Potřetí za sebou jsem
vyhrála na Kinderiádě
běh na 60 metrů.

Ve čtvrtek 2. června pro
nás byl připraven dětský
den.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
10. ČÍSLO
9. ROČNÍKU (2010/2011)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
Byl pro nás uspořádán
zájezd Paříž – Londýn.

Na ekologickém
kurzu jsme byli
v Krkonoších,
konkrétně na
chatě Kamor.

Se školní družinou
jsme byli u hasičů, na
pile a v rybárně.

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

Základní škola Bratří Čapků vás zve na oslavu
ke 120. výročí otevření první školní budovy v lokalitě na „Blahovce“.
Kdy? V sobotu 24. září 2011.
Kde a v kolik? V budově ZŠ Bratří Čapků od 14.00.
A co pro vás připravujeme?
Bohatý program ve školní jídelně (vystoupení našich žáků, rozhovory, besedy),
v tělocvičně i v jednotlivých třídách.
Pokusíme se vás informovat o všem důležitém, ale zároveň vás vtáhneme do atmosféry
50. – 80. let.
A jak proběhly oslavy před
pěti lety?
Pro připomenutí přidáváme
pár fotografií.
Na snímku vlevo Kateřina
Dostálová – vnučka Josefa
Čapka,
snímek vpravo zachycuje
soutěže v netradičních
disciplínách.
Z předávání
diplomů
vítězům
celoročních
soutěží.

Ze školní
akademie.

Snímek vlevo pochází
z prohlídky prostor školy,
snímek vpravo zachycuje
atmosféru školní diskotéky.

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 24. května v Jičíně. A jak jsme dopadli?

Naši školu reprezentovali:
Kristýna Jakubčaninová (1.A), Jiří
Pecháček (2.A), Adriana Dufková, Filip
Luštinec (oba 3.A), Barbora Müllerová,
Renata Galuščáková, David Nývlt
(všichni 4.A), Kamila Šlechtová (5.B) a
Petr Rychlík (5.A).
Naši závodníci se umístili na pěkném 17. místě z 33 škol Královéhradeckého
kraje. Vynikající výkon podala zejména Barbora Müllerová, která s
přehledem vyhrála běh na 60 m. Je to obdivuhodné, protože stejnou
disciplínu na těchto závodech vyhrála i v letech 2009 a 2010.
Další pěkná umístění našich reprezentantů:
David Nývlt – 4. místo v hodu kriketovým míčkem
Kristýna Jakubčaninová – 8. místo ve skoku dalekém z místa
Petr Rychlík – 8. místo v běhu na 60 m
Jiří Pecháček – 9. místo ve skoku dalekém z místa
Poděkování za vzornou reprezentaci školy a vysoké sportovní nasazení
patří všem výše jmenovaným závodníkům.
(Jarmila Špůrová)

V tomto čísle školního časopisu již
nenajdete pravidelné soutěže a
samozřejmě ani soutěžní kupón.
Vychází totiž až 24. června a tudíž
nelze organizačně zvládnout výběr
soutěžních kupónů, jejich
vyhodnocení, nákup a rozdání odměn.
Věříme, že to pochopíte.
V zářijovém čísle se už samozřejmě
budete moci na soutěže těšit.
Snad se nám pro příští rok podaří
přijít i s nějakými novinkami.
(Martin Dytrych)

Čtyři dny utekly jako voda a tak se už můžu
jen ohlížet...
Krásná příroda, pohoda, především první dva
dny pěkné počasí, výborná strava, zábava a
plná chata ochotných lidí. To je v heslech
další
z ekologických
kurzů,
který
zorganizovala a zaštítila paní učitelka
Nývltová, za což jí jménem všech ještě
jednou, a to veřejně, děkuji.
Vše začalo ve středu 25. května, když pro nás
kolem osmé hodiny ranní přijel „zlatý“
autobus. Velmi ochotný řidič nás zavezl
v Peci pod Sněžkou až ke garážím a my tak
mohli kolem nich stoupat ke Kamorce. A už
tady se ukázala síla mužstva. Nikdo nebrblal,
ti co ještě měli síly, se vraceli a pomáhali
ostatním. Pěkný začátek.
Rozdělení na pokoje a vybalení nejpotřebnějších věcí nám zabralo asi hodinu. Hned poté jsme se vydali na první
velkou túru. Údolím Zeleného potoka jsme se vydali na Richterovy boudy. Odtud po úbočí Lesní hory do Modrého
dolu a přes Obří důl pak zpět do Pece po Sněžkou, kde jsme si dali nezbytný rozchod. Cestou jsme probrali květenu
Krkonoš, povídali si o místních ledovcových údolích, lavinových polích, řece Úpě a mnohém dalším. Den jsme
zakončili skvělou bramboračkou a bramborami na loupačku. Koneckonců, jak jinak, když jsme byli v Krkonoších.
Jen to podávání brambor bylo trochu netradiční...

Čtvrtek pro mě začal totálním šokem. V tento den nás
vždy čeká nejdelší trasa a je třeba vstávat již kolem šesté
hodiny. Jaké bylo mé překvapení, když jsem o půl šesté
vstoupil do kuchyně a tam se již za podpory řady
účastníků připravovala snídaně. A opravdu dobrá! Při
její konzumaci do našich oken vstoupily první sluneční
paprsky – dnes bude hezky! A tak jsme vyrazili již před
sedmou. Čekala nás cesta Obřím dolem na Sněžku.
Všichni opět v pohodě, cestu ke Slezskému domu jsme
zvládli v rekordním čase. Překvapil nás však velmi silný
nárazový vítr. A když po chvíli začala sestupovat za
Sněžky naše 5.B (byla tu na výletě) a my uslyšeli, jak
fouká tam, bylo rozhodnutí rychlé – letos naši nejvyšší
horu vypustíme. S 5.B v patách jsme tedy vykročili
směrem k Luční boudě, kde jsme si dali přestávku a
povyprávěli si o pramenech Labe a Úpy, o Úpském
rašeliništi, o nebezpečí na horách a jejich obětech. Další
cesta nás vedla k Výrovce. Cestou jsme narazili na pár
sněhových polí, takže létaly i koule... A pak již vzhůru
k Chalupě Na Rozcestí. Zde jsme se rozloučili s 5.B a
začali sestupovat k naší boudě. S 20 km v nohách a
kamarádem Tondou v rukách jsme usedli k výbornému
gulášku. Sněžku jsme sice nepokořili, ale dobrý pocit
v nás převládl...

