Užili jsme si to na
karnevalu školní
družiny.

Postoupil jsem do
krajského kola v soutěži
dětských recitátorů.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
7. ČÍSLO
9. ROČNÍKU (2010/2011)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
Na celý den jsme
se ocitli ve
středověkém městě.

Na 21. ročníku
Úpické laťky jsme
získali dvě stříbrné
medaile.

Podařilo se mi obhájit první
místo v okresním kole
Zeměpisné olympiády a
postoupil jsem tak do
krajského kola.

A mnoho dalšího ...

Telefony:
do školy (napojen na ústřednu):
499881138
do ředitelny (+ fax):
499884875
do školní jídelny:
499781336

E-mail:
blahovkaupice@volny.cz
zakouril@zsbcupice.cz
Webové stránky školy:
www.zsbcupice.cz

BLAHOVECKÉ HRY
Začátkem dubna se opět uskuteční Blahovecké hry.
V úterý 12. dubna se od 8.00 představí žáci
1. – 3. ročníku,
od 10.00 bude tělocvična vyhrazena
čtvrťákům a páťákům.
Soutěžit se bude jako obvykle v člunkovém běhu,
hodu plným míčem, skoku z místa a šplhu.
Děti, moc se těšíme na vaše výkony a na skvělou
sportovní atmosféru!
Ochoz pro rodiče bude otevřen!
6. ročník (žáci rozděleni do tří skupin):
 1. skupina – k čemu potřebujeme vodu, co se stane, když
voda nebude
 2. skupina – anketa „Jak šetřím či plýtvám vodou“
 3. skupina – měření objemu kapky vody, kolik vody proteče
za noc při kapajícím kohoutku
7. ročník (žáci rozděleni do tří skupin):
 1. skupina – zdroje vody pro naše město, úprava na pitnou
vodu
 2. skupina – čistírna odpadních vod v našem městě
 3. skupina – povodně v historii našeho města
8. ročník:
 zpracování referátů na téma „Koloběh vody v přírodě“
 laviny (jak se chovat v lavině), úbytek ledovců
 voda v našem těle
9. ročník:
 extrémy počasí, pitná voda a její zásoby
 zpracování referátů s ekologickou tématikou

Na pondělí 18. dubna 2011
pro vás chystáme celoškolní projekt
„VODA“.

Obsah projektu v 1. – 5. ročníku:
1. ročník – „Co plave a co se potápí“
2. ročník – „Co se ve vodě rozpustí a co ne“
3. ročník – „Řeka“
4. ročník – „Rybník“
5. ročník – „Moře“
DEN ZEMĚ
Přesný program bude znám až tak týden
předem, neboť je hodně závislý na počasí. Už
dnes však řadu věcí víme (a to především těch,
které se musí včas zajistit či objednat):
6.A = brigáda v ZOO Dvůr Králové n. Labem
7.A = úklid v Úpici a okolí
8.B = úklid na Rýchorách (ve spolupráci
s KRNAPEM)
8.A + 9.A + 9.B =
= exkurze na výstavu „Kámen a život“ do
Vrchlabí

Základní škola Bratří Čapků
pořádá pro všechny šikovné děti a jejich rodiče dílnu

Velikonoční tvořeníčko
Sejdeme se v úterý 19. dubna 2011 v 16.00
před vchodem do naší školy.
Předškoláci a školáci, vezměte rodiče, babičky a dědy
a přijďte si vyrobit velikonoční dekorace, namalovat
vajíčka, zkuste si ozdobit perníček.
Kdo má možnost, přinese si vyfouknutá vajíčka, nůžky
a pastelky.

Pozor, změna v termínech plaveckého výcviku!
Místo 20. března (ředitelské volno) se jede 8. června.

Jako spolupořadatelé vás zveme
v sobotu 30. dubna 2011
na oslavy Filipojakubské noci.
Sraz čarodějnic a čarodějů bude v 18.00 na
Náměstí T.G.M. v Úpici, kde se také uskuteční
krátká vystoupení.
Průvod se poté přesune na Dlouhé Záhony, kde
se uskuteční další program.

Vodník, víla, černokněžník nebo voják. Tyto všechny postavy a mnohé další jsme měli možnost spatřit v pátek, 25.
února 2011, v tělocvičně naší školy. Jak je to možné? Konal se zde totiž tradiční karneval školní družiny.
I přes to, že účast byla poznamenána velkou nemocností, děti se dobře bavily. Zasoutěžily si v hadím slalomu nebo
s gymnastickými balony, odvážlivci zazpívali písničku nebo zarecitovali básničku. Závěr patřil oblíbené diskotéce.
Každý účastník obdržel sladkou odměnu. Všichni byli spokojeni a už se těší na další podobně úspěšné akce
pořádané školní družinou.
(Šárka Paulusová ve spolupráci s Evou Jansovou a Věrou Páslerovou)

Letošní karneval měl motto:
Z pohádky do pohádky.

Jakou masku jsi zvolil(-a)?
Veronika Hlavicová: „Bílou paní.“
Leona Kubasová: „Námořnickou.“
Daniela Mikešová: „Šípkovou Růženku.“
Nikola Winklerová: „Kočičku.“
Filip Turek: „Vodníka.“
Kdo ti s ní pomáhal?
Veronika Hlavicová: „Mamka a taťka.“
Daniela Mikešová: „Mamka.“
Nikola Winklerová: „Mamka.“
Filip Turek: „Mamka.“

Stejně jako v minulých letech, tak i v letošním roce jsme se jako škola zúčastnili veřejné sbírky na podporu chovu
koní. Chovem se zabývá občanské sdružení CPK – CHRPA se sídlem v Rokytně nedaleko Pardubic. Jejich cílem je
chov a výcvik koní pro ústavy a léčebny v celé České republice, kde se léčí nejrůznější zdravotní problémy
prostřednictvím jízdy na koni – tzv. hiporehabilitací.
Vlastní sbírka proběhla formou prodeje dětského tetování s motivy koní. Zakoupením těchto předmětů přispěla řada
žáků i učitelů naší školy k nákupu a chovu koní, k budování výcvikového areálu a posloužili tím dobré věci. A kolik,
že jsme nakonec vybrali? Na konto veřejné sbírky bylo zasláno 580,- Kč. Nezbývá, než všem dobrovolným
„dárcům“ upřímně poděkovat.
(Jaromír Beránek)

A byl mráz a nám bylo zima. Proto jsme se šli ještě ohřát
do hvězdářského domečku na kopci „U lipek“. Sice
historická, ale podle dětí „hustá“ komedie o malém
astronautovi nás také potěšila.
S pohledem na hvězdy a na noční Úpici jsme se vrátili do
školy. Lákaly nás obložené chleby vlastní výroby. A ani
tady jsme se nenudili.

Večer 25.2.2011 měli žáci osmých ročníků možnost
se zúčastnit večerního pozorování oblohy na
Hvězdárně v Úpici. Nejprve jsme se od pana
Klimeše dozvěděli zajímavosti o vzniku a historii
hvězdárny. Ve své práci a při sledováních a
měřeních se odborníci hvězdárny zaměřují na
sledování Slunce, zatmění Slunce, zkoumání vlivu
sluneční aktivity na lidský organismus, sledování
noční oblohy a meteorologická měření. Některá
pozorování jsou dokonce unikátní.
Předmětem našeho zájmu však byla tentokrát noční
obloha. Měli jsme štěstí. Obloha byla bez mráčku a
tak jsme z kopule dalekohledem pozorovali planetu
Jupiter, otevřenou hvězdokupu a další. Před
budovou jsme se pokoušeli zorientovat se na obloze
a vyhledat některá souhvězdí, A z této chvíle
pocházejí také naše nejlepší hlášky.
„Rybohvězda!“
„A ta černá čára?“ „No, to je elektrický sloup!“
„Zhasni to!“ To pochopí vážně jen účastníci.
(Věra Nývltová)

Přespali jsme v učebně fyziky. Ráno jsme posnídali výborný štrúdl
paní Grossmannové a pak domů.
Slovy žáků:
„Bylo to….super. Na hvězdárně jsme se dokonce i pobavili.“
„Návštěva na hvězdárně se nám všem moc líbila. Všichni bychom
si tuto akci rádi zopakovali. Ale mrzí nás, že někteří žáci s námi
nemohli jít, protože byli nemocni. I tak jsme si to všichni užili.“

V pondělí 28. února 2011 se žáci osmého a devátého ročníku, kteří si pro
letošní školní rok vybrali jako jeden z volitelných předmětů seminář z
dějepisu, vydali do místního Městského muzea a Galerie Julie Winterové –
Mezerové. Během uplynulých měsíců se ve výuce seznámili s pomocnými
vědami historickými, mj. s paleografií a diplomatikou, a nyní poznávali staré
dokumenty na vlastní oči. Ředitelka muzea, paní Marcela Strachotová, je
nejprve seznámila s historií a způsoby psaní úpických kronik a do mnoha z
nich mohli žáci rovněž nahlédnout. Obdivovali úhledný rukopis pana
Schreibera i mladší kroniky plné nejen písemných záznamů, ale i fotografií
či novinových výstřižků. Značnou pozornost vzbudila i vysvědčení vzorné
studentky Julie Winterové, krásně ilustrovaný a pečetí opatřený „LehrBrief“ neboli výuční list místního barvíře, kniha úmluv sňatečních a
knížečka se zápisy o odvodech na penzi. Poutavý výklad paní ředitelky a
atmosféru dýchající ze starých dokumentů podtrhlo i prostředí výstavního
sálu s národopisnou expozicí. Vždyť kdy se nám poštěstí listovat kronikou
města a sedět přitom na staré malované truhle? Proto tímto děkujeme paní
ředitelce za její čas a ochotu a těšíme se zase někdy nashledanou.
(Renata Kafková)

V pátek, 25. února 2011, pořádal Dětský parlament ve školní
jídelně diskotéku, která se setkala s velkým zájmem žáků.
V 17.30 se už u vchodu tlačilo téměř padesát dětí z prvního
stupně. DJ Heřman a DJ Marfin hráli jednu „pecku“ za
druhou, a tak byl parket pořád plný. Komu tancem vyhládlo
nebo vyschlo v krku, mohl se občerstvit v bufetu. Program
zpestřily nezbytné soutěže – tentokráte židličkovaná, tanec
s jablíčkem mezi čely a také boj o titul „Nejlepší tanečník“ a
„Nejlepší tanečnice“. Dvě hodiny utekly jako voda.

