Druhý dubnový víkend
byl ve znamení
Zdravotnické víkendovky.

Po roce pro nás byly opět
připraveny
Blahovecké hry.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
8. ČÍSLO
9. ROČNÍKU (2010/2011)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
Na úterý 19. dubna
byl naplánován
Den Země.

Na okrskovém kole
v piškvorkách jsme
vybojovali 2. místo
a v Grand Prix
již nemůžeme být
předstiženi!

Uskutečnila se v letošním
školním roce již třetí
pracovní dílna s rodiči –
tentokrát na téma
Velikonoc.
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

Na čtvrtek 5. 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.
KVĚTNOVÉ SOUTĚŽE
Soutěž v „Poznávání dopravních značek“ (pondělí 2. 5.)
- začátek ve 12.40 v počítačové učebně na 1. stupni
- soutěž je určena žákům 3. – 5. ročníku
(kategorie podle ročníků)
- na papírech bude 20 dopravních značek se čtyřmi možnostmi
odpovědí ... ty správné se budou vyznačovat na speciální
kartičky
Soutěž v „Běhu po čtyřech“ (pondělí 9. 5.)
- soutěž začíná v 11.40 ve velké tělocvičně
- soutěž je určena žákům 1. – 2. ročníku
(kategorie podle ročníků)
- každý bude mít dva pokusy, soutěží se na čas
Turnaj v „Piškvorkách“ (pondělí 16. 5.)
- začátek ve 13.40 v 7.A
- soutěž je určena pro žáky 6. – 9. ročníku
- kategorie budou určeny podle počtu přihlášených
- podle počtu přihlášených bude řešen i systém turnaje
Na pondělí 16. května je pro žáky 9.A a 9.B připraven
celodenní projekt „Holocaust“.
Cílem projektového dne je rozšířit vědomosti dětí o holocaustu za
druhé světové války a připomenout další genocidy 20. století, ale
především uplatnit prožitkovou formu výuky a přinést poučení a
varování do budoucna.
Žáci budou pracovat s odbornými termíny i citáty souvisejícími
s daným tématem, důkladněji poznají historii židovského národa i
současnou situaci v Izraeli, pracovat budou s dobovými
propagandistickými materiály hanobícími Židy i obrazovými
materiály dokumentujícími hrůzy života v ghettech a
koncentračních táborech. Seznámí se s osudy několika svých
tehdejších vrstevníků, pokusí se vysvětlit, proč nacisté vyhlazovali
právě Židy, Romy, homosexuály, Svědky Jehovovy a své politické
odpůrce. Na závěr pak vytvoří dvě varianty stromu přání. V rámci
té první znázorní přání svých vrstevníků z období holocaustu. Do
druhé pak zapíší svá dnešní přání a touhy.
(Renata Kafková)

V sobotu 14. května vás zveme na
Historické odpoledne s Úpickými střelci
k výročí 770 let od vpádu Tatarů do Úpice.
Začátek akce ve 13.30 na Dlouhých
Záhonech.
Co
je
pro
vás
připraveno?
Mimo jiné atraktivní
historická vystoupení a
soutěže pro děti.
Pořadatelé: ZŠ Bratří
Čapků,
Školní
a
kulturní komise Města
Úpice a Úpičtí střelci.

Na 25. – 28. května je pro
žáky 9.A a 9.B připraven
„Ekologický kurz“.
Zahájen bude ve středu 25.
května odjezdem z Náměstí
T.G.M. v Úpici, ukončení je
plánováno na sobotu 28.
května.
Ubytování je zajištěno na Chatě Kamor
v Peci pod Sněžkou, vařit si účastníci budou
sami. A co je čeká? Horské túry, poznávání
přírody, ekologická témata.
Hned první den se vydáme do Modrého a
Obřího dolu. Následuje nejnáročnější den,
v rámci něhož zdoláme Sněžku a poté se
přes Výrovku a Chalupu Na Rozcestí
vydáme zpět do Pece pod Sněžkou. Třetí
den je ve znamení Černé hory.
(Věra Nývltová, Martin Dytrych)