Ten jsme však již další ráno neměli z počasí. Zataženo, déšť a
pouhých 7°C. No, tak to na patnáctikilometrovou túru do
oblasti Černé hory nevypadá. Pršet přestalo až ve dvě
odpoledne, čehož jsme využili alespoň na procházku po Peci.
Ale nebojte, zabavili jsme se. Žolíky, poker, vtipy, hra o
Božce Kamorské (aneb její kolečko po nemocnici), svatba se
svíčkovou jako hlavním chodem atd. Kdy jsme šli spát, to
snad ani neprozradím. Co je však jasné, díky záchvatům
smíchu jsem omládl minimálně o pět let.
Nu a ráno už jen úklid a odjezd domů. Děkuji vám všem za
krásně strávené dny. Byli jste všichni skvělí.
(Martin Dytrych)

Květen byl ve školní družině ve znamení exkurzí.
V pondělí, 9. května, jsme se vydali do zdejší hasičárny.
Pan Čihák nám nejprve ukázal výstavu kronik a
fotografií, poté nás seznámil s hasičským vybavením a
technikou. Děti si tak mohly vyzkoušet hasičský oblek,
dýchací masku, reflexní vestu, helmu nebo si sáhnout,
z jakého materiálu jsou vyrobeny hadice.

V pondělí, 23. května, jsme autobusem odjeli do Havlovic a pak už „po svých“ došli až k rybárně. Pan Řezníček
bohužel nestihl přijet, a tak jsem se museli spokojit jen s prohlídkou bez výkladu. Po prohlídce sádek jsme
pokračovali k nedaleké pile. Už na nás čekal náš průvodce, pan Paulus. Ochotně nám ukázal celý areál pily
včetně katru, vyprávěl o vybavení pily i zpracování dřeva. Výklad byl velmi zajímavý, ale čas se nachýlil, a tak
jsme se vydali zpět.
Všichni se těšili, jak se zpátky svezou opět autobusem. Ale ouha! Autobus nám ujel, a tak jsem sebrali poslední
zbytky sil a šlapali do Úpice pěkně pěšky.
Závěrem nezbytné poděkování, které míří především k panu Čihákovi a panu Paulusovi, našim ochotným
průvodcům.
(Šárka Paulusová ve spolupráci s Věrou Páslerovou a Evou Jansovou)

Pepíček jde za tatínkem a u něho vidí králíčka, jak se nehýbe. Pepíček se poleká, tak běží rychle za maminkou a
říká: „Maminko, proč se ten králíček nehýbe?” Maminka odpoví: „On spinká.” Pepíček opět jde za tatínkem a vidí,
jak ho stahuje z kůže. Pepíček říká: „Tomu králíčkovi bude ale zima, až se probudí.”
Zlobí se otec nad žákovskou knížkou svého syna: „To snad není ani možné, dostat tři pětky z dějepisu za jediný den!
To je už opravdu umění!” „No vidíš, tati,” povídá klučina. „A ani mi to nedalo tolik práce.”
Tři kluci se vsadili, kdo má lepší kolo. První kluk říká, že má nej kolo, protože má dvě kola a dvě pomocná kolečka.
Druhý kluk říká, že ho má ještě lepší, protože má jen jedno pomocné kolečko. A třetí kluk říká: „Moje kolo je prostě
nej. Nemá ani jedno pomocné kolečko a ani jedno normální kolo...”
Jede automobilista, když tu ho předběhne kuře. Automobilista přidá, ale nedokáže jej dohonit. Pouze vidí, jak
zaběhlo do statku. Dojede tam a ptá se statkáře, zda je to pravda, že má tak rychlé kuře. „Ano, mám, je speciálně
vyšlechtěné, aby mělo velká stehýnka“ „A neprojevuje se to na chuti?“ „Nevím, ještě jsme žádné nechytili!“
Ředitel jedné menší střední školy měl velké problémy s dospívajícími slečnami, kterým se zalíbilo používání rtěnky.
Když si ji na dámských toaletách patlaly na rty, vždy potom zanechávaly obtisky na zrcadle. Když už se situace
stávala neudržitelnou, ředitel se rozhodl razantně zakročit. Zavolal si všechny dotyčné slečny a odvedl je na toalety.
Tam už čekal školník. Ředitel dívkám vysvětlil, že si asi neuvědomují, kolik práce školníkovi dá každý večer
zrcadla umýt. Poprosil jej, aby slečnám svoji namáhavou práci předvedl. Školník vytáhl ze skříně dlouhé koště,
namočil jej v nejbližší záchodové míse a začal pucovat zrcadlo. Od toho dne se už žádný obtisk na zrcadle neobjevil.

Do obchodu vběhne žena, v obou rukách nákupní tašky a dole oblečená jen do kalhotek, se ptá vedoucího: „Prosím
vás, nenašla se tady sukně, které se držely tři děti?“
Před školou stojí Pepíček a brečí. Přijde k němu učitelka a ptá se, proč brečí. „Protože před chvílí šel do školy pan
ředitel, upadl na naší klouzačce a zlomil si nohu.“ „No tak nebreč, on se brzo uzdraví.“ „Já vím, ale všichni kluci ze
třídy to viděli, jenom já ne.“
Sedí tak policajti v kanceláři a jeden z nich říká: „Hele chlapi musíme poslat jednoho z nás na přezkoušení.“ Jeden
se tedy přihlásí a souhlasí s návrhem. Druhý den tedy jde na přezkoušení, posadí se a odpovídá na dotazy. Jeden z
komisařů mu však dá zapeklitou otázku: „Řekněte nám, který vojevůdce vyhrál nejvíce bitev?“ Policajt nemá vůbec
tušení, kdo by to mohl být. Komisař tedy jde k ledničce, vyndá flašku Napoleona a naleje policajtovi panáka. Znovu
se ho zeptá na tutéž otázku. Policajt se pořádně zamyslí a říká: „Generál Calex.“
Policajt zastaví auto a říká řidiči: „Pane řidiči, už popáté jsem Vás zastavil a popáté Vám opakuji, že Vám z vozidla
teče voda!“ Řidič: „A já Vám popáté říkám, že tohle je kropicí vůz!“
„Mami, nemá náš tatínek zapadlé oči?“ „Nestarej se, až uvidí tvoje vysvědčení, však on je vykulí!“
Přijde pacient k doktorovi a říká: „Pane doktore, mám problém. Vždycky když hovořím s lidmi tak je nevidím.“ „A
kdy se vám to stává nejčastěji?“ ptá se pan doktor. „No hlavně, když telefonuji.“
(Kamila Grundová, Viktor Kejzlar, Lucie Komárková, Martin Kubiček, Filip Kunc, Zdeněk Ledvina,
Kateřina Morávková, Dominik Rychlík)

Hemžení desítek malých žlutých a červených broučků, spousta pestrobarevných míčů, pastelových gymnastických
podložek a různých pomůcek sloužících k protažení těla. Takový pohled se naskytl divákovi z hlavního ochozu
tělocvičny.
V té totiž ve čtvrtek 2. června začala oslava Dne dětí na téma „Cvičím, cvičíš, cvičíme“, na kterou jsme pozvali
úpické a okolní mateřinky. Sešlo se zde 161 dětí v doprovodu svých učitelek - od těch úplně nejmenších, ještě
nejistých prcků, až po zkušené předškoláky. A co na ně čekalo?

