V okresním kole ve vybíjené
jsme vybojovali 2. místo!

Postup do celostátního
kola Zeměpisné olympiády
mi unikl jen o bod!

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

V rámci celoškolního
projektu „Voda“
byla naše třída na
čističce.
Na Den Země jsme měli připraven
test, přednášku myslivce i úklid
Máchovy stezky.

Byl pro nás
připraven další
ročník
Blahoveckých her.

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

HLASUJTE PRO NÁŠ PROJEKT A POMOZTE TAK NAŠÍ ŠKOLE ZÍSKAT MULTIMEDIÁLNÍ
UČEBNU FYZIKY A CHEMIE!
Naše škola se zapojila do projektu Oranžová učebna, vyhlášeného Nadací ČEZ, jehož cílem je zkvalitňovat
výuku technických předmětů na základních, středních a vyšších odborných školách.
V rámci tohoto grantu mohou školy podat žádost o nadační příspěvek na nákup nebo modernizaci vybavení v
učebnách fyziky, chemie, v laboratořích a učebnách se zaměřením na technické obory. Studenti i pedagogové se
tak dočkají nových výukových simulátorů, speciální výpočetní techniky, interaktivních tabulí a dalších
výukových pomůcek. V rámci projektu mohou být hrazeny také náklady na stavební úpravy související s instalací
zařízení. Maximální částka jednoho nadačního příspěvku je 200 tisíc korun.
Projekt naší školy má název Multimediální učebna fyziky a chemie.
Jak můžete škole pomoci k získání příspěvku?
Hlasujte pro náš projekt! Kliknutím na tento odkaz na našich webových stránkách budete přesměrováni na
hlasovací stránku pro naši školu. Zde je třeba mimo jiné vyplnit vaši platnou emailovou adresu, na niž vám
obratem do schránky přijde zpráva - potvrzení vašeho hlasu. V této zprávě klikněte na odkaz ZDE, čímž svůj
hlas našemu projektu potvrdíte. (Přijde vám ještě zpráva o započítání vašeho hlasu.)
Upozornění: Z jedné emailové adresy lze hlasovat pouze jednou. Pokud vlastníte více aktivních adres, můžete
vy, vaši rodiče a známí hlasovat vícekrát.
Hlasování probíhá ve dnech 15. 4. až 15. 5., přičemž 3 z vás, kteří nejlépe odhadnou celkový počet hlasů, vyhrají
notebook. Navíc může vaše hlasování pozitivně ovlivnit rozhodnutí výběrové komise.
Neváhejte a hlasujte! Děkujeme za každý Váš hlas!
(PaedDr. Věra Nývltová)
HISTORICKÉ ODPOLEDNE
(rozhovor s Mgr. Šárkou Paulusovou)
Paní učitelko, jaký je přesný název této akce?
Akce se jmenuje „Historické odpoledne s Úpickými
střelci“, neboť hlavními aktéry jsou členové tohoto
úpického spolku historického šermu.
Kdy a kde se koná?
V sobotu 15. května 2010 na Dlouhých Záhonech.
Co se na této akci bude dít?
Všichni příchozí budou moci sledovat výše zmíněné
šermíře, kteří předvedou nejen rytířský souboj a nově
nacvičenou Pověst o devíti křížích, ale ukáží i zbraně a
spoustu dalších zajímavostí. Lidé si budou moci ve
stáncích zakoupit drobné suvenýry, děti se vyřádí na
soutěžích, k poslechu zahraje gotická kapela Paduana
Hispanica. Připraveno bude samozřejmě i občerstvení.
Kdo tuto akci pořádá?
Hlavním organizátorem je naše škola ve spolupráci
s Úpickými střelci a rodinou Lelkových.
Co si návštěvníci této akce mají vzít s sebou?
Především dobrou náladu, chuť bavit se, poznat něco
nového a peníze na občerstvení či suvenýry. Hlavně
všichni doufejme, že nám vyjde stejně pěkné počasí jako
loni.
(Veronika Hofmanová, Klára Kultová)

Na úterý 18. května je naplánováno
fotografování tříd a skupinek žáků. Náš
„dvorní fotograf“ Miroslav Skalický
z Pardubic začne se svou prací již v 8.00.
Postupovat budeme jako obvykle od
třídy 1.A.
Cena fotografie třídy: 21 Kč.
Cena fotografie skupinky žáků: 18 Kč.
Stejně jako v předešlých letech nabízíme žákům 9.
ročníku možnost zakoupení fotografie zaměstnanců
školy.
Dětský den na téma
„Máme rádi zvířata“
V pátek 29. května 2010
zveme děti ze všech
okolních mateřských školek
na Den dětí do naší
tělocvičny. Program bude
zahájen v 9.30.
Na pondělí 1. června je pak
stejná akce připravena pro
naše prvňáky až čtvrťáky (o
tom blíže v příštím čísle).

Celoškolní projekt „Já, ty, my, oni“ je v naší škole vždy na programu den
před vánočními besídkami. Prosincová chřipková epidemie nám však
veškeré plány zhatila. Proto jsme se k tomuto programu vrátili těsně před
velikonočními prázdninami.
Ve středu 31. března se tak žáci naší školy rozdělili dle svého věku a plnili
úkoly v rámci takzvaných průřezových témat. Nejmladší školáci tak prošli
sebepoznáním a poznáním druhých. Páťáci až sedmáci doslova rozebrali
Evropskou unii. Žáci osmého ročníku si nanečisto vyzkoušeli volby a
deváťáci se vydali na cestu od diktatury k demokracii.
Celý den proběhl bez problému a doufám, že každému účastníkovi něco
užitečného přinesl.
(Martin Dytrych)

Žáci 4.A navštívili v rámci projektu Dům s pečovatelskou
službou a úpickým seniorům se představili s operkou
Karkulka. A jak tenhle nápad vznikl?
Snad každý zná pohádku O Červené Karkulce, ale málokdo
ji slyšel jako operku pánů Svěráka a Uhlíře. Nápad paní
učitelky Řehákové nacvičit ji se žáky 4.A při hodinách
hudební výchovy děti s nadšením uvítaly, a tak stačilo
doladit s pomocí ochotné a nápadité maminky jednoho ze
žáků - paní Holmanové, ostatních rodičů a třídní paní
učitelky několik rekvizit a kostýmů. Po premiéře zhruba
patnáctiminutového představení na školní akademii se malí
herci rozhodli potěšit i naše seniory v Domě s
pečovatelskou službou, které kvůli chřipkovým prázdninám
neměli možnost navštívit před Vánoci. Poslední březnové
dopoledne se rozezněl společenský sál pečovatelského
domu dětským zpěvem a několik desítek babiček včetně pár
dědečků se mohlo ve vzpomínkách vrátit do dětství. Snad
se nám podařilo na chvíli zastavit čas a potěšit je. Herecké i
pěvecké výkony malých aktérů byly úžasné.
(Daniela Mikešová)
Reportáž z projektu i z představení v domě s pečovatelskou službou
můžete, stejně jako reportáže z mnoha dalších akcí, vidět na
www.zsbcupice.cz (v menu Blahovka Tv).

V pondělí 6. dubna byla uskutečněna soutěž v překládání papíru A4. Celou organizaci měli na starosti žáci předmětu
týmová práce Marcela Weissová, Vendula Kaválková, Eva Rybeková a Petr Žižka. Soutěžící byli rozděleni do dvou
kategorií. Pro stanovení výsledného pořadí měl největší váhu počet přeložení, až poté dosažený čas.
Nejlepšího výkonu nakonec dosáhla jedna z organizátorek, Vendula Kaválková. Papír formátu A4 se jí podařilo
přeložit šestkrát a navíc ve výborném čase 9,3 s.
Světovému rekordu, kterým je desetinásobné přeložení, jsme se tedy moc nepřiblížili. Ale kdo ví, třeba příště...
(Martin Dytrych + žáci předmětu týmová práce)
Výsledková listina kategorie žáků 8. – 9. ročníku:
Výsledková listina kategorie žáků 6. – 7. ročníku:
1. Vendula Kaválková (9.A)
6x
9,3 s
1. Jakub Fejfar (7.B)
6x
20,7 s
2. Marcela Weissová (9.A)
6x
10,6 s
2. David Wajsar (6.A)
6x
23,3 s
3. Michal Souček (8.A)
6x
12,6 s
3. Filip Kunc (7.B)
6x
30,3 s
4. Michaela Ševcová (8.A)
6x
14,4 s
4. Jan Soviš (6.A)
6x
31,2 s
5. Dominika Mjartanová (9.A)
6x
17,4 s
5. Lukas Štěpánský (6.A)
6x
32,0 s
6. Radek Strachota (9.A)
6x
23,1 s
6. Radim Kejzlar (6.A)
6x
32,8 s
7. Petr Žižka (9.A)
5x
11,9 s
7. Sára Gottsteinová (7.B)
5x
12,9 s
8. Lucie Havelková (9.A)
5x
21,2 s

Opět po roce se v úterý 13. dubna 2010 žáci 1. stupně sešli ve velké tělocvičně na tradičních Blahoveckých hrách.
Tyto hry jsou v podstatě završením celoročního tréninku čtyř disciplín - šplhu, hodu plným míčem, člunkového
běhu a skoku z místa. Každou třídu reprezentuje čtyřčlenné družstvo nejzdatnějších chlapců a dívek a to soutěží
se svými spolužáky z paralelní třídy. Všichni soutěžící byli bouřlivě povzbuzováni svými kamarády v roli diváků,
takže není divu, že si mnoho závodníků zlepšilo osobní rekord. Motivačně určitě působilo i natáčení Televize JS.
Lucka Valentová ze 2.A letos překonala dva roky starý rekord Elišky Vodičkové, když dosáhla ve své kategorii
69 bodů! Pochvalu zaslouží i Radek Dufka z 5.A, jemuž chyběl k překonání rekordu pouhý jediný bod.
Na závěr byli nejzdatnější závodníci odměněni diplomy a čokoládovými medailemi, ostatní účastníci si odnesli
drobnosti v podobě ořezávátek a tužek.
(Eva Prouzová)
1. třídy - chlapci:
1. Staník Martin (1.A)
2. Pecháček Jiří (1.A)
3. Buryšek Matěj (1.A)

1. třídy - děvčata
1.
Čapková Anita (1.A)
2.
Čiháková Veronika (1.A)
3.
Krouželová Eva (1.A)

61 b.
59 b.
57 b.