Ve čtvrtek 7. dubna 2011 navštívili žáci 5. tříd pořad
„Normální je nekouřit“.
Zážitky z představení vyjadřují ukázky z prací žáků 5.B.
Když jsem procházela centrem, všimla jsem si, že zde
bylo skoro vše ze skla. Sedačky byly velmi pohodlné.
Z postav se mi nejvíce líbil Tydýt a Vajgl, ale i jiné
postavy byly super. Bylo to velmi hezké, ráda bych jela
do UFFA zase. (Veronika Davidová)
Představení bylo srandovní, líbilo se mi, že se tam tančilo
a zpívalo. Byl to příjemný výlet. (Tomáš Reichert)
V deset začínal program Normální je nekouřit. Bylo to
moc zajímavé, dozvěděli jsme se, co nemáme a máme
dělat. A odnesli jsme si krásné zážitky.
(Johana Grundová)
Když jsme vešli do divadla, všichni ho obdivovali, mně osobně se nejvíce líbily krásné skleněné schody. Představení
se mi moc líbilo a určitě si z něj přinesu něco do života, ale kouřit určitě nebudu. (Šárka Levinská)
Líbil se mi moc park před divadlem. Divadlo bylo hezké. Moc se mi libil příběh. Do Úpice jsme se vrátili
autobusem a máme z toho hezký pocit. (Vít Levinský)
Okolí divadla bylo velice pěkné. Divadlo se mi také velice líbilo. Představení bylo ohromně vtipné a zábavné. Bylo
dobré, ale ne nejlepší. (Jaroslav Suchánek )
Prohlídka byla úžasná. Představení bylo skvělé a poučné. Nejlepší byl Vajgl. (Dominik Moronga)
Myslím, že jsme se do života poučili, že bychom neměli kouřit. Nejvíce se mně líbil Vajgl a Tydýt, kteří nám
ukázali, jak dopadnem, když budeme kouřit. Užili jsme si to, byl to pro nás zážitek. Děkujeme za tak krásné
představení. (Kamila Kostovská)

Ve čtvrtek 14. dubna zavítali žáci našeho 4. – 9. ročníku do Divadla A. Jiráska, kde pro ně byl připraven
preventivní program „Řekni drogám ne!“. Žáci nejprve shlédli poutavý film o problematice alkoholu, kouření,
drog a gamblerství. Poté měli možnost diskutovat se zakladatelem střediska Drop In pro prevenci a léčbu
drogových závislostí PhDr. Ivanem Doudou. Celý program zpestřil známý zpěvák Ivan Hlas.
(Martin Dytrych)

Víte, co je OSPOD?
Orgán sociálně-právní ochrany dětí je odbor péče o děti a mládež příslušného pověřeného městského úřadu. Tento
orgán má mimo jiné zastupovat zájmy dítěte v řízeních, v nichž se rozhoduje o nezletilých dětech (např. komu bude
dítě svěřeno do výchovy, jaké bude výživné, jak bude upraven styk rodičů s dětmi).
A právě s pracovníky OSPODu v Trutnově ve čtvrtek besedovali žáci sedmého ročníku naší školy. Velmi bedlivě
poslouchali a kladli zajímavé otázky týkající se práv a povinností dítěte, o trestní odpovědnosti atd.
Chtěla bych žákům této třídy poděkovat za nevídaný zájem a vysokou aktivitu při besedě. (Věra Nývltová)

Opět po roce v úterý 12. dubna 2011 se 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 v nich 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 mnoho závodníků si zlepšilo osobní rekord. Bára Müllerová ze 4.A letos opět
potvrdila své sportovní kvality, když překonala o tři body rekord Kristýny Šulitkové z roku 2004. Ve své kategorii
dosáhla 65 bodů! Velkou pochvalu zaslouží i Kristýnka Jakubčaninová z 1.A, které chyběl k vyrovnání rekordu
pouhý jediný bod. Doufejme, že z ní naší škole vyroste další výborná atletická reprezentantka. Na závěr byli
nejzdatnější závodníci odměněni diplomy a čokoládovými medailemi, ostatní účastníci si mohli pochutnat na
sladkých dobrůtkách.
(Eva Prouzová)
1. třídy - děvčata
1. třídy - chlapci:
1. Jakubčaninová Kristýna (1.A) 65 b.
1. Gorol Tomáš (1.A)
61 b.
2. Kubasová Leona (1.A)
54 b.
2. Lacko Matyáš (1.A)
55 b.
3. Holanová Michaela (1.A)
53 b.
3. Doležal Vilém (1.A)
53 b.