Děti přitahovalo cvičení s malými i velkými overbally - velmi
pečlivě a soustředěně napodobovaly předcvičující čtvrťáky.
Vyzkoušely si slalom s míčem, který byl mnohým z nich až do
pasu, procvičily si rovnováhu při přechodu laviček. Také házely
na cíl kroužky, či přenášely na raketě míček a přemísťovaly
činky. Ale úplně nejvíc se všichni vyřádili v malé tělocvičně na
trampolíně, při prolézání dlouhatánských pytlů a při válení sudů
na gymnastickém koberci. Až se z toho točila hlava, jak to
někteří uměli rychle.
Nakonec byli všichni účastníci za svou snahu odměněni taškou
plnou dobrůtek. Poděkování patří čtvrťákům, kteří mladší
kamarády na jednotlivých stanovištích provázeli a starali se o ně.

O den později, v pátek 3. června jsme
do velké tělocvičny pozvali také žáky
1. stupně, aby i oni oslavili svůj svátek.
Připravili jsme pro ně podobné atrakce
jako pro jejich mladší kamarády
z mateřinek. Zdoláváním jednotlivých
úkolů získávaly děti žetonky, které si už
tradičně vyměňovaly v krámku za mlsky a
hračky. Děti odcházely nadšené, co
všechno se jim podařilo "nakoupit."

Děkujeme všem rodičům, kteří dětem přispěli spoustou drobných dárků a rozšířili tak "sortiment přitažlivého zboží"
v krámku, a Michalu Šepsovi, který pro naše děti rovněž věnoval sponzorský dárek. Pochvalu zaslouží páťáci v roli
průvodců na jednotlivých stanovištích. Dětský den se prostě opět vydařil na jedničku.
(Eva Prouzová)

Dne 26. května 2011 jsme vyrazili na školní výlet do
Pece pod Sněžkou. Sešli jsme se na zastávce v Úpici.
Poté jsme jeli linkovým autobusem do Trutnova na
vlakové nádraží, odtud vlakem do Svobody nad Úpou,
kde jsme přestupovali ještě na autobus. A pak už jsme
frčeli do Pece pod Sněžkou.
Došli jsme k lanovce a jeli na vrchol Sněžky. Na
Růžové hoře jsme přestupovali. Na Sněžce jsme se
stavili v Poštovně, kde jsme se občerstvili většinou
horkou čokoládou a jinými pochoutkami. Teploměr
tam totiž ukazoval jen pár stupňů nad nulou. Výhledy
na všechny strany byly krásné.
Poté jsme museli jít po svých na Luční boudu. Tam
jsme se nasvačili a mohli zajít do restaurace.
Od Luční boudy jsme šli ke kapličce a přečetli jsme si,
jací lidé zde zemřeli. Od kapličky naše cesta vedla na
vyhlídku, kde byl výhled snad na všechny hory. Nad
Výrovkou jsme si zajezdili na zbytcích sněhu.
Nechybělo ani koulování.
Pokračovali jsme přes Liščí horu k Lyžařské boudě,
kde jsme si koupili nanuka, protože nám bylo strašné
horko. Následovala cesta zpět do Pece pod Sněžkou a
odtud autobusem domů.
Výlet byl krásný, myslím, že se to povedlo, i když pár
dětí nejelo (Verunka).
Nohy nás bolely, ale stálo to za to. Děkujeme za krásný
výlet. (Kamilka).
(Kamila Kostovská, Veronika Davidová)

Na chlup stejné pořadí na medailových příčkách jako v minulém roce. Tak skončila soutěž "O NEJLEPŠÍHO
ŽÁKA ŠKOLY VE VĚDOMOSTNÍCH A DOVEDNOSTNÍCH SOUTĚŽÍCH“. Suverénní Radim Kejzlar položil
základ svého úspěchu opět vítězstvím v okresním kole Zeměpisné olympiády. Druhá Michaela Ševcová získala
nejvíce bodů za skvělé výsledky ve fyzikální a chemické olympiádě. Český jazyk a dějepis byl zase silnou
stránkou Terezy Seidelové. Druhé místo ve školním kole dějepisné olympiády a úspěch v literární soutěži Úpice
bratří Čapků ji vynesly na bronzovou příčku.
Konečné pořadí - školní rok 2010/2011
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Michaela Ševcová (9.A)
Tereza Seidelová (8.A)
Vojtěch Levinský (7.A)
Pavel Růžička (6.A)
Pavel Šrejber (7.A)
Daniel Souček (8.B)
Daniel Dolejška (8.A)
Aneta Staníková (7.A)
Otakar Bárta (6.A)
Michal Souček (9.A)
Martin Kubiček (8.A)
Lucie Komárková (8.A)
Petr Čapek (9.A)
Kateřina Morávková (6.A)
Kateřina Morávková (8.B)
Kristýna Balcarová (7.A)
Jakub Skřivánek (9.A)
David Suchánek (6.A)
David Vlček (7.A)
Lucie Pospíšilová (6.A)
Michal Drejsl (9.A)
Kateřina Knížová (6.A)
Eliška Vodičková (6.A)
David Wajsar (7.A)
Nikola Valentová (9.A)
(Martin Zakouřil)
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V září 2011 uskutečníme dva konkurzy!
V rámci toho prvního budeme hledat nové členy
redakční rady školního časopisu.
Druhý konkurz bude zaměřen na „Blahovku Tv“.
Hledat budeme schopné kameramany i šikovné redaktorky.
Více informací získáte hned v prvním zářijovém týdnu na nástěnce v 1. patře budovy
2. stupně.
Zatím máte tedy čas na přemýšlení...

Bellis perennis, Leucanthemum, Urtica dioica… Tak tyhle latinské názvy rostlin žáci 1. stupně naší školy opravdu
znát nemuseli! V pondělí 6. června 2011 stačilo, aby do tabulek vyplnili, že se jedná o sedmikrásku, kopretinu a
kopřivu, a aby poznali i další rostliny, se kterými se v okolní přírodě běžně setkávají.
Jednotlivé ročníky totiž soutěžily o největšího znalce rostlin. Žáci 2. a 3. ročníku poznávali 15 rostlin, žáci 4. a 5.
ročníku 20 rostlin. Děti se mohly připravovat celý měsíc – na chodbě v 1. patře jsme pro ně vytvořili výstavku
živých rostlin, kterou jsme pravidelně obměňovali, k učení také sloužily nástěnky s obrázky všech 55 soutěžních
rostlin. Ne každý se však připravoval tak důsledně, jako vítězové jednotlivých kategorií. S umístěním jednotlivých
soutěžících se můžete seznámit ve výsledkových listinách níže.
(Veronika Prouzová)
1.
2.
3.
4.-7.

