Já i Radek Dufka jsme
vyhráli jednu disciplínu
na Kinderiádě.

Obsadila jsme 2. místo
v literární soutěži
Úpice bratří Čapků.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
10. ČÍSLO
8. ROČNÍKU (2009/2010)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE

V rámci projektu
„Oranžová učebna“
obdržíme od
Nadace ČEZ“
200.000 Kč
na modernizaci
učebny
fyziky a chemie!

My, deváťáci, jsme byli
na ekologickém kurzu
v Krkonoších.

Opět jsme vyhráli Grand Prix a
získali jsme tak pohár pro
nejlepší sportovce našeho
okrsku z řad žáků 1. stupně.

Naše škole nám i dětem
z mateřských škol
uspořádala
DĚTSKÝ DEN!

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

Ve středu 26. května odpoledne jsme obdrželi skvělou zprávu! V rámci projektu „Oranžová učebna“ skutečně
obdržíme od Nadace ČEZ 200 000 Kč na modernizaci učebny fyziky a chemie.
A proč komise vybrala zrovna naší školu? Zřejmě na základě těchto tří faktorů:
- kvalita projektu (myslíme si, že byla na slušné úrovni),
- doporučení (měli jsme od významných osobností),
- počet hlasů (s 11 679 hlasy jsme předčili v pořadí druhou ZŠ Holice o téměř 3 tisícovky hlasů).
Za to, že jsme naše snažení dotáhli do vítězného konce děkujeme především hlavní organizátorce (PaedDr. Věra
Nývltová), správci počítačových učeben (Ing. Jaromír Beránek), správci našich webových stránek (Mgr. Eva
Prouzová) a všem, kteří nám pomáhali. To znamená žáků současným i bývalým, zaměstnancům školy, rodičům i
všem nám neznámým, kteří nám poslali hlas.
Děkujeme moc a s novou učebnou se vám samozřejmě pochlubíme.
(vedení školy)
Připojujeme text mailu, který nám byl zaslán:
Věc: Oficiální informace o schvální nadačního příspěvku
Komu: PaedDr. Věra Nývltová
Základní škola Bratří Čapků, Úpice
Dobrý den,
chtěl bych Vás informovat,
že správní rada Nadace ČEZ schválila poskytnutí nadačního příspěvku Vašemu projektu "Multimediální
učebna fyziky a chemie" v částce 200000,- Kč. Momentálně připravuji darovací smlouvu, kterou obdržíte
poštou již podepsanou za naší stranu.
S pozdravem
Jan Vyskočil
koordinátor celostátních projektů, Nadace ČEZ, Seifertova 55/570, 130 00 Praha 3
Zájezd pro nejlepší žáky školy se uskuteční v pondělí 28. června. Cílem „výpravy“ bude ZOO v Praze.
Všichni účastníci zájezdu z řad žáků budou mít zdarma dopravu autobusem i vstup do zmiňované ZOO.
Seznam vybraných žáků bude zveřejněn den po pedagogické radě, tedy ve čtvrtek 24. června. Všichni
„nominovaní“ obdrží z rukou pana ředitele písemnou pozvánku.
Doufáme, že se zájezd vydaří stejně jako v roce 2008 (z tohoto zájezdu také pochází níže umístěná ilustrační
fotografie).

Zveme vás na slavnostní rozloučení s žáky 9.A
ZŠ Bratří Čapků,
které se uskuteční v úterý 29. června od 16.00
ve školní jídelně.
Po kulturním programu budou žáci „ošerpováni“, bude jim
předáno poslední vysvědčení s razítkem naší školy a nejlepší
z nich budou odměněni.
Vše bude natáčet Televize JS.

Oslavy letošního svátku dětí začaly v malém předstihu už v pátek 28. května. V tělocvičně vyzdobené desítkami
malých i obrovských plyšových zvířátek jsme uspořádali pro děti z mateřských školek Dětský den na téma „Máme
rádi zvířata“.
Na jednotlivých stanovištích na ně čekali plyšoví kamarádi a
spousta úkolů. Například prolézání látkovým tunelem,
skákání v pytlích, slalom mezi kuželkami, házení kroužků na
cíl, skákání panáka a mnoho dalších atrakcí. Kdo si všechno
vyzkoušel, namaloval ještě své oblíbené zviřátko a pak už si
mohl v malé tělocvičně pohrát s plyšáky.
Nakonec byli všichni účastníci za svou snahu odměněni
plnou taškou dobrot a různých maličkostí. O mrňousky,
kterých se sešlo přes sto padesát, se opět starali třeťáci
a zvládli to na jedničku.

V pondělí 1. června jsme do velké tělocvičny
pozvali žáky 1. stupně na oslavu Dne dětí.
Připravili jsme pro ně podobné atrakce jako pro
jejich mladší kamarády z mateřinek.
Zdoláváním jednotlivých úkolů získávaly děti
žetonky, které si už tradičně vyměňovaly v
krámku za mlsky a hračky. Děti odcházely
nadšené, co všechno se jim podařilo
"nakoupit."
Dětský den se opět vydařil. Poděkování patří
všem, kteří se na něm podíleli a přispěli tak k
pohodovému průběhu celého dopoledne.

Zeptali jsme se dětí ze 2. B:
Co sis vyměnil(-a) v krámku za žetonky?
Koupila jsem si dva pejsky, jednoho králíčka,
omalovánky, dva rozvrhy, sladkosti a časopisy.
(Anička Řeháková)
Já jsem si nejvíc kupoval plyšáky. Měl jsem jich
plný batoh.
(Matyáš Nývlt)
Vyměnila jsem žetonky za hračky a sladkosti.
(Veronika Neudeková)

(Stránku připravila Eva Prouzová.)

Dne 27. května 2010 se v Husově sboru konalo slavnostní vyhodnocení literární soutěže
manželů Mühlsteinových – Úpice bratří Čapků. V letošním roce proběhl již 16. ročník.
Soutěž okresního formátu si získala takové obliby, že dětských prací, které se sešly
z mnoha základních škol, bylo opravdu hodně. V této nemalé konkurenci jsme se ale
neztratili. V kategorii 7. ročníků slavila opravdový úspěch Tereza Seidelová ze 7.A,
která získala krásné 2. místo. Její práce s názvem „Tajemný den“ oslovila porotu a
přinesla velmi pěkné umístění. Text vítězné práce si zde můžete přečíst. Terezko,
blahopřeji Ti k tomuto autorskému úspěchu a doufám, že se Tvoje literární umění stane
inspirací pro další Tvé spolužáky. Ještě jednou blahopřeji a děkuji Ti za krásnou
spolupráci.
(Petra Báčová)
TAJEMNÝ DEN (oceněná práce Terezy Seidelové)
Jmenuji se Žaneta a je mi čtrnáct let, chodím do deváté třídy. Rodiče mi před sedmi lety pořídili sourozence. Takže
když teď Štěpán nastoupil do první třídy naší školy, mám už skoro rok na denním pořádku vysvětlování
matematických příkladů. Naštěstí jsou prozatím lehké. Máme jen babičku z matčiny strany. Dědeček nám umřel
několik měsíců před mým narozením. Babička o něm často ráda vypráví, jako malou mě napadlo, že kdybych
mohla odcestovat do minulosti, navštívila bych dědečka i prarodiče z otcovy strany. Jenže to se asi nikdy
neuskuteční.
„Bábí!“ slyšela jsem Štěpána, jak se vítá s babičkou. Rodiče ho sem přivezli na prázdniny, které já už tu trávím
týden. Alespoň mi někdo pomůže se senem. Soused Šoldr každý rok poseče louku vedle našeho domu. Část si
vezmeme pro králíky a ostatní necháváme panu Šoldrovi za posečení. Ale musíme to seno usušit a shrabat.
„Žanet,“ shání mě mamka. Seběhla jsem schody a zjistila, že venku prší. Snad nebude dlouho. „Ahoj, mami,“
přivítala jsem mamku. „Žanetko, prosím tě,“ začala maminka, „zítra zajdi nakoupit, moc toho tady nemáte.“
„Ale…“ začala jsem. „Když nepřestane pršet, tak pojedeš vlakem,“ doplnil tatínek po mém chabém pokusu se
bránit, že prší. No tak pojedu nakoupit, však ono se mi nic nestane. Třeba si koupím něco pro sebe.
Přes noc pršet nepřestalo, naopak.V noci jsem nemohla spát. Převalovala jsem se, protože vítr skučel a psi, kterých
je tu spousta, vyli bez přestání. Ráno jsem vstala v devět hodin, což je u mě hrozně pozdě. Normálně vstávám kolem
sedmé hodiny. Jako to přísloví ,,ranní ptáče dál doskáče“. Po mém příchodu do kuchyně jsem se musela divit.
Babička i Štěpán chystali snídani. U babičky bych se vlastně ani nedivila, ale brácha se válí v posteli vždycky do
poledne. Babička se na mě usmála: „No nediv se, já ani Štěpán jsme nemohli usnout a nebavilo nás pořád se
převalovat!“ Vzala si cibuli a pokračovala: „Ty jsi určitě spala jako dudek, viď. O nějaké bouřce ani nevíš!“
Babička rozpůlila oloupanou cibuli. „Vždycky máš pravdu, babi, ale tentokrát se pleteš. Spala jsem asi čtyři
hodiny,“ odmlčela jsem se a koukla se, co to ti dva připravují. „Mmm…. bude drožďová pomazánka……, to si
nechám líbit.“ Štěpán se ušklíbl: „Ty nedostaneš! Bez práce nejsou koláče!“ Chytila jsem ho a začala ho lechtat: „Ty
máš, co říkat! O Vánocích ujídáš cukroví a ani nevykrajuješ.“ Najednou Štěpovi zakručelo v břiše. Rozesmála jsem
se. Bratr se na mě ukřivděně podíval.
„Myslím, že zajedu na ten nákup, vlak mi jede za půl hodiny, to stihnu,“ oznámila jsem babičce. Babička přikývala
a ukázala na stůl: „Tamhle máš seznam s penězi a vezmi si bundu!“
Vlak má zpoždění. To tu nebývá časté. Dneska je prostě vše jinak. Myslím, že něco slyším. Ano, je to troubení.
Jedna minuta očekávání a pak už se za zatáčkou objevila červená lokomotiva. Nastoupila jsem a rozhlédla se.
,,Hmm…tedy moc lidí tady není,“ pomyslela jsem si. Posadila jsem se na nejbližší sedadlo. Vlak se rozjel. Jak už
bývá mým zvykem, při jízdě vlakem se dívám z okna, vlastně mi to ani dlouho nevydrželo. Po pár minutách jsem se
postavila, abych si protáhla tělo. A „BUM!“ Vlak prudce zastavil. Ve zlomku sekundy jsem sáhla po držátku, nic
platné, začala se mi motat hlava, nejspíš jsem i spadla hlavou na stůl, všechno bylo hrozně rozmazané, osoby mizely
pryč….. Já jsem po nich vztahovala ruce, ať počkají, ani se neotočily. Cítila jsem beznaděj. ,,Umírám?“ napadlo mě.
Ani nápad, to přece člověku probíhá život před očima, prostě jsem omdlela. Tohle všechno má mysl stihla vyplodit
za kratinkou chvilku.
Na vteřinu vše ztuhlo a pak se vlak postupně začal zaplňovat lidmi. Co se to děje? Nabírala jsem vědomí. Nějaký
mladík ke mně přistoupil a pomohl mi na nohy, vtom mi došlo, že je nějak jinak oblečený. Tak zvláštně. Nejspíš
mám halucinace, půjdu se projít. Počkám na další vlak. Klidně i promoknu, hlavně abych si to všechno srovnala
v hlavě. Zastávka nemůže být daleko. Otevřela jsem dveře vagonu, ale nepraštil do mě prudký vítr s deštěm, jak
jsem očekávala, ale ovanul mě jemný a horký vánek. Slunce pražilo a teploměry musely ukazovat alespoň
sedmatřicet stupňů. Před očima se mi ukázala vlaková zastávka. Byla to ta samá, na které jsem před chvílí stála.
Tohle už vážně hraničí s bláznivostí! Vždyť jsme byli nejméně 1,5 km od poslední zastávky! Ze strnulosti mě
probral ostrý mužský hlas: „Tak budeš vystupovat, nebo ne?!“ Trochu zmateně a váhavě zároveň jsem udělala pár
kroků vpřed. „Š ššššš….! HÚ HÚÚ!“ ucukla jsem. Vlak se rozjížděl a já jsem vážně nechtěla strávit prázdniny
v nemocnici.