2. třída - chlapci:
1. Staník Martin (2.A)
2. Pecháček Jiří (2.A)
3. Buryšek Matěj (2.A)

3. třídy - chlapci:
1. Luštinec Filip (3.A)
2. Nývlt Matyáš (3.B)
3. Ott Vojtěch (3.B)

58 b.
56 b.
51 b.

55 b.
48 b.
46 b.

2. třída - děvčata
1.
Matysková Karolína (2.A)
2. – 3. Térová Julie (2.A)
Čiháková Veronika (2.A)

60 b
52 b.
52 b.

3. třídy - děvčata
1. Dufková Adriana (3.A)
2. Hrušková Lenka (3.A)
3. Řeháková Anna Marie (3.B)

40 b.
38 b.
37 b.

5. třída – děvčata
1.
Šlechtová Kamila (5.B)
2.
Davidová Veronika (5.B)
3. – 4. Grundová Johana (5.B)
Ferencová Eva (5.A)

50 b.
49 b.
42 b.
42 b.

4. třída – děvčata
1. Müllerová Barbora (4.A)
2. Kuldová Kamila (4.A)
3. Hilschová Barbora (4.A)

65 b. R
51 b.
49 b.

4. třída - chlapci
1. Kroužel Martin (4.A) 46 b.
2. Kábele Jakub (4.A) 42 b.
3. Marek Daniel (4.A) 36 b.
5. třída – chlapci
1. Dufka Radek (5.A) 72 b.
2. Radoň Zdeněk (5.A) 57 b.
3. Rychlík Petr (5.A)
47 b.

Ve středu 30. března se ve Dvoře Králové nad Labem
konalo okresní kolo Fyzikální olympiády. Soutěžilo
se ve dvou kategoriích. Za žáky osmého ročníku se
na čtvrtém místě umístil Daniel Dolejška, za žáky
devátého ročníku se na osmém místě umístila
Michaela Ševcová. Děkujeme za snahu.
(Věra Nývltová)

„Vy máte ve škole někoho, kdo Vám vyřeší Matematickou olympiádu?“ Takto se mě zeptala jedna kolegyně na
okresním kole Pythagoriády. „Ano, mám,“ odpověděl jsem a byl jsem na to patřičně hrdý. Ono to totiž není jen tak.
Především školní kolo této soutěže je velmi těžké a pro žáky přímo odrazující. Okresního kola se tak zpravidla
účastní pouze žáci gymnázií, velkých škol ze Dvora Králové nad Labem a co je potěšující, tak i z obou úpických
základních škol. Na naší škole se stali v tomto školním roce úspěšnými řešiteli Pavel Růžička ze 6.A a Pavel Šrejber
ze 7.A. No, a nezklamali ani v okresním kole. Pavel Růžička obsadil pěkné 9. místo z 23 soutěžících, Pavlu
Šrejberovi patří 15. místo z 25 soutěžících.
Ještě před okresním kolem
Matematické
olympiády
proběhlo
měření
sil
v Pythagoriádě. V okresním
kole
této
soutěže
zastupoval naši školu Pavel
Šrejber,
který
se
prezentoval
slušným
výkonem. Patří mu totiž 12.
místo z 29 soutěžících.

Oběma chlapcům děkuji za zodpovědnou
přípravu, snahu a reprezentaci školy.
(Martin Dytrych)

Od 2. pololetí tohoto školního roku na naší škole funguje
zdravotnický kroužek, jehož vyvrcholením je účast pětičlenných
družstev na soutěži s názvem „Zdravotnický víceboj“.
Ten se sice koná až na konci dubna, ale čas plyne jako voda, a tak
jsme se po dohodě s dětmi rozhodli udělat víkendovku, která bude
komplexní přípravou na tuto soutěž.
Účastnící (celkem 12) si tak vyzkoušeli různé druhy obvazové
techniky, ošetřování zranění ve skupinách, nepřímou masáž srdce,
dýchání do „anduly“, ale také poznávali léčivé rostliny,
překonávali překážkovou dráhu, házeli na cíl nebo odpovídali na
otázky s dopravní tematikou.
Bylo připraveno samozřejmě i jídlo. V pátek večer se děti mohly
zakousnout do obloženého chleba, v sobotu si pochutnat na
čerstvých rohlících nebo lahodné buchtě, k obědu se pak
servírovala slepičí polévka a zapečené těstoviny. Nechyběly ani
sladkosti jako odměna za jednotlivě splněné úkoly.
Děkuji všem, kteří se na organizaci víkendovky podíleli, a
doufám, že své znalosti děti využijí na již několikrát zmiňované
soutěži.
(Šárka Paulusová)

