna v Úpici si pro žáky připravila projekt Lidové tradice v průběhu celého
roku. Velice zajímavé povídání o známých i neznámých lidových tradicích se všem dětem
velmi líbilo a bylo zakončeno prohlídkou knížek vztahujících se právě k lidovým tradicím.

15. červen 2017: Výlet prvních tříd na hrad a zámek Staré Hrady
Ve čtvrtek 15. června 2017 vyrazili prvňáčci za vrchním čarodějem Archibaldem I. na
pohádkový hrad a zámek Staré Hrady nedaleko Jičína.
Hned po příjezdu byli všichni vyhladovělí, tak se řádně posilnili svačinkami od maminek.
Pak už se děti podívaly do Čarodějné bestyjoly s živými zvířátky – viděly kozu, ovečky,
bažanty, hrdličky, králíčky a další zvířata. Poté se vydaly do Zdravosvěta, kde je čekali
skřítkové ovocňáci a saláťáci, dračí porodnice a zuboopravna, víla Vitamína a skřítkové
baciláci a zdravoškola. Také navštívily dračí královskou komnatu.
Po krátké obědové svačince čekala výletníky pohádková půda. Ale ještě před ní
absolvovali rychlokurz létání na koštěti. Všichni ho zvládli na jedničku a těšili se, že
nebudou muset šlapat 75 schodů na půdu. Nakonec však byli solidární s paními učitelkami,
které rychlokurz nedělaly, a tak všichni nahoru vystoupali pěšky. Na prostorné hradní půdě
opředené letitými pavučinami se zabydlely čarodějnice různých kategorií a kouzlobabky,
pravá starohradská strašidla, strašidýlka a také pěkně vykutálení skřítkové. Děti navštívily
strašidláckou kuchyni, čarodějnou prádelnu a mydlírnu. Staré Hrady opouštěly s hlavou
plnou dojmů a pohádkových bytostí.

15. červen 2017: Výlet třetích tříd do archeoparku Všestary a na Chlum

Ve čtvrtek 15. června 2017 se obě třetí třídy
vydaly na školní výlet do archeoparku ve
Všestarech. Měly objednaný dvouhodinový
program, během kterého se ve dvou skupinách
dočasně proměnily v pravěké lovce a
zemědělce. Děti si mohly vyzkoušet spoustu
činností s nástroji doby kamenné, například
kopání
motykou
, kypření
půdy,
čištění
kůže,
drcení obilí nebo řezání kůže.
Po prohlídce archeoparku se výletníci přesunuli do
blízkého Chlumu, aby navštívili muzeum a památník
bitvy prusko-rakouské války roku 1866. Nemohli
vynechat výstup na rozhlednu, museli vyšlapat 182
schodů. Nahoře se pokochali se krásnými výhledy na
okolí.

16. červen 2017: Výlet druhých tříd do Pěnčína
V pátek 16. června 2017 vyrazili druháci do Pěnčína u Železného Brodu, aby se podívali
na kozí farmu a odhalili tajemství výroby skleněných korálků.
V pěnčínském výletním areálu průvodci děti seznámili s celým postupem výroby
skleněných korálků. Dozvěděly se, z čeho se korálky vyrábí, navštívily mačkárnu, šitlovnu,
rumplárnu i brusírnu. Viděly také film o kozí farmě a o postupu výroby sýrů. Někteří žáci
si nakoupili sýry i domů. Nejvíc se dětem v areálu líbila zvířatka ve výbězích – ovečky,
husy, perličky, oslík či páv. Navštívily i hlavní krytý výběh stáda koz.
Zábavná byla korálková tvůrčí dílna. Každý z žáků 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 všichni utráceli za korálkové maličkosti, čekala děti vyjížďka
výletním vláčkem z Pěnčína na Krásnou. S obavami výletníci pozorovali blížící se černé
mraky, ale přeháňka je naštěstí zastihla až ve vláčku, takže zpět k autobusu dojeli v suchu.
21. až 23. červen 2017: Dny primární prevence

V letošním roce jsme se ve dnech 21. až 23. června 2017 poprvé pokusili zorganizovat
třídenní program primární prevence, do kterého jsme zapracovali různé oblasti prevence.
Hlavní organizátorkou akce byla školní psycholožka Lenka Mikesková.
Ve středu a ve čtvrtek byl program postaven na práci třídních učitelek. Témata byla pro
jednotlivé ročníky s ohledem na věk dětí různá, např. kouření, návykové a psychotropní
látky, šikana a kyberšikana, vzájemné vztahy nebo tolerance. Žáci 4. až 8. ročníku navíc ve
středu odpoledne navštívili v Divadle Aloise Jiráska preventivní program „Seznam se
bezpečně“, kterým je provázel zpěvák Ben Cristovao a jenž je měl varovat před
lehkomyslným navazováním virtuálních přátelství s neznámými osobami a následným
možným vydíráním a zneužíváním.
Hlavní část programu pak proběhla v pátek. S jejím zajištěním nám pomohla Městská
policie Trutnov, Báňská záchranná služba Odolov, Policie České republiky, BESIP, JDO
Úpice, Střední zdravotnická škola Trutnov a Bezpečnostně právní akademie Malé
Svatoňovice. Pro stanoviště jsme využili okolí školy a sportovní areál na Dlouhých
Záhonech. Třídy se svými učitelkami pak postupovaly od jednoho stanoviště k druhému.