8.-10.

Pořadí žáků ze 2. ročníku:
Křížek Martin
2.A
Menšík Kryštof
2.A
Krouželová Eva
2.A
Kaplan Filip
2.A
Mesnerová Eliška
2.A
Staník Martin
2.A
Teichman Martin
2.A
Čiháková Veronika 2.A
Hofman Tomáš
2.A
Matysková Karolína 2.A

14
14
14
13
13
13
13
12
12
12

b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.

1.

Pořadí žáků z 5. ročníku:
Davidová Veronika 5.B

19 b.

2.
3.
4.-6.

Suchánek Jaroslav
Šlechtová Kamila
Reichert Tomáš

5.B
5.B
5.B

19 b.
16 b.
15 b.

Vrána Tomáš
Holman Aleš

5.A
5.A

15 b.
15 b.

Dufek Petr
Grundová Johana
Levinský Vít
Kejzlarová Lenka

5.B
5.B
5.B
5.A

14
14
14
14

7.-10.

Pořadí žáků ze 3. ročníku:
1.-2. Skřivánková Anna
3.A
Müller Petr
3.B
3.
Jansa Jan
3.A
4.-5. Jokešová Natálie
3.A
Procházková Bára
3.A
6.-10. Hetflejš Jonáš
3.A
Hrušková Lenka
3.A
Součková Karolína
3.A
Neudeková Veronika 3.B
Pastorčák Milan
3.B

15
15
14
14
14
12
12
12
12
12

b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.

Pořadí žáků ze 4. ročníku:
1.-2. Čudková Andrea
4.A
Hilschová Barbora
4.A
3.
Komůrková V.
4.A
4.
Knížová Simona
4.A
5.-6. Galuščáková Renata 4.A
Kuldová Kamila
4.A
7.-9. Šprincová Kateřina
4.A
Žlůvová Eliška
4.A
Šimková Anna
4.A

20
20
19
19
18
18
17
17
17

b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.

b.
b.
b.
b.

V případě rovnosti bodů na prvních místech rozhodovalo uvedení správného druhového jména rostliny.

Ve dnech 30. 5. - 3. 6. se žáci II. stupně zúčastnili zájezdu do těchto
krásných evropských metropolí.
Naše putování začalo na náměstí T.G. Masaryka, odkud jsme ve
14:30 vyrazili směr Praha, Plzeň, Rozvadov a po německých a
francouzských dálnicích do Paříže. Již v 7:00 začínal celodenní
program zaměřený na prohlídku Paříže. Metrem jsme se dopravili
k Eiffelovce – všichni se vypravili až do posledního patra, kde se nám
naskytl krásný výhled na celé město (počasí nám přálo). Od
Eiffelovky jsme se vypravili k Invalidovně a poté podél Seiny na
Náměstí Svornosti. Prohlédli jsme si i známý palác Louvre a prošli se
ke katedrále Notre Dame. Po náročné pěší túře, nám odměnou byla
plavba parníkem po Seině, odkud jsme si historickou část Paříže
mohli prohlédnout ještě jednou. V půl šesté jsme Paříž opustili a
vydali se na sever k našemu prvnímu ubytování v hotelu F1.
Druhý den v 7:30 naše cesta pokračovala směr Calais, odkud jsme se Eurotunelem dostali do Folkestone ve Velké
Británii (nezapomněli jsme si samozřejmě přeřídit hodinky !!!) a po dálnici směrem k Londýnu. Okolo 9. hodiny
jsme dorazili do cíle - do Londýna. Projeli jsme centrem a dorazili k muzeu Madamme Tussaud´s. Zde jsme měli
dvě hodinky, abychom se mohli pokochat a osahat si známé osobnosti z oblasti filmu, hudby, politiky ... (myslím, že
nejvíce času jsme strávili v sálech s filmovými a hudebními hvězdami). Poté nás autobus odvezl zpět do centra
odkud jsme se pěšky vydali k Westminsterskému opatství, dále po ulici Whitehall k sídlu ministerského předsedy
(Downing Street 10), do St. James Park a k Buckinghamskému paláci, na Piccadilly Circus a na Traffalgarské
náměstí, kde náš středeční nabitý program skončil. Autobusu nás dopravil na tzv. meeting point, odkud si každou
skupinku odvezly anglické rodiny.

Druhý den ráno jsme se posílení a odpočatí sešli,
abychom si užili poslední den v Londýně.
Tentokrát jsme využili možnosti cestovat metrem a
podívat se na Londýn z ptačí perspektivy, kterou
nám nabídla známá atrakce London Eye.
Poznávačka pokračovala směrem k pevnosti The
Tower. Prošli jsme útroby známého mostu Tower
Bridge , kde je prezentace známých světových
mostů včetně Karlova mostu. Poslední zastávkou
byla královská observatoř v Greenwichi, kde jsme
mohli díky nultému poledníku stát zároveň na
východní
i
západní
polokouli.
V 17:45
greenwichského času jsme vyčerpaní a uchození,
ale věřím, že plni dojmů a zážitků, vyrazili zpět do
České republiky.

Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci zájezdu – CK Lada (paní Ladě a paní Erice „karafiátové“), paní učitelce Evě Effenberkové a samozřejmě bezvadným řidičům, kteří nás bezpečně dopravili tam
i zpět.
(Silvie Žďárská)

Mnoho dalších jich najdete na
našich webových stránkách
www.zsbcupice.cz.

Poznáš, co je na obrázku? Pospojuj písmena podle abecedy.
Vzniklý obrázek vybarvi

Projdeš hradem od střechy až k padacímu mostu?

Krásný den, sluníčko na obloze a my se konečně dočkali školního výletu. „To snad není pravda,“ žasla většina nad
přepychovým, nablýskaným mikrobusem. „Ten je pro nás?“ Kožené sedačky voněly novotou a tak se nikdo
nezlobil, když pan řidič, sám majitel firmy, ze které nám Daliborova maminka vyjednala autobus, udělal kolečko
kolem kostela pro zapomenutý poklad.
Z kabinkové lanovky na Černou horu se otevíraly kouzelné rozhledy. Čistý vzduch, svěží zeleň a horská květena nás
provázely cestou kolem rašelinišť až ke Kolínské boudě, kde jsme si udělali občerstvovací zastávku a zaskákali si na
trampolíně.
Pak už jen sešup do Pece pod Sněžkou se zastávkou v galerii Veselý výlet a hurá na bobovou dráhu. To bylo křiku,
to bylo adrenalinu. Hodina jízdy, skákání na trampolínách nebo klouzačky podle odvahy. Ani Daliborova mamka a
paní asistentka nezůstaly pozadu. Však takový zážitek stojí za to. No a kdo zodpověděl kvíz a položené hádanky,
zasloužil si i sladkou odměnu.
(Daniela Mikešová)