2. třída - chlapci:
1. – 2. Endlich Dominik (2.A)
Nývlt Matyáš (2.B)
3.
Luštinec Filip (2.A)

61 b.
61 b.
58 b.

3. třídy - chlapci:
1.
Nývlt David (3.A)
2.
Kroužel Martin (3.A)
3.
Kábele Jakub (3.A)

52 b.
42 b.
37 b.

2. třída - děvčata
1.
Valentová Lucie (2.A)
2.
Řeháková Anna Marie (2.B)
3.
Dufková Adriana (2.A)

Radek Dufka

3. třídy - děvčata
1. Galuščáková Renata (3.A)
2. Kuldová Kamila (3.A)
3. Čudková Andrea (3.A)

57 b.
56 b.
54 b.

69 b. R
56 b.
53 b.

58 b.
48 b.
46 b.

4. třída - chlapci
1.
Dufka Radek (4.A)
2. – 3. Rychlík Petr (4.A)
Zajac Mikoláš (4.A)

64 b.
49 b.
49 b.

4. třída – děvčata
1.
Šlechtová Kamila (4.B)
2.
Grundová Johana (4.B)
3. – 4. Jareišová Tereza (4.A)
Ferencová Eva (4.A)

52 b.
47 b.
36 b.
36 b.

5. třída – chlapci
1.
Špinler Daniel (5.A)
2.
Vlček Petr (5.A)
3.
Kábele Petr (5.A)

61 b.
50 b.
37 b.

5. třída – děvčata
1.
Vodičková Eliška (5.A)
2.
Knížová Kateřina (5.A)
3.
Polcová Karolína (5.A)

51 b.
39 b.
30 b.

V pořadí druhou soutěží, kterou připravili deváťáci pro své mladší spolužáky, byla překážková dráha. Přeběhnutí
lavičky, přeskákání překážek, kotrmelec, přeskákání překážek, podlezení překážky a závěrečný slalom, to byla dráha
určená pro žáky 1. stupně.
Z dívek ji nejrychleji zvládla Renata Galuščáková, mezi chlapci byl suverénně nejlepším Radek Dufka. Ani ostatní
se však nenechali zahanbit a až na naprosté výjimky absolvovali překážkovou dráhu bez připomínek pořadatelů.
Tři nejlepší „překážkáři“ z každé kategorie obdrželi diplom a sladkou odměnu.
Překážková dráha
(Martin Dytrych +
Překážková dráha
Kategorie:
chlapci 3. – 5.
+ žáci předmětu týmová práce)
Kategorie: dívky 1. a 2. ročníku:
ročníku:
Překážková dráha
1. Karolína Matysková (1.A) 16,5 s
1. Radek Dufka (4.A) 11,9 s
Kategorie: chlapci 1. a 2.
2. Nikola Beierová (2.A)
17,6 s
2. Petr Vlček (5.A)
12,5 s
ročníku:
3. Eliška Mesnerová (1.A) 17,9 s
3. Matěj Vocel (4.A)
13,3 s
1. Dominik Endlich (2.A) 14,9 s
4. Eva Krouželová (1.A)
18,0 s
4. Petr Rychlík (4.A)
13,5 s
2. Martin Staník (1.A)
15,7 s
5. Monika Kohoutová (2.B) 19,1 s
5. Václav Doležal (4.A) 13,9 s
3. Jonáš Hetflejš (2.A) 15,9 s
6. Julie Térová (1.A)
19,5 s
6. Jan Jareiš (4.A)
14,0 s
4. Dominik Macek (2.A) 16,1 s
7. Romana Suchánková (1.A) 19,9 s
7. Martin Kroužel (3.A) 14,7 s
5. Ondřej Toman (2.B) 16,2 s
8. Lenka Hrušková (2.A)
21,4 s
8. Vít Pulchart (3.A)
14,8 s
6. Michal Černý (1.A)
16,9 s
9. Lenka Balogová (2.B)
21,7 s
9. Otakar Bárta (5.A) 14,9 s
7. Pavel Benko (2.A)
17,4 s
10. Sára Pumpová (1.A)
22,9 s
10. Jakub Dytrych (4.B) 17,8 s
8. Jiří Pecháček (1.A)
17,4 s
11. Andrea Šiváková (2.A)
23,8 s
11. David Nývlt (3.A)
17,9 s
9. Petr Müller (2.B)
17,5 s
12. Natálie Fabiánová (2.B) 24,6 s
12. Samuel Pumpa (3.A) 19,5 s
10. Tomáš Maršalík (1.A) 17,6 s
11. David Hejna (2.B)
18,1 s
Překážková dráha
12. Dominik Scholz (2.A) 18,7 s
Kategorie: dívky 3. – 5. ročníku:
13. Jan Jansa (2.A)
19,1 s
1. Renata Galuščáková (3.A) 12,9 s
14. Kryštof Vojtěch (1.A) 19,2 s
2. Tereza Jareišová (4.A)
13,9 s
15. Tomáš Hofman (1.A) 19,4 s
3. Kateřina Knížová (5.A)
15,3 s
16. Martin Kohout (2.B) 20,1 s
4. Barbora Šrůtková (4.A)
15,7 s
17. Jan Krejcar (2.A)
21,4 s
5. Johana Grundová (4.B)
16,1 s
18. Lukáš Kejzlar (2.A) 23,8 s
6. Karolína Polcová (5.A)
16,2 s
19. Milan Pastorčák (2.B) 24,9 s
7. Vendula Korubová (3.A) 16,3 s
20. Milan Ševc (1.A)
30,7 s
8. Andrea Pátrová (5.A)
17,2 s
9. Anna Šimková (3.A)
17,3 s
10. Lucie Pospíšilová (5.A)
17,4 s
11. Tereza Krumpolcová (3.A) 17,5 s
17,6 s
12. Eliška Vodičková (5.A)
13. Michaela Komárková (3.A) 18,7 s
14. Veronika Komůrková (3.A) 19,4 s
15. Michaela Müllerová (5.A) 26,2 s

HELP THE BUTTERFLY FIND
THE FLOWER

FIND IN THE PICTURE

SPRING CRYPTOGRAM
!!!!!SOUTĚŽNÍ !!!!! vylušti kryptogram a vyhraj
(nápověda: Na jaře se rodí koťátka, kůzlátka, jehňátka, káčátka, housátka)

Vězňova žena je na pohovoru u ředitele věznice a oroduje za svého muže: „Pane řediteli, nemohl byste mu dát
nějakou lehčí práci, on se mi únavou ztrácí před očima!“ „Rád, ale jakou? Vždyť přece lepí pytlíky.“ „Mně ale říkal,
že noc co noc kope nějaký tunel...“
Horský průvodce říká: „Kdyby dámy na chvilku zmlkly, slyšeli bychom řev vodopádů.”
Výsadkář při svém prvním seskoku: „Pane nadporučíku, nemůžu otevřít padák!“ Vedle padající nadporučík: „Nic se
nebojte, vždyť je to jen cvičení!“
Pepíček: „Tetičko, chutnal ti ten bonbón, který jsem ti dal?“ „Chutnal Pepíčku.“ „No vidíš, mami, a náš zmlsaný pes
ho předtím vyplivl!“
Kůň chce vyzkoušet hloupost osla, položí mu tedy otázku: „Když vložím do košíku pět vajec a deset jsem jich tam
už měl, kolik jich tam bude dohromady?“ Osel se zamyslí a řekne: „Jo, tak to je těžká otázka. Já ani nevěděl, že
koně snáší vejce.“

Určete obsah obrazce na obrázku, který je složen ze čtverců a trojúhelníků.
Správnou odpověď napište na soutěžní kupón!