V 19.30 vystřídali v jídelně menší děti jejich starší
kamarádi. Sešlo se jich „jen“ šestnáct. Na parketě se nejen
tancovalo, ale k vidění byly i akrobatické prvky. Přesně ve
22.00 zazněla poslední skladba a všichni chtě nechtě museli
domů. Touto cestou děkuji všem, kteří se na akci
jakýmkoliv způsobem podíleli. Jsem ráda, že vše proběhlo
v klidu a nemuseli jsme řešit žádné kázeňské problémy.
(Šárka Paulusová)
Sboreček na vernisáži výstavy
V úterý 1.3. zahájili zpěváčci našeho školního sborečku
vernisáž výstavy obrazů a krajek Ivany Dvořákové.
Předvedli zde tři nové jarně laděné písničky, za které
sklidili velký potlesk a opět i odměnu, tentokrát v
podobě pohádkových příběhů na DVD a drobných
sladkostí. I přes velkou nemocnost se nás sešlo 24.
Dětem za jejich kvalitní výkon moc děkuji.
Sboreček mezi učiteli - důchodci
Ve středu 2.3. zavítali naši zpěváčci do budovy
Turistického a informačního centra mezi učitele
důchodce, kde jim svým vystoupením zpestřili posezení
k blížícímu se Dni učitelů. Děti zde zazpívaly 5 písniček
a přednesly několik básniček, za svůj výkon sklidily
potlesk a malou sladkou odměnu. Všem děkuji za krásné
a příjemné chvíle.
(Radka Řeháková)

Kuželky, kdo z nás je v životě nehrál. A jak jsme se přesvědčili, umí je hrát i naši
prvňáčci a druháčci. Právě v kuželkách totiž soutěžili hned první den po jarních
prázdninách, tedy v pondělí 14. března, a jejich zkušenosti byly znát.
Na každého z účastníků čekalo devět kuželek, které se měl pokusit shodit třemi
míčky. Toto každý absolvoval dvakrát. Součty shozených kuželek z obou pokusů pak
stanovily výsledné pořadí.
Mezi šestnácti žáky 1. ročníku zvítězil Miroslav Gabčan, kterému se podařilo shodit
16 kuželek. Daleko napínavější situace se zrodila v kategorii žáků 2. ročníku. Ze
dvaceti žáků se podařilo nejvíce, a to 17, shodit hned dvěma žákům. V rozstřelu
nakonec porazil Filip Kaplan Martina Teichmana a stal se vítězem.
Všem účastníkům ještě jednou gratulujeme k předvedeným výkonům a nejlepší
z každé kategorie jsme odměnili diplomem a sladkou odměnou.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)
„Kuželky“
Kategorie: žáci 1. ročníku
(počet shozených kuželek z 18)
1.
Miroslav Gabčan
16
2. – 3. Martin Káňa
14
Jan Vodák
14
4. – 6. Daniel Benko
12
Kristýna Jakubčaninová 12
Eliška Sixtová
12
7. – 8. Jaromír Jansa
11
Daniela Maršíková
11
9.
Michaela Holanová
10
10.
Daniela Mikešová
9
11.
Adéla Šormová
8
12. – 15. Johanka Cachová
7
Veronika Koperová
7
Evelína Polová
7
Filip Turek
7
16.
Tomáš Kuťák
4

„Kuželky“
Kategorie: žáci 2. ročníku
(počet shozených kuželek z 18)
1.
Filip Kaplan
17
2.
Martin Teichman
17
3. – 5. Veronika Čiháková 15
Tomáš Hofman
15
David Kábrt
15
6. – 11. Matěj Buryšek
13
Michal Černý
13
Emile Doležalová
13
Eliška Mesnerová
13
Jiří Pecháček
13
Julie Térová
13
12.
Kryštof Menšík
11
13. – 15. Jan Frydrych
9
Martin Staník
9
Štefan More
9
16.
Klára Lelková
8
17. – 18. Samanta Rybárová
6
Romana Suchánková 6
19. – 20. Eva Krouželová
5
Andrea Šiváková
5

Ve středu 2. března jsme měli naplánovanou
návštěvu hvězdárny. První dvě hodiny jsme se
učili, ale pak jsme se oblékli a šli na hvězdárnu.
Venku byla velká zima, ale nefoukalo. Když
jsme tam dorazili, tak nás pan Rumler dovedl
na střechu hvězdárny. Ukázal nám dalekohled a
posuvnou kopuli.
Po prohlídce se všichni přesunuli do
přednáškového sálu. Pan Dvořáček nám pak
pustil moc hezký a naučný film o sluneční
soustavě. Když film skončil, tak nám pan
Dvořáček vyprávěl moc zajímavou přednášku
o Slunci.
Cestou zpátky do školy do nás vrážel silný
studený vítr. Byla moc velká zima. Když jsme
přišli do třídy, tak jsme si ještě povídali o
zážitcích z návštěvy hvězdárny.
(za 5.třídy Aleš Holman)

Bezdomovec šel poprvé do divadla. Když se vrátil, kamarád se ho ptá: „Tak co, jaké to bylo?” „Ani se neptej.
Hrozná nuda, sotva jsem tam vydržel. Akorát se mi líbilo, když na konci rozdávali kabáty. To jsem si vzal tři!”
Dva lvi si prohlížejí lékařskou brašnu a přitom si říkají: „Byl to dobrý lékař.” „To byl, škoda, že jsme si z něj
nenechali něco na zítra!”
„Cedule před areálem podniku: „Soukromý majetek - střeženo psy!” Pod tím je napsáno menším písmem: „Krádež
psů se trestá!”
V pekařství se ptá matka blondýnky: „Nechceš loupáček?”„Ne, minule jsem si ho koupila a nešel mi oloupat.”
V hospodě kecají tři chlápkové a jeden povídá: „Já pocházím od Tábora.” Druhý na to: „Já od Budějic.” Nakonec
říká třetí - bezdomovec: „A já pocházím od mostu...”

1) Je na obrázku Fiona?
ANO nebo NE?

2) Je na fotografii hokejista Jaromír Jágr?
ANO nebo NE?

Správné odpovědi vyznačte na soutěžním kuponu.
Řidič projede okolo stopařky a pár metrů od ní zastaví. „Jestli chceš, tak poběž!” křičí z okénka. Ona se rozběhne...
a auto se rozjíždí. „Co blbnete?!” zlobí se dívka. Řidič: „No říkal jsem přeci, jestli chceš, tak ať běžíš...”
Běhá pes po poli a zabodává do země kůly. „Co to dělá?” ptá se jeho páníčka udivená kolemjdoucí. „To je u psů
zcela běžné,” odvětí majitel hlasem odborníka. „Značkuje si své území.”
Slečna k profesorovi: „A opravdu mi k lepší známce nepomůže ani padesát tisíc fanoušků na Facebooku?”
„Proč nepošlou na Mars kočku?” „Protože by vypila Mléčnou dráhu.” „A proč tam nepošlou koně?” „Protože by
odtáhl Velký vůz.” „A proč tam nepošlou blbce? Protože neznají tvoji adresu!“
Policajt kupuje pro pejska obojek, ale nemůže se rozhodnout jakou velikost vybrat. Prodavačka: „Tak vezměte
pejska s sebou.“ „To nejde, to má být překvapení pod vánoční stromeček.“
Obrovský požár, na místě zásahu jsou požární sbory z širokého okolí. Žár je ale tak velký, že hasiči ani nemohou
přijet tak blízko k plamenům, aby mohli použít stříkačky. Najednou projede mezi nimi staré hasičské auto s
dobrovolnými hasiči, vyskáčou ven ve vražedném žáru, postříkají se vodou a začnou hasit. O týden později, jsou
vyznamenáni za hrdinství a při převzetí peněžní odměny se starosta ptá, co s penězi udělají. Hasiči se usmějí:
„Nejdřív necháme opravit brzdy!“
„Až poletíš přes ten Bermudský trojúhelník,” nabádá mladého pilota před odjezdem na letiště babička, „dávej pozor,
ať se nenapíchneš na některý z jeho vrcholů!”
„Říkáte, že vám vykradli byt. Ale proč jste to přišla ohlásit až dnes?” „Myslela jsem, že manžel hledal ponožky!”
(stránku připravili Martin Dytrych, Kamila Grundová, Tomáš Hrouda, Lucie Pazderková, Michal Souček, Hana
Szelkeová)