Ve čtvrtek 9. června vyrazilo 20 prvňáků a 21 druháků
na školní výlet do ZOO do Dvora Králové nad Labem.
Bylo příjemné počasí, přestávalo pršet a občas vykouklo
i sluníčko.
V ZOO nás čekalo však nemilé překvapení – vláček,
který mají děti tak rády, už po ZOO nejezdí. Bohužel i
pěkná procházka kolem surikat, nosorožců, lvů a dalších
zvířat je zrušená. Pokud jsme chtěli vidět tato zvířata,
nezbývalo nic jiného, než ještě zaplatit projížďku
„Safari autobusem“. Rozhodně jsme však nelitovali.
Viděli jsme spoustu krásných a zajímavých zvířat –
nejmenší krávu na světě (dahome), krávu africkou
(watusi) s největším rozpětím rohů až 230 cm. Po
hodinové projížďce po Safari se děti posilnily a
pokračovali jsme v prohlídce. Navštívili jsme pavilony
ptáků, plazů, slonů a opic.
Na závěr výletu se přece jenom některé děti svezly
pouťovou atrakcí vláčkem a všechny děti se „vyřádily“
v dětské ZOO s ovcemi a kozami kamerunskými.
(Marie Hubálovská)

Dne 9. června se naše třída 4.A vypravila na výlet do města Trutnova. Autobus jel přes Radeč a hodný pan řidič nás
dokonce vyložil i před „serpertýnami“. Poté jsme se vydali ke kapli, kde bylo pod pomníky pochováno mnoho
vojáků z bitvy. Cestou nás potkávaly tabule, kde bylo vypsáno vše z války z roku 1866. Potom jsme došli k
památníku pana generála Gablenze, který byl vysoký asi 12 m. Moc se nám líbil. Byl zlatočerný. Prý se jednou
ročně otevírá, ale když jsme tam byli my, byl zavřený. Nám to ale vůbec nevadilo. Byl tam krásný rozhled. Tak jsme
se tam nasvačili, před odchodem zkontrolovali svá místa, počkali na kamarády a šli dál. Cesta byla z kopce, takže
se šlo docela dobře.
Také jsme se mohli seznámit s pánem, který se jmenuje Uffo Horn - alespoň na soše. Pan Uffo Horn byl spisovatel a
básník. Je po něm pojmenována i budova městského kulturního střediska a divadlo - Uffo. Za nedlouho jsme přišli k
vodotrysku s trutnovským drakem. Když už kluci začali trošku dovádět, objevili něco jako tajnou chodbu. Bohužel
byla zamčená. Ale to nám také nevadilo. Kdo chtěl, mohl si do jezírka pod drakem hodit nějakou tu minci a šli jsme
dál. Za pár minut jsme došli na náměstí a tam jsme dostali na 30 minut rozchod. Mohli jsme si prohlédnout Starou
radnici, sloup Nejsvětější trojice a Krakonošovu kašnu. Všichni jsme se hrnuli do krámů se zmrzlinou, s jídlem a do
cukrárny. Paní učitelka Pavlásková a pan Kult, co s námi byli jako doprovod, zapluli do cukrárny a tam si dali
výborné chlebíčky. Všichni jsme stihli doběhnout na smluvené místo jen taktak. Nikdo ale nikde nezůstal.
Když jsme se pečlivě spočítali, vyrazili jsme dračí uličkou ke sluji, kde byl tenkrát drak nalezen, znehybněn a
usmrcen. Ta sluj, to teď nebyla jen jáma, ale byl tam veliký a pravidelný oblouk, na kterém byl vymodelovaný drak.
Ale nebyl tak ošklivý a strašidelný jako v pověrách a v pověstech. Vlastně byl docela roztomilý a měl tam celkem
pohodu. Od toho místa byly krásně vidět hradby. Tak jsme se u draka vyfotili a šli jsme dál, ale asi o dva metry dál
byl veliký kámen, na kterém bylo napsáno : „Nejsem mrtev! Spím a sním svůj sen ve vašich srdcích. Je možné stát
se nesmrtelným!“
No a pak jsme se vydali do Uffa. A tím už náš výlet končí. Přestože to bylo krásné a zábavné, už jsme se těšili
domů.
(Renata Galuščáková)

Ve čtvrtek 9. června jela 4.A na exkurzi do Trutnova. Z autobusového nádraží jsme vyrazili k pomníku Uffa Horna.
Byl to spisovatel a básník. Pro město Trutnov je to významná osobnost. Podle něho nazvali divadlo "Uffo". U
divadla jsme si prohlédli levharty a sošku čertíka, u kterého nás paní učitelka vyfotila.
Pak jsme šli na Krakonošovo náměstí, kde je Krakonošova kašna a prohlídli jsme si sloup Nejsvětější trojice. Je to
sousoší s osmi postavami světců. Na trutnovskou radnici zavěšovali znak Trutnova "Trutnovského draka" hlavou
dolů. Po prohlídce památek na náměstí jsme dostali rozchod a šli jsme si koupit zmrzlinu.
Po občerstvení jsme vyrazili směr Dračí ulička, kde nám paní učitelka vyprávěla pověst o trutnovském drakovi a
přečetla nám slova, která byla napsaná na pomníku "Nejsem mrtev, spím a sním sen ve Vašich srdcích." Odtud jsme
vyrazili na autobusové nádraží a jeli zpátky do školy na oběd. Děkujeme paní učitelce za hezký a poučný výlet. Byl
supr.
(Daniel Malínský, 4.A)

Konečné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 10. 6. 2011)
1 123,67 kg/žáka
Jan Jansa
176,67 kg/žáka
Ondřej Toman
152,33 kg/žáka
Tomáš Vrána
130,15 kg/žáka
Michaela Ševcová
124,00 kg/žáka
Tadeáš Haase
114,16 kg/žáka
Daniela Maršíková
107,59 kg/žáka
Kryštof Vojtěch
96,77 kg/žáka
Renata Galuščáková
41,45 kg/žáka
Karolína Kopecká
39,96 kg/žáka
Jiří Zákravský
34,55 kg/žáka
Robin Grossmann
23,25 kg/žáka
Otakar Bárta
5,30 kg/žáka
Filip Kuťka