Půjdu zpátky k babičce a uvidíme. Po několika metrech jsem uviděla tři lidi, kteří hrabou seno. Jejich konverzace
mě zaujala. Starší pán si povzdechl: „Ten čas letí…..No jo, kolikátého vlastně dneska je?“ V dlani jsem žmoulala
jízdenku. Dalo mi práci, než jsem to rozluštila. 19.7.1965! Tohle mě prásklo do očí. Roku 1965 se totiž narodila
moje mamka. Jistě, mohla to být shoda náhod. Ale ta fakta: byla jsem přesné mladší vydání té ženy, která vypadala
úplně stejně jako moje babička na fotografiích. A mladík držel v ruce fotoaparát. „Jano, není tohle také tvoje
příbuzná?“ zeptal se zvesela a hlavou přitom kývl směrem ke mně. Měl právo si to myslet, já jsem byla té ženě
podobná a naše rodina byla opravdu hodně rozvětvená. „To rozhodně ne,“ odvětila ta žena bez většího zájmu,
„alespoň jsem ji v životě neviděla!“ V tu chvíli mi to došlo! Dostala jsem se do minulosti! Před sebou mám babičku
Janu a dědečka Martina! Splnil se mi sen!
Napadlo mě, že bych si je třeba mohla vyfotit, jako v těch amerických seriálech, ale razantně jsem to zamítla! Tyto
vzpomínky budou navždy uchované jen a jen v mé paměti!
Ostatně bych to ani nestihla. Kolem mě se objevila hustá, neproniknutelná mlha, která mě pohltila do své náruče.
Znovu se mi prudce zatočila hlava, ale teď už jsem věděla, co se děje. Vracím se zpět. Zpět do jednadvacátého
století.
Otevřela jsem oči a zamžourala do té nečekané tmy. Podle toho, co si ti lidé povídají, mi došlo, že noční bouře po
sobě zanechala památky v podobě napadaných stromů. Vlak se pomaloučku rozjíždí a já jedu vesele nakupovat!
Hned po příjezdu domů jsem vyložila nákup a přitom jsem si babičku záludně prohlížela a srovnávala ji s tou
mladou krásnou ženou na louce. Podobala se jí.

Šťastná země a v ní šťastné děti. Možná vás napadne, kde ji
hledat. Tak to musíte až k Jičínu, do Radvánovic. Tam na
vás čeká přírodní zábavní dětský areál, který je dětským
návštěvníkům přímo ušitý na míru.
A tak se do Radvánovic v úterý 25. května vydalo na
padesát natěšených prvňáků a druháků z naší školy. Čekal na
ně dřevěný hrad, trpasličí vesnička, houpačky, prolézačky,
skluzavky, lanovka či pískové rýžoviště s pravými českými
granátky - vše si děti vyzkoušely, osahaly a prolezly. Ale
naprostou jedničkou pro většinu z nich byly vzduchové
trampolíny, na nichž se mohly do sytosti vyskákat a vyřádit.
(Pro některé i Geopark, kde se většině podařilo v místní
"bažině" zmazat blátem:-)
(Eva Prouzová)
Co se na výletě líbilo dětem:
Pro mě byl nejlepší Geopark. Na Geoparku byla
nejlepší bažina. Druhá nejlepší atrakce byla
trampolína, protože to na ní hodně skákalo. Byla to
švanda.
(Matyáš Nývlt, 2.B)
Dnes jsme jeli do Šťastné země. Mně se nejvíc líbil
Geopark, protože tam byl most přes bažinu. Pak se
mně líbila nafukovací trampolína, lanovka a auto
jezdící přes válce.
(Anička Řeháková, 2.B)

Byli jsme se školou na výletě v zábavném areálu pod Kunětickou
horou. Počasí se nám vydařilo, bylo hezky a docela teplo. Nejvíc se
mi líbilo: koňské rodeo, indiánské hry, jízda na koni a zvířecí
obora. Rýžování zlata moc ne, bylo tam hodně bláta. Taky jsme
jezdili na tobogánu a podívali se na perníkovou chaloupku. Byla
ale pro nemoc baby Jagy zavřená.
Moc se mi na výletě líbilo. Myslím si, že by to měl každý
vyzkoušet. A také si myslím, že to byl nejhezčí školní výlet, jaký
jsem kdy zažil.
(Jan Roženský, 3.A)

Kinderiáda jsou atletické závody pro děti druhých až pátých tříd základních škol v ČR, kterých se naše škola
každoročně účastní. Krajské kolo závodů letos proběhlo 8. června v Hradci Králové. A jak jsme dopadli?

Naši školu reprezentovali:
Dominik Endlich (2.A), Filip Luštinec
(2.A), Lucie Valentová (2.A), Barbora
Müllerová (3.A), David Nývlt (3.A),
Kamila Šlechtová (4.B), Johana
Grundová (4.B), Ladislav Nyklíček
(4.B), Radek Dufka (4.A), Eliška
Vodičková (5.A).