Již v lednu jsme vás informovali o tom, že se naše škola zapojila do sbírky ke Dni boje proti AIDS. Skupinky našich
osmáků a deváťáků tehdy vybraly formou prodeje stužek 2 350 Kč.
Nedávno nám přišlo poděkování a zároveň s ním i nabídka přednášky na toto téma. Využili jsme ji o prvním
březnovém dnu. Žáci osmého ročníku, kterým byla přednáška určena, se dozvěděli spoustu zajímavých a pro život
nezbytných informací.
Pozvaný lektor hovořil o HIV a AIDS z pohledu historického, ale hlavně současného. Důraz kladl na rizika infikace
a možnosti ochrany. Vše uváděl na konkrétních, dosti šokujících případech.
(Martin Dytrych, Věra Nývltová)

PŘEDNÁŠKA MĚLA VELMI POZITIVNÍ OHLAS I MEZI ŽÁKY. ZDE JSOU NÁZORY
NĚKTERÝCH Z NICH (psali je anonymně):
„Přednáška na mě zapůsobila velmi kladně. Odnesl jsem si spoustu užitečných informací. Teď už vím, co mám
dělat, abych se nenakazil virem HIV.“
„Podle mě byla přednáška velice zajímavá. Rady, které jsem obdržela, určitě v budoucnu využiju.“
„Můj dojem je, že prevence proti nakažení je vážně důležitá. Nejdřív jsem si myslel, že nás ten pán jen tak straší,
ale když řekl, že je HIV pozitivní, pochopil jsem, že se nám vlastně snaží pomoci. Obdivuju ho!“
„Přednášející byl milý a vtipný, ale v pravou chvíli i vážný. Nestyděl se s námi podělit o své zážitky. A to se
cení.“
„K takto nemocnému člověku bych se chovala stejně jako ke každému jinému. Už vím, že se nenakazím podáním
ruky. Ale i kdybych to nevěděla, nebála bych se mu tu ruku podat.“
„Bylo na něm vidět, že opravdu chce, abychom mu věřili a brali jeho rady vážně. Když jsem mu pak podávala
ruku, nebála jsem se. Naopak, měla jsem takový zvláště dobrý pocit.“
„Také na mě zapůsobilo, jak o sobě přednášející v klidu přiznal pravdu. Z té nemoci mám strach. Kdybych ji
měla, chtěla bych se s ní umět takto vyrovnat.“
„Chtěla bych, aby tato přednáška proběhla i v jiných třídách. Aby i ostatní věděli, jak se nenakazit.“
„Takové obrázky, co jsme viděli, by měli dát častěji do televize. Podle mě by se pak počet HIV nakažených
zmenšil.“
Tato přednáška je jednou z mnoha. Už na 1. stupni děláme programy proti kouření. Na 2. stupni pak
přicházejí na řadu hygiena, drogy, AIDS, gamblerství či extremismus. Snažíme se tak děti připravit na reálný
život. Nechceme, aby si kvůli nerozvážnosti či nevědomosti během krátké chvilky zkazily celý život.
(Věra Nývltová)

Zásluhu na něm má Kamila Kostovská z 5.B, která ve své kategorii obsadila velmi
pěkné 3. místo. Blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.
Okresní kolo se konalo ve středu 23. března v Trutnově a naši školu v něm
reprezentovaly ještě Nikola Winklerová a Anna Skřivánková, které se však
výsledkově neprosadily. I tak jim samozřejmě patří poděkování.
(Radka Řeháková)

Abychom našim sedmákům zpříjemnili poprázdninový návrat do
školy, připravili jsme pro ně na pondělí 14. března 2011 „Den ve
středověkém městě“.
Oproti minulému roku jsme se více zaměřili na „praktický“ středověk.
Naši žáci se nejprve snažili napodobit lokátory z dob kolonizace
českého království a vytvářeli návrhy podob měst. Pracovali s
předtištěnými obrázky i vlastní fantazií a výtvarným umem a hlavně
museli přemýšlet nad uspořádáním ulic a umístěním jednotlivých
staveb. A věřte, že vyřešit dilema, zda např. umístit popraviště na
náměstí či za město, není jednoduché. Občas se vloudila chybička,
kterou bylo třeba rychle opravit – vždyť jak by se točilo mlýnské
vodní kolo, když řeka teče na druhém konci města nebo jak projít
skrze hradební zeď bez městské brány? Dalším úkolem bylo vymyslet
název města. Zde naši lokátoři většinou nezapřeli vlastní ješitnost a
města, jejichž plány navrhli, pojmenovávali většinou po sobě. Pak si
děti zahrály na zaznamenavatele dějinných událostí a za pomoci
násadkových per a tuše vytvářely krátké kronikářské záznamy z
„dějin“ svých měst. Přitažlivými tématy byly povětšinou bitvy,
návštěvy panovníků, živelní katastrofy a epidemie.
Díky panu Danielu Richterovi z dohalické společnosti Dějeprava jsme
se následně přenesli do doby posledních Přemyslovců. Odvážní
dobrovolníci se převlékli za sedláky a rytíře časů mírových i
válečných a žáci vyslechli poutavý výklad o výrobě a podobě
tehdejších oděvů a zbroje. Poté si všichni mohli oděvy i zbraně
důkladně prohlédnout a vyzkoušet. Další lektorka, paní Martina
Poliaková z voletinského Domu pod jasanem, nás seznámila se
zpracováváním vlny. Děti si vyzkoušely rozčesávání vlny, předení a
výrobu míčků technikou mokrého plstění. Za pomoci hry na slepce
jsme si ještě ujasnili, co se prodávalo na středověkých tržištích,
zažonglovali jsme si míčky, zahráli si kostky, popovídali si o stravě
našich předků i menu při svatbě Jana Lucemburského s Eliškou
Přemyslovnou a s údivem konstatovali, že den utekl jako voda.
Našim žákům patří poděkování za pěknou práci, paní Poliakové a
panu Richterovi za poutavý program a paní učitelce Pulkrábkové za
zapůjčení výtvarných pomůcek. V neposlední řadě děkuji rodičům,
kteří akci podpořili finančně – zaplacením lektorů.
(Renata Kafková)

Matematická soutěž na počest legendárního řeckého filosofa, matematika
a astronoma je opět tu. Školní kolo pro žáky 6. – 7. ročníku proběhlo
v úterý 1. března. Účastníkům bylo opět předloženo 15 příkladů, v nichž
převažovaly ty na logické myšlení. Nejúspěšnějším řešitelem se stal Pavel
Šrejber ze 7.A, který také postoupil do okresního kola.
(Martin Dytrych)

„Pythagoriáda“
Kategorie: žáci 6. ročníku
(uveden počet správně vyřešených
příkladů)
1. Kateřina Knížová (6.A)
3
2. Michaela Müllerová (6.A)
2
Kategorie: žáci 7. ročníku
1.
Pavel Šrejber (7.A)
2.
Radim Kejzlar (7.A)
3.
David Vlček (7.A)
4. – 6. Kristýna Balcarová (7.A)
Tomáš Balcar (7.A)
Vojtěch Levinský (7.A)
7.
Jan Soviš (7.A)

9
6
5
4
4
4
1

Na okresní kolo vyrazil Pavel v pondělí 21. března. Mezi 29
účastníky se rozhodně neztratil a obsadil velmi pěkné 12. místo.
Pavle, ještě jednou gratuluji.
(Martin Dytrych)

Vocabulary
Easter – Velikonoce
bunny – zajíček
egg – vajíčko
flower – květina
catkin – kočičky
ribbon – stuha, mašle

cross bun - mazanec
basket - košík
chocolate - čokoláda
spring - jaro
painted - malovaný
holidays - prázdniny

EASTER CROSSROAD

soutěžní

V tajence najdeš název dne,
který se slaví v Anglii a týká
se Velikonoc.

Vodorovně
4. mazanec
7. jaro
9. čokoláda
10. vajíčko
11. zajíček
Svisle
1. prázdniny
2. velikonoce
3. malovaný
5. košík
6. květina
8. mašle

Nápověda: přeloženo do češtiny, jedná se o tzv.
palačinkový den.

Tajenka:

_ _ _ _ _ _ _

_ _ _

Pancake recipe
300 ml milk
3
eggs
150 g flour
salt
oil for frying
Mix the milk, eggs and flour in a bowl. Add
a bit of sal. Take a frying pan and fry the
batter for few minutes on both sides. Put
some jam on one side and roll it.
ENJOY YOUR PANCAKE !!!

Vynikajícího úspěchu dosáhl v okresním kole Zeměpisné olympiády Radim
Kejzlar ze 7.A. Podařilo se mu obhájit loňské prvenství a 7. dubna nás bude
opět reprezentovat v krajském kole. Špatně si nevedli ani další naši
reprezentanti. Daniel Souček (8.B) obsadil 11. místo a v nejmladší kategorii se
Pavel Růžička (6.A) umístil na pěkném 7. místě.
(Martin Zakouřil)
Dvě otázky pro Radima:
Jak probíhala příprava na soutěž?
R. Kejzlar: Cvičně jsem si vyplňoval úkoly, které byly v předchozích letech na
ZeO a četl si knížky, které jsem obdržel od pana ředitele.
Je zeměpis tvým koníčkem?
R. Kejzlar: Velmi mě baví. Rád si listuji v zeměpisném atlase a dívám se na
různé zeměpisné soutěže v televizi.