23. červen 2017: Ukončení sběrových soutěží
Konečné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd:
1.
1.A 4 404,0 kg
184 kg/žáka Ondřej Vít
1 349,0 kg
2.
3.B
2 326,0 kg
101 kg/žáka Adriana Davidová
1 410,0 kg
3.
1.B
2 391,0 kg
100 kg/žáka Adriana Součková 680,0 kg
4.
3.A 2 323,0 kg
97 kg/žáka
Eliška Peterková
1 230,0 kg
5.
8.A 1 335.0 kg
70 kg/žáka
Anita Čapková
518,0 kg
6.
2.B
928,0 kg
52 kg/žáka
Kateřina Vlčková
802,0 kg
7.
5.A 1 047,0 kg
46 kg/žáka
Veronika Nyklíčková 510,0 kg
8.
7.A 860,0 kg
45 kg/žáka
Nikola Winklerová 478,0 kg
9.
2.A 677,0 kg
34 kg/žáka
Ondřej Kulhavý
248,0 kg
10.
4.B
667,0 kg
29 kg/žáka
Adam Marič
603,0 kg
11.
5.B
448,0 kg
24 kg/žáka
Anna Jiroušková
448,0 kg
12.
9.A 290,0 kg
18 kg/žáka
Anna Skřivánková 290,0 kg
13.
6.B
358,0 kg
18 kg/žáka
Jan Hruška
358,0 kg
14.
4.A 145,0 kg
7 kg/žáka
Ondřej Kopera
57,0 kg
Odměnou nejlepším třídám byl finanční příspěvek na výlet či exkurzi: 1. místo – 1.200,Kč; 2. místo – 900,- Kč; 3. místo – 600,- Kč; 4. místo – 400,- Kč a 5. místo – 200,- Kč. Na

závěr školního roku byli rovněž slavnostně vyhlášeni a odměněni i nejlepší sběrači v rámci
jednotlivých tříd. Podmínkou bylo minimálně 100 kg doneseného papíru.
Celkem naši žáci sebrali 18 199,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka
59,67 kg. Pro porovnání v loňském roce jsme měli sesbíráno 24 246,0 kg s průměrem
82,47 kg na žáka.
Nejlepší sběrači papíru – jednotlivci:
1. Davidová Adriana (3.B)
1 410
2. Vít Ondřej (1.A)
1 349
3. Pourová Kristýna (1.A)
1 300
4. Peterková Eliška (3.A)
1 230
5. Vlčková Kateřina (2.B)
802
6. Součková Adriana (1.B)
680
7. Bursa Ondřej (1.A)
655
8. Marič Adam (4.B)
603
9. Roubíková Karolína (1.B) 531
10. Čapková Anita (8.A)
518
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kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
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Celkem děti sesbírali 38 505 vybitých baterií (loni to bylo 49 409).
Nejlepší sběrači vybitých baterií:
1. Šťovíčková Lena (2.B)
12 068 ks
2. Káža Jakub (3.B)
7 410 ks
3. Kubasová Leona (7.A)
5 812 ks
4. Zárubová Klára (6.B)
5 262 ks
5. Farský Lukáš (1.A)
1 569 ks
6. Manych Dominik (4.A)
1 395 ks
7. Kuťáková Diana (3.A)
722 ks
8. Rykr Štěpán (4.B)
560 ks
9. Ševc Milan (8.A)
480 ks
10. Součková Adriana (1.B)
470 ks
Celkem žáci za celý školní rok sesbírali 24 324 plastových lahví (loni to bylo 24 508 kusů)
a 42 484 plastových kelímků (loni to bylo 55 099 kusů).
Nejlepší sběrači plastových lahví:
1. Vít Ondřej (1.A)
240 ks
2. Petirová Nela (1.A)
3 835 ks
3. Kulhavý Ondřej (2.A)
3 370 ks
4. Pourová Kristýna (1.A)
2 660 ks
5. Rykr Štěpán (4.B)
2 414 ks
6. Vlčková Kateřina (2.B)
1 466 ks
7. Kubasová Leona (7.A)
1 266 ks
8. Hruška Petr (6.B)
928 ks
9. Havlová Petra (5.A) 839 ks
10. Marič Adam (4.B) 448 ks
Nejlepší sběrači plastových kelímků:
1. Baudischová Adéla (4.B)
7 072
2. Kubasová Sabina (5.A)
6 185
3. Kuťáková Diana (3.A)
4 432
4. Rykr Štěpán (4.B)
4 150
5. Šťovíčková Lena (2.B)
3 276
6. Marič Adam (4.B)
2 670

ks
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7. Pecháček Lukáš (4.A)
8. Havel Adam (3.A)
9. – 11. Mach Dominik (1.B)
Jiroušek Adam (1.B)
Jiroušková Anna (5.B)