Naši závodníci se umístili na pěkném 8. místě z 35 škol
Královéhradeckého kraje. Vynikající výkon podali Barbora
Müllerová, která s přehledem vyhrála běh na 60 m, a Radek Dufka,
který zvítězil ve skoku dalekém.
Druhá místa obsadili: Filip Luštinec – skok z místa
David Nývlt – hod plným míčem
Radek Dufka – běh na 60 m
Třetí místo obsadila: Kamila Šlechtová – hod kriketovým míčkem.
Poděkování za vzornou reprezentaci školy a vysoké sportovní
nasazení patří všem výše jmenovaným závodníkům.
(Jarmila Špůrová)

V páteční podvečer 11.6.2010 se v Úpici konala "Muzejní
noc". Před muzeem na náměstí zazpívaly děti našeho
sborečku, zatančily "Berušky" z 2.A a malé tanečnice ze
3.A. Po našem vystoupení jsme se vydali na procházku
Dlouhými Záhony, zpestřenou postavami ze známé knížky
Boženy Němcové "Babička", a tak jsme se zde mohli setkat
s panem Proškem, paní kněžnou, babičkou a jejími
vnoučaty, bláznivou Viktorkou a dalšími. Děti byly za své
vystoupení odměněny potleskem a pytlíkem plným
sladkostí. Všem patří velké poděkování.
(Radka Řeháková)

Čtvrťákům se i přes nepříznivé počasí výlet vydařil, což
dokládají následující příspěvky:
Ráno nebylo hezké počasí, ale přesto jsme se všichni těšili na
výlet, co nového uvidíme. Nejvíce mě zaujalo muzeum
loutek v Chrudimi. Měli tam nádherné loutky, třeba z
Japonska nebo z Belgie. Zkusili jsme si zahrát loutkové
divadlo O perníkové chaloupce. Potom jsme šli do takové
místnosti, kde bílá barva svítila modře. V další místnosti se
loutky navrhovaly. Nakonec nám ukázali takové, které byly
větší, než je člověk sám.
Také jsme navštívili kostnici v Kutné Hoře. Průvodce nám
ukázal mnoho exponátů a ke všemu měl zajímavý výklad.
Všechno bylo z kostí, pyramidy, lustr i erb. Ukázal nám také
lebky se zraněním z boje, třeba seknutí od sekery nebo
zasažení od šípu. Nakonec jsme si tam zazpívali písničku a
koupili suvenýry. Chvíli jsme hledali autobus a pak odjeli
domů.
(Miki Zajac, 4.A)

V chrámu sv. Barbory byla fůra hezkých věcí.
Skleněné vitráže, erby na stropě vysokém až 40 m,
byla tam i truhla s různými mincemi. V jednu
hodinu jsme se posbírali a jeli do 3 km vzdálené
kostnice. Měli tam čtyři pyramidy z kostí, erb, lustr
a vystavené lebky některých slavných bojovníků.
Jednomu chybělo oko, druhý měl zas díru v hlavě
(asi od sekery). Pak jsme šli nahoru do kaple, kde
nám Miky s Kamilou zazpívali.
(Tomáš Vrána, 4.A)

Ve čtvrtek 3. června 2010 se žáci ze čtvrtých tříd
vydali na výlet do Kutné Hory. Ráno na nás čekal
malý modrý autobus, se kterým jsme se rozjeli
nejprve do Chrudimi, kde jsme navštívili muzeum
loutek. Loutky byly krásné a také odlišné, např.
malé, velké (větší než člověk), hubené a tlusté.
Avšak nejvíce se nám líbila místnost, kde všechno
bílé svítilo modrou. A nakonec jsme si mohli
zahrát i pohádku O perníkové chaloupce.
Hned poté jsme jeli do chrámu sv. Barbory
v Kutné Hoře. Chrám byl krásný. Také jsme
zjistili, že se stavěl 500 let. Odtamtud jsme jeli do
kostnice v Sedlci, kde byl také chrám a v něm
bylo vše vyrobeno z kostí, např. lustr, pyramidy,
erb, kalichy. A tohle všechno se stavělo 30 let.
Někteří z nás si zakoupili suvenýry a jeli jsme
domů. Myslím, že i když nám počasí moc
nepřálo, výlet jsme si užili.
(Veronika Davidová, 4.B)

Dotaz do poradny: „Mám na zahrádce krtka. Co mám dělat?“ Odpověď odborníka: „Nechat si zahrádku
vyasfaltovat.“
Povídá černoch bělochovi: „Černej jsem se už narodil, černej jsem, ať je mi zima nebo horko, černej jsem, i když mi
je špatně, a černej i umřu! Kdežto ty ses narodil růžovej, když je ti zima, jseš fialovej, když je ti špatně, tak
zezelenáš, když nemůžeš dejchat, tak zmodráš, když se vztekáš, tak zrudneš, a teprve po smrti budeš mít bílou barvu!
Tak, kdo je tu sakra barevnej?“
Lidojedi chytili bílého cestovatele a strčili ho do velkého kotle s vodou. Kuchař přikládá a nabádá cestovatele: „Až
se voda začne vařit, zapískej!“
Plavou dva policajti napříč Lipenskou přehradou, když tu jednoho z nich asi tak dvacet metrů od protějšího břehu
chytne křeč: „Ty, já už ten zbytek nedoplavu!“ Druhý: „Nevadí, tak se otočíme a poplaveme zpátky!“
Zemře takhle milionář a zanechá závěť: „Manželce odkazuji vilu, synům peníze ve stejné výši a švagrovi, který
pořád tvrdil, že je lepší být zdravý než bohatý, odkazuji svůj dres na jogging.“
V kupé vlaku sedí naproti sobě dva muži. Jeden vytáhne kus domácího uzeného. Všimne si, že pán naproti by si také
dal. Zeptá se: „Chcete taky kousek?“ „Já bych rád, ale nemám zuby.“ Pán ukrojí kousek uzeného, sáhne do kapsy a
podá mu zuby. „Jé, děkuji , ale nesedí mi.“ Pán vyndá další, ale ty také nesedí. Potřetí vyndá ještě jiné: „No, ty jsou
bezvadné. Vy jste zubař?“ „Ne, hrobník.“
Lev svolá v lese velkou schůzi. „Napravo půjdou ta zvířata, co jsou chytrá, nalevo ta, co jsou krásná!“ „Žábo, tak se
konečně někam pohni!“ „Přece se nerozpůlím!“
Stěžuje si pacient u psychiatra: „Můj soused mi chce poslat na dobírku Niagarské vodopády.“ „A proč si je
nekoupíte?“ „On chce za ně moc!“
„Pane primáři, co mám dělat, když pacient pořád vykřikuje, že je vlk?“ ptá se začínající psychiatr. „Především
nedovolte, aby ho navštívila babička.“
„Tatí, tak jsem zabil 9 much - 5 samečků a 4 samičky.“ „Prosím tě, jak si to rozeznal?“ „Pět jich sedělo na pivě a
čtyři na zrcadle.“
Zbudí manželka svého muže, doktora, a říká : „Máš v ordinaci zloděje!“ „A neříkal, co mu je?“
Spí dva čundráci ve stanu. Uprostřed noci jeden z nich vstane, vyleze ven a vrátí se celý mokrý. Druhý se ho ptá:
„Venku prší?“ „Ne, fouká vítr...“
Telefon do cukrárny: „Prosil bych sto indiánů.” „Hmm, a na jaké to bude jméno?” „Vinnetou!”
Sedí holčička v čekárně u doktora a pláče. Přijde Pepíček a ptá se: „Proč pláčeš?“ „Protože jdu na test krve a
naříznou mi prstík!“ V tom se rozbrečí i Pepíček. Holčička si utře slzy a zeptá se: „A proč brečíš ty?“ „Protože jdu na
test moči!“
Studentka medicíny předvádí na maketě porod kleštěmi. Profesor ji chvíli pozoruje a povídá: „Výborně, teď ještě
třískněte otce po hlavě a vyvraždila jste komplet celou rodinu!“
Jedou takhle policisté na zájezd patrovým autobusem. Ti dole se vesele baví, když tu si všimnou, že nahoře je
podezřelé ticho. Jeden z nich se tam tedy jde podívat a vidí, že tam všichni sedí jak přikovaní, drží se sedadel a
vyděšeně zírají před sebe. Je mu to divné a tak se zeptá: „Co děje?“ „Vám dole je hej, vy tam máte řidiče…“
Sedí Japonec s bačou u ohně a Japonec zařve: „Kjuóto hoširo!“ Bača se za týden vrátí z nemocnice a ptá se: „Co to
bylo?“ „Karate,“ říká Japonec. Za čas zase sedí spolu u ohně a Japonec zařve: „Hadžá!“ Bača se za měsíc vrátí z
nemocnice a ptá se: „Co bylo tohle?“ „Kung-fu,“ říká Japonec. Za čas zase sedí spolu u ohně a bača zařve: „Jááá,
bouch!“ Japonec se za půl roku vrátí z nemocnice a ptá se: „To bylo fakt dobrý, co to bylo?“ Bača: „Sekera!“
„Prosím tě, Jarouši, vstávej,“ budí rozrušeně manželka manžela uprostřed noci. „Co se děje?“ „Ale, co by? Zapomněl
sis vzít prášky na spaní.“
(stránku připravili Martin Dytrych a žáci volitelného předmětu „Týmová práce“)

Přehled žáků, kteří slaví své narozeniny
v červenci:
3. července
4. července
4. července
4. července
5. července
5. července
6. července
6. července
6. července
6. července
6. července
6. července
8. července
10. července
10. července
11. července
11. července
12. července
14. července
14. července
14. července
15. července
15. července
15. července
16. července
18. července
19. července
22. července
22. července
22. července
23. července
23. července
23. července
25. července
30. července
30. července
31. července
31. července

-

Patrik Trapl (7.A)
Filip Luštinec (2.A)
Eliška Mesnerová (1.A)
Samuel Pumpa (3.A)
Jana Bledá (2.B)
Andrea Pátrová (5.A)
Lukáš Čudka (4.A)
Aleš Hübner (8.B)
Vojtěch Levinský (6.A)
Michal Souček (8.A)
Radek Strachota (9.A)
Barbora Šrůtková (4.A)
Tomáš Šimek (7.A)
Jakub Dytrych (2.B)
Adéla Riedlová (3.A)
Kristýna Bejrová (7.B)
Aleš Scholz (4.A)
Karolína Fingrová (7.B)
Václav Doležal (4.A)
Johana Grundová (4.B)
Aleš Holman (4.A)
Daniel Marek (3.A)
Jakub Skřivánek (8.A)
Ondřej Zvara (9.A)
David Groer (2.A)
Michal Černý (1.A)
Dominika Mjartanová (9.A)
Lukáš Laštůvka (7.A)
Tomáš Maršalík (1.A)
Jiří Pecháček (1.A)
Otakar Bárta (5.A)
Jakub Kábele (3.A)
Petr Vodák (6.A)
Kryštof Menšík (1.A)
Zdeněk Čudka (4.B)
Jan Roženský (3.A)
Kristýna Korubová (5.A)
Anna Skřivánková (2.A)

Na čtvrtek, 27. května, byla pro děti ze školní družiny nachystána
další exkurze. Tentokrát jsme nemuseli daleko, neboť jsme
navštívili místní oddělení Policie ČR. Ujal se nás Tomáš Vašata,
který dětem ochotně ukázal všechny prostory policejní stanice.
Vyzkoušeli jsme si, jaké je to být zločincem, který je vězněn za
mřížemi. Následovala ukázka zbraní a další používané techniky.
Děti si mohly prohlédnout policejní auto, motorku, někteří využili
i příležitost a do auta se posadili. Policisté se s námi rozloučili
stylově – puštěním sirény.
Plni nových zážitků jsme se vrátili do školy. Děkujeme panu
Vašatovi coby průvodci a za rok se budeme těšit nashledanou!