Ve čtvrtek 2. března se na 1. stupni v učebně s interaktivní tabulí sešli všichni ti,
kteří si chtěli poměřit síly v recitaci. Účast byla poznamenaná chřipkovou
epidemií, takže soutěžících bylo oproti loňskému roku pomálu. Soutěž pro nultou
kategorii byla dokonce zrušena.
I přes to jsme byli svědky velmi pěkných výkonů. Většina dětí byla dobře
připravena a za svou snahu odměněna potleskem pozorně poslouchajícího publika.
Porota dokonce zhlédla několik vystoupení chybějících žáků z videokamery.
Do okresního kola postupují Matyáš Nývlt a Bára Šrůtková. Držíme jim palce a
přejeme mnoho úspěchů.
Stejně jako v předcházejících létech se v této soutěži nekonají okrsková kola.
Přímo do okresního kola postupuje nejlepší recitátor v každé kategorii.
(Eva Prouzová)
I. KATEGORIE:
1.
Matyáš Nývlt, 3.B (Jiří Holub: Kolik váží Matylda?)
2.
Tomáš Hofman, 2.A (Miloš Kratochvíl: Kuklení)
3. – 4. Anna Marie Řeháková, 3.B (Miloš Kratochvíl: Když strašidlo nastydlo)
Anna Skřivánková, 3.A (Roman Šmejkal: Chameleón)
II. KATEGORIE:
1. Barbora Šrůtková, 5.A (Jiří Havel: Co si dlouhé roky vyprávějí řeky)
2. Veronika Komůrková, 4.A (O. Mikulášek: Pohádka o brněnském
krokodýlovi)
3. Renata Galuščáková, 4.A

Ve středu 16. března se v Trutnově konalo okresní kolo v recitaci
pro 1. a 2. kategorii. Už počtvrté za sebou v něm byli naši žáci
velice úspěšní. Velkou radost nám udělal Matyáš Nývlt ze 3.B,
který postoupil do krajského kola v Hradci Králové s veselou
prózou Jiřího Holuba Kolik váží Matylda. Čestné uznání obdržela
za svůj výkon Bára Šrůtková z 5.A. Porotu zaujala přednesem
básně Jiřího Havla Co si dlouhé roky povídají řeky.
Další den recitační přehlídka pokračovala 3. a 4. kategorií. Zde nás
úspěšně reprezentovala Tereza Seidelová z 8.A úryvkem z prózy
Radka Johna Memento. Za svou interpretaci si odvezla Čestné
uznání poroty.
Všem našim soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci naší
školy, Matyášovi pak držíme palce v krajském kole a přejeme co
nejlepší umístění.
(Eva Prouzová)

Přelom března a dubna je tradiční termín konání Úpické laťky. Do tělocvičny Základní školy Bratří Čapků se
v sobotu 26. března sjelo 65 účastníků. Již 21. ročník tohoto populárního skokanského klání nabídl v některých
kategoriích skvělé výkony. Padl dokonce i rekord mítinku. Postarala se o něj v kategorii mladších žákyň Lada
Pejchalová z Gymnázia Trutnov. Svým výkonem 145 cm by dokonce o 10 cm překonala nejlepší chlapce v této
kategorii. Po loňském půstu doskákali na stupně vítězů i naši žáci. Nicol Kadrmasová se umístila na 2. místě
v kategorii mladších žákyň a medaili ze stříbrného kovu přebral ve stejné kategorii chlapců Tomáš Balcar. Tomu
dokonce prvenství uniklo o pověstný fous. Oba předvedli vynikající výkon, ale obrovská snaha byla znát i na
ostatních našich reprezentantech.
(Martin Zakouřil)
Výsledky v kategorii mladších žáků
1.
Petr Luštinec (ZŠ Úpice – Lány)
2.
Tomáš Balcar (ZŠ Bratří Čapků Úpice)
3.
Michal Rak (ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkr.)
5.- 6. Petr Kábele (ZŠ Bratří Čapků Úpice)

135 cm
135 cm
125 cm
115 cm

Výsledky v kategorii starších žáků
1.
Petr Kaiser (TJ Dvůr Králové n.L.)
2.
Martin Maršík (ZŠ V Domcích Trutnov)
3.
Martin Dubecký (TJ Dvůr Králové n.L.)
10.-11. Tomáš Paťha (ZŠ Bratří Čapků Úpice)

168 cm
168 cm
159 cm
145 cm
Výsledky v kategorii mladších žákyň
1.
Lada Pejchalová (Gymnázium Trutnov)
145 cm
2.
Nicol Kadrmasová (ZŠ Bratří Čapků Úpice) 120 cm
3.
Hana Švábová (ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkr.)
120 cm
10. Kristýna Balcarová (ZŠ Bratří Čapků Úpice) 110 cm
Výsledky v kategorii starších žákyň
1.
Tereza Hajnyšová (TJ Dvůr Králové n.L.)
2.
Pavlína Házová (TJ Dvůr Králové n.L.)
3.
Zuzana Vajsarová (ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkr.)
8.
Eliška Buryšková (ZŠ Bratří Čapků Úpice)

150 cm
135 cm
130 cm
120 cm

Jaké jsi znamení?
Verča: Kozoroh.
Které předměty jsou tvými oblíbenými?
Verča: Hudebka a pracovka.
Jaké povolání by sis jednou chtěla zvolit?
Verča: Chtěla bych být doktorkou.
Baví tě sport?
Verča: Ano, hodně.
Jaké jsou tvé zájmy?
Verča: Hraní na piano a moderování reportáží pro Televizi JS.
Máš doma nějaké zvířátko?
Verča: Ano, králíčka a rybičku.
Které jídlo máš nejradši?
Verča: Pizzu a těstoviny.
Jaké filmy se ti líbí? Který je nejoblíbenější?
Verča: Mám ráda komedie. Nedá se říct, který je mým nejoblíbenějším.
Byla jsi už někdy v zahraničí? Které země jsi navštívila a které bys chtěla navštívit?
Verča: Řecko, Turecko, Španělsko, Tunisko. Navštívit bych chtěla Brazílii a USA (hlavně New York).
Děkujeme za rozhovor a Verče Davidové přejeme hodně dalších úspěchů!
(Veronika Hofmanová, Klára Kultová)

Máte pevnou ruku, která se vám vůbec neklepe? Mnozí si to myslí, ale
skutečnost je jiná. Toto ověření podstoupili žáci 3. – 5. ročníku, kteří se
zúčastnili zbrusu nové soutěže „Jistá ruka“.
Úkolem každého z nich bylo projet kovovým očkem kolem drátu po
připravené dráze. A to samozřejmě bez dotyku. Jakékoliv „provinění“
zahlásilo pípnutí a rozsvícení žárovičky. No, a nebyla by to pravá soutěž,
kdyby se „nejelo“ na čas. K tomu výslednému bylo za každé pípnutí
připočteno pět sekund. Všichni příchozí měli dva pokusy, přičemž se do
výsledné tabulky zapsal ten rychlejší z nich.
Těžko překonatelný rekord stanovili Anna Marie Řeháková ze 3.B a
Tomáš Reichert z 5.B. Oběma se podařilo překonat dráhu za
neuvěřitelných 31 s.
Všem účastníkům (a bylo jich 40) ještě jednou gratulujeme
k předvedeným výkonům.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)
P.S.: Výsledkové listiny jsme museli zkrátit – nevešly by se sem.

„Jistá ruka“
Kategorie: žáci 3. ročníku
1. Anna Marie Řeháková (3.B)
2. David Hejna (3.B)
3. Lenka Hrušková (3.A)
4. Veronika Neudeková (3.B)
5. Dominik Endlich (3.A)
6. Michaela Hájková (3.B)
7. Natálie Fabiánová (3.B)
8. Patrik Ferenc (3.A)
9. Dominik Macek (3.A)
10. Nikola Beierová (3.A)

31 s
41 s
46 s
51 s
63 s
67 s
72 s
78 s
87 s
88 s

„Jistá ruka“
Kategorie: žáci 4. – 5. ročníku
1. Tomáš Reichert (5.B)
31 s
2. Anna Šimková (4.A)
38 s
3. Jaroslav Suchánek (5.B)
43 s
4. Veronika Davidová (5.B)
52 s
5. Michaela Komárková (4.A) 56 s
6. Petr Rychlík (5.A)
60 s
7. Jakub Dytrych (5.B)
71 s
8. Aleš Scholz (5.A)
72 s
9. Šárka Winklerová (5.B)
73 s
10. Radek Dufka (5.A)
74 s
„Jistá ruka“
Kategorie: žáci 6. ročníku
1. Lukáš Aman (6.A)
32 s
2. Lucie Pospíšilová (6.A)
40 s
3. Andrea Pátrová (6.A)
48 s
4. David Suchánek (6.A)
50 s
5. Monika Billiová (6.A)
54 s
6. Diana Neureiterová (6.A)
57 s
7. Otakar Bárta (6.A)
61 s
8. Petr Vlček (6.A)
64 s
9. Kateřina Knížová (6.A)
72 s
10. Michaela Müllerová (6.A) 73 s

V úterý vstoupila soutěž „Jistá ruka“ na 2. stupeň. I tady o ni byl
poměrně velký zájem. Souboj s dráhou ve tvaru pokrouceného drátu si
totiž přišlo vyzkoušet 23 „druhostupňáků“. Kategorii žáků 6. ročníku
ovládl Lukáš Aman. Mezi sedmáky se nejvíce dařilo Jiřímu
Zákravskému. Vítěz kategorie žáků 8. – 9. ročníku, Martin Kubiček,
navíc dokonce pokořil školní rekord, když předepsanou trasu zvládl za
neuvěřitelných 28 sekund.
Všem účastníkům ještě jednou gratulujeme k předvedeným výkonům.
(Martin Dytrych)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