1.
3.A
11 062,0 kg
2.
3.B
2 190,0 kg
3.
5.A
1 475,0 kg
4.
9.A
887,0 kg
5.
5.B
1 340,0 kg
6.
1.A
839,0 kg
7.
2.A
605,0 kg
8.
4.A
664,0 kg
9.
8.A
730,0 kg
10.
7.A
365,0 kg
11.
8.B
433,0 kg
12.
6.A
290,0 kg
13.
9.B
53,0 kg
14.
Odměnou nejlepším je 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 letos sebrali 42 775,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 155,54 kg! Pro porovnání
v loňském roce jsme měli sesbíráno 43.781,0 kg s průměrem 141,23 kg na žáka a zaměstnance. Dohromady jsme
také sesbírali 29.780 vybitých baterií (vloni to bylo 10.950).
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Jan Jansa (3.A)
11 062,0 kg
Jan Krejcar (3.A)
6 700,0 kg
Ondřej Toman (3.B)
2 190,0 kg
Tomáš Vrána (5.A)
1 475,0 kg
Tadeáš Haase (5.B)
1 340,0 kg
Bára Procházková (3.A)
1 325,0 kg
Michaela Ševcová (9.A)
887,0 kg
Daniela Maršíková (1.A)
839,0 kg
Michal Drejsl (9.A)
830,0 kg
Karolína Kopecká (8.A)
730,0 kg
Renata Galuščáková (4.A)
664,0 kg
Johanka Cachová (1.A)
631,0 kg
Kryštof Vojtěch (2.A)
605,0 kg
Tomáš Kuťák (1.A)
585,0 kg
Petr Čapek (9.A)
570,0 kg
Barbora Müllerová (4.A)
530,0 kg
Jakub Dytrych (5.B)
513,0 kg
465,0 kg
Martin Křížek (2.A)

Sběr vybitých baterií:
Jan Frydrych (2.A)
Kryštof Vojtěch (2.A)
Jiří Šťovíček (4.A)
Jan Krejcar (3.A)
Johanka Cachová (1.A)
Anna Skřivánková (3.A)
Lenka Hrušková (3.A)
Leona Kubasová (1.A)
Renata Galuščáková (4.A)
Michaela Řeháková (8.A)
Daniela Maršíková (1.A)
Tomáš Vrána (5.A)

8 230 ks
8 148 ks
5 813 ks
2 690 ks
1 030 ks
466 ks
436 ks
349 ks
347 ks
303 ks
245 ks
234 ks

V letošním roce padlo opět
několik rekordů. Počet vybitých
baterií stoupl trojnásobně! Velké
poděkování patří 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 (3.A)
Daniela Maršíková (1.A)
Anna Marie Řeháková (3.B)
Tadeáš Haase (5.B)
Johanka Cachová (1.A)
Jan Krejcar (3.A)
Tomáš Vrána (5.A)
Lukáš Čudka (5.A)
Evelína Polová (1.A)
Jan Frydrych (2.A)
Matyáš Nývlt (3.B)
Daniel Marek (4.A)
Leona Kubasová (1.A)
Jiří Rýdl (3.B)

8 492 ks
8 270 ks
3 670 ks
3 400 ks
2 197 ks
2 021 ks
1 874 ks
1 753 ks
1 549 ks
1 500 ks
1 234 ks
1 200 ks
1 063 ks
1 033 ks

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

17 285 ks
6 620 ks
6 479 ks
6 349 ks
3 300 ks
2 492 ks
2 426 ks
2 112 ks
1 750 ks
1 615 ks
1 491 ks
1 458 ks
1 329 ks
1 263 ks

Dohromady jsme letos sesbírali 45.124 plastových lahví (vloni to bylo 27.928) a 69.577 plastových kelímků
(vloni to bylo 51.126).
Sběr plastových víček
Karolína Matysková (2.A) 73 580 ks
K. Jakubčaninová (1.A)
60 170 ks
Jan Jansa (3.A)
45 170 ks
Jakub Dytrych (5.B)
38 400 ks
Petr Rychlík (5.A)
30 600 ks
Ondřej Toman (3.B)
23 600 ks
Pavel Benko (3.A)
18 614 ks
Tadeáš Haase (5.B)
17 260 ks
Karolína Kopecká (8.A)
16 745 ks
Tomáš Vrána (5.A)
15 577 ks
Jan Frydrych (2.A)
12 620 ks
Johanka Cachová (1.A)
12 268 ks
Jiří Rýdl (3.B)
11 800 ks
Matyáš Nývlt (3.B)
8 894 ks
8 759 ks
Lukáš Čudka (5.A)
Anna Skřivánková (3.A)
8 714 ks
Lucie Pospíšilová (4.A)
8 660 ks
Jiří Šťovíček (4.A)
8 281 ks
Lenka Hrušková (3.A)
7 877 ks
Martin Křížek (2.A)
7 300 ks
Jan Krejcar (3.A)
7 066 ks
Kryštof Vojtěch (2.A)
6 631 ks
Daniel Kadaník (6.A)
6 558 ks
Jakub Kabele (4.A)
6 350 ks
Filip Kuťka (9.B)
6 141 ks
Jiří Zákravský (7.A)
5 644 ks
Bára Procházková (3.A)
5 260 ks
Veronika Hofmanová (9.A) 4 650 ks
Kateřina Šprincová (4.A)
4 478 ks
4 200 ks
Anita Čapková (2.A)

Sběr kovových víček
Karolína Matysková (2.A) 330 000 ks
Jan Jansa (3.A)
238 902 ks
Tadeáš Haase (5.B)
47 500 ks
Jiří Rýdl (3.B)
27 300 ks
Ondřej Toman (3.B)
25 500 ks
Jiří Zákravský (7.A)
23 626 ks
Pavel Benko (3.A)
19 731 ks
19 528 ks
Barbora Šrůtková (5.A)
Jakub Dytrych (5.B)
18 800 ks
Eliška Mesnerová (2.A)
17 775 ks
Kryštof Vojtěch (2.A)
14 993 ks
Andrea Čudková (4.A)
14 533 ks
Tomáš Vrána (5.A)
14 311 ks
Kateřina Šprincová (4.A) 12 286 ks
Filip Luštinec (3.A)
10 700 ks
Michaela Řeháková (8.A) 10 500 ks
Jakub Fejfar (8.B)
10 400 ks
Martin Staník (2.A)
8 050 ks
Jan Krejcar (3.A)
7 941 ks
Daniela Maršíková (1.A)
7 550 ks
Ladislav Soukup (9.B)
7 532 ks
Matyáš Nývlt (3.B)
6 632 ks
Lenka Hrušková (3.A)
5 384 ks
Evelína Polová (1.A)
5 200 ks
K. Jakubčaninová (1.A)
4 950 ks
Leona Kubasová (1.A)
4 828 ks
Michal Černý (2.A)
4 519 ks
Karolína Součková (3.A)
4 456 ks
Aneta Staníková (7.A)
4 050 ks
3 276 ks
Jiří Šťovíček (4.A)
Matěj Buryšek (2.A)
3 200 ks

Dohromady jsme letos sesbírali 593.070 plastových víček (vloni to bylo 547.377) a rekordních 968.465
kovových víček (vloni to bylo 868.620).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