Všem výše jmenovaným přejeme hodně
štěstí, zdraví, spokojenosti a také úspěchů
ve škole.
(Martin Dytrych)

OBRÁZKOVÉ HÁDANKY – těleso je složeno z 25 shodných krychliček.
POZNÁŠ, CO JSEM ZAČ – správnou odpovědí je možnost c) Hrad Pecka
– tajenka křížovky: TYROLSKÉHO
VIDÍŠ TO TAK, JAK TO VIDÍM JÁ – počet trojúhelníků na obrázků: 19.
HRAJEME SI NA DETEKTIVY – řešení 1. úkolu: LÍPA, řešení 2. úkolu: CIRKUS.
PLAY WITH ENGLISH:
QUIZ: 1) whale, 2) chameleon, 3) giraffe, 4) jellyfish, 5) cheetah, 6) turtle,
7) humming bird, 8) ostrich
(Martin Dytrych, Silvie Žďárská)

Ve čtvrtek 10. července jsme se s dětmi vydali na nedalekou
hasičskou zbrojnici, abychom si po policii představili vybavení
další složky integrovaného záchranného sboru.
Pan Čihák nás ochotně provedl všemi prostory hasičské zbrojnice,
vše vysvětlil a ukázal. Dětem dokonce zapůjčil profesionální
hasičskou helmu, kterou hasiči používají při svých zásazích.
Největším „trhákem“ návštěvy však byla možnost vyzkoušet si
stříkání z hadice a napojování proudnice. Toho využily snad
všechny děti.
Nikomu se nechtělo odcházet, ale rozloučit jsme se museli….
(Šárka Paulusová)

Přehled žáků,
srpnu:
2. srpna 2. srpna 4. srpna 4. srpna 4. srpna 4. srpna 4. srpna 5. srpna 5. srpna 8. srpna 8. srpna 9. srpna 13. srpna 13. srpna 15. srpna 17. srpna 18. srpna 19. srpna 24. srpna 24. srpna 24. srpna 26. srpna 28. srpna 31. srpna -

kteří slaví své narozeniny v
Lucie Tučková (5.A)
Eliška Žlůvová (3.A)
Vendula Kaválková (9.A)
Vojtěch Kubec (4.A)
Nikola Mlčáková (4.B)
Dominik Šeps (6.A)
Petr Vlček (5.A)
Lukáš Jirout (9.A)
Monika Vocelová (8.B)
Kamila Grundová (7.B)
Nika Vojnarová (5.A)
Jan Vacek (9.A)
Jaromíra Beránková (9.A)
Miloslav Nývlt (7.A)
Michaela Čudková (7.A)
Monika Frimlová (8.A)
Aneta Švadláková (3.A)
Veronika Hofmanová (8.A)
Soňa Čvančarová (9.A)
Eliška Frimlová (9.A)
Tomáš Vrána (4.A)
David Kábrt (1.A)
David Wajsar (6.A)
Michaela Hájková (2.B)

Všem výše jmenovaným přejeme hodně
štěstí, zdraví, spokojenosti a také
úspěchů ve škole.
(Martin Dytrych)

„Za devíti horami, za devíti řekami, za krtčí hromádkou, za dřevěnou ohrádkou je království. Není ledajaké. Je plné
písmen. My je dobře známe, vždyť jsme jím putovali mnoho dní…“
Konečně se děti setkaly s králem. Pan král na ně čekal v městské knihovně, aby je pasoval na čtenáře. Ale před tím
museli prvňáci předvést, co všechno už umí. Jestli znají pohádky a pohádkové postavy, jestli umí pěkně zacházet
s knížkou a hlavně jestli už umí všechno přečíst. Všichni se vystřídali ve čtení pohádky a pak už nic nebránilo
v tom, aby poklekli před krále, který je pasoval na čtenáře. Společně s králem složili slib čtenáře, ale to nebylo
všechno. Děti dostaly řád čtenáře, pamětní list, záložku do knížky a průkazku do knihovny. Některé děti si hned
nějakou knížku vypůjčily.
Všichni odcházeli z knihovny s rozzářenýma očima a za to patří poděkování paním knihovnicím, které pro děti
slavnostní dopoledne připravily.
(Marie Hubálovská)

Pohádky máme v malíčku a přečíst si je? To je pro většinu z nás hračka...

Přehled žáků, kteří slaví své narozeniny
v září (jsou uváděny současné třídy):
1. září
1. září
3. září
3. září
6. září
6. září
7. září
8. září
10. září
11. září
11. září
14. září
14. září
16. září
19. září
23. září
23. září
24. září
24. září
25. září
26. září
28. září
30. září

-

Michaela Ševcová (8.A)
Tadeáš Haase (4.B)
Martin Kroužel (3.A)
Daniel Souček (7.B)
Jan Jánský (9.A)
Jakub Riedl (5.A)
Veronika Komůrková (3.A)
Marián Ferenc (4.B)
Vojtěch Ott (2.B)
Renata Galuščáková (3.A)
Martin Paťha (9.A)
Martin Aman (7.B)
Eliška Vodičková (5.A)
Petr Dufek (4.B)
Milan Ševc (1.A)
Kristián Kořízek (4.B)
Tomáš Novotný (7.A)
Kristýna Machová (7.B)
Ondřej Šrytr (6.A)
Filip Kaplan (1.A)
Zdeněk Ledvina (7.B)
Tomáš Reichert (4.B)
Ondřej Toman (2.B)

Všem výše jmenovaným přejeme hodně
štěstí, zdraví, spokojenosti a také úspěchů
ve škole.
(Martin Dytrych)

Vítězem letošní soutěže "O NEJLEPŠÍHO ŽÁKA ŠKOLY VE
VĚDOMOSTNÍCH A DOVEDNOSTNÍCH SOUTĚŽÍCH“ se stal
Radim Kejzlar ze VI.A, který porazil svoji největší konkurentku
Michaelu Ševcovou z VIII.A o pouhé 4 body. Radima
„katapultoval“ na vrchol především skvělý úspěch v Zeměpisné
olympiádě, když v krajském kole obsadil 3. místo. Na rozdíl od
něho získala Michaela dílčí úspěchy v mnoha předmětech.
Zvítězila například ve školních kolech dějepisné a fyzikální
olympiády. Druhým místem tak obhájila svoji loňskou pozici a
příští školní rok bude určitě opět patřit mezi horké favority na
vítězství. Celkem bodovalo 70 žáků, což je více než polovina
žáků 2. stupně.

Konečné pořadí - školní rok 2009/2010

1.

Radim Kejzlar (6.A)

2.
3.
4.
5. – 6.

Michaela Ševcová (8.A)
Tereza Seidelová (7.A)
Lukáš Vlček (9.A)
Jakub Skřivánek (8.A)
Pavel Šrejber (6.A)
Daniel Souček (7.B)
Zdeněk Ledvina (7.B)
Michal Drejsl (8.A)
Sára Gottsteinová (7.B)
Michal Souček (8.A)
Vojtěch Levinský (6.A)
Tomáš Balcar (6.A)
Dominika Mjartanová (9.A)
Dominik Švorčík (8.B)
Kateřina Morávková (8.B)
Nikola Valentová (8.A)
Ladislav Záliš (6.A)
Soňa Čvančarová (9.A)
Petr Čapek (8.A)
Martin Paťha (9.A)
Radek Strachota (9.A)
Kristýna Balcarová (6.A)
Radek Petira (7.B)
(Martin Zakouřil)

7.
8.
9. – 11.

12.
13.
14. – 15.
16. – 18.

19.
20. – 22.

23. – 24.

68 b.
64 b.
45 b.
36 b.
33 b.
33 b.
29 b.
19 b.
18 b.
18 b.
18 b.
17 b.
15 b.
14 b.
14 b.
12 b.
12 b.
12 b.
11 b.
10 b.
10 b.
10 b.
9 b.
9 b.