„Jistá ruka“
Kategorie: žáci 7. ročníku
Jiří Zákravský (7.A)
33 s
Lukas Štěpánský (7.A) 40 s
Marek Sedlařík (7.A) 45 s
Radim Kejzlar (7.A)
52 s
Pavel Šrejber (7.A)
63 s
Aneta Staníková (7.A) 74 s
Jan Soviš (7.A)
76 s

Kategorie: žáci 8. – 9. ročníku
1. Martin Kubiček (8.A) 28 s
2. Tereza Seidelová (8.A) 32 s
3. Lucie Komárková (8.A) 36 s
4. Daniel Dolejška (8.A) 39 s
5. Václav Kynčl (9.A)
49 s
6. Karolína Kopecká (8.A) 97 s

Narodil jsme se v Malých Svatoňovicích, brzy jsem se však s rodiči přestěhoval do Úpice.
Můj otec byl lékařem, matka sbírala slovesný folklór. Bydleli jsme v domě, kde je dnes
místní oddělení Policie ČR. Do první třídy jsem nastoupil o rok dříve. Můj otec o to musel
písemně požádat školskou radu v Úpici. Ve svých studiích jsem pak pokračoval na
gymnáziu v Hradci Králové a na Filosofické fakultě UK v Praze. Ve studiu filosofie jsem

rovněž pokračoval i při svém
pobytu v Berlíně a Paříži.
Pro svou nemoc jsem nebyl
odveden do armády a
nemusel se tak účastnit bojů
1. světové války. I přesto
byla
řada
mých
děl
protiválečných.
Zpočátku jsme se živil jako vychovatel ve šlechtické
rodině, pak už jsem však nastoupil dráhu redaktora. Kromě
žurnalistiky jsem se však věnoval mimo jiné i divadlu
(R.U.R., Bílá nemoc, Matka), próze (Povídky z jedné
kapsy, Válka s mloky) a knihám pro děti (Devatero
pohádek, Dášeňka).
Mnichovská dohoda a po ní následující kapitulace naší
země pro mě znamenala zhroucení.
Za všechny komentáře postačí toto:
„Zdá se mi, že už tu nemám co dělat, byl bych tu směšnou
figurkou, můj svět umřel, věřil jsem totiž v jakési závazky,
v takzvanou čest ve smlouvě a podobné věci. Myslím, že
bych se v téhle tlačenici nevyznal...“
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A kdo tedy jsem?
Vyber jednu z nabízených možností a
vyznač ji na soutěžním kupónu.
a) Jan Neruda
b) T. G. Masaryk
c) Karel Čapek
d) Jaroslav Seifert
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Má svátek na Štědrý den.
Svalový orgán v ústní dutině.
Neúrodná oblast, která trpí nedostatkem vody.
Současným starostou Úpice je Jaroslav ...
Skupina barevných oblouků, které vznikají lomem
slunečního světla na vodních kapkách.
Pražský fotbalový klub.
Slovo opačného významu ke slovu mladá.
Anglicky „táta“.
Stavba, která slouží křesťanům k motlitbám a bohoslužbě.
Vodní tok s menší délkou a průtokem než řeka.
Mléčný výrobek.
(stránku připravil Martin Dytrych)

Poslední tři roky svého života
jsem prožil ve Staré Huti u
Dobříše. Zemřel jsem na
plicní edém krátce před
plánovaným
zatčením
gestapem.
Místem mého odpočinku je
......................... (viz tajenka,
silně
obtaženo,
barevně
odlišeno) hřbitov v Praze.

Poznáš, ze které známé pohádky je tento obrázek?
Obrázek si můžeš vybarvit.

Poznáš, co je na obrázku? Pospojuj čísla tak, jak jdou po sobě.
Vzniklý obrázek vybarvi.

Umíte dobře matematiku?
Tak správně spojte příklady s jejich výsledky!
5x5

5

32 – 27

4

32 : 8

25

16 + 8

24

(Spojení proveďte na soutěžním kuponu.)

Stěžuje si paní u lékaře: „Muž mě zanedbává, co mám dělat?”
„Musíte mít stejné zájmy jako on.” „Myslíte tím štíhlé
blondýnky?”
Mánička říká Hurvínkovi: „Mě nenapadlo nic, co bych do toho
úkolu napsala, tak jsem odevzdala jen čistý papír.“ „No to já
taky, Máni. Snad si úča nebude myslet, že jsme od sebe
opisovali...“
Učencům se podařilo umístit na tělo medvěda videokameru,
aby bylo možné zjistit další tajemství jeho života. Odhalili, že
90% svého času medvěd tráví tím, že se snaží zbavit
videokamery.
Host chvíli studuje jídelní lístek: „Pane vrchní, ta hovězí
pečeně je vepřová nebo kuřecí?“

Pepíček je první týden ve škole a hned dostane domácí úkol - naučit se počítat do deseti. Tak večer mamince
odříkává: „Jedna, dvě, tři, čtyři, šest, sedm, osm, devět, deset.” Matka se ho ptá: „A kde jsi nechal pětku?” „V
žákovské knížce!”
Víte, co se stane ze Sněhurky, když se dotkne drátů elektrického vedení? Popelka!
Přijde Vietnamec do samoobsluhy a říká: „Čuonk chai Coca-Cola.” Prodavačka se táže: „Dva litry čeho?”
Přijde manžel - hrobník domů strašně unavený, ruce vytahané až ke kolenům. Manželka se ho ptá: „Hodně práce?”
„Ani ne, pochovávali jsme jen jednu tchyni. Ale pozůstalí tolik tleskali, že jsme ji museli osmkrát vytáhnout.”

Slavný kocour se vrací v dalším dobrodružství. Se svým
pánem Jonem a Odiem je čeká Británie na všechny
způsoby. V Londýně potkávají věrnou kocourovu kopii –
královskou kočku jménem Prince, která právě zdědila
úžasný zámek. Obě kočky si nečekaně vymění role a
hlavní hrdina si užívá bohatství, jak jen to jde! Je tu jen
jeden problém: podlý lord Dargis se ho chce zbavit.
FILM SE JMENUJE: G _ _ F _ E _ D 2
(název napište na soutěžní kupon)

(stránku připravili Martin Dytrych, Viktor Kejzlar, Anna Kociánová, Klára Kultová, Dominik Rychlík, Tereza
Seidelová, Jan Soukup, Ladislav Soukup, Hana Szelkeová)

Putovní poháry ve vybíjené jsou opět naše! Okrskové turnaje ve vybíjené mají v naší tělocvičně dlouholetou tradici.
Ve čtvrtek 24. 3. 2011 se zde konal turnaj chlapeckých a dívčích družstev 4. - 5. tříd. Kdo se přišel podívat, byl
překvapen, jak se našim hra dařila a jaké výborné výkony hráči podávali. Určitě jim k tomu pomohlo bouřlivé
povzbuzování od spolužáků.
A jak to dopadlo? Obě družstva zaslouženě zvítězila a postupují do okresního kola, které se koná 15. 4. 2011 v
Trutnově. Všem našim hráčům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
(Jarmila Špůrová)
Výsledky dívek:
Výsledky chlapců:
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ Malé Svatoňovice 12 : 9
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ Malé Svatoňovice 13 : 7
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ a ZUŠ Rtyně v P. 11 : 6
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ a ZUŠ Rtyně v P. 12 : 7
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ Úpice – Lány
10 : 0
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ Úpice – Lány
8:5

Sestava dívek:
Andrea Čudková, Veronika Davidová, Eva Ferencová, Renata Galuščáková, Kamila Gottsteinová, Tereza
Jareišová, Simona Knížová, Barbora Müllerová, Anna Šimková, Kamila Šlechtová, Šárka Winklerová, Eliška
Žlůvová
Sestava chlapců:
Jakub Dytrych, Tadeáš Haase, Jakub Kábele, Vojtěch Kubec, Vít Levinský, Ladislav Nyklíček, David Nývlt,
Tomáš Reichert, Petr Rychlík, Jaroslav Suchánek, Mikoláš Zajac
A jak si vedlo naše smíšené družstvo?
Družstvo našich chlapců a dívek ze 2. – 3. ročníku
nastoupilo k turnaji s velkou bojovností. S radostí jsme
sledovali úspěchy ve všech zápasech. Bez problémů porazili
žáky z Malých Svatoňovic a ze Rtyně v Podkrkonoší. Zápas
se žáky ze ZŠ Úpice Lány byl velmi vyrovnaný. V závěru
měli více štěstí reprezentanti ZŠ Lány. My jsme obsadili
krásné druhé místo. K našemu smíšenému družstvu tak letí
slova uznání za předvedené výkony.
(Jarmila Špůrová)
Naše sestava:
Nikola Beierová, Lenka Hrušková, Eva Krouželová,
Karolína Matysková, Karolína Součková, Julie Térová,
Dominik Endlich, Jonáš Hetflejš, Jan Jansa, Lukáš Kejzlar,
Matyáš Nývlt, Ondřej Toman
Výsledky našeho družstva:
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ Malé Svatoňovice 11 : 8
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ a ZUŠ Rtyně v P. 12 : 3
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ Úpice – Lány
14 : 18

Souboj se ZŠ Úpice – Lány byl velmi dramatický. Po
základním času byl stav vyrovnaný a tak muselo
nakonec rozhodnout prodloužení.