Co ti jde ze všech těch činností nejlépe?
Veronika Davidová: „Obvazování.“
Kateřina Knížová: „Obvazování.“
V čem by ses naopak měla zlepšit?
Veronika Davidová: „V poznávání léčivých bylin.“
Kateřina Knížová: „V dýchání do anduly.“
Po kolikáté spíš ve škole?
Otakar Bárta: „Pošesté.“
Renata Galuščáková: „Počtvrté.“

„Na zdravotnické víkendovce se mi moc líbilo. Nejvíce
asi ošetřování a soutěže venku.“ (Michaela Müllerová)
„Víkendovka byla krásná, spousta nádherných her a akcí.
Jídlo bylo velmi chutné, ani chvíli jsem neměl hlad.“
(Otakar Bárta)
„Víkendovka se mi moc líbila. Bavilo mě dělat figurínu.
Byly tam soutěže a nenudila jsem se tam.“
(Andrea Pátrová)
„Strašně se mi líbily všechny soutěže. Krásně se mi spalo.
také se mi líbilo, jak jsme večer chodili a hledali otázky.“
(Lucie Pospíšilová)

„Co? Ty kouříš? No, počkej, řeknu to panu učiteli!“ „Klidně, já ještě nechodím do školy.“
Teplá letní noc. Tři trampové leží ve spacácích pod širým nebem a pozorují noční oblohu. Ticho náhle přeruší hlas
prvního trampa: „Podívejte, Velký vůz. To je krása, co?” „Jo, to je přímo nadpozemské,” zašeptá druhý. A zatímco
první dva zasněně zírají do tmy, třetí vyskočí a křičí: „Tak už konečně utečte, nebo vás ten náklaďák přejede!”
Proč má blondýnka s sebou v autě list papíru? Protože řídí Audi A4.
„Představte si, paní,” vykládá plnoštíhlá dáma své kolegyni, „byla jsem v tom novém fitnesscentru, vlezu tam na
váhu a... taková neomalenost! Víte, co bylo na lístku, který vypadl? Váha je určena pouze pro jednu osobu, jeden z
vás musí sestoupit.”
„Tatí, tys mi slíbil stovku, když nepropadnu.“ „Slíbil.“ „Hm, tak jsi tu stovku ušetřil...“

1) Je na fotografii gepard štíhlý?
ANO nebo NE?

2) Je na fotografii finalista Superstar Michal Šeps?
ANO nebo NE?

Správné odpovědi vyznačte na soutěžním kuponu.
Na Marsu přistáli kosmonauti a prochází se pustou a hornatou krajinou. Náhle spatří ve skalách nějakou postavu.
Přijdou k ní blíž a k svému úžasu zjistí, že je to Vietnamec. „Jak jste se sem dostal?” ptají se udiveně. „Vypouštěli
jsme do kosmu svoji první raketu,” vysvětluje Vietnamec, „dvacet tisíc nás natahovalo ten prak a já jsem se na povel
start zapomněl pustit...”
Volá muž na policii: „Našel jsem ve své vinici hada!” „Tak to bude určitě hroznýš,” prohlásí policista u sluchátka.
Pán se diví: „Z čeho tak usuzujete?” Policajt říká: „No, to víno je přece hroznové, ne?”
„Tak děti, zahrajeme si na počítač!” „A jak se to hraje?” zeptá se Pepa. „Je to snadné, seknete se a nebudete
odpovídat!”
V letištní hale posedává smutný chlap. Přisedne si k němu starší paní a soucitně se ptá: „Co se Vám stalo?”
„Ale, uletělo mi letadlo.” „No, tak si to tak neberte,” utěšuje ho paní, „určitě chytnete další.” „Ale já jsem pilot!”
Voják přijde za velitelem, že propil pušku, ten mu řekne, že se nedá nic dělat, že během cvičení musí pobíhat bez
pušky a dělat „tatatata”. A skutečně, voják poctivě předstírá pušku, až narazí na tři vojáky poklidně sedící na
kameni, vykoukne z křoví a udělá „tatatata”. Vojáci se nechápavě otočí a praví: „Co děláš, vždyť my jsme v
tanku...”
„Pane doktore, bolí mě oko.” „A kde?” „Tady pod čelem, vedle nosu.”
Profesor při přednášce náhle přeruší výklad a praví: „Pánové tam vzadu, kdybyste se o kopané bavili trochu tišeji, a
vy, slečny tam v prostřední řadě, kdybyste luštily křížovku trochu klidněji, tak by se vašim kolegům v první lavici
určitě spalo lépe.”
Víte, jak chytit deset lvů? Chytíte jich jedenáct a jednoho pustíte.
(stránku připravil Martin Dytrych)