„Pasování na rytíře? To přece známe z pohádek, ale pasování na čtenáře - tak právě
to se dne 16.6.2011 událo v městské knihovně v Úpici. Naši prvňáčci poprvé
navštívili knihovnu na začátku první třídy, kdy ještě neuměli číst ani psát. To tady
tenkrát poslouchali vyprávění paní knihovnice a seznámili se s prostředím knihovny.
Dnes už sem přišli jako opravdoví čtenáři. A tak plnili různé úkoly, odpovídali na
otázky, přiřazovali pohádkám správné postavy a hlavně prokázali své čtenářské
dovednosti. Každý z nich byl poté pasován králem Knihomolem na čtenáře. Děti si
odnesly drobné odměny a na tričku připíchnutý "Řád čtenáře". Někteří už dokonce
odcházeli s první vypůjčenou knížkou. Děkujeme za krásně strávené dopoledne
paním knihovnicím a těšíme se na další setkání.
(Radka Řeháková)

Atletické finále na našem celkovém vítězství již nemohlo nic změnit. Přesto nás potěšila zpráva o celkovém druhém
místu a vítězství družstva chlapců ze 2. – 3. ročníku a dívek ze 4. – 5. ročníku.
Všem našim účastníkům děkujeme za skvělou reprezentaci školy. V jednotlivých kategoriích nás reprezentovali:
Žákyně 2. – 3. ročníku: Veronika Čiháková (2.A), Adriana Dufková (3.A), Lenka Hrušková (3.A), Eva Krouželová
(2.A), Karolína Matysková (2.A), Eliška Mesnerová (2.A), Anna Marie Řeháková (3.B)
Žákyně 4. – 5. ročníku: Veronika Davidová (5.B), Eva Ferencová (4.A), Johana Grundová (5.B), Lenka Kejzlarová
(5.A), Kamila Kuldová (4.A), Barbora Müllerová (4.A), Kamila Šlechtová (5.B)
Žáci 2. – 3. ročníku: Michal Černý (2.A), Dominik Endlich (3.A), Filip Luštinec (3.A), Dominik Macek (3.A),
Štefan More (2.A), Matyáš Nývlt (3.B), Vojtěch Ott (3.B), Jiří Pecháček (2.A)
Žáci 4. – 5. ročníku: Vít Levinský (5.B), Ladislav Nyklíček (5.B), David Nývlt (4.A), Zdeněk Radoň (5.A), Tomáš
Reichert (5.B), Petr Rychlík (5.B), Jaroslav Suchánek (5.B), Mikoláš Zajac (5.A).
Největších individuálních úspěchů dosáhli:
Eva Krouželová – 1. místo v hodu míčkem
Barbora Müllerová – 1. místo v běhu na 600 m
Kamila Šlechtová – 1. místo v hodu míčkem
Filip Luštinec – 1. místo v běhu na 60 m
Filip Luštinec – 1. místo ve skoku dalekém
Vojtěch Ott – 1. místo v hodu míčkem
Petr Rychlík – 1. místo ve skoku dalekém
Ladislav Nyklíček – 1. místo v hodu míčkem
Pořadí škol v Grand Prix:
1. ZŠ Bratří Čapků Úpice
2. ZŠ Úpice – Lány
3. ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
4. ZŠ Malé Svatoňovice
(Martin Dytrych)

26 b.
23 b.
19,5 b.
11,5 b.

Poslední soutěží v rámci Grand Prix škol našeho okrsku bývá pravidelně atletický čtyřboj. Nejinak tomu bylo i letos.
V pondělí 20. června se tak na hřišti ZŠ Úpice – Lány představila pětičlenná družstva, která mezi sebou soutěžila v
běhu na 60 m, na delší trati (dle věku a pohlaví od 600 do 1 000 m), skoku dalekém a hodu míčkem či granátem.
Podstatně větší radost nám tentokrát udělali starší žáci. Dívky obsadily 3. místo a chlapci dokonce dokázali zvítězit.
Zklamáním pro nás bylo naopak vystoupení družstev mladších žáků. Oběma totiž patří až 5. místo.
V celkovém pořadí Grand Prix nám to v letošním ročníku stačilo na konečné 3. místo.
Nejlepší celkové umístění našich jednotlivců :
1. Michal Drejsl (starší žáci)
2. Lukáš Malínský (starší žáci)
3. Eliška Buryšková (mladší žákyně)
5. Sára Gottsteinová (starší žákyně)
8. Daniel Souček (starší žáci)

Nejlepší sportovkyně školy :
1. Eliška Buryšková (7.A)
2. Nicol Kadrmasová (7.A)
3. Kristýna Balcarová (7.A)
4. Nikola Valentová (9.A)
5. Kateřina Knížová (6.A)
6. Kristýna Machová (8.B)
7. Eliška Vodičková (6.A)
8. Michaela Ševcová (9.A)
9. Tereza Seidelová (8.A)
10. Petra Štefánková (7.A)
11. Sára Gottsteinová (8.B)
12. Andrea Pátrová (6.A)
(Šárka Paulusová)

295 b.
260 b.
235 b.
230 b.
225 b.
210 b.
205 b.
200 b.
135 b.
130 b.
120 b.
105 b.

Vítězství našich reprezentantů v jednotlivých disciplínách:
Eliška Buryšková (mladší žákyně) – běh na 600 m
Nikola Valentová (starší žákyně) – míček
David Wajsar (mladší žáci) – míček
Michal Drejsl (starší žáci) – granát
Lukáš Malínský (starší žáci) – běh na 60 m
(Martin Dytrych)

Nejlepší sportovci školy:
1. Lukáš Malínský (9.A)
2. Daniel Souček (8.B)
3. Jakub Fejfar (8.B)
4. Michal Drejsl (9.A)
5. Daniel Špinler (6.A)
6. Petr Vlček (6.A)
7. Petr Kábele (6.A)
8. Lukáš Aman (6.A)
9. Pavel Růžička (6.A)
10. Jan Soukup (9.B)
11. Martin Lacko (6.A)
12. Ladislav Soukup (9.B)
(Václav Král)

508 b.
504 b.
465 b.
450 b.
449 b.
389 b.
387 b.
373 b.
359 b.
344 b.
276 b.
274 b.