STŘEDA 9. 6. A NOC NA ČTVRTEK 10.6.
07.55 - Vyjíždíme z Náměstí T.G.M. a nabíráme směr Pec pod Sněžkou.
08.45 - Poprvé a zdaleka ne naposledy šlapeme „krpál“ na Kamorku. Tentokrát navíc „ověnčeni“ zavazadly.
09.15 - Zabydlujeme se na chatě. Náš pokoj je naproti kuchyni a vedle je lednička. Co víc si přát.
12.15 - Vyrážíme na první túru. David si nezapomene namazat uši, Káťa nasadí elegantní botky, Verča nabízí
uzené a Marcelu hned z kraje píchne komár.
12.40 - První přestávka u Zeleného potoka (výklad o rostlinstvu
Krkonoš se zaměřením na endemity).
13.25 - Jsme zhruba v polovině šíleného stoupání na Richterovy
boudy. Honza se už dnes ani nemusí sprchovat. Káťa
předvádí broučky.
13.50 - Hurá, Richterovy boudy!
14.05 - Krásné výhledy na Sněžku, Studniční horu a Modrý důl
(výklad o působení ledovců a o dřívější těžbě v těchto
lokalitách).
14.17 - Loučíme se s Davidem, neboť se rozhoduje pro zkratku.
Jeho jekot nám dává za pravdu.
14.25 - Výhled na mapu republiky (výklad o lavinových polích).
14.30 - Dosahujeme Modrého dolu a odpočíváme u Modrého potoku (někteří z těch barev začínají mít chaos,
Patrik se raduje). David nabízí rozteklé miňonky. I ostatní se přidávají a dochází tak ke skvělému
příkladu směnného obchodu.
14.50 - Z Modrého dolu směřujeme do Obřího dolu.
15.07 - Káťa = dřevorubec.
15.09 - David s Patrikem ochočují velkého černého psa. Všichni doufáme, že s námi nedojde na chatu, neboť by
se nám tím potravinové příděly smrskly na polovinu.
15.30 - Velká vodní bitva mezi Lukášem V. a Davidem v Úpě. Copak si zítra vezme Lukáš na nohy?
16.00 - Dorazili jsme do Pece, dáváme si rozchod. Místní obyvatelé vyslechnou přednášku o bobtnání mraků a
ujištění, že pršet nebude. Myslím, že dodnes jsou z toho zmatení.
17.00 - Patrik cestou zařizuje příjezd „playstationů“.
18.30 - K večeři je skvělá bramboračka. Ženy a dívky díky!
21.20 - Radek straší v podobě „pláštěnkového úchyla“. Docela se mu daří.
22.00 - Vrcholí příprava guláše na další den. Do pracovního procesu se začleňují i opravdoví mistři.
22.45 - S Marcelou jsme se pěkně namazali (rozuměj: oba nás zlobí kolena, takže byly použity všelijaké
masti...).
23.00 - Na našem pokoji začíná projekce kultovního snímku „Psí vojáci“. Ústřední hláška z tohoto filmu nás
provází po celý pobyt.
23.30 - Ze společenky se neustále ozývá: „Dva na jednoho.“ To jen Ondra s Patrikem hrají NHL.
01.00 - Začíná estráda na téma „JO“. Do role hlavního moderátora, vypravěče, scénáristy a režiséra se pasuje
Lukáš J. (a musíme poznamenat, že velmi zdařile). Naše záchvaty smíchu otřásají celou chatou.
03.15 - S namoženou bránicí a 11 km v nohách konečně usínáme.
Hlavní hlášky:
Paní učitelko, Vy jezdíte do práce vlakem?
Kde je Bruce? Všude kolem...
Blbý co?
Otevři a hodím po tobě flašku!

ČTVRTEK 10. 6. A NOC NA PÁTEK 11.6.
07.20 - Snídáme a fasujeme balíčky s jídlem na cestu.
08.09 - David zdobí okenice našeho pokoje. Je to hodný a citlivý chlapec.
08.15 - Vyrážíme na nejdelší túru. Před námi je nějakých 22 km.
10.20. - Dosahujeme úrovně Dolu Kovárna v Obřím dole (další výklad – horniny, květena)
11.05 - Odpočíváme u vodárny. Volá Patrik, že už jsou u Slezské boudy a ať se sebou tedy hodíme.
11.40 - Verča učí Vendulu dýchat. V zápětí se blýskne záchranou fotoaparátu, za což je posléze odměněna
nanukem, který jí nechutná. Náhražkou budiž čokoláda.
12.24 - Naše vrcholové mužstvo pokoří Sněžku.
12.50 - Velké setkání s Mědílkovými. Kdo by je tu čekal... (ale my jo, protože to s nimi bylo domluveno).

13.30 14.06 14.45 14.55 15.04 15.20 15.26 15.30 16.30 -

17.45 18.40 22.00 -

Vyrážíme směrem na Luční boudu. Cestou zvládáme výklad o rašeliništi.
Luční bouda na dosah. Půlhodinová pauza.
Vzhůru na Výrovku. Jdeme tak rychle, že pod námi taje asfalt. Povídáme si o panu Rennerovi, který
zahynul nedaleko své chaty, o nebezpečí hor a pravidlech chování v nich.
Míjíme Památník obětem hor a z povzdálí sledujeme bunkry. Zaujme nás i změna vzhledu Studniční
hory.
Hurá, sníh tu je! Zkoumáme ho, házíme koule. Ale pozor, klouže to! Honza by o tom mohl povídat!
Vyhlídka na Špindlerův Mlýn a Kozí hřbety. Naši akademickou debatu o vzniku tohoto názvu radši
nebudeme rozebírat. Ještě není 22.00.
Výrovka!
Vyrážíme přes Chatu Na Rozcestí k Chatě Severka, kde s nadšením pozorujeme hovnivála.
Dorážíme na chatu. Porušujeme však veškeré zákony logiky. Ti, co vyšli jako první, přicházejí jako
poslední. Lukáš J. a Radek si navíc vyzkouší, jaké je to somrovat o papriku.

Večeře (báječný gulášek, další poděkování).
Už nestraší jen Radek, přidává se i Martin.
Na našem pokoji začíná projekce filmu „Halloween 2“. Je nabito, někteří návštěvníci tu, bohužel, i
usínají, což se projevuje na kvalitě ovzduší. Ticho je občas přerušeno mobilním vyzváněním „Jedu na
koni...“. Martine, ty víš proč, viď?
02.55 - Většina osazenstva se probouzí. Co je to za světla? Přiletěl E.T.! Ale ne! To jen Radek s Lukášem J.
nahánějí čmeláka. Jejich boj je nesnadný a končí po 20 vyčerpávajících minutách. Všichni doufáme, že
to nebyl endemit.
Hlavní hlášky:
Mně to nejde dýchat. Tak otevři pusu! ... Kolik je hodin? Je půl jedenácté. A na kolik?

PÁTEK 11. 6. A NOC NA SOBOTU 12.6.
08.15 - Snídáme. A rána jsou zde tichá...
08.45 - Teploměr ukazuje 40°C na slunci. Dnes to nepůjde. Odvoláváme túru a vymýšlíme náhradní program.
09.00 - Děvčata se opalují. Pěkné výhledy. Chlapci jsou tak galantní, že je občas postříkají vodou. Patrik se jim
věnuje obzvláště. Přináší růžový kbelík a ejhle, on je plný vody. Marcela se jde přestrojit. Ta je ale
čistotná...
09.09 - Fotí se nejuklizenější postele, moje betynka je velkou
favoritkou...
09.16 - Lucka Hav. a Jana jsou zabrány do čtení časáků. Lucka
Hil. je opálená jen někde, jak to dělá?
09.53 - Probíhá odborná prohlídka čmeláka.
10.45 - Rozhodnuto. Jdeme přírodou do centra Pece. Zde si
dáváme rozchod.
13.30 - Vracíme se podél Zeleného potoka. Patrik, Lukáš V. a
Vendula se vrhají do jeho vod.
15.40 - S podstatně rozšířenou reprezentací se vracíme
k Zelenému potoku. To jsou věci! Bobři jsou proti nám
nuly! Honza se poprvé ukazuje se svým „tílkem“. David
má airbagy.
18.00 - Večeříme špagety (opět výborné). Největší hlad má
Honza, jemuž jsou vnuceny tři vrchovaté talíře. Zbytek
špaget ukrývá Káťa.
19.00 - Hrají se „Čelenky“. Lucka M. nemá konkurenci.
19.30 - Focení modelek a modelů.
19.45 - Odjíždějí Mědílkovi a Lukáš V.
20.15. - Činnost zahajuje brigáda totálního nasazení. Kosa, vidle
a hrábě jdou z ruky do ruky. Okolí chaty mění hodnocení
na 5 hvězdiček.
20.42 - Martin předvádí oblíbenou scénu z Majora Zemana:
„Otec byl ten den neklidný...“
20.46 - Do našich spárů je chycen velký pavouk. Utajená akce „Udělejme z holek Spidermanky“ je provázena
jejich neustálým jekotem. Přiznejme si, zklamali jsme.
21.00 - Začíná venkovní produkce filmu „Mumie“. Hlavní role: David a Káťa.
21.20 - Hotovo! David = čůrající mumie. Věhlasní režiséři, mohli byste se učit!
21.25 - Toaletní papír z Davida je použit jako základ na oheň. Daří se! Ondra sehnal opékací nádobíčko a
vrháme se tak na šunkové párečky.
22.30 - Začíná rozsáhlá partie „žulíků“ a posléze ve slovním fotbálku. Paní učitelka má nesmírnou zásobu slov
na „e“. Kterápak potvůrka ji tak prověřila?
23.50 - Zábava se stěhuje na náš pokoj. Hrají se hry. Sranda. Opět je na pořadu dne velký „JO“. Na našem pokoji
už spí kde kdo. A vůbec, postele jsou tu nějak tak navíc...
Hlavní hlášky:
Můžu taky kosovat?
Při stolním fotbálku: máma – táta.
Při kartách: pětku nemám, ale v žákajdě jich je!
SOBOTA 12.6.
07.40 - Nejde nám to vstávat.
08.00 - Úklid. Opět se ukazujeme jako skvěle sehraná parta.
09.35 - Hotovo! Odcházíme dolů do Pece.
10.10 - Odjíždíme domů. Myslím, že jsme si to užili.
(Martin Dytrych)
P.S.:

Byli jste skvělí. Úplně jiní, než ve škole. Mile jste mě překvapili. Dalo se s vámi jednat jako s dospělými. A
nikdo nemrmlal, nestěžoval si. Úžasné. Děkujeme!
A samozřejmě jedno velké poděkování paní učitelce Nývltové jako hlavní organizátorce, kuchařce,
průvodkyni... A klobouk dolů před paní Mědílkovou. Co ta toho stihne...