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 23. 3. 2011)
937,42 kg/žáka
Jan Jansa
131,83 kg/žáka
Ondřej Toman
119,40 kg/žáka
Michal Drejsl
94,29 kg/žáka
Tomáš Vrána
79,72 kg/žáka
Tadeáš Haase
55,04 kg/žáka
Kryštof Vojtěch
51,69 kg/žáka
Renata Galuščáková
48,42 kg/žáka
Johanka Cachová
39,80 kg/žáka
Karolína Kopecká
17,88 kg/žáka
Jiří Zákravský
10,46 kg/žáka
Otakar Bárta
8,05 kg/žáka
Robin Grossmann

1.
3.A
9 802,0 kg
2.
3.B
1 892,0 kg
3.
9.A
830,0 kg
4.
5.A
990,0 kg
5.
5.B
850,0 kg
6.
2.A
395,0 kg
7.
4.A
472,0 kg
8.
1.A
471,0 kg
9.
8.A
697,0 kg
10.
7.A
306,0 kg
11.
6.A
160,0 kg
12.
8.B
135,0 kg
13.
Odměnou
nejlepším bude opět finanční příspěvek na výlet či exkurzi: 1. místo – 1.200,- Kč; 2. místo – 900,- Kč;
3. místo – 600,- Kč; 4. místo – 400,- Kč a 5. místo – 200,- Kč. Na závěr školního roku budou vyhodnoceni a
odměněni i nejlepší sběrači v rámci jednotlivých tříd. Podmínkou je minimálně 100 kg doneseného papíru.
Celkem jsme již sebrali 31 454,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 114,38 kg! Pro porovnání
v loňském roce jsme měli sesbíráno 28.164,0 kg s průměrem 90,85 kg na žáka a zaměstnance. Dohromady jsme
k 23.3. také sesbírali 16.591 vybitých baterií (k 24.3.2010 to bylo 8.144).
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Jan Jansa (3.A)
9 802,0 kg
Jan Krejcar (3.A)
6 193,0 kg
Ondřej Toman (3.B)
1 892,0 kg
Bára Procházková (3.A)
1 060,0 kg
Tomáš Vrána (5.A)
990,0 kg
Tadeáš Haase (5.B)
850,0 kg
Michal Drejsl (9.A)
830,0 kg
Karolína Kopecká (8.A)
697,0 kg
Michaela Ševcová (9.A)
672,0 kg
Petr Čapek (9.A)
570,0 kg
472,0 kg
Renata Galuščáková (4.A)
Johanka Cachová (1.A)
471,0 kg
Jakub Dytrych (5.B)
416,0 kg
Kryštof Vojtěch (2.A)
395,0 kg
Lenka Hrušková (3.A)
341,0 kg
Martin Křížek (2.A)
318,0 kg
Jiří Zákravský (7.A)
306,0 kg
Andrea Čudková (4.A)
296,0 kg
Lukáš Čudka (5.A)
296,0 kg

Sběr vybitých baterií:
Kryštof Vojtěch (2.A)
Jiří Šťovíček (4.A)
Jan Frydrych (2.A)
Jan Krejcar (3.A)
Johanka Cachová (1.A)
Lenka Hrušková (3.A)
Anna Skřivánková (3.A)
Renata Galuščáková (4.A)
Daniela Maršíková (1.A)
Ondřej Toman (3.B)
Michaela Řeháková (8.A)
Jiří Rýdl (3.B)

5 119 ks
3 413 ks
3 390 ks
1 450 ks
1 010 ks
419 ks
333 ks
298 ks
245 ks
180 ks
172 ks
147 ks

Vynikající souboj o prvenství
ještě proběhne ve sběru
plastových víček. Ostatní lídři si
upevňovali vedoucí pozici.

(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

Taktéž v rámci sběru plastových lahví, kelímků, víček a kovových víček na závěr školního roku
vyhodnotíme a odměníme nejlepší sběrače!
Sběr plastových lahví
Jan Jansa (3.A)
Anna Marie Řeháková (3.B)
Daniela Maršíková (1.A)
Tadeáš Haase (5.B)
Jan Frydrych (2.A)
Tomáš Vrána (5.A)
Jan Krejcar (3.A)
Johanka Cachová (1.A)
Jiří Rýdl (3.B)
Lukáš Čudka (5.A)
Evelína Polová (1.A)
Matyáš Nývlt (3.B)
Daniel Marek (4.A)
Leona Kubasová (1.A)

4 730 ks
2 618 ks
2 310 ks
2 220 ks
1 500 ks
1 488 ks
1 450 ks
1 233 ks
1 033 ks
1 032 ks
862 ks
750 ks
650 ks
632 ks

Sběr plastových kelímků
Jiří Zákravský (7.A)
Mikoláš Zajac (5.A)
Kamila Grundová (8.B)
Jiří Rýdl (3.B)
Jan Roženský (4.A)
Renata Galuščáková (4.A)
Michal Černý (2.A)
Michaela Řeháková (8.A)
Lenka Kejzlarová (5.A)
Leona Kubasová (1.A)
Tadeáš Haase (5.B)
Tomáš Vrána (5.A)
Dominik Endlich (3.A)
Eliška Mesnerová (2.A)

5 101 ks
4 300 ks
3 814 ks
3 300 ks
1 562 ks
1 393 ks
1 263 ks
1 130 ks
1 091 ks
1 044 ks
1 012 ks
937 ks
860 ks
796 ks

Dohromady jsme k 23.3. sesbírali 25.718 plastových lahví (k 24.3.2010 to bylo 17.399) a 35.392 plastových
kelímků (k 24.3.2010 to bylo 31.253).
Sběr plastových víček
K. Jakubčaninová (1.A)
31 800 ks
Karolína Matysková (2.A) 29 630 ks
Jan Jansa (3.A)
28 335 ks
Jakub Dytrych (5.B)
28 200 ks
Petr Rychlík (5.A)
26 600 ks
Ondřej Toman (3.B)
20 050 ks
Tadeáš Haase (5.B)
14 900 ks
Pavel Benko (3.A)
11 800 ks
Jiří Rýdl (3.B)
11 800 ks
Johanka Cachová (1.A)
10 068 ks
Jan Frydrych (2.A)
9 120 ks
7 300 ks
Martin Křížek (2.A)
Lenka Hrušková (3.A)
6 876 ks
Kryštof Vojtěch (2.A)
6 631 ks
Tomáš Vrána (5.A)
6 026 ks
6 002 ks
Anna Skřivánková (3.A)
Lucie Pospíšilová (4.A)
6 000 ks
Karolína Kopecká (8.A)
5 942 ks
Jan Krejcar (3.A)
5 899 ks
Jiří Šťovíček (4.A)
5 842 ks
Veronika Hofmanová (9.A) 4 650 ks
Bára Procházková (3.A)
4 600 ks
Jiří Zákravský (7.A)
4 283 ks
Daniel Dolejška (8.A)
3 877 ks
Vojtěch Ott (3.B)
3 824 ks
Jan Roženský (4.A)
3 519 ks
Petra Štefánková (7.A)
3 161 ks
Kamila Grundová (8.B)
3 070 ks
Renata Galuščáková (4.A) 2 876 ks
Dominik Endlich (3.A)
2 840 ks

Sběr kovových víček
Karolína Matysková (2.A) 250 000 ks
Jan Jansa (3.A)
42 177 ks
Jiří Rýdl (3.B)
27 300 ks
Tadeáš Haase (5.B)
22 500 ks
Ondřej Toman (3.B)
21 500 ks
Eliška Mesnerová (2.A)
15 020 ks
Kryštof Vojtěch (2.A)
14 993 ks
Jakub Dytrych (5.B)
14 100 ks
Barbora Šrůtková (5.A)
14 000 ks
Kateřina Šprincová (4.A) 12 286 ks
11 374 ks
Jiří Zákravský (7.A)
Tomáš Vrána (5.A)
11 256 ks
Jakub Fejfar (8.B)
10 400 ks
Filip Luštinec (3.A)
10 300 ks
Daniela Maršíková (1.A)
7 550 ks
Matyáš Nývlt (3.B)
6 632 ks
Pavel Benko (3.A)
6 465 ks
Martin Staník (2.A)
5 700 ks
Ladislav Soukup (9.B)
4 191 ks
Leona Kubasová (1.A)
4 132 ks
Lenka Hrušková (3.A)
4 031 ks
3 971 ks
Karolína Součková (3.A)
Michal Černý (2.A)
3 737 ks
Jan Krejcar (3.A)
3 413 ks
Dominik Moronga (5.B)
3 000 ks
Miroslav Gabčan (1.A)
2 892 ks
Jan Roženský (4.A)
2 381 ks
Michaela Řeháková (8.A) 2 280 ks
Jiří Šťovíček (4.A)
1 873 ks
Aneta Staníková (7.A)
1 700 ks
Kamila Grundová (8.B)
1 000 ks

Dohromady jsme k 23.3. sesbírali 359.070 plastových víček (k 24.3.2010 to bylo 285.783) a 552.159
kovových víček (k 24.3.2010 to bylo 385.158).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