Manželé na procházce přecházejí most, manželka se ptá manžela: „Miláčku, co bys dělal, kdybych teď spadla do
vody a začala se topit?“ „Tak bych vzal nohy na ramena a utíkal bych do města pro pomoc!“ „Ale drahý, město je
daleko!“ „Když se Ty budeš topit, drahá, tak pro pomoc bych běžel i na kraj světa!“
Blondýnka, černovláska a zrzka chtějí získat zaměstnání jako kresličky silničních pruhů. Šéf říká, že ta, která za tři
dny natře nejdelší úsek, tu práci získá. Po prvním dni: černovláska nakreslila 3 kilometry, zrzka 4 kilometry a
blondýnka deset kilometrů. Šéf jí gratuluje a říká: „Jen tak dál a práce je vaše!“ Druhý den pokračují v práci od
místa, kde den předtím končily. Na konci dne: černovláska nakreslila dalších 5 kilometrů (celkem 8), zrzka 6
kilometrů (10) a blondýnka 4 kilometry (14). Šéf jí říká: „To nevadí, ještě pořád máte náskok.“ Třetího dne
pokračují, a na konci směny jsou na tom takto: černovláska: 6 kilometrů (14), zrzka 7 km (17) a blondýnka jenom 1
km (15). Šéf to nechápe a tak se blondýnky ptá: „Jak to, že první den 10 a dnes jenom 1?“ Blondýnka odpoví: „No,
když ona ta plechovka s barvou je každým dnem dál a dál!“
Jednou si Chuck Norris vzal dovolenou. Toto období se označuje jako velká hospodářská krize.
Přijde kapitán galéry za galejníky, kteří jsou u vesel a povídá: „Galejníci, mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou a
druhou špatnou, kterou chcete slyšet dřív?“ Galejníci: „Tu dobrou.“ Kapitán: „Tak ta dobrá, k obědu každý z vás
dostanete čtvrtku kuřete a džbánek vína. A teď ta špatná, až to sníte, tak si chci odpoledne zajezdit na vodních
lyžích.“
Přijde hluchý pacient k lékaři: „Pane doktore, potřebuju potvrzení o tom, že jsem hluchý.“ Doktor: „Dobře,
počkejte, než najdu ve skladu potřebný formulář. Zatím Vám tady pustím rádio, ať se nenudíte.“
Všechny děti si hrají na písku, jen Pepíček se baví pliváním na okno. Paní, která bydlí v tom bytě otevře okno a
hartusí: „Pepíčku, copak to děláš! Copak by ti řekla maminka, kdybys jí takhle plival na okno?“ „Moc by se divila.“
„A čemupak by se měla divit?“ „My totiž bydlíme až v pátém poschodí.“
Baví se tři vězni v kriminále, za co jsou zavřeni. První vězeň říká, že za dalekohled. Ostatní nad tím kroutí hlavou.
On jim to vysvětlí: „Dal jsem si ho na pušku a mířil jsem na prezidenta!“ Druhý povídá, že on sedí za slepice. Dva
spoluvězni se na sebe nechápavě podívají, že to není ani možný. „Ale jo, chlapi, ty slepice vyhrabaly tchyni na
zahrádce!“ Třetí vězeň říká, že sedí za lovení ryb. Opět nechápavé pohledy spoluvězňů, na které on reaguje: „Hodil
jsem do rybníka granát a vyplavala jedna ryba a čtyři potápěči!“
(stránku připravili Martin Dytrych a žáci volitelného předmětu „Týmová práce“)

Divadélko Základní umělecké školy
Jesličky v Hradci Králové hostilo ve dnech
12. a 13. dubna 2010 vybrané recitátory
z okresních kol na krajské přehlídce. Naši
školu zde reprezentovali Matyáš Nývlt ze
2.B s básničkou Miloše Kratochvíla
Počítání do čtyř a Verča Davidová ze 4.B
s prózou Vojtěcha Steklače Inspektor.
Z více
než
dvacítky
zapálených
účinkujících v každé kategorii měla
tříčlenná umělecká porota nelehký úkol vybrat ty nejlepší. Oba dva naši recitátoři
nás potěšili, protože se v silné konkurenci
neztratili a za svůj výkon si přivezli
Čestná uznání.
Matyáši a Verunko, děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.
(Eva Prouzová)

Ano, to je skutečnost. Pouhý jeden jediný smůlovatý bod scházel Radimu
Kejzlarovi, aby v krajském kole Zeměpisné olympiády obsadil druhé místo. To by
mu totiž zajišťovalo postup do celostátního finále zeměpisné soutěže Eurorebus. I
tak jeho čtvrté místo patří mezi největší úspěchy naší školy ve vědomostních
soutěžích v posledních letech. Blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci.
(Martin Zakouřil)
ROZHOVOR S RADIMEM
Kde se krajské kolo konalo a kdo tě
tam jel podpořit?
V Hradci Králové a podpořit mě tam jel
pan ředitel.
Mrzí tě, že tě od postupu
celostátního kola dělil jen 1 bod?
Ani ne.

do

Získal jsi nějakou cenu?
Bohužel ne. Cenu získali pouze první tři.
Zeměpis tě asi baví. Máš rád i jiné
předměty?
Ano, třeba tělocvik.
(Veronika Hofmanová, Klára Kultová)

1.
2.
3.
4.
5. – 6.
7. – 8.
9.
10. – 11.
12. – 14.

15. – 16.
Ve středu 31. března se ve Dvoře Králové nad Labem konalo
okresní kolo Fyzikální olympiády. Naši školu reprezentovala
v kategorii F (8. ročník) Michaela Ševcová. Jejím úkolem bylo
vyřešit čtyři fyzikální úlohy. Umístila se na pěkném, sedmém
místě.
O několik dní později pak vybojovala slušné 10. místo na
okresním kole Matematické olympiády, když za sebou nechala
například čtyři studenty Gymnázia Trutnov.
(Věra Nývltová, Martin Dytrych)

17. – 21.

22. – 23.
24. – 25.

Radim Kejzlar (6.A)
68 b.
Michaela Ševcová (8.A)
59 b.
Lukáš Vlček (9.A)
36 b.
Jakub Skřivánek (8.A)
33 b.
Daniel Souček (7.B)
31 b.
Pavel Šrejber (6.A)
31 b.
Michal Drejsl (8.A)
18 b.
Michal Souček (8.A)
18 b.
17 b.
Zdeněk Ledvina (7.B)
Tomáš Balcar (6.A)
15 b.
Vojtěch Levinský (6.A)
15 b.
Dominika Mjartanová (9.A) 14 b.
Tereza Seidelová (7.A)
14 b.
Dominik Švorčík (8.B)
14 b.
Soňa Čvančarová (9.A)
11 b.
Sára Gottsteinová (7.B)
11 b.
Petr Čapek (8.A)
10 b.
Kateřina Morávková (7.B) 10 b.
Martin Paťha (9.A)
10 b.
Radek Strachota (9.A)
10 b.
Ladislav Záliš (6.A)
10 b.
Kristýna Balcarová (6.A)
9 b.
Radek Petira (7.B)
9 b.
Klára Kultová (8.A)
8 b.
8 b.
Ondřej Zvara (9.A)
(Martin Zakouřil)

Přehled žáků, kteří slaví své narozeniny v květnu:
Ve středu 7. dubna 2010 jsme si udělali krásný den. Do
naší třídy přišla návštěva. Matýsek Kulda, kterému je 10
měsíců, Matýsek Klíma, kterému jsou dva roky, a jejich
maminky.
Bylo moc hezké pozorovat rozdíly mezi chlapci. Jeden
je batole, ještě neumí chodit, všechno strká do pusy a
tak zjišťuje, co to je. Druhý už běhá, všechno musí
prozkoumat, vyzkoušet a nejlépe rozmontovat. Se
zájmem si prohlíží knížky se zvířátky a umí jejich
zvuky.
A to byl také cíl našeho pozorování. Uvědomit si, že
každé období lidského života je něčím zvláštní a
ojedinělé. Maminky ochotně odpovídaly na otázky
třeťáků, přinesly ukázat i dětské hygienické potřeby.
Malého Matýska jsme přebalili. Starší Matěj se s námi
zapojil i do zpívání a vytleskávání písniček. Oba chlapci
byli neuvěřitelně hodní. Maminkám moc děkujeme.
Zbytek vyučování jsme si povídali o našem těle. O
kostře, o svalech a o vnitřních orgánech. Mnohé jsme si
i na vlastním těle „ prozkoumali“, ukázali a nahmatali.
Byl to velice zajímavý a poučný den a budeme na něj
dlouho vzpomínat.
(žáci 3.A a Blanka Pavlásková)

Poslední den před velikonočními prázdninami, ve
středu 31. března, jsme s družinou navštívili
veřejností velmi oblíbenou výstavu „Velikonoce
u Studánky“ v Malých Svatoňovicích.
Děti zhlédly různými technikami zdobené kraslice,
beránky různých velikostí, slaměné dekorace,
staročeského jidáše a další věci, které jsou spjaty
s Velikonocemi. V místním krámečku si zakoupily
perníčky, pomlázky či zdobené kraslice.
Vzhledem k nepříznivému počasí jsme vynechali
každoroční návštěvu studánky s léčivou vodou. Celí
zmoklí a plni zážitků jsme nastoupili do autobusu a už
se těšili na prázdniny. Za rok nashledanou!
(Šárka Paulusová)