A zase tu máme Velikonoce! Opět po roce paní
učitelky a vychovatelky z 1. stupně připravily
pro děti a jejich rodiče odpoledne plné
zábavného velikonočního tvoření. V úterý
19. dubna 2011 v 16 hodin se ve školní jídelně
sešlo na devadesát dětí, aby si zpříjemnily
poslední den před velikonočními prázdninami.
Sluníčko lákalo ven, ale u nás se tvořilo
a tvořilo.

Na zájemce o ruční práce čekalo hned několik
stanovišť – mohli si vytvořit velikonoční zápichy,
holubičku, zaječí kornoutek, tulivajíčka aneb
tulipány z vajíček, ozdobit si perníčky a odnést si je
ve vlastnoručně vyrobeném košíčku z papíru. Dětem
se pracovalo tak dobře, že se jim ani nechtělo
odcházet, práci jsme museli ukončit pro nedostatek
dalšího materiálu. Příjemným odpolednem jsme
konečně přivolali dlouho očekávané jaro.

Poděkování patří všem, kdo se na hladkém průběhu velikonoční dílny podíleli – učitelkám a vychovatelkám
z 1. stupně, paní Martině Šrollové a paní Janě Voleské . Vše natáčela Televize JS, video je ke zhlédnutí na Účku či
na webových stránkách naší školy.
(Veronika Prouzová)

Dne 31.3.2011 k nám přišla paní Lucie Nedvídková ze Dvora Králové nad Labem a
přednášela nám o dopravě. Hned na začátek jsme si vysvětlili vše, co by měl dodržovat
chodec. Dále, jak se chovat na silnici a dodržování dopravních předpisů. Poté jsme si
povídali o dopravních prostředcích, především o jízdním kole. K jízdnímu kolu patří
povinná výbava. Kdo chce, může si přikoupit i nepovinnou výbavu. Také jsme rozebrali
dopravní značky. Paní Nedvídková nám povídala o situacích v dopravě, které zažila na
vlastní kůži, a bylo to velmi zajímavé. Dozvěděli jsme se, jak se správně chovat na
křižovatce a kdo a kdy na ní má přednost. Nakonec jsme dostali i pozvání do Dvora
Králové na provedení cyklotestů. Každý, kdo se zúčastní, dostane test z dopravních
značek. V testu je 20 otázek. Po složení testu se provádí jízda na kole na vystavené
speciální dráze. Tři hodiny přednášky uplynuly jako voda. Bylo to velmi zajímavé,
poučné a hlavně se nám to moc líbilo.
(Veronika Davidová)

Děti ve školní družině neustále něco tvoří, vyrábějí.
Aby se se svými výtvory pochlubily, uspořádaly
paní vychovatelky výstavu ve výloze prodejny
POKR Markoušovice.
Dětské výtvory můžete zhlédnout po celý měsíc
duben.
(Šárka

Colour the
picture

How many mice
are in the
cupboard?
(kolik myšek najdeš?)

Help the chicks find their
mother. Najdi kuřatům
cestu.

soutěžní
The QUIZ - Who are they?
1) a. our president
b. our headmaster
c. our caretaker

2) a. Queen Elizabeth II
b. Queen Alice II
c. King Arthur II
Řešení myšlky:There are 20 mice.