V úterý 15. června 2010 uspořádala ZŠ Úpice – Lány atletický trojboj pro žáky 1. stupně škol našeho okrsku
Soutěžilo se ve skoku dalekém, v hodu kriketovým míčkem a běhu na 50 metrů. Náš výběr obsadil pěkné 2. místo.
Největší radost nám udělalo družstvo dívek ze 2. – 3. ročníku, které svým soupeřkám nedalo šanci a suverénně
zvítězilo. Pomyslné stříbrné medaile „brali“ naši stejně staří chlapci, 3. místa pak patří oběma družstvům starších
žáků.
(Martin Dytrych)
NAŠI ŠKOLU REPREZENTOVALI:
Žáci 2. – 3. ročníku:
Dívky:
Renata Galuščáková,
Simona Knížová,
Vendula Korubová,
Kamila Kuldová,
Barbora Müllerová,
Anna Šimková,
Lucie Valentová
Chlapci:
Pavel Doležal,
Dominik Endlich,
Martin Kroužel,
Filip Luštinec,
David Nývlt,
Matyáš Nývlt

Na závodech jsme získali i spoustu individuálních
úspěchů:
1. místo - Barbora Müllerová - běh 50 m
1. místo - Barbora Müllerová - skok daleký
1. místo - Simona Knížová- hod kriketovým míčkem
2. místo - Anna Šimková - hod kriketovým míčkem
2. místo - Filip Luštinec – běh 50 m
2. místo - Martin Kroužel - hod kriketovým míčkem
2. místo - Kamila Šlechtová - hod kriketovým míčkem
2. místo - Radek Dufka - běh 50 m
2. místo - Radek Dufka – skok daleký
3. místo - Filip Luštinec- skok daleký
3. místo - Daniel Špinler – skok daleký
3. místo - Eliška Vodičková - běh 50m
3. místo - Eliška Vodičková - skok daleký

Naši reprezentanti opět ovládli sportovní seriál žáků 1. stupně!
S celkovým ziskem 26 bodů nechali za sebou o 5 bodů ZŠ a ZUŠ
Rtyně v Podkrkonoší. Třetí a čtvrté místo patří popořadě ZŠ Úpice –
Lány a ZŠ Malé Svatoňovice. Všem reprezentantům děkujeme!

Žáci 4. – 5. ročníku:
Dívky:
Eva Ferencová,
Johana Grundová,
Kateřina Knížová,
Karolína Polcová,
Kamila Šlechtová,
Eliška Vodičková
Chlapci:
Lukáš Aman,
Radek Dufka,
Pavel Kavan,
Petr Rychlík,
Daniel Špinler,
Petr Vlček

Dne 7. 6. jsme se zúčastnili v rámci volitelného předmětu Naše město
exkurze do Tonavy. Ujali se nás pan Pižl a pan Švihálek, kteří nás
provedli těmito místnostmi: mechanickou úpravou, nářezárnou a
konečnou úpravou. Bohužel jsme se nešli podívat do lakovny. Také jsme
prošli místnostmi, kde vyráběly tyto váhy: obchodní, zdravotnické,
veterinární a můstkové. Nyní začala Tonava vyrábět i inkubátory.
Tonava byla založena v roce 1894 a pracovalo tam kolem 800
zaměstnanců. Nyní počet klesl na pouhých 100. Tonava se dále
zaměřuje i na výrobu parapetů. Děkujeme panu řediteli Mílovi a panu
Pižlovi a Švihálkovi za umožnění této prohlídky.
Dne 9. 6. jsme odjeli autobusem do obce Odolov (dříve Vodolov), kde nás již očekával pan F. Hlavica, který nás
provedl samostatným pěchotním srubem T-S 26. Řekl nám mnoho zajímavého z historie 2.světové války, mohli
jsme si prohlédnout různé zbraně a zařízení.

Dne 10.6. jsme si prohlédli závod Jutu. Provázel nás přímo
pan ředitel Havránek, který nám ukázal všechny výrobní haly,
od počátku až do konce. Zaměstnanci zde pracují ve velmi
hlučném a horkém prostředí. Mohli jsme si odnést domů
granule, ze kterých se na mohutných strojích vyrábí různé
folie. Děkujeme všem, kteří nám umožnili dozvědět se
mnoho nového.
(za kolektiv 4.tříd Veronika Davidová, Kamila Kostovská,
Nikola Mlčáková, foto pan Haase)
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Blíží se konec školního roku a to je ten správný čas na to, abychom zhodnotili naše celoroční úsilí ve
sběru použitých baterií a nefunkčního drobného elektrozařízení. K tomu nám nejlépe poslouží přehled
několika zajímavých čísel. Ke zpětnému odběru jsme odevzdali 176 kg použitých baterií a 110 kg
vyřazených nefunkčních elektrospotřebičů. Díky tomu a také účasti na mnoha soutěžích jsme získali pro naši
školu 2 170 bodů! Přibližně třetinu těchto bodů jsme „vyměnili“ za drobné dárky a ceny pro naše
nejaktivnější.
Poděkování náleží všem „sběračům“ a soutěžícím, ale zvláštní ocenění patří těm nejlepším. Mezi
nejpilnější patří bezesporu Lukáš Jirout a Radek Strachota (oba 9.A), kteří budou odměněni věcnou cenou
(anglický slovník). Přejme jim mnoho úspěchů v jejich novém působišti. Novou nastupující generaci tvoří
Jan Frydrych (1.A) a Jiří Šťovíček (3.A), kteří za svoje úsilí obdrží dětskou soupravu potřeb na kreslení.
Hezké prázdniny a nezapomeňte sbírat!
(Jaromír Beránek)

Konečné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 11. 6. 2010)
736,40 kg/žáka
Jan Jansa
317,83 kg/žáka
Ondřej Toman
230,95 kg/žáka
Petr Čapek
169,17 kg/žáka
Tadeáš Haase
165,28 kg/žáka
Tomáš Vrána
136,60 kg/žáka
Eliška Mesnerová
112,88 kg/žáka
Otakar Bárta
109,57 kg/žáka
Andrea Čudková
79,35 kg/žáka
Karolína Kopecká
39,58 kg/žáka
Jiří Zákravský
29,41 kg/žáka
Daniel Souček
14,36 kg/žáka
Hana Szelkeová
9,55 kg/žáka
Lukáš Jirout

1.
II.A
11 076,0 kg
2.
II.B
3 553,0 kg
3.
VIII.A
1 840,0 kg
4.
IV.B
1 461,0 kg
5.
IV.A
1 463,0 kg
6.
I.A
750,0 kg
7.
V.A
819,0 kg
8.
III.A
954,0 kg
9.
VII.A
740,0 kg
10.
VI.A
399,0 kg
11.
VII.B
277,0 kg
12.
VIII.B
158,0 kg
13.
IX.A
266,0 kg
14.
Poslední měsíc již na celkovém pořadí nic nezměnil. Na I. stupni suverénně zvítězila třída II.A a na II. stupni
s přehledem třída VIII.A. Vítězným třídám škola přispěje 1.500,- Kč na výlet či exkurzi a třída II.B obdrží
příspěvek 500,- Kč. Na závěr školního roku budou vyhodnoceni a odměněni i nejlepší sběrači v rámci
jednotlivých tříd. Podmínkou bylo minimálně 100 kg doneseného papíru, což všichni třídní vítězové splnili.
Celkem jsme letos sebrali 43 781,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka a zaměstnance 136,82
kg! Pro porovnání v loňském roce jsme sesbírali 34.658,0 kg s průměrem 108,31 kg na žáka a zaměstnance.
Dohromady jsme letos také sesbírali 10.950 vybitých baterií. Tuto sběrovou soutěž jsme letos zařadili poprvé.
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Jan Jansa (II.A)
11 186,0 kg
Ondřej Toman (II.B)
3 553,0 kg
Petr Čapek (VIII.A)
1 840,0 kg
Jan Krejcar (II.A)
1 636,0 kg
Tomáš Vrána (IV.A)
1 463,0 kg
Tadeáš Haase (IV.B)
1 461,0 kg
Jiří Rýdl (II.B)
1 130,0 kg
Michal Drejsl (VIII.A)
1 120,0 kg
Bára Procházková (II.A)
1 118,0 kg
Andrea Čudková (III.A)
954,0 kg
Lukáš Čudka (IV.A)
954,0 kg
Otakar Bárta (V.A)
819,0 kg
Michaela Ševcová (VIII.A)
787,0 kg
Eliška Mesnerová (I.A)
750,0 kg
Karolína Kopecká (VII.A)
740,0 kg
680,0 kg
Anita Čapková (I.A)
Jan Frydrych (I.A)
582,0 kg
Jakub Dytrych (IV.B)
575,0 kg

Sběr vybitých baterií:
Lukáš Jirout (IX.A)
Jan Frydrych (I.A)
Jan Krejcar (II.A)
Jiří Šťovíček (III.A)
Jan Jansa (II.A)
Anna Skřivánková (II.A)
Michaela Řeháková (VII.A)
Milan Pastorčák (II.B)
Renata Galuščáková (III.A)
Michaela Ševcová (VIII.A)
Šárka Winklerová (IV.B)
Dušan Moronga (VIII.B)

3 590 ks
2 758 ks
1 559 ks
1 337 ks
437 ks
225 ks
208 ks
152 ks
145 ks
122 ks
103 ks
91 ks

Úžasný boj o prvenství ve sběru
plastových i kovových víček.
Závěrem velké poděkování všem
sběračům odpadových surovin.