2. květen - Lukáš Arnošt (7.A)
2. květen - Tereza Krumpolcová (3.A)
2. květen - Hana Szelkeová (8.B)
2. květen - Kryštof Vojtěch (1.A)
3. květen - Pavel Kavan (5.A)
4. květen - Petr Formánek (5.A)
6. květen - Roman Sabev (3.A)
7. květen - Mikoláš Zajac (4.A)
8. květen - Tereza Seidelová (7.A)
12. květen - David Beier (6.A)
12. květen - Lukáš Hilsch (8.A)
14. květen - Dominik Endlich (2.A)
14. květen - Robin Grossmann (7.B)
14. květen - Pavel Šrejber (6.A)
15. květen - Anita Čapková (1.A)
15. květen - Zdeněk Radoň (4.A)
15. květen - Jan Soviš (6.A)
17. květen - Tomáš Hofman (1.A)
18. květen - Eva Rybeková (9.A)
24. květen - Natálie Fabiánová (2.B)
25. květen - Ladislav Nyklíček (4.B)
25. květen - David Starý (9.A)
27. květen - Natálie Jokešová (2.A)
27. květen - Dominika Křížová (6.A)
27. květen - Nikola Křížová (6.A)
31. květen - Jakub Hájek (4.A)
Všem výše jmenovaným přejeme hodně štěstí,
zdraví, spokojenosti a také úspěchů ve škole.
(Martin Dytrych)

Čtvrtek, 8.duben, byl ve znamení meziškolního klání. Nejen, že se „šesťáci“ utkali ve vybíjené, ale vybrané děti
z prvního stupně reprezentovaly naši školu v okrskovém kole v piškvorkách na ZŠ Úpice-Lány. Soutěžilo se ve
třech kategoriích: 1. – 3.tříd, 4.tříd a 5.tříd.
Ani tentokrát se mezi soupeři ze čtyř škol naši
reprezentanti neztratili. Největšího úspěchu dosáhlo
kvarteto ze 4.A ve složení Petr Rychlík, Vojta Kubec,
Honza Jareiš a Tereza Jareišová, které svoji kategorii
vyhrálo. Z jednotlivců musíme vyzdvihnout především
výkon Péti Rychlíka, jenž svým soupeřům nedal žádnou
šanci.
Celkově se naše škola umístila na třetím místě, což ale
nemá zásadní vliv na průběžné první místo v dosavadním
hodnocení Grand Prix. Všem reprezentantům děkujeme.
za účast a předvedenou hru.
Naši školu reprezentovali:
Renata Galuščáková, Simona Knížová, Veronika Komůrková
a David Nývlt (kategorie žáků 1. – 3. ročníku),
Jan Jareiš, Tereza Jareišová, Vojtěch Kubec a Petr Rychlík
(kategorie žáků 4. ročníku),
Kateřina Knížová, Martin Lacko, Andrea Pátrová a Eliška
Vodičková (kategorie žáků 5. ročníku).

V úterý 20. dubna se druhé třídy proměnily v malé
zoologické zahrady. Možná si říkáte, jak je to možné,
vždyť zvířata do školy přece nepatří. U druháků totiž
vrcholil projekt Zvířata a kdo z dětí chtěl, mohl si
přinést svého domácího mazlíčka. A tak jsme mohli
vidět králíky, pejsky, křečky, pískomily, potkany,
želvy, rybičky, ba i hady a ještěrku - gekončíka.
Děti své zvířecí miláčky přinesly v přepravkách, dokonce i s
krmením, někdy do role nosičů zapojily i ochotné rodiče. Ve třídách
jsme zvířátka pozorovali a povídali si, jak se o ně musíme starat.
Minizoo bylo atrakcí pro většinu dětí na 1. stupni, každý si chtěl
pohladit nebo pochovat ochočené králíky či sledovat řádění křečků
na prolézačkách. Projekt jsme zakončili návštěvou dvorku paní
Kaláškové, kde děti viděly prase a kozy s kůzlaty a mohly je také
krmit. (Eva Prouzová)

Ve středu 21. dubna 2010 jsme s dvanácti žáky ze
čtvrté a páté třídy vyrazili na okresní kolo ve
vybíjené, které se konalo na ZŠ R. Frimla
v Trutnově. Celý turnaj ovlivnil velmi slabý výkon
rozhodčích. Naši reprezentanti se snažili ze všech sil.
V konečném součtu obsadili čtvrté místo z osmi
družstev, což můžeme považovat za velmi pěkný
výsledek.
Chlapcům gratulujeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci.
(Šárka Paulusová, Věra Páslerová)

Čtvrtek 22. dubna byl na naší škole vyhrazen pro v pořadí již
druhý letošní celoškolní projekt. Tentokrát jsme již počtvrté
v řadě zopakovali „Vodu“.
Pro každý ročník byl opět připraven speciální program. Během
své docházky tak žáci „projdou“ všemi tématy. Dozví se mnohé
o vlastnostech vody, učí se o řekách, rybnících a mořích. Velmi
zajímavé jsou pak především pasáže o extrémech počasí či
lavinách. Součástí projektu je též exkurze na čističku odpadních
vod či po zdrojích pitné vody. Při tomto výčtu nesmíme
vynechat ani anketu s občany našeho města a povodně v jeho
historii. Žáci vyšších ročníků zpracovávají referáty na zadaná
témata, pracují ve skupinách a učí se prezentovat výsledky své
práce.
Za spolupráci na našem projektu bych chtěl závěrem poděkovat
pracovníkům MěVaK Úpice a MKS Úpice, bez jejichž ochoty
bychom řadu z našich aktivit nemohli vůbec uskutečnit.
(Martin Dytrych)

Projekt „Voda“ v 1. – 5. ročníku:
1. ročník – „Co plave a co se potápí“
2. ročník – „Co se ve vodě rozpustí a co ne“
3. ročník – „Řeka“
(návštěva čističky a fermentační
stanice)
4. ročník – „Rybník“
5. ročník – „Moře“

Projekt „Voda“ v 6. – 9. ročníku:
6. ročník (žáci rozděleni do tří skupin):
 1. skupina – k čemu potřebujeme vodu, co se stane, když
voda nebude
 2. skupina – anketa „Jak šetřím či plýtvám vodou“
 3. skupina – měření objemu kapky vody, kolik vody proteče
Dne 22. dubna v rámci projektu Voda
za noc při kapajícím kohoutku
uskutečnila 4.A a 4.B prohlídku rybárny v
7. ročník (žáci rozděleni do tří skupin):
 1. skupina – zdroje vody pro naše město, úprava na pitnou Havlovicích. Celým areálem nás provázel pan
Řezníček. Odborným a poutavým výkladem
vodu
všechny zasvětil do chovu ryb. Dozvěděli jsme
 2. skupina – čistírna odpadních vod v našem městě
se mnoho zajímavého, například o úhořím
 3. skupina – povodně v historii našeho města
monté, což jsou vlastně malí úhoři do 7 cm,
8. ročník:
které rybáři vysazují do řek, dále o pstruzích a
 zpracování referátů na téma „Koloběh vody v přírodě“
 nebezpečí na horách, laviny (jak se chovat v lavině), úbytek línech. Prohlédli jsme si i okolí rybníka, kde
jsme si ověřili znalosti z hodin přírodovědy. Až
ledovců
na velmi chladné počasí se nám výlet vydařil.
 voda v našem těle
(za 4.A,B Veronika Davidová a Bára Šrůtková)
9. ročník:
 extrémy počasí
 pitná voda a její zásoby
 zpracování referátů s ekologickou tématikou
V týdnu, kdy se koná Den Země, s družinou
každoročně navštěvujeme rybárnu a pilu
v nedalekých Havlovicích.
Letos jsme vyrazili v pondělí 19. dubna. Na
rybárně se nás ujal pan Řezníček, který dětem
vysvětlil vše o chovu ryb, ukázal jim sádky a
přidal několik zajímavostí. Poté jsme se přesunuli
na pilu, kde už na nás čekal pan Paulus.
Obdivovali jsme nejen katr na řezání dříví, ale i
jiné stroje, které se používají např. na výrobu
násad.
Plni nových informací jsme vyrazili na zpáteční
cestu. Protože sluníčko pěkně hřálo, zastavili jsme
se ve zdejších potravinách pro nanuky, abychom
načerpali energii.
Podle úsměvů na tváři se všem dětem výlet líbil.
Nezbývá než poděkovat oběma pánům za ochotu a
pěkný výklad.
(Šárka Paulusová)

Den Země je ekologicky motivovaný významný den, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. A
protože ekologie je jednou z priorit naší školy, mají akce organizované k tomuto dni u nás již dlouholetou tradici.
Letošní program, který proběhl v pátek 23. dubna, jsme zaměřili na téma „Pomáháme zvířatům“. Jádrem celé
akce byl opět úklid odpadků z okolních lesů. Po dohodě s místním Oddělením správy lesního majetku a životního
prostředí jsme se zaměřili na oblast kolem Máchovy stezky, ale naše „úklidové čety“ vyrazily i do jiných lokalit.
Než ráno vysvitlo sluníčko, tak si žáci 1. stupně ještě vyzkoušeli formou testu znalosti o našich lesích a o životě
lesních zvířat. Velký úspěch u těch nejmenších žáků měla také beseda s panem Formánkem, který je členem
mysliveckého spolku Barchovan.