Reportáž z turnaje chlapců
Turnaj jsme zahájili impozantně. Chlapci hráli soustředěně,
přesně podle toho, co jsme si před zápasem řekli. A když jsme
navíc neudělali prakticky žádné chyby, porazili jsme výběr ZŠ
Úpice – Lány přesvědčivě 8 : 1. Další dva zápasy se slabšími
soupeři jsme měli pod kontrolou. Malé Svatoňovice a
gymnázium jsme „vyprovodili“ 10 : 2, resp. 8 : 0. Pro nás
nejtěžšího soupeře jsem však potkali až na závěr. V zápasu se
Rtyní se navíc rozhodovalo o celkovém vítězství. Naši kluci
trochu znervózněli, což se projevilo na hře. Nakonec jsme ale
zápas zvládli, vyhráli jej 4 : 0 a vybojovali tak postup do
okresního kola.
Za předvedený výkon chlapcům moc děkuji a gratuluji jim
k postupu.
(Václav Král)
starší žáci
BČ
ÚL
RT
BČ
8:1
4:0
ÚL
1:8
4:0
RT
0:4
0:4
GY
0:8
1:7
3:6
MS
2 : 10
5 : 16
2:8
Sestava chlapců: Jakub Fejfar, Lukáš Laštůvka, Lukáš
Jan Soukup, Ladislav Soukup, Jan Vacek, Patrik Vlček

starší žákyně
RT
BČ
GY
MS
ÚL

RT
4:8
1 : 12
4 : 17
2 : 12

BČ
8:4
0:6
2 : 16
2:4

GY
12 : 1
6:0
8 : 16
8 : 11

GY
8:0
7:1
6:3

Body
Skóre
Pořadí
8
30 : 3
1.
6
28 : 14
2.
4
14 : 13
3.
2
12 : 21
4.
0:8
0
9 : 42
5.
Malínský, Lukáš Mjartan, Martin Nývlt, Daniel Souček,
Pár slov o výkonu dívek
Naše děvčata podala vynikající výkon plný zodpovědnosti,
dravosti a odhodlání. Po třech výhrách a jedné prohře
nakonec obsadila výborné 2. místo. Sportovně přiznejme, že
vítězky ze ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší byly lepší po
fyzické i technické stránce a na ně jsme prostě neměli.
Všem našim reprezentantkám děkuji. Holky, byly jste super!
Pokud se ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší rozhodne nevyslat
své dívky do okresního kola, jejich místo zaujme naše
reprezentace.
(Šárka Paulusová)
Naše sestava:
Kristýna Bejrová, Michaela Čudková, Kristýna Machová,
Denisa Nývltová, Lucie Pazderková, Michaela Ševcová,
Nikola Valentová, Monika Vocelová
MS
17 : 4
16 : 2
16 : 8
4:5

MS
10 : 2
16 : 5
8:2
8:0

ÚL
12 : 2
4:2
11 : 8
5:4

Body
8
6
4
2
0

Skóre
49 : 11
30 : 12
28 : 34
19 : 53
16 : 32

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

Ve čtvrtek 17. března jsme s chlapci z 8. a 9. ročníku vyrazili do Trutnova na okresní kolo v basketbalu. V prvním
zápasu jsme narazili na domácí tým, tedy ZŠ V Domcích Trutnov. Naši kluci začali ve velkém stylu a zvítězili
přesvědčivě 13 : 5. Ve druhém zápasu jsme se střetli se ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem. Tento tým
neměl na turnaji konkurenci a i nám nadělil 23 : 1. Z této drtivé porážky jsme se nevzpamatovali ani ve třetím
zápasu a ZŠ Podharť Dvůr Králové jsme podlehli 6 : 18. Nutno dodat, že to bylo také částečně způsobeno několika
zraněními v našem týmu. Rozhodčí totiž připustili neobvykle tvrdou hru. Vždy však spravedlivě na obou stranách.
Před dalším zápasem nás čekala delší pauza, kterou jsme využili k regeneraci. Proti ZŠ Mládežnická Trutnov jsme
nastoupili s velkým odhodláním. V tomto zápasu i naši kluci přitvrdili hru a tak se nám podařilo zvítězit 6 : 4.
I tak jsme však obsadili čtvrté místo. O pořadí na 2. – 4. místě totiž rozhodla malá tabulka (tři mužstva měla stejný
počet bodů). A my v ní měli, bohužel, nejhorší skóre. Nastřílet o čtyři koše víc, přivezli bychom „stříbrné medaile“.
Chlapcům i přes to všechno děkuji za vzornou reprezentaci.
(Václav Král)

Chlapci šestých a sedmých tříd se v letošním školním roce poprvé utkali v basketbalu. V prvním utkání se našim
reprezentantům podařilo po boji remizovat s mužstvem gymnázia 2 : 2. Ve druhém utkání jsme zpřesnili hru a
nad výběrem z Malých Svatoňovic jasně vyhráli 10 : 4. Utkání se ZŠ Rtyně v Podkrkonoší bylo díky naší
nepřesné střelbě vyrovnané až do konce. Na úplný závěr jsme se však dopustili faulu při bránění a z trestných
hodů dostali rozhodující bod. Prohráli jsme tak 2 : 3. V posledním utkání se žáky ZŠ Úpice – Lány náš výběr
znervózněl. Nešla nám souhra ani střelba. Soupeři jsme podlehli 1 : 5. Celkové 4. místo chlapce mrzí. Doufám, že
je to zkušenost, která se promítne do příprav na další sportovní soutěže.
(Václav Král)
Také děvčata se letos v rámci našeho okrsku utkala v basketbalu poprvé. V předešlých letech se vždy sestavovalo
družstvo ze žákyň (resp. žáků) 6. – 9. ročníku. Protože však musíme respektovat podmínky okresních kol,
v letošním školním roce došlo ke změně.
Mladší děvčata však nedokázala ve středu, 2. března,
navázat na úterní úspěch starších kamarádek. Po velmi
matném výkonu, který byl navíc poznamenán množstvím
naprosto zbytečných chyb, obsadila poslední 4. místo
(družstvo Gymnázia a SOŠ Úpice kvůli malému počtu
žákyň nenastoupilo). Dívky se snažily, to jim upřít nelze,
ovšem mrzí mě, že některé z nich nedokázaly respektovat
dobře
míněné
rady
a
poučit
se
z chyb.
(Šárka Paulusová)
Sestava chlapců:
Tomáš Balcar, Petr Kábele, Pavel Růžička,
Marek Sedlařík, Daniel Špinler, Pavel Šrejber,
David Vlček, Petr Vlček, Jiří Zákravský, Ladislav Záliš
Sestava dívek:
Monika Billiová, Kristýna Balcarová, Eliška Buryšková,
Nicol Kadrmasová, Kateřina Knížová, Andrea Pátrová,
Petra Štefánková, Daniela Viková

Žáci 5.A a 5.B, kteří v letošním školním roce navštěvují volitelný
předmět Region Jestřebí hory, si v posledních dvou hodinách
povídali o hradě Vízmburku. A aby nezůstalo jen u teorie, vydali
se ve středu 2. března 2011 do Městského muzea a Galerie Julie
Winterové – Mezerové v Úpici, kde je uchována část nálezů
z archeologických vykopávek prováděných na Vízmburku.
Paní ředitelka Marcela Strachotová děti nejprve zavedla do
místnosti s národopisnou expozicí, rozesadila je na starodávné
truhly a povídala si s nimi o historii hradu a jeho majitelích,
pověstech, životě středověkých lidí a archeologovi PhDr.
Antonínu Hejnovi. Naši žáčci se do debaty živě zapojovali a
prokázali nemalé znalosti. Zvědavě si prohlíželi fotografie
dokumentující archeologický výzkum v 70. a 80. letech a
obdivovali nadšení tehdejší mládeže, jež při něm ochotně a
zdarma pomáhala. Zlatým hřebem exkurze do muzea byla
jednoznačně návštěva sklepa, který ukrývá část vízmburských
nálezů. Děti obdivovaly především krásně zachovalou gotickou
kružbu, největší nadšení však vzbudily kamenné dělové koule,
které si mohly potěžkat. Tajemný sklep se všem moc zamlouval a
nikomu nevadilo, že tam bylo poněkud čerstvo – sotva 5 stupňů.
Děkujeme paní ředitelce za krásný výklad i velkou ochotu a
vstřícnost při výběru termínu návštěvy. A jestli nevíte, jak hrad
přišel ke svému jménu, kdo byl pan Tas, proč je Vízmburk
zříceninou či jak pan Hejna zbytky stavby doslova vykopal ze
země, zeptejte se našich žáčků, anebo si do muzea sami zajděte.
Stojí to zato.
(Renata Kafková)

Výsledky semifinálových sérií:
UMÍME KLIČKY – PEKELNÍ SATANI 3 : 0
FC STŘÍLÍME DO BRÁNY – LDN WYDLÁKOW 3 : 0
Finálová série:
LDN WYDLÁKOW – PEKELNÍ SATANI 1 : 0 (8 : 1)
Série o 3. místo:
FC STŘÍLÍME DO BRÁNY – UMÍME KLIČKY 1 : 0
(2 : 1)
Série se hrají na tři vítězné zápasy, další utkání proběhnou
6. dubna.

Kanadské bodování vyřazovací části:
Z
B Br + A
1.
Lukáš Malínský
4
15
8+7
2.
Jan Soukup
4
14
10 + 4
3.
Martin Kubiček
4
13
10 + 3
4.
Tomáš Hrouda
4
12
8+4
5.
Martin Nývlt
4
10
9+1
6.
Viktor Kejzlar
4
9
7+2
7.
Daniel Souček
4
6
4+2
8.
Vojtěch Levinský 4
3
2+1
9. – 11. Tomáš Balcar
4
2
1+1
Michal Drejsl
4
2
1+1
Vít Levinský
4
2
1+1
12.
Ladislav Soukup 4
2
0+2
13. – 15. Aleš Hübner
4
1
0+1
Zdeněk Ledvina 4
1
0+1
Jiří Zákravský
4
1
0+1
Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí
Počet nastřelených tyčí:
3 – FC STŘÍLÍME DO BRÁNY
2 – PEKELNÍ SATANI
UMÍME KLIČKY...
Průměrný počet střel na 1 zápas:
21,00 – UMÍME KLIČKY...
13,00 – LDN WYDLÁKOW
11,75 – FC STŘÍLÍME...