(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 (II.A)
Anna Marie Řeháková (II.B)
Jan Frydrych (I.A)
Jan Krejcar (II.A)
Tadeáš Haase (IV.B)
Otakar Bárta (V.A)
Lukáš Čudka (IV.A)
Matyáš Nývlt (II.B)
Lukáš Jirout (IX.A)
Karolína Součková (II.A)
Daniel Marek (III.A)
Daniela Viková (VI.A)
Dalibor Hirnšal (IV.A)
Milan Pastorčák (II.B)

5 230 ks
4 254 ks
2 600 ks
2 023 ks
1 710 ks
1 570 ks
1 520 ks
970 ks
970 ks
910 ks
870 ks
739 ks
737 ks
547 ks

Sběr plastových kelímků
Mikoláš Zajac (IV.A)
Johana Grundová (IV.B)
Jiří Zákravský (VI.A)
Michaela Řeháková (VII.A)
Daniel Marek (III.A)
Jan Roženský (III.A)
Jiří Rýdl (II.B)
Tadeáš Haase (IV.B)
Martin Aman (VII.B)
Milan Pastorčák (II.B)
Jiří Šťovíček (III.A)
Nikola Mlčáková (IV.B)
David Suchánek (V.A)
Andrea Čudková (III.A)

8 880 ks
6 096 ks
5 287 ks
3 582 ks
3 150 ks
2 950 ks
2 811 ks
1 843 ks
1 780 ks
1 639 ks
1 057 ks
1 040 ks
905 ks
880 ks

Dohromady jsme v letošním roce sesbírali 27.928 plastových lahví (vloni to bylo 24.391) a 51.126
plastových kelímků (vloni to bylo 46.927).
Sběr plastových víček
Karolína Matysková (I.A) 98 320 ks
Petr Rychlík (IV.A)
75 900 ks
Jan Jansa (II.A)
65 328 ks
Jakub Dytrych (IV.B)
41 950 ks
Andrea Čudková (III.A)
23 250 ks
Jan Krejcar (II.A)
17 077 ks
Ondřej Toman (II.B)
15 840 ks
Jiří Rýdl (II.B)
11 619 ks
Jiří Šťovíček (III.A)
11 390 ks
Tadeáš Haase (IV.B)
11 200 ks
Jan Frydrych (I.A)
7 563 ks
Anna Skřivánková (II.A)
7 274 ks
Lucie Pospíšilová (V.A)
7 237 ks
Daniel Marek (III.A)
7 000 ks
Kryštof Vojtěch (I.A)
6 750 ks
David Vlček (VI.A)
6 233 ks
Lukáš Vlček (IX.A)
5 480 ks
Bára Procházková (II.A)
4 900 ks
Jiří Zákravský (VI.A)
4 756 ks
Tomáš Vrána (IV.A)
4 493 ks
Karolína Polcová (V.A)
4 151 ks
Petra Štefánková (VI.A)
4 052 ks
Jakub Kábele (III.A)
4 050 ks
Filip Luštinec (II.A)
3 770 ks
Jan Soviš (VI.A)
3 680 ks
3 555 ks
Vojtěch Ott (II.B)
Pavel Šrejber (VI.A)
3 496 ks
Pavel Benko (II.A)
3 383 ks
Milan Ševc (I.A)
3 360 ks
Renata Galuščáková (III.A) 3 184 ks
Karolína Kopecká (VII.A) 3 042 ks

Sběr kovových víček
Jan Jansa (II.A)
193 564 ks
Karolína Matysková (I.A) 187 350 ks
Radek Petira (VII.B)
77 750 ks
David Wajsar (VI.A)
70 500 ks
Tadeáš Haase (IV.B)
55 000 ks
Jakub Dytrych (IV.B)
26 200 ks
Ondřej Toman (II.B)
23 800 ks
Lukáš Čudka (IV.A)
18 379 ks
Jiří Rýdl (II.B)
16 908 ks
Barbora Šrůtková (IV.A) 14 049 ks
Kateřina Šprincová (III.A) 13 215 ks
Jan Soviš (VI.A)
11 655 ks
Ladislav Soukup (VIII.B) 10 733 ks
Jiří Šťovíček (III.A)
10 070 ks
Michaela Řeháková (VII.A) 8 775 ks
Kryštof Vojtěch (I.A)
8 000 ks
Matyáš Nývlt (II.B)
7 195 ks
Radim Kejzlar (VI.A)
6 645 ks
Eliška Mesnerová (I.A)
6 160 ks
Martin Staník (I.A)
6 120 ks
Tomáš Vrána (IV.A)
5 544 ks
Jan Krejcar (II.A)
5 420 ks
Jan Roženský (III.A)
5 322 ks
4 156 ks
Zdeněk Čudka (IV.B)
Jiří Zákravský (VI.A)
3 719 ks
3 433 ks
Karolína Součková (II.A)
Aneta Staníková (VI.A)
3 430 ks
Petr Müller (II.B)
3 290 ks
Michaela Müllerová (V.A) 3 290 ks
Lenka Kejzlarová (IV.A)
2 947 ks
2 788 ks
Michal Černý (I.A)

Dohromady jsme v letošním roce sesbírali 547.377 plastových víček (vloni to bylo pouhých 389.512) a
úctyhodných 868.620 kovových víček (vloni to bylo 487.344).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

Školní rok uběhl jako voda, a tak se zástupci všech pěti škol okrsku
Úpice v úterý, 8. května, sešli na lánském hřišti, aby absolvovali
poslední závod započítávaný do Grand Prix – atletický čtyřboj.
Pětičlenná družstva soutěžila celkem ve čtyřech kategoriích – mladší
děvčata, mladší žáci, starší děvčata, starší žáci. Každý závodník musel
prokázat svoji sportovní všestrannost ve čtyřech disciplínách – běhu na
60 m, hodu míčkem (starší chlapci granátem), skoku dalekém a
vytrvalostním běhu. V každé kategorii byli vyhlášeni nejlepší tři
jednotlivci a poté pořadí škol. Nás může těšit fakt, že jsme mezi
jednotlivci ani v jedné kategorii „na bedně“ nechyběli. V celkovém
hodnocení Grand Prix pak naše škola obsadila čtvrté místo.
(Šárka Paulusová)
UMÍSTĚNÍ NAŠICH DRUŽSTEV:
Mladší žákyně (Eliška Buryšková, Michaela Čudková, Sára Gottsteinová, Nikol Kadrmasová, Kristýna Machová)
obsadily se ziskem 4 446 b. výborné 2. místo.
Mladší žáci (Lukáš Arnošt, Jakub Fejfar, Viktor Kejzlar, Tomáš Paťha, Daniel Souček) suverénně zvítězili
s celkovým počtem 3 870 bodů!
Starší žákyně (Dominika Mjartanová, Michaela Ševcová, Nikola Valentová, Monika Vocelová) obsadily
výkonem 2 493 b. celkové 5. místo.
Starší žáci (Lukáš Beneš, Patrik Břicháček, Michal Drejsl, Martin Paťha, Ondřej Zvara) vybojovali se ziskem
5 635 b. skvělé 2. místo.