A kdo předvedl při testech
nejlepší znalosti?
1. třída (max. 10 bodů)
Martin Křížek (1.A)
10 b.
Eliška Mesnerová (1.A)
10 b.
2. – 3. třída (max. 12 bodů)
Barbora Müllerová (3.A) 12 b.
Eliška Žlůvová (3.A)
11 b.
Anna M. Řeháková (2.B) 11 b.
Matyáš Nývlt (2.B)
11 b.
4. – 5. třída (max. 18 bodů)
Tomáš Reichert (4.B)
18 b.
Mikoláš Zajac (4.A)
17 b.
Lukáš Aman (5.A)
17 b.
Kateřina Morávková (5.A) 17 b.
(stránku připravil Martin Zakouřil)

Jako každý rok, tak i letos, vyjela naše třída do Zoologické
zahrady ve Dvoře králové nad Labem, aby svou prací přispěla
ke zvelebení tamního prostředí. Za úkol jsme dostali upravit a
vyčistit novou část centrálního parkoviště a kempu. Pracovali
jsme od 7.00 do 11.00. Odměnou za dobře vykonanou práci
nám byl volný vstup po zoologické zahradě a navrch další volná
vstupenka.
Ve čtyři hodiny odpoledne jsme nastoupili do autobusu, který
nás odvezl zpět do Úpice. Již teď se těšíme na příští rok, kdy
opět svou prací pomůžeme ZOO v jarních úpravách.
(Václav Král)

Dlouho plánované se stalo skutečností. Dětský parlament připravil pro děti ze 4. – 7. třídy „Pohádkovo – filmovou
víkendovku“, která se konala od pátku 16. dubna do soboty 17. dubna. Proti jiným podobným akcím byl tentokrát
počet účastníků dost nízký, ale o to lépe se pracovalo.
Hned na úvod, v pátek večer, se děti losováním rozdělily do dvou skupin. Tak vzniklo družstvo „VETERÁNI“ ve
složení Tomáš Vrána, Marian Ferenc, Otakar Bárta, Nikola Mlčáková a „RŮŽENKY“ Šárka Levinská, Lucie
Pospíšilová, Diana Neureiterová a Katka Knížová.
Prvním úkolem obou skupin bylo napsat pravidla chování víkendovky a prezentovat je. Následovalo poznávání
filmových postav a doplňování názvů filmů, seriálů a pohádek. Večer pak všichni zhlédli film „Obecná škola“.
Nechyběla ani večerní hra, která se však neodehrávala ve škole. „Parlamenťáci“ se rozmístili po parku u divadla,
v ruce drželi lístečky s citáty z pohádek. „Veteráni“ i „Růženky“ na připravený pracovní list psali, o jakou pohádku
se jedná. Pak už jen najít poklad a nachystat se ke spánku.
Sobotní program jsme zahájili rozcvičkou a soutěží v běhu. Po snídani nastal čas přesvědčit se, zda děti v pátek
pozorně sledovaly film. Kvíz prověřil jejich znalosti.
Kdo rád skládá puzzle, mohl se uplatnit v další soutěži. Děti skládaly postupně na čas obrázky ze Snowborďáků,
Simpsonových a Hanny Montany. A že jim to dalo zabrat! Za odměnu si pak všichni mohli jít před obědem na
počítač.
Po vydatném obědě (špagety s omáčkou) jsme uklidili a vyrazili ven na šipkovanou. Parlamenťáci schovali otázky a
poklad. Nejprve vyrazili „Veteráni“. Díky nejlepšímu hledači Tomáši Vránovi dorazili do cíle velmi brzo. To
„Růženky“ se trápily. Některé otázky nenašly vůbec, u některých se zdržely dlouho. Ale snažily se. Po nalezení
pokladu jsme se posilnili a pomalu vyrazili zpět do školy, kde jsme vyhodnotili celou víkendovku, rozloučili se a
hurá domů!
(Šárka Paulusová)
Zúčastnil(-a) ses víkendovky poprvé?
Ota: Ne, byl jsem už asi na třech.
Káťa: Ne, není to moje první víkendovka.
Diana: Ne, nebyla jsem poprvé.
Šárka: Ne, byla jsem i na jiných víkendovkách.
Lucka: Ne, byla jsem skoro na všech.

Co tě nejvíce na víkendovce zaujalo?
Ota: Hledání pokladu.
Diana: Hledání pokladu.
Lucka: Šipkovaná a jiné soutěže.
Káťa: Šipkovaná.
Nikola: Šipkovaná a hledání pokladu.

Podle archeologických průzkumů a nejstarších písemných pramenů se
soudí, že mě kolem roku 880 založil Bořivoj z rodu Přemyslovců.
Raně středověké hradiště bylo opevněno příkopem a valem z hlíny a
kamení. Od 10. století jsem byl nejen sídlem hlavy státu, knížete a
později krále, ale také nejvyššího představitele církve, pražského
biskupa.

Dobou rozkvětu bylo pro mě období vlády krále a později
císaře z rodu Lucemburků, Karla IV. (polovina 14. století).
Poprvé jsem se stal císařskou rezidencí, sídlem panovníka
Svaté říše římské.
Velkoryse byl přebudován můj královský palác a posíleno
opevnění. Podle vzoru francouzských katedrál začal vyrůstat
gotický chrám svatého Víta.
Dalším významným panovníkem, který se natrvalo usídlil
v mých zdech byl císař Rudolf II. Ten mě začal
proměňovat v důstojné a velkolepé středisko říše,
přitažlivé pro diplomaty, umělce i vzdělance. K umístění
svých bohatých uměleckých a vědeckých sbírek založil
císař severní křídlo paláce s dnešním Španělským sálem.
A kdo tedy jsem?
Vyber jednu z nabízených možností
a vyznač ji na soutěžním kupónu.
a) Hrad Kost
b) Hrad Bouzov
c) Hrad Loket
d) Pražský hrad
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Dnes jsem kromě sídla hlavy státu také významnou
kulturní a historickou památkou. V mých prostorách jsou
uchovávány .................. klenoty, pozůstatky českých
králů, vzácné křesťanské relikvie, umělecké poklady a
také historické dokumenty. Odehrávaly se zde události
významné pro celou zem.
Podle turistických průvodců jsem tedy zhmotněním
historické tradice českého státu, spojení současnosti s
minulostí.

Část ruky.
Nejmenší trojciferné číslo.
Vyjmenované slovo po z.
Listnatý strom.
Kniha vytvořená k výkladu snů.
Místo, kam se po smrti ukládá lidské tělo.
První český prezident.
Slovo opačného významu ke slovu kyselý.
Mladá dívka či neprovdaná žena.
Sušená tráva.
Večerníčková postava – Maxipes ...
(stránku připravil Martin Dytrych)

1. ÚKOL:
V následující větě je ukryt název obávaného živočicha
moří a oceánů. Písmena, ze kterých je složen, musí být
ve větě bezprostředně za sebou. Dokážete ho najít?
Náš pes sežral okousanou kost.
Správné odpovědi napište na soutěžní kupón.

2. ÚKOL:
Následující slovo je zašifrováno posunem v abecedě.
Všechna písmena v zadaném slově musíte posunout o
stejný počet míst v abecedě dopředu či dozadu a získáte
správné řešení. Uvažujeme abecedu bez háčků a čárek.
CTADM
Správné odpovědi napište na soutěžní kupón.

Obdélník je rovnoběžník,
který má všechny vnitřní
úhly pravé. Jeho protilehlé
strany jsou rovnoběžné a
mají stejnou délku.

Jde delegace po blázinci a doktor u jednoho pokoje říká:
„Toto je pokoj automobilových bláznů.“ Jeden z
delegace se diví: „Ale vždyť tu nikdo není.“ „Ale je,“
říká doktor, „všichni leží pod postelemi a opravují.“

Dokážete spočítat, kolik je na tomto obrázku
obdélníků?

Syn: „Tatí, je pravda, že internet
Otec: „IMHO LOL.“

Někteří lidé nosí pyžamo se Supermanem. Superman
nosí pyžamo s Chuckem Norrisem.
degeneruje lidi?“

Proč se blondýnka češe před školním sešitem? Protože
jim paní učitelka říkala, že sešit je zrcadlem žáka.
Proč chodí blondýnka na záchod vždycky s kouskem
chleba? Krmí WC-kachnu.
Dva policajti sedí v kině a dívají se na film, ve kterém má hlavní roli policajt. Najednou vidí, jak se tento filmový
policajt blíží k otevřenému kanálu. V tom jeden policajt v sále říká druhému: „Vsaď se o 500 korun, že tam
nespadne.“ On mu na to: „Dobře, já tvrdím, že tam spadne.“ Film běží dál a policajt ve filmu do kanálu spadne.
Druhý policajt říká prvnímu: „Víš co, ono to nebylo ode mne fér, já jsem ten film už totiž viděl.“ „Já jsem ho taky
viděl, ale nepředpokládal jsem, že filmaři udělají 2x za sebou stejnou chybu.“
Mladík u odvodu projevil přání sloužit u námořnictva. „Umíte plavat?“ zeptal se ho předseda komise. Odvedenec se
polekal: „To už nemáme žádné lodě?“
Alenka se vrátí domů ze školy: „Mami, já už se tam nevrátím.“ „A pročpak ne?“ „Ta naše učitelka nic nezná, pořád
se nás jenom na něco ptá.“
Přijde zajíc do baru, vykasá si rukávy a zařve: „Kdo mi zmlátil bráchu?!“ „Já,“ zvedne se medvěd. „A co má být?“
„Ale...nic...já jen...dobře jsi udělal.“
Blondýnka stojí u brány parku a čte si tabulku: VSTUP SE PSEM POUZE NA VODÍTKU. Zamyslí se a pak si
řekne: „Nějaký špagát bych našla, ale kde seženu psa?“
Chlapec přijde za uklizečkou a říká: „Můžu Vám umýt okna za jednu korunu?“ Uklizečka říká: „Tak pojď.“ Tak
chlapec myje okna a najednou přijde další chlapec a říká: „Můžu Vám umýt okna za jednu korunu?“ Uklizečka
říká: „Ale já už tady jednoho chlapce mám.“ Chlapec: „To jsem já, akorát jsem vypadl z okna.“
Upozorňuje blondýnku maminka: „Umělohmotné talíře nemůžeš dávat do mikrovlnky!” Blondýnka na to: „A mně
se hned zdálo, že je toho rozteklého sýra nějak moc.”
U lékaře doma zvoní telefon. Ze sluchátka se ozve kamarádský hlas jednoho jeho kolegy: „Co je s tebou?
Potřebujeme čtvrtého do pokeru.” „Chvíli vydržte, hned jsem u vás,” odpovídá lékař. Když si obléká kabát,
manželka se ho ptá: „Je to vážný případ?” „Určitě to bude něco hodně vážného,” odvětí lékař. „Už jsou u toho tři
doktoři.”
Potkají se v parku dva běžci. První říká: „Novák, maratón.“ Druhý říká: „Veselý, průjem.“
(Martin Dytrych a žáci volitelného předmětu „Týmová práce“)