Mnohdy dramatickou a napínavou podívanou přinesly vyřazovací
zápasy dalšího ročníku turnaje v šipkách. Prosadili se především
favorité turnaje. Vítěz Daniel Soural sice v základní skupině
dvakrát prohrál, ale ve vyřazovací části byl k neporažení. Stříbrný
Filip Kuťka až do finále zvítězil ve všech zápasech. V boji o
bronzovou medaili pak zvítězil v souboji spolužáků z 8.A Martin
Kubiček nad Viktorem Kejzlarem. Nejúspěšnější dívkou byla
Karolína Kopecká, která vypadla až ve čtvrtfinále.
(Martin Zakouřil)

Tak to tedy byla bomba! A nebo, jak pravili chlapci, „bylo to hustý“. Každý, kdo jede na hory ví, že musí být
přítelem Krakonoše a poprosit ho o pěkné počasí. A taky musí mít rád přírodu a chránit ji. A to my se snažíme dělat.
No a „pán hor“ to ví a bohatě nás odměnil v podobě sluníčka, nádherných výhledů na celé Krkonoše a představte si,
viděli jsme v dálce i Ještěd!
A teď hezky popořádku. Byl čtvrtek 16.6.2011 a my jsme v 7 hodin ráno vyjížděli z Úpice směr Špindlerův Mlýn.
Zde jsme nastupovali na čtyřsedačkovou lanovku přesně v 9 hodin. Ta nás v pohodě všechny odvezla na Medvědín.
Dále jsme přes Sviňskou louži a Šmídovu vyhlídku šlapali až na Zlaté návrší. Zde nás uvítal prima bufet s mlsotami,
pitím, krásnými pohledy a pro dospěláky samozřejmě kávičkou.
Posilněni svačinou vyrážíme směr Labská bouda. Jdeme po hraně Labského dolu a je to „fakt dost dobrý“. Cestou
míjíme vojenské opevnění, Pančavu a její vodopád, nádherné vyhlídky. Procházíme cestičkou v kleči a jsme jako
v ráji. Na Labské boudě je nutná zdravotní přestávka. Však víme, co to všechno je. A už si to meteme k prameni
Labe. Mají to zde nově a opravdu hezky upravené, hlavně kamennou stěnu se znaky všech měst, kudy Labe protéká.
Tady máme za sebou asi půlku cesty a všichni jsou ve skvělé náladě. Nohy už sice začínají trošku „brnkat“, ale co se
dá dělat, čeká nás cesta zpět. Vracíme se cestou „čtyř pánů“, zastavujeme se u mohyly Hanče a Vrbaty a přes Zlaté
návrší zpět k lanovce a dolů do „Špindlu“. Je 15.30 hodin, prostě bezva čas, tak se jdeme ještě vyřádit do agua
parku. Je totiž hned naproti. Ještěže jsme si všichni vzali plavky. Tady jsme ze sebe smyli veškerou únavu a řádění
ve vodě nebralo konce. Jenomže časový limit byl neúprosný.
Cesta domů byla, až na to vedro v autobusu, taky v pohodě. Na náměstí do Úpice jsme dorazili v 18.30 hodin.
No tak řekněte, nebyla to bomba? Veliké poděkování patří všem dětem, které byly opravdu hodné, paní
vychovatelce V.Páslerové a paní J. Galuščákové, které pomáhaly s dozorem, a také panu řidiči J. Melničukovi, který
nás nejenom vezl, ale také s námi absolvoval celý výlet i s koupáním. A nesmím zapomenout na Krakonoše a moje
milované hory. Takovýto výlet je opravdovou odměnou pro všechny.
(Blanka Pavlásková)

JE TO PRAVDA NEBO NE? – a) NE, b) ANO.
PATŘÍM MEZI NEJVĚTŠÍ ČECHY. ZNÁŠ MĚ? –
–
POZNÁŠ, O KTEROU CELEBRITU JDE?
B. Obama
J. Carrey
M. Jackson

d) JAN WERICH
tajenka: SERAFINSKÝ
POZNÁŠ, O KTERÝ FILM SE JEDNÁ?
STMÍVÁNÍ
POZNÁŠ POHÁDKU?
JAK ŠLO VEJCE NA VANDR.
SEA CRISS CROOSS:
SUN GLASSES.
(Martin Dytrych, Silvie Žďárská)

Devět let je dlouhá doba, ale nám to uteklo jako voda. Byla to dlouhá cesta plná nových
věcí, přátel, radostí i starostí. Když si vzpomeneme na náš první den, kdy jsme jako nic
netušící děti vstoupili do nového světa školních lavic, vůbec jsme netušili, co nás čeká.
Některé chvíle byly krásné a nezapomenutelné, ale také jsme prožili chvíle, které byly
těžší a mnohdy plné slz a napětí. S přibývajícími ročníky jsme začali poznávat, že škola
není jen zábava, ale že se také musíme trochu snažit, abychom dosáhli co možná
nejlepších výsledků. Postupně přicházelo těžší a těžší učivo a s ním také horší známky.
Každý z nás někdy dostal pětku. Někteří z nás se to snažili okamžitě zlepšit, ale někteří
dále pokračovali ve stejných kolejích a jejich prospěch se tak postupně zhoršoval.
Společné výlety a jiné školní akce nám pomohli ke spřátelení a přinesli nám také mnoho
zážitků, vzpomínek a zkušeností. Škola nám dala opravdu hodně vědomostí (některé
z nich jsou možná i zbytečné), ovšem dala nám i jiné věci, kterých si mnohdy vážíme
ještě víc.
(Kateřina Drahorádová, Veronika Hofmanová, Lenka Rejchrtová, Michaela Ševcová)
Všichni se asi shodneme na tom, že jsme s učiteli prožili mnoho krásných chvil, ale
samozřejmě i pár těch nepěkných by se našlo. Na každého z nich si odnášíme nějaké ty
vzpomínky.
Na druhém stupni jsme si brzy zvykli na naše třídní učitelky. Za pár dnů si budeme muset,
bohužel, zvykat na jiné. Nevíme, jací budou, nevíme, co od nich máme čekat. Každý z nás
si určitě vzpomene na časy, které jsme tu prožili a bude litovat toho, že už škola skončila.
Teď už však vstupujeme do další životní etapy.
(Dominik Švorčík, Nikola Valentová, Monika Vocelová)

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do zářijového čísla předávejte do 23. 09. 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.

27. 06. 27. 06. 28. 06.
28. 06.
29. 06.
29. 06.
30. 06.

-

Okrskové kolo v přehazované dívek z 8. – 9. ročníku (pořadatel: ZŠ Rtyně v Podkrkonoší, od 9.00)
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)
Vydávání učebnic pro školní rok 2010/2011 (oběd pro 1. st.: v 11.35, pro 2. st.: ve 12.15)
Zájezd pro nejlepší žáky školy (Špindlerův Mlýn)
Sportovně-turistický den (oběd pro 1. st.: v 11.35, pro 2. st.: ve 12.15 nebo dle dohody s vedoucí ŠJ)
Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku (školní jídelna, 16.00)
Ukončení školního roku + vydávání vysvědčení
(2. stupeň má oběd v 9.30, 1. stupeň má oběd v 10.00)
(Martin Dytrych)

Redakce časopisu
vám všem přeje ty nejkrásnější
prázdniny!