Nejlepší celkové umístění jednotlivců
Mladší žáci:
Daniel SOUČEK
2. místo
Mladší žákyně: Sára GOTTSTEINOVÁ 3. místo
Starší žáci:
Patrik BŘICHÁČEK
2. místo
Starší žákyně: Nikola VALENTOVÁ 3. místo

Nejlepší individuální výkony:
Mladší žákyně
2. místo: Kristýna Machová – běh na 60 m (9,2 s)
2. místo: Sára Gottsteinová – běh na 600 m (2:04,2)
2. místo: Kristýna Machová – skok daleký (397 cm)
Mladší žáci
1. místo: Daniel Souček – běh na 800 m (2:46,3)
1. místo: Viktor Kejzlar – skok daleký (455 cm)
2. místo: Daniel Souček – běh na 60 m (8,5 s)
2. místo: Jakub Fejfar – hod míčkem (49,59 m)
Starší žákyně
2. místo: Nikola Valentová – běh na 60 m (9,2 s)
Starší žáci
1. místo: Patrik Břicháček – hod granátem (59,03 m)
1. místo: Patrik Břicháček – běh na 60 m (7,8 s)
1. místo: Patrik Břicháček – skok daleký (475 cm)
2. místo: Ondřej Zvara – skok daleký (467 cm)
(stránku připravil Martin Zakouřil)

Vzhledem k tomu, že nám na podzim nepřálo počasí, okrskové kolo v běhu do vrchu
se konalo netradičně v květnovém termínu, konkrétně ve čtvrtek, 27. května.
Závodníci z pěti škol se sešli ve Rtyňce, aby změřili své síly ve výběhu téměř sto
metrového kopce. Startovalo se od nejmladší kategorie (rok narození 1998 a mladší)
po nejstarší (rok narození 1994), vždy nejprve dívky, poté chlapci. Všichni naši
reprezentanti se snažili podat co nejlepší výkon. Někteří se nahoru „vyškrábali“
skutečně se sebezapřením. V konečném součtu naše škola obsadila 4. místo,
celkovým vítězem se stala zcela zaslouženě ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší.
(Šárka Paulusová)

Nejlepší individuální výsledky
1. Eliška Buryšková (6.A)
3. Kristýna Machová (7.B)
3. Martin Paťha (9.A)
4. Petr Čapek (8.A)
5. Dominik Šeps (6.A)
5. Robin Grossmann (7.B)
6. Kateřina Drahorádová (8.A)

Na 2. stupni se již dlouhodobě detailně sledují výkony našich sportovců. Na závěr školního roku je pak zveřejněno
pořadí těch nejlepších. Mezi dívkami letos nezadržitelně vládla Michaela Ševcová z 8.A, mezi chlapci zvítězil Patrik
Břicháček z 9.A. Nejlepší sportovci budou odměněni v rámci vyhlašování celoročních soutěží v pátek 25. června
v tělocvičně naší školy.
(Martin Dytrych, Václav Král, Šárka Paulusová)
Pořadí chlapců:
1. Patrik Břicháček (9.A)
2. Michal Drejsl (8.A)
3. Martin Paťha (9.A)
4. Jakub Fejfar (7.B)
5. Tomáš Paťha (7.A)
6. Daniel Souček (7.B)
7. Ondřej Zvara (9.A)
8. Viktor Kejzlar (7.A)
9. Vojtěch Levinský (6.A)
10. Pavel Šrejber (6.A)

573 b.
505 b.
503 b.
439 b.
431 b.
403 b.
395 b.
371 b.
365 b.
355 b.

Pořadí dívek:
1. Michaela Ševcová (8.A)
2. Eliška Buryšková (6.A)
3. Kristýna Machová (7.B)
4. Nikola Valentová (8.A)
5. Sára Gottsteinová (7.B)
6. Nikol Kadrmasová (6.A)
7. Dominika Mjartanová (9.A)
8. Michaela Čudková (7.A)
9. Kristýna Balcarová (6.A)
10. Monika Vocelová (8.B)

330 b.
285 b.
245 b.
240 b.
235 b.
225 b.
190 b.
172 b.
170 b.
165 b.

Téměř 379 minut čistého času trvala letošní florbalová liga
chlapců, v rámci níž bylo odehráno 37 zápasů. Útočníci
vystřelili celkem 951x na soupeřovu branku, přičemž vstřelili
316 gólů a nastřeli 41x tyč. Hráči se dopustili 227 přestupků
proti pravidlům, čtyři z nich byli vyloučeni. A takto bychom
mohli pokračovat ještě hodně dlouho, jenže vás s největší
pravděpodobností zajímají jiné skutečnosti. Takže:
Bronzové medaile „bere“ mužstvo „JAMAJKA“, které
porazilo 3 : 1 na zápasy mužstvo „GOOD BOYS“. Finále pro
sebe rozhodli hráči „FC STŘÍLÍME VEDLE“, když taktéž
poměrem 3 : 1 na zápasy porazili své protivníky z „FC
S.W.A.T.“.

Kanadské bodování vyřazovací části:
Z
B
Br + A
1.
Ondřej Zvara
7
39
17 + 22
2.
Martin Paťha
7
31
17 + 14
3.
Patrik Břicháček 7
26
16 + 10
4.
David Starý
7
24
20 + 4
5.
Lukáš Vlček
7
21
13 + 8
6.
Daniel Souček
11
20
19 + 1
7.
Jakub Fejfar
11
20
11 + 9
8.
Martin Nývlt
7
19
13 + 6
9.
Michal Drejsl
11
11
8+3
10.
Dominik Švorčík 11
8
4+4
11.
Aleš Hübner
11
7
7+0
12.
Tomáš Hrouda
11
6
5+1
13.
Pavel Šrejber
4
6
4+2
14.
Vojtěch Levinský 4
5
4+1
15.
Lukáš Aman
4
4
2+2
16.
Filip Kunc
11
4
0+4
17.
Ladislav Záliš
4
3
3+0
18.
Martin Kubiček
4
3
0+3
19.
Pavel Ševčík
4
2
2+0
20.
Lukáš Mjartan
11
2
1+1
21.
Ladislav Soukup 7
2
0+2
22.
Vít Levinský
4
1
1+0
23. – 26. Jakub Dytrych
4
1
0+1
Petr Formánek
4
1
0+1
Zdeněk Ledvina 11
1
0+1
Radek Petira
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:
9 – JAMAJKA
7 – FC STŘÍLÍME VEDLE
3 – FC S.W.A.T.
Průměrný počet střel na 1 zápas:
22,71 – FC S.W.A.T.
18,14 – FC STŘÍLÍME VEDLE
13,25 – ČMOUDI

STATISTIKY BRANKÁŘŮ
Úspěšnost zásahů:
Čisté konto po dobu
79,45% – Ladislav Soukup 32 min – Jan Jánský
79,36% – Filip Kunc
24 min – Ladislav Soukup
73,13% – Jan Jánský
22 min – Lukáš Mjartan
72,58% – Radek Petira
13 min – Filip Kunc
69,81% – Jiří Zákravský
Počet vychytaných nul:
Prům. počet zásahů na 1 zápas:
3 – Jan Jánský
14,00 – Aleš Hübner
2 – Ladislav Soukup
11,25 – Radek Petira
1 – Filip Kunc
10,00 – Filip Kunc
1 – Lukáš Mjartan
9,25 – Jiří Zákravský
(Martin Dytrych)

FC
STŘÍLÍME
VEDLE

JAMAJKA

FC
S.W.A.T.

Nejlepší hráči základní části:
Martin Paťha (nejlepší střelec, nejlepší nahrávač,
nejlepší v kanadském bodování)
Jan Jánský (nejlepší brankář)
Nejlepší hráči vyřazovací části:
Ondřej Zvara (nejlepší nahrávač, nejlepší v kanadském
bodování)
David Starý (nejlepší střelec)
Ladislav Soukup (nejlepší brankář)
(Martin Dytrych)

Koncem září se sešlo na mém stole 16 přihlášek na celoškolní turnaj dvojic ve stolním fotbálku. Mezi 32
přihlášenými bylo dokonce i 8 dívek. Na základě losování byly dvojice rozděleny do dvou skupin, ve kterých se
hrálo systémem „každý s každým“ o co nejlepší výchozí pozice pro play-off. Pavouk pak přesně určil systém
vyřazovací části, jejíž série se hrály na dvě vítězná utkání. Po celkových 89 zápasech můžu konstatovat, že se
zaslouženými vítězi stali Lukáš Beneš a Eliška Frimlová, kteří ani v jednom ze zápasů nenašli přemožitele. Ve
finále si poradili 2 : 0 na zápasy se dvojicí Jan Jánský a Martin Nývlt. Bronzové medaile berou trochu překvapivě
Martin Kubiček a Láďa Záliš. Všem třem dvojicím budou v závěru roku předány diplomy, medaile a odměny.
P.S.: Více o 4. ročníku turnaje ve stolním fotbálku nejdete na našich webových stránkách www.zsbcupice.cz.
(Martin Dytrych)

Lukáš Beneš, Eliška Frimlová

Jan Jánský, Martin Nývlt

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do zářijového čísla předávejte do 22. 9. 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.

LOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM 2009/2010
28. 06. - Zájezd pro nejlepší žáky školy
29. 06. - Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku (školní jídelna, 16.00)
30. 06. - Ukončení školního roku + vydávání vysvědčení (2. stupeň má oběd v 9.30, 1. stupeň má oběd v 10.00)
OSTATNÍ AKCE
24. 06. - Vybírání učebnic + závazný termín předání vybraných učebnic
nižšímu ročníku do 12.00 (oběd pro 1. st.: v 11.35, pro 2. st.: ve 12.15)
25. 06. - Vydávání učebnic pro školní rok 2010/2011 (oběd pro 1. st.: v 11.35, pro 2. st.: ve 12.15)
25. 06. - Slavnostní předávání ocenění za celoroční soutěže
(velká tělocvična, žáci 1. – 5. ročníku od 8.00, žáci 6. – 9. ročníku od 10.00)
28. 06. - Filmové představení (DAJ, čas, podmínky a film jsou v jednání)
29. 06. - Sportovně-turistický den (oběd pro 1. st.: v 11.35, pro 2. st.: ve 12.15 nebo dle dohody s vedoucí ŠJ)
(Martin Dytrych)

REDAKCE ŠKOLNÍHO ČASOPISU
VÁM VŠEM PŘEJE POHODOVÉ PRÁZDNINY!
ODPOČIŇTE SI A NABERTE SÍLY DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU,
KTERÝ ZAČNE VE STŘEDU 1. ZÁŘÍ.