Po více než měsíci se ve čtvrtek 8. dubna v naší tělocvičně konal další turnaj ve vybíjené – tentokrát děvčat a
chlapců ze šestého ročníku. Vzhledem k malému počtu dívek nastupovala naše škola do každého zápasu již
s handicapem dvou vybitých hráček. Hlavním problémem se však ukázala nepozornost děvčat, neschopnost
přehodit hřiště a pořádně si nahrát. Reprezentantky lze pochválit snad jen za dobrý pohyb ve hřišti. Prohry ve
všech zápasech znamenaly pro naše družstvo konečné poslední páté místo. Ještě, že máme chlapce. Srdíčko
každého sportovce zaplesalo, přišel-li se podívat do tělocvičny odpoledne. „Blahováci“ nedali žádnému soupeři
šanci. Po vynikajícím výkonu suverénně zvítězili a stali se tak přeborníky okrsku Úpice. Nutno dodat, že chlapci
museli nastoupit bez jedné z největších opor Ládi Záliše, který se několik dní před turnajem nepříjemně zranil.
Doufejme, že se naši reprezentanti neztratí ani v okresním kole v Trutnově, které je ještě v dubnu čeká.
(Šárka Paulusová)
Reprezentovali
nás tito chlapci:
Tomáš Balcar
David Beier
Vojtěch Levinský
Daniel Šeps
Pavel Šrejber
Lukas Štěpánský
David Vlček
Petr Vodák
David Wajsar
Jiří Zákravský
Jan Soviš
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Reprezentovala nás
tato děvčata:
Kristýna Balcarová
Eliška Buryšková
Nicol Kadrmasová
Dominika Křížová
Nikola Křížová
Aneta Staníková
Petra Štefánková
Daniela Viková
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(stránku připravil Martin Zakouřil)

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 22. 4. 2010)
632,15 kg/žáka
Jan Jansa
240,00 kg/žáka
Ondřej Toman
149,37 kg/žáka
Petr Čapek
121,38 kg/žáka
Lukáš Čudka
112,04 kg/žáka
Anita Čapková
110,89 kg/žáka
Tadeáš Haase
88,00 kg/žáka
Andrea Čudková
57,90 kg/žáka
Karolína Kopecká
48,96 kg/žáka
Karolína Polcová
32,46 kg/žáka
Jiří Zákravský
17,45 kg/žáka
Jakub Fejfar
14,36 kg/žáka
Hana Szelkeová
3,86 kg/žáka
Lukáš Jirout

1.
2.A
10 031,0 kg
2.
2.B
3 478,0 kg
3.
8.A
1 840,0 kg
4.
4.A
794,0 kg
5.
1.A
680,0 kg
6.
4.B
1 051,0 kg
794,0 kg
7.
3.A
8.
7.A
580,0 kg
9.
5.A
395,0 kg
10.
6.A
351,0 kg
11.
7.B
229,0 kg
12.
8.B
158,0 kg
13.
9.A
101,0 kg
14.
Třída IV.A poskočila na čtvrté místo a může ještě zaútočit na bronzovou pozici. Vedoucí pozice třídy II.A
zůstává neotřesitelná. Vítězným třídám škola přispěje 1.500,- Kč na výlet či exkurzi a třída na celkovém 2. místě
pak obdrží příspěvek 500,- Kč. Na závěr školního roku budou vyhodnoceni a odměněni i nejlepší sběrači v rámci
jednotlivých tříd. Podmínkou je minimálně 100 kg doneseného papíru.
Celkem jsme již sebrali 33 062,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka a zaměstnance 106,65 kg!
Pro porovnání v loňském roce jsme měli sesbíráno 25.626,0 kg s průměrem 80,08 kg na žáka a zaměstnance.
Dohromady jsme k 22.4. také sesbírali 10.076 vybitých baterií. Tuto sběrovou soutěž jsme letos zařadili poprvé.
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Sběr vybitých baterií:
Jan Jansa (2.A)
10 031,0 kg
Lukáš Jirout (9.A)
3 550 ks
Ondřej Toman (2.B)
3 478,0 kg
Jan Frydrych (1.A)
2 458 ks
Petr Čapek (8.A)
1 840,0 kg
Jiří Šťovíček (3.A)
1 157 ks
Jan Krejcar (2.A)
1 636,0 kg
Jan Krejcar (2.A)
1 096 ks
Tadeáš Haase (4.B)
1 051,0 kg
Jan Jansa (2.A)
375 ks
Tomáš Vrána (4.A)
973,0 kg
Michaela Řeháková (7.A)
208 ks
Andrea Čudková (3.A)
794,0 kg
Anna Skřivánková (2.A)
160 ks
Lukáš Čudka (4.A)
794,0 kg
Milan Pastorčák (2.B)
152 ks
Anita Čapková (1.A)
680,0 kg
Renata Galuščáková (3.A)
145 ks
Michaela Ševcová (8.A)
614,0 kg
Michaela Ševcová (8.A)
103 ks
Jan Frydrych (1.A)
582,0 kg
Dušan Moronga (8.B)
91 ks
Karolína Kopecká (7.A)
580,0 kg
Eliška Mesnerová (1.A)
73 ks
Jakub Dytrych (4.B)
525,0 kg
Za měsíc jsme sesbírali 140.000
Milan Pastorčák (2.B)
517,0 kg
kovových víček! Na vedoucí
Bára Procházková (2.A)
480,0 kg
pozici se zde poprvé vypracovala
Jiří Šťovíček (3.A)
440,0 kg
Karolínka Matysková.
Eliška Mesnerová (1.A)
420,0 kg
Karolína Polcová (5.A)
395,0 kg

(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 (2.A)
Anna Marie Řeháková (2.B)
Jan Krejcar (2.A)
Tadeáš Haase (4.B)
Lukáš Čudka (4.A)
Karolína Součková (2.A)
Otakar Bárta (5.A)
Jan Frydrych (1.A)
Matyáš Nývlt (2.B)
Dalibor Hirnšal (4.A)
Daniela Viková (6.A)
Lukáš Jirout (9.A)
Milan Pastorčák (2.B)
Daniel Marek (3.A)

4 060 ks
3 469 ks
1 857 ks
1 330 ks
1 270 ks
851 ks
750 ks
690 ks
640 ks
583 ks
559 ks
470 ks
400 ks
330 ks

Sběr plastových kelímků
Mikoláš Zajac (4.A)
Johana Grundová (4.B)
Jiří Zákravský (6.A)
Jan Roženský (3.A)
Michaela Řeháková (7.A)
Martin Aman (7.B)
Milan Pastorčák (2.B)
Tadeáš Haase (4.B)
Nikola Mlčáková (4.B)
Jiří Rýdl (2.B)
Jiří Šťovíček (3.A)
Daniel Marek (3.A)
Renata Galuščáková (3.A)
Tomáš Koukol (7.B)

6 980 ks
4 696 ks
4 268 ks
2 430 ks
2 225 ks
1 604 ks
1 171 ks
1 043 ks
1 040 ks
950 ks
777 ks
650 ks
557 ks
495 ks

Dohromady jsme k 22.4. sesbírali 19.507 plastových lahví (k 22.4.2009 to bylo 15.720) a 34.109 plastových
kelímků (k 22.4.2009 to bylo 33.438).
Sběr plastových víček
Petr Rychlík (4.A)
Karolína Matysková (1.A)
Jakub Dytrych (4.B)
Jan Jansa (2.A)
Jan Krejcar (2.A)
Ondřej Toman (2.B)
Tadeáš Haase (4.B)
Jiří Šťovíček (3.A)
Lucie Pospíšilová (5.A)
Kryštof Vojtěch (1.A)
Bára Procházková (2.A)
Anna Skřivánková (2.A)
Jiří Zákravský (6.A)
Petra Štefánková (6.A)
Karolína Polcová (5.A)
Pavel Benko (2.A)
Renata Galuščáková (3.A)
Filip Luštinec (2.A)
Matěj Buryšek (1.A)
Milan Ševc (1.A)
Tomáš Vrána (4.A)
Vít Pulchart (3.A)
Petr Vodák (6.A)
Michal Černý (1.A)
Vojtěch Ott (2.B)
Jiří Rýdl (2.B)
Diana Neureiterová (5.A)
Karolína Součková (2.A)
Barbora Šrůtková (4.A)
Jan Frydrych (1.A)
Martin Křížek (1.A)