Počet vychytaných nul:
1 - Ladislav Soukup

Úspěšnost zásahů:
88,89 % - Jan Vacek
81,81 % - Aleš Hübner
80,77 % - Ladislav Soukup
70,21 % - Jiří Zákravský
62,50 % - Filip Kunc

STATISTIKY BRANKÁŘŮ:
Čisté konto po dobu
17 min – Ladislav Soukup
12 min – Filip Kunc
9 min – Jan Vacek
Prům. počet zásahů na 1 zápas:
16,50 – Jiří Zákravský
10,50 – Otakar Bárta
9,00 – Aleš Hübner
8,00 – Jan Vacek
5,20 – Ladislav Soukup

JE TO PRAVDA NEBO NE? – a) NE, b) ANO.
PATŘÍM MEZI NEJVĚTŠÍ ČECHY. ZNÁŠ MĚ? – a) JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA
– tajenka: NEPROHRÁL
UMÍŠ SPOJIT ZADANÉ VÝRAZY?
POZNÁŠ, O KTERÝ FILM SE JEDNÁ?
JÁ PADOUCH.
Amazonka
–
Amerika
POZNÁŠ POHÁDKU?
Úpa
–
Evropa
O BUDULÍNKOVI.
Nil
–
Afrika
A QUIZ TIME:
Eufrat
–
Asie
HOLIDAYS.
(Martin Dytrych, Silvie Žďárská)

Pátek, 1. dubna:
Pondělí, 4. dubna:
Úterý, 5. dubna:
Středa, 6. dubna:
Čtvrtek, 7. dubna:
Pátek, 8. dubna:
Pondělí, 11. dubna:
Úterý, 12. dubna:
Středa, 13. dubna:
Čtvrtek, 14. dubna:
Pátek, 15. dubna:
Pondělí, 18. dubna:
Úterý, 19. dubna:
Úterý, 26. dubna:
Středa, 27. dubna:
Čtvrtek, 28. dubna:
Pátek, 29. dubna:

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Bílá klobása, těstovinový salát
Hovězí vařené, koprová omáčka, knedlík
Segedínský guláš, knedlík
Šunkové špagety
Čevabčiči, brambor, obloha
Bavorské vdolečky
Uzené maso, hrachová kaše, okurka
Zapékané těstoviny s vepřovým masem a lečem
Hovězí v zelenině, brambor
Rybí špíz, opékaný brambor
Drůbeží plátek ve smetanové omáčce se žampiony, rýže
Šišky s mákem
Srbské rizoto
Bramborová roláda plněná uzeným masem, špenát
Vepřová kýta na másle, bramborová kaše
Lasagne
Maminčino kuře s těstovinami
Lívance
Obalovaná ryba se sýrem, brambor
Vepřový prejt, brambor, zelí
Hovězí guláš, knedlík
Tortily
Králík na česneku, chlupatý knedlík, zelí
Langoše
Vepřový řízek, brambor
Buchty
Drůbeží sekaná, čočkový salát
Játra po čínsku, rýže
Smažená ryba v těstíčku, bramborová kaše
Jogurtové knedlíky se zakysanou smetanou a jahodami
Vepřová pečeně, knedlík, zelí
Bramborový guláš, pečivo
Azu po tatarsku, těstoviny
Dobrou chuť!
Pizza

Vybírání stravného na duben: středa 30. 3., čtvrtek 31. 3. (7.30 – 11.30)
Cena obědů:

pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 17 obědů x 21 Kč = 357 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 17 obědů x 23 Kč = 391 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 17 obědů x 24 Kč = 408 Kč
pro veřejnost …………………….......... 17 obědů x 43 Kč = 731 Kč
(výdej obědů pro veřejnost: 11.15 – 11.35, 12.20 – 12.30, 13.00 – 13.25)
(Pavlína Blehová)

V sobotu 12. 3. se městský sál nad Tomanem
zaplnil maminkami, babičkami, tetičkami, prostě
samými ženami, aby zde společně oslavily svátek
MDŽ. A děti z našeho sborečku tady opět
nechyběly. Zazpívaly a zarecitovaly, za což
sklidily velký potlesk a sladkou odměnu. A i přes
to, že jsme měli jarní prázdniny, sešlo se nás 25.
Všem moc děkuji.
(Radka Řeháková)

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do březnového čísla předávejte do 26.04. p. Dytrychovi nebo je zasílejte na: trhlej.svet@seznam.cz.
Redakční rada: Veronika Hofmanová, Klára Kultová
Kde všude mě najdete?
V tašce každého žáka a zaměstnance naší školy a samozřejmě i v našem archivu.
Kde jinde si mě ještě můžete přečíst?
V městské knihovně či Okresním archivu v Trutnově.
A odkud si mě můžete odnést domů?
Ze školní jídelny nebo z městského úřadu, kde bude vždy několik desítek výtisků k dispozici.

A UŽ JSOU OPĚT TU. CO? PŘECE BLAHOVECKÉ HRY!
12. 04. - Blahovecké hry ... viz str. 2
CHCEME, ABYSTE BYLI ZODPOVĚDNÍ
14. 04. - Program „Řekni drogám ne!“ (DAJ, žáci 4. – 7. roč. od 8.00, žáci 8. – 9. roč. od 9.45, zdarma)
14. 04. - Přednáška + beseda s paní Krausovou z OSPOD Trutnov na téma „Právo a povinnost“
(žáci 7. ročníku, třída 8.B, od 11.45)
DEN ZEMĚ
18. 04. - Celoškolní projekt „Voda“ ... viz str. 2
19. 04. - Den Země ... viz str. 2
19. 04. - Brigáda žáků 6.A v ZOO; brigáda žáků 8.B na Rýchorách (ve spolupráci s KRNAPEM)
19. 04. - Exkurze žáků 8.A, 9.A a 9.B na výstavu „Kámen a život“ ve Vrchlabí
POSLEDNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE – TENTOKRÁT VELIKONOČNÍ
19. 04. - Velikonoční tvořeníčko (školní jídelna, začátek v 16.00) ... viz str. 2
REJ ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ
30. 04. - Oslavy Filipojakubské noci (Náměstí T.G.M., začátek v 18.00, průvod na Dlouhé Záhony v 19.30)
SPORTOVNÍ AKCE
05. 04. - Okrskové kolo ve vybíjené žáků 6. ročníku
(pořadatel: ZŠ Bratří Čapků, od 8.30 chlapci, od 13.00 dívky)
07. 04. - Okrskové kolo v piškvorkách (pořadatel: ZŠ Úpice – Lány, žáci 1. – 5. ročníku, od 13.00)
15. 04. - Okresní kolo ve vybíjené pro žáky 4. – 5. ročníku
18. 04. - Okrskové kolo v přehazované žáků 6. – 7. ročníku
(pořadatel: ZŠ Bratří Čapků, od 8.30 chlapci, od 13.00 dívky)
27. 04. - Okrskové kolo Zdravotnického víceboje
(pořadatel: ZŠ Úpice – Lány + ZŠ Havlovice + ČCK Úpice, od 13.00)
OSTATNÍ AKCE
01. 04. - Ukončení korespondenčního kola Astronomické olympiády
05. 04. - Krajské kolo Zeměpisné olympiády (Radim Kejzlar)
06. 04. - Okresní kolo Matematické olympiády Z 6 – 8 (Gymnázium Trutnov, od 8.30)
07. 04. - Divadelní představení „Normální je nekouřit“ (UFFO Trutnov, 5.A od 8.30, 5.B od 10.00)
08. 04. - 09. 04. - Zdravotnická víkendovka (pouze pro členy zdravotnického kroužku)
11. 04. - Krajské kolo v recitaci (Matyáš Nývlt)
13. 04. - Audiovizuální pořad diecéze HK „Velikonoce“ (5.B – 2. vyuč. hod., 5.A – 3. vyuč. hod.)
14. 04. - Rodičovské schůzky (1. stupeň od 15.00, 2. stupeň formou konzultací od 16.00)
18. 04. - Filmové představení „Fimfárum“ (DAJ, žáci 4. – 5. ročníku, od 10.30, vstupné: 30 Kč)
29. 04. - Vychází dubnové číslo školního časopisu
29. 04. - Ukončení školního kola Archimediády pro žáky 7. ročníku
29. 04. - Ukončení výtvarné soutěže „Rozesmátý svět“
ŘEDITELSKÉ VOLNO: 20. 04. (pracovní setkání pedagogů základních škol našeho okrsku)
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY: 21. 04. – 22. 04. 2011
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga dívek – 05. 04., 12. 04.
Florbalová liga chlapců – 13. 04.
Turnaj v šipkách „301 single out“ – 01. 04., 08. 04., 15. 04., 29. 04.
Turnaj ve stolním fotbálku – hracími dny jsou pondělí, středa, čtvrtek, pátek (přesné termíny jsou na nástěnce)
Turnaj v halové kopané – 05. 04., 12. 04., 26. 04.
Plavecký výcvik – každou středu
(stránku připravil Martin Dytrych)