2 433
1 551
1 100
1 100
1 100

ks
ks
ks
ks
ks

Dohromady žáci odevzdali 264 103 plastových víček (v minulém školním roce to bylo
241 308 kusů) a 653 982 kovových víček (loni to bylo 579 280kusů).
Nejlepší sběrači plastových víček:
1. Hejcman Martin (1.B)
31 844 ks
2. Matysková Karolína (8.A) 18 924 ks
3. Grundová Daniela (1.A)
17 400 ks
4. Janků Jakub (3.B)
919 ks
5. Zárubová Andrea (6.B)
14 832 ks
6. Marič Adam (4.B)
12 973 ks
7. Manych Dominik (4.A)
12 003 ks
8. Šťovíčková Lena (2.B)
11 662 ks
9. Šitina Jakub (2.A)
7 022 ks
10. Lokvencová Kateřina (2.B) 6 938 ks
Nejlepší sběrači kovových víček:
1. Matysková Karolína (8.A)
2. Urban Tomáš (3.A)
3. Lokvenc Ondřej (3.A)
4. Zárubová Tereza (6.B)
5. Manych Dominik (4.A)
6. Klíma Matěj (3.B)
7. Kuťáková Diana (3.A)
8. Grundová Daniela (1.A)
9. Janků Jakub (3.B)
10. Hruška Petr (6.B)

111 226 ks
100 000 ks
69 000 ks
51 622 ks
46 496 ks
39 000 ks
24 745 ks
24 150 ks
19 414 ks
17 800 ks

23. červen 2017: Nejlepší žáci školy za 2. pololetí školního roku 2016/2017
Nejlepší žáci 1.A:
Nejlepší žáci 1.B:
1. Andrea Bártová
1. Adam Jiroušek
2. Adéla Homolová
2. Markéta Snítilová
3. Markéta Trojanová
3. Adriana Součková
4. Lucie Tláskalová
4. Michal Kuba
NEJLEPŠÍ ŽÁK ŠKOLY (2. – 5. třídy):
1. Karolína Řeháková 5.A
2. Tereza Wernerová 3.B
3. Natali Luštincová 5.A
4. Veronika Vavrušová 3.B
5. Barbora Peterová 5.A
6. Viktorie Vylíčilová 5.A
7. Erika Danko 3.A
8. Anna Nyklíčková 4.B
9. Dominika Davidová 3.A

10. Maxmilián Šeda 3.A
11. Adriana Davidová 3.B
12. František Kuhn 4.B
13. Kateřina Mesnerová 4.B
14. Lucie Šedová 5.A
15. Kateřina Vlčková 2.B
16. Vojtěch Tvarůžek 3.A
17. Veronika Žďárská 5.A
18. Jiří Peterka 3.A

NEJLEPŠÍ ŽÁK ŠKOLY (6. – 9. třídy):
1. Eliška Mesnerová 8.A
2. Adéla Roženská 6.B
3. Anna M. Řeháková 9.A
4. Agáta Hebká 6.B
5. Karolína Matysková 8.A
6. Andrea Zárubová 6.B
7. Veronika Hlavicová 7.A
8. Tereza Tláskalová 6.B

9. Leona Kubasová 7.A
10. Nikola Winklerová 7.A
11. Anna Skřivánková 9.A
12. Klára Zárubová 6.B
13. Bára Procházková 9.A
14. Martin Staník 8.A
15. Michal Černý 8.A