55 900 ks
35 520 ks
35 400 ks
18 580 ks
16 475 ks
15 840 ks
11 200 ks
11 194 ks
7 237 ks
6 750 ks
4 900 ks
4 564 ks
4 157 ks
4 052 ks
3 473 ks
3 383 ks
3 184 ks
3 070 ks
3 020 ks
2 900 ks
2 893 ks
2 700 ks
2 640 ks
2 586 ks
2 500 ks
2 400 ks
2 200 ks
2 158 ks
2 124 ks
2 060 ks
2 000 ks

Sběr kovových víček
Karolína Matysková (1.A)
Jan Jansa (2.A)
David Wajsar (6.A)
Radek Petira (7.B)
Tadeáš Haase (4.B)
Ondřej Toman (2.B)
Jakub Dytrych (4.B)
Barbora Šrůtková (4.A)
Kateřina Šprincová (3.A)
Jiří Šťovíček (3.A)
Ladislav Soukup (8.B)
Michaela Řeháková (7.A)
Kryštof Vojtěch (1.A)
Jiří Rýdl (2.B)
Radim Kejzlar (6.A)
Martin Staník (1.A)
Matyáš Nývlt (2.B)
Jan Soviš (6.A)
Jan Roženský (3.A)
Jan Krejcar (2.A)
Eliška Mesnerová (1.A)
Tomáš Vrána (4.A)
Aneta Staníková (6.A)
Jiří Zákravský (6.A)
Karolína Součková (2.A)
Lenka Kejzlarová (4.A)
Michal Černý (1.A)
Pavel Benko (2.A)
Martin Aman (7.B)
Sára Adamová (3.A)
Lenka Hrušková (2.A)

92 450 ks
81 770 ks
70 500 ks
56 750 ks
30 000 ks
18 070 ks
17 950 ks
14 049 ks
10 815 ks
9 840 ks
9 256 ks
8 775 ks
8 000 ks
7 000 ks
6 645 ks
6 120 ks
5 740 ks
5 575 ks
5 322 ks
5 024 ks
4 847 ks
4 294 ks
3 430 ks
3 324 ks
3 046 ks
2 947 ks
2 788 ks
2 768 ks
2 510 ks
1 981 ks
1 938 ks

Dohromady jsme k 22.4. sesbírali 327.710 plastových víček (k 22.4.2009 to bylo 287.575) a 525.244
kovových víček (k 22.4.2009 to bylo 321.058).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

V úterý 20. dubna byl havlovický fotbalový stánek rezervován pro fotbalisty ze škol našeho okrsku. Za naší
organizace se zde totiž konalo okrskové kolo v malé kopané.
Dopolední program patřil turnaji starších žáků, ve kterém jednoznačně dominovalo naše mužstvo. Všechny čtyři své
soupeře bez problémů porazilo a s 8 body a skórem 10 : 1 celý turnaj vyhrálo. Pokud naše reprezentanty bude i
v okresním kole zdobit bojovnost, sehranost a „týmový duch“, určitě se v něm neztratí. Děkujeme tedy ještě jednou
za skvělou reprezentaci a v pátek 23. dubna vám budeme držet palce!
Odpoledne změřili své síly mladší žáci. Do toho klání jsme již s takovými ambicemi nevstupovali. A předpoklad se
potvrdil. Po jedné výhře, dvou remízách a jedné porážce nám patří výsledné 4. místo.
(Martin Dytrych, foto: Klára Kultová)
Sestava našich starších žáků:
Lukáš Beneš, Patrik Břicháček, Filip
Ferenc, Martin Nývlt, Martin Paťha,
Pavel Sodomka, Ladislav Soukup,
Lukáš Vlček, Monika Vocelová,
Ondřej Zvara
Sestava našich mladších žáků:
Jakub Fejfar, Viktor Kejzlar, Martin
Kubiček, Jakub Lautsch, Zdeněk
Ledvina, Tomáš Paťha, Dominik
Rychlík, Daniel Souček, Petr
Vodák, Jiří Zákravský
starší žáci
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0:1
0:3

MS
2:0
1:1
2:0

GYM
3:0
3:1
3:0
1:0

body
8
5
4
3
0

skóre
10 : 1
7:5
5:4
2:5
1 : 10

pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

GYM
1:0
5:0
3:0
3:1

body
6
5
5
4
0

skóre
3:1
9:3
5:3
5:4
1 : 12

pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

0:1
BČ
1:1
1:1
1:0
1:3

Ve čtvrtek 22. dubna vyjeli chlapci ze 6. ročníku do
Trutnova na okresní kolo ve vybíjené.
Do turnaje jsme vstoupili opatrně a se ZŠ Vrchlabí
jsme vyhráli o pouhý jeden život. Druhý zápas jsme
prohráli s budoucím vítězem, ZŠ V Domcích Trutnov.
V podstatě jsme se porazili sami několika chybami
během posledních tří minut. V dalších dvou zápasech
jsme už nic neponechali náhodě a oba vyhráli. Obsadili
jsme tak celkově velmi pěkné 2. místo. Za
předvedenou hru a disciplínu chlapcům děkuji.
(Václav Král)
Přehled našich zápasů:
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ Školní Vrchlabí
7:6
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ V Domcích Trutnov 8 : 12
ZŠ Bratří Čapků – Gymnázium Trutnov
12 : 10
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ R. Frimla Trutnov
15 : 6

Výsledky semifinálových sérií:
FC STŘÍLÍME VEDLE – JAMAJKA
3 : 0 (5 : 3, 4 : 0, 16 : 0)
FC S.W.A.T. – GOOD BOYS
3 : 0 (13 : 0, 17 : 0, 11 : 0)
Finále:
FC S.W.A.T. – FC STŘÍLÍME VEDLE 1 : 0 (6 : 3)
O 3. místo:
JAMAJKA – GOOD BOYS 1 : 0 (2 : 0)

Kanadské bodování vyřazovací části:
Z
B
Br + A
1.
Ondřej Zvara
4
36
15 + 21
2.
David Starý
4
23
19 + 4
3.
Patrik Břicháček 4
23
13 + 10
4.
Martin Paťha
4
23
12 + 11
5.
Jakub Fejfar
8
14
8+6
6.
Daniel Souček
8
13
13 + 0
7.
Lukáš Vlček
4
13
9+4
8.
Martin Nývlt
4
13
7+6
9.
Michal Drejsl
8
10
8+2
10.
Dominik Švorčík 8
7
4+3
11.
Pavel Šrejber
4
6
4+2
12. – 13. Tomáš Hrouda
8
5
4+1
Vojtěch Levinský 4
5
4+1
14.
Lukáš Aman
4
4
2+2
15.
Ladislav Záliš
4
3
3+0
16. – 17. Martin Kubiček
4
3
0+3
Filip Kunc
8
3
0+3
18.
Pavel Ševčík
4
2
2+0
19.
Lukáš Mjartan
8
2
1+1
20.
Vít Levinský
4
1
1+0
21. – 24. Jakub Dytrych
4
1
0+1
Petr Formánek
4
1
0+1
Zdeněk Ledvina 7
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:
7 – JAMAJKA
5 – FC STŘÍLÍME VEDLE
2 – FC S.W.A.T.
Průměrný počet střel na 1 zápas:
29,00 – FC S.W.A.T.
19,75 – FC STŘÍLÍME VEDLE
13,25 – ČMOUDI
10,63 – JAMAJKA
10,50 – GOOD BOYS
8,00 – OPIČÁCI

STATISTIKY BRANKÁŘŮ
Úspěšnost zásahů:
Čisté konto po dobu
85,71% – Jan Jánský
32 min – Jan Jánský
81,25% – Filip Kunc
24 min – Ladislav Soukup
72,58% – Radek Petira
22 min – Lukáš Mjartan
70,98% – Ladislav Soukup 11 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
11,14 – Filip Kunc
1 – Lukáš Mjartan
9,25 – Jiří Zákravský
(Martin Dytrych)

Také 6. ročník florbalové ligy dívek již zamířil do vyřazovací části, a to rovnou do finále.
V něm se na tři vítězné zápasy utkají mužstva KFC a KOČIČKY. Prozatím jsou odehrány tři
zápasy s těmito výsledky:
KFC – KOČIČKY 2 : 0
Branky a asistence:
8’ Valentová, 10’ Valentová (as. Vocelová)
KFC – KOČIČKY 0 : 3
Branky a asistence:
5’ Ševcová (trestné střílení), 6’ Čudková, 6’ Ševcová
KFC – KOČIČKY 1 : 4
Branky a asistence:
KFC:
3’ Hofmanová (as. Valentová)

KOČIČKY:
8’ Ševcová (as. Čudková), 9’ Čudková (as. Kociánová),
10’ Ševcová (as. Čudková), 10’ Ševcová (as. Kociánová)
Další zápas je na programu 11. května. (Martin Dytrych)

Jako již tradičně uspořádal náš největší internetový portál SEZNAM.CZ soutěž pro třídní kolektivy druhých stupňů
základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Do soutěže se přihlásilo 2 802 družstev z celé ČR.
Základní kola soutěže proběhla od 25. ledna do 28. března 2010. V průběhu devíti týdnů odpovídali žáci na
devadesát soutěžních otázek. Při jejich řešení využili vědomosti získané při výuce a prokázali tím svůj všeobecný
přehled. Soutěž byla rozdělena do tří kol. Na základě minimálního zisku 75% bodů za správné odpovědi a za co
nejpřesněji zodpovězené tipovací otázky bylo z každého dílčího kola vybráno pět tříd, které byly odměněny
drobnými dárky.
Po uzavření posledního soutěžního kola bylo vyhlášeno finálové kolo, které proběhlo od 29. března do 7. dubna
2010 a do něhož postoupily třídy, které správně zodpověděly otázky všech tří kol. Ve finálovém kole odpovídaly
vybrané třídy na dalších deset otázek a na jednu otázku tipovací. Tohoto kola se už zúčastnilo pouze 212 týmů
včetně všech našich. Absolutním vítězem se stal kolektiv, který správně zodpověděl všech deset otázek a co
nejvíce se přiblížil odpovědi na otázku tipovací. Hlavní cenou bylo počítačové vybavení učebny informatiky.
V soutěži (včetně finálového kola) se představilo i jedenáct týmu ze druhého stupně naší školy s těmito
„originálními“ názvy:
TŘÍDA
6.A–I.
6.A–II.
7.A–I.
7.A–II.

DRUŽSTVO
6 vpravo dole
Úpičáci
Blahováček
Best of seven

TŘÍDA
7.B–I.
7.B–II.
8.A–I.
8.A–II.

DRUŽSTVO
7 statečných
Srdcová sedma
Paty a maty
Zlobivé děti z 8.A

TŘÍDA
8.B
9.A–I.
9.A–II.

DRUŽSTVO
Desítka
Blahováci
Nejlepší třída na světě

Velice příjemným zjištěním je, že se „naši“ v celostátní konkurenci neztratili. Sice naše družstva nedosáhla na
příčky nejvyšší, ale jejich stoprocentní úspěšnost při řešení soutěžních otázek je obdivuhodná. Pochvalu si zaslouží
všichni účastníci, kteří prokázali dobré znalosti i dovednost při vyhledávání neznámých pojmů na internetu.
(Jaromír Beránek)

OBRÁZKOVÉ HÁDANKY – obrazec ABCD má obsah 18 cm2.
POZNÁŠ, CO JSEM ZAČ – správnou odpovědí je možnost b) Hrad Vízmburk
– tajenka křížovky: PODKOMOŘÍHO
VIDÍŠ TO TAK, JAK TO VIDÍM JÁ – počet trojúhelníků na obrázků: 13.
HRAJEME SI NA DETEKTIVY – řešení 1. úkolu: HOTEL, řešení 2. úkolu: TEPLO.
PLAY WITH ENGLISH:
EASTER EGG HUNT: A, EGGS, AN, AT, THE, TREE, TREES, RET, HER, HEN, STAR,...
EASTER TIME: ENGLISH HIDE THE CHOCOLATE EGGS AND HUNT THEM IN THE GARDEN.
(Martin Dytrych, Silvie Žďárská)

Pondělí, 3. května:
Úterý, 4. května:
Středa, 5. května:
Čtvrtek, 6. května:
Pátek, 7. května:

Pondělí, 10. května:
Úterý, 11. května:
Středa, 12. května:
Čtvrtek, 13. května:
Pátek, 14. května:

Pondělí, 17. května:
Úterý, 18. května:
Středa, 19. května:
Čtvrtek, 20. května:
Pátek, 21. května:

Pondělí, 24. května:
Úterý, 25. května:
Středa, 26. května:
Čtvrtek, 27. května:
Pátek, 28. května:
Pondělí, 31. května:

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Vepřové maso na paprice, knedlík
Pizza
Hovězí maso v mrkvi, brambor
Šišky s mákem
Řecké šunkafleky
Kovbojská pánev, opékaný brambor
Smažený rybí karbanátek, bramborová kaše
Vaječná omeleta se špenátem, brambor
Kuřecí prsa na lucemburský způsob (protlak, houby), rýže
Americké bramborové placičky (kečup, sýr)

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Cikánská hovězí pečeně, těstoviny
Rýžový nákyp s broskvemi
Smažený kuřecí řízek, brambor
Cmunda (bramborák, zelí, uzené maso)
Čočka s párkem
Špekové knedlíky, zelí
Sekaná pečeně, bramborová kaše
Hermelínové rizoto
Vepřové na kmíně, knedlík
Bramborový guláš, pečivo

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Uzená krkovička, halušky, zelí
Krupicová kaše s máslem
Vepřenky s cibulí, brambor
Plněné tortilly
Kuře pečené, těstovinový salát
Sýrové smaženky, bramborová kaše
Rybí filé na česneku a slanině, brambor
Žemlovka s jablky
Srbské rizoto
Hovězí pečeně znojemská, knedlík

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Drůbeží čína s rýží
Lasagne
Tyrolské brambory
Vařené vejce, brambor, koprová omáčka
Hovězí cibulář, bramborový knedlík
Milánské špagety
Masová haše, brambor
Rybí špíz, bramborový salát
Vepřové kotlety po italsku, těstoviny
Langoše

1
2

-

Hamburská kýta, knedlík
Římské lívanečky s čokoládovým toppingem

Dobrou chuť!

Vybírání stravného na květen: čtvrtek 29. 4., pátek 30. 4. (7.30 – 11.30)
Cena obědů:

pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 21 obědů x 21 Kč = 441 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 21 obědů x 23 Kč = 483 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 21 obědů x 24 Kč = 504 Kč
pro veřejnost …………………….......... 21 obědů x 43 Kč = 903 Kč
(výdej obědů pro veřejnost: 11.15 – 11.35, 12.20 – 12.30, 13.00 – 13.25)
(Pavlína Blehová)

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do květnového čísla předávejte do 21. 5. 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.

NAŠI ŽÁCI PREZENTUJÍ VÝSLEDKY SVÉ PRÁCE NA VEŘEJNOSTI
08. 05. - Vystoupení žáků 1. stupně na „Dni úpické kultury v Ratibořicích“
(náš program začíná cca v 11.00)
15. 05. - Vystoupení žáků našeho dramatického kroužku na Čapkianě v Malých Svatoňovicích
(naši žáci uvedou pohádku Karla Čapka „Loupežnická“, začátek vystoupení je cca v 8.00)
HLASUJTE PRO NÁŠ PROJEKT
15.05. - Pomozte naší škole získat multimediální učebnu ... více na 2. str.
VÝLET DO HISTORIE
15. 05. - Historické odpoledne s Úpickými střelci na Dlouhých Záhonech
(pořadatel: ZŠ Bratří Čapků a rodina Lelkových za podpory Města Úpice,
začátek cca ve 13.30) ... více na 2. str.
ŘEKNĚTE: „SÝR!“
18. 05. - Fotografování tříd a skupinek žáků ... více na 2. str.
EXKURZE A VÝLETY
04. 05. - Exkurze 7.B (Harrachov)
05. 05. - Exkurze 4.A a 4.B (Praha)
24. 05. - Školní výlet 3.A (Kunětická hora)
Bez termínu: Výlet 1.A, 2.A, 2.B („Šťastná země“ v Radvánovicích)
DĚTI Z MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘIJĎTE SI K NÁM UŽÍT DĚTSKÝ DEN
31. 05. - Dětský den pro děti z mateřských škol na téma „Máme rádi zvířata“ ... více na 2. str.
SPORTOVNÍ AKCE
06. 05. - Okrskové kolo „Poháru rozhlasu“ (pořadatel: ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší,
místo konání: hřiště SSOŠ OOM Malé Svatoňovice, od 8.30, žáci 6. – 9. ročníku)
27. 05. - Okrskové kolo v běhu do vrchu (pořadatel: Gymnázium a SOŠ Úpice, od 13.30, žáci 6. – 9. ročníku)
OSTATNÍ AKCE
12. 05. - Okresní kolo Zdravotnického víceboje (Trutnov, 8.00 – 12.00)
14. 05. - Termín pro odevzdání soutěžních kupónů ze školního časopisu
19. 05. - Turnaj dvojic ve stolním fotbálku (určeno pro žáky 4. – 5. ročníku, začátek ve školním klubu v 12.45)
21. 05. - Přednáška zástupce České kosmické kanceláře (žáci 9.A, v 9.A, 1. – 2. vyuč. hod.)
27. 05. - Vychází květnové číslo školního časopisu
Bez termínu: Vyhodnocení výtvarné soutěže „Rozesmátý svět“
Exkurze ŠD na místní oddělení Policie ČR
Projekt 1.A „Normální je nekouřit“
PRAVIDELNÉ AKCE:
Florbalová liga chlapců – 05. 05., 12. 05., 19. 05.
Florbalová liga dívek – 11. 05.
Turnaj v šipkách „301 single out“ – každý pátek ve 13.40 Turnaj ve stolním fotbálku – úterý až pátek
Schůzky žákovského parlamentu – každý pátek v 7.00
Plavecký výcvik – každou středu
(Martin Dytrych)