24. červen 2017: Výlet 3.A na Žaltman
V sobotu 24. června 2017 v devět hodin
ráno měly děti ze 3.A objednaný povoz
a pana Tomáše Kuťáka, který je z náměstí
v Úpici odvezl na náměstí do Malých
Svatoňovic. Na vůz se vešlo 20 dětí
a bylo plno, proto se několik rodičů
muselo do Malých Svatoňovic dopravit
jinak. Ve Svatoňovicích všichni statečně
šlapali pěšky do kopce kolem štoly
a Mariánského sadu až k Lotrandově
skále. Děti hrály šipkovanou, na konci je
čekalo překvapení – zlatý a moc dobrý
poklad loupežníka Lotranda. Po svačině
výletníci prolezli bunkr a vystoupali na rozhlednu Žaltman. Z výšky pouštěli velké
bubliny, které do dálky unášel vítr. U Bílého kůlu si potom opekli buřty. O oheň se
ochotně postaral pan Tomáš Kuťák, který děti také děti na voze odvezl zpět do Úpice.
27. červen 2017: Veronika Čiháková z 8.A nejlepší sportovkyní druhého stupně
Nejlepší sportovkyní druhého stupně se pro letošní školní rok stala Veronika Čiháková
z 8.A. Na stupně vítězů ji doprovodily Eliška Mesnerová z 8.A a Anita Čapková z 8.A
s Annou Řehákovou z 9.A. V desítce nejlepších sportovkyň jsou zastoupeny žákyně všech
tříd druhého stupně kromě 6.A.
Pořadí nejlepších:
1. Veronika Čiháková (8.A)
225 b.
2. Eliška Mesnerová (8.A)
190 b.
3. – 4. Anita Čapková (8.A)
180 b.
Anna Řeháková (9.A)
180 b.
5. – 7. Eliška Grossmannová (6.B)
160 b.
Agáta Hebká (6.B)
160 b.
Michaela Horáková (6.B) 160 b.
8. Leona Kubasová (7.A)
125 b.
9. Nikola Winklerová (7.A)
100 b.
10. Michaela Holanová (7.A)
90 b.
27. červen 2017: Pavel Fabián ze 6.A nejlepším sportovcem druhého stupně
Soutěž sportovců v letošním školním roce opanoval Pavel Fabián ze 6.A, stříbrná příčka
v celoroční soutěži patří Jiřímu Pecháčkovi, na bronz dosáhl Michal Černý (oba 8.A).
Chlapci právě z 8.A jsou zdatnými sportovci, v první desítce se jich umístilo hned šest.

Naopak zahanbit se letos nechali nejstarší deváťáci, do desítky nejlepších se nikdo z nich
nedostal.
Pořadí nejlepších:
1. Pavel Fabián (6.A) 175 b.
2. Jiří Pecháček (8.A) 165 b.
3. Michal Černý (8.A) 140 b.
4. Filip Kaplan (8.A) 135 b.
5. Patrik Ferenc (8.A) 130 b.
6. Matyáš Lacko (7.A) 115 b.
7. Matěj Buryšek (8.A) 110 b.
8. Tomáš Kuťák (7.A) 90 b.
9. Vojtěch Hejna (6.B) 75 b.
10. Martin Křížek (8.A) 55 b.

27. červen 2017: Výlet pro nejlepší žáky
školy
V úterý 27. června 2017 vyjeli naši nejlepší
žáci od školy stejným autobusem, záhy se však
jejich cesty rozdělily. Starší žáci zavítali
na hrad Kost. Tam na ně čekala zajímavá
prohlídka, která je seznámila s historií hradu a
zavedla i do mučírny. Poté se všichni vydali
krásným údolím Plakánek do malebné vesnice
Vesec. Cílem cesty nejlepších žáků z prvního
stupně byl park Mirakulum v Milovicích, ve
kterém si užili spoustu různých atrakcí.

28. červen 2017: Letní koncert školního sborečku
Ve středu 28. června 2017 naši zpěváčci zakončili nejen další školní rok, ale i svou
koncertní sezónu. Pro své rodiče, prarodiče a kamarády v úpickém loutkovém divadle
uspořádali „Letní koncertík“. V nových barevných šátcích si koncert všichni společně
pěkně užili, i podle ohlasu posluchačů se vystoupení dětí líbilo.

29. červen 2017: Rozloučení s žáky 9. ročníku
Ve čtvrtek 29. června 2017 jsme se rozloučili se 16 žáky třídy 9.A, kteří tímto ukončili své
působení na základní škole. Slavnostním odpolednem provázeli Nikola Beierová a David
Hejna. Pro rodiče, prarodiče, učitele a další hosty si deváťáci připravili několik recitačních
a hudebních vystoupení. Velký úspěch sklidil nádherný zpěv Anny Skřivánkové,
vzpomínková tvorba Lukáše Kezlara a zejména netradiční vystoupení celé třídy hrající na
barevné platové trubky podle barevných kostiček umístěných na velké tabuli a
nahrazujících noty. Nechyběla ani prezentace fotografií pořízených během školní docházky
a společná píseň všech absolventů, kterou pro ně složila paní učitelka Radka Řeháková. Na
závěr vyvedla paní třídní učitelka Jitka Pulkrábková naše už bývalé žáky třímající v rukou
závěrečná vysvědčení a odměny z jídelny vstříc další životní kapitole.