3) a. our teacher
b. our singer
c. our president

4) a. our Music teacher
b. our Biology teacher
c. our History teacher

Projekt „VODA“ je jeden ze dvou celoškolních projektů, které na naší škole organizujeme v průběhu školního
roku. Témata projektu v jednotlivých ročnících jsou pevně stanovena. Cílem rozhodně není pouhé rozšíření
teoretických znalostí o této drahocenné tekutině, ale například i vyhledání a zpracování informací, či získání
různých praktických dovedností. Projekt probíhá nejen ve škole, ale některé ročníky se pohybují i v „terénu“.
Nechybí návštěva čističky odpadních vod, fermentační stanice nebo Městského muzea v Úpici, kde se žáci
seznámí s největšími povodněmi v historii našeho města. Zajímavé výsledky přináší také anketa žáků na téma
„Jak šetřím a plýtvám vodou“. V průběhu dne tak žáci obdrží různou formou například odpovědi na otázky typu
kolik vody proteče za noc při kapajícím kohoutku, jak vznikají atmosférické srážky, jestli se dá z mořské vody
vyrobit pitná voda, či proč na naší planetě ubývá celkový objem ledovců.
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 dvou skupin):
 1. skupina – anketa „Jak šetřím či plýtvám vodou“
 2. skupina – měření objemu kapky vody, kolik vody
proteče za noc při kapajícím kohoutku
7. ročník (žáci rozděleni do dvou skupin):
 1. skupina – čistírna odpadních vod v našem městě
 2. skupina – povodně v historii našeho města
8. ročník:
 zpracování referátů na téma „Koloběh vody v přírodě“
 laviny (jak se chovat v lavině), úbytek ledovců
 voda v našem těle
9. ročník:
 extrémy počasí
 pitná voda a její zásoby
 zpracování referátů s ekologickou tématikou
„Dnes jsme byli na výletě. Nejdřív jsme šli ze školy do
čističky. Trochu to tam smrdělo a ty splašky – fuj. Ale nakonec
to tam bylo docela fajn. Pak jsme se šli najíst a vyvětrat na
louku. Bylo to super.“ Takhle Lenka Hrušková shrnula exkurzi
3.A a 3.B do Čistírny odpadních vod Úpice, která se
uskutečnila v rámci celoškolního projektu „Voda“.

Výstupem projektu v 9. ročníku byla
prezentace referátů se zaměřením na
ekologické katastrofy. Žáci si vybírali z pěti
různých témat a při zpracování využívali
internet.
„Vysychání Aralského jezera“
„Havárie ropných tankerů“
„Vodní dílo Tři soutěsky v Číně“
„Havárie jaderné elektrárny ve Fukušimě“
„Ničivá vlna tsunami v Japonsku“

stránku připravil Martin Zakouřil

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.
Takto jej letos prožily jednotlivé třídy:
Děti z 5.A zvolily jako tradičně trasu na Kvíčalu a vykácený pahorek nad suchovršickou vlakovou zastávkou.
Cestou byl čas nejen na sbírání odpadků, ale i povídání si, různé hrátky, opekání špekáčků a hlavně na pozorování
krásné probouzející se prosluněné a voňavé přírody, či poznávání rostlin. (Jaké bylo překvapení paní učitelky, když
nikdo nepoznal obyčejný devětsil.)
(Daniela Mikešová)
Do přírody vyrazili i žáci prvních až čtvrtých tříd. Jejich cílem bylo vyčistit nejbližší okolí školy od odpadků, které
do přírody nepatří. Prvňáci s druháky se vydali směrem ke Svobodnému, třeťáci čistili les směrem k Velbabě. Co
vše děti v přírodě našly, dokládají naše fotografie.

Dne 19.4. žáci 8.B společně s pracovníkem KRNAPU
panem Mgr. Mrštěkem uklízeli v Krkonošském národním
parku, v lokalitě Horní Albeřice, nepořádek po turistech,
který „vykvetl“ pod tajícím sněhem. Cestou k Lysečinské
boudě nasbírali sedm velkých igelitových pytlů plechovek,
plastů, střepů a dalšího odpadu.
Počasí bylo nádherné a tak jsme využili možnost
procházky Dlouhým hřebenem do Horního Maršova.
V průběhu cesty jsme se dozvěděli i mnoho zajímavého o
fauně a floře Krkonošského národního parku. Především
děvčata si do kroku zpívala právě složené písničky.
Na závěr náš průvodce rozdal dětem samolepky se znakem
Krnapu, poděkoval a všem vyjádřil velkou spokojenost
s odvedenou prací. Tímto děkujeme všem, kteří pilně
sbírali a udělali tak něco prospěšného pro přírodu.
(Věra Nývltová, Jitka Pulkrábková)
V rámci Dne Země vyrazily třídy 9.A, 9.B a 8.A v úterý 19. dubna 2011 do Vrchlabí, kde navštívily Krkonošské
muzeum sídlící v budově bývalého augustiniánského kláštera. Uspořádání exkurze nemělo jen naučné a
poznávací cíle, ale bylo zároveň i malou odměnou za dlouholetý vzorný sběr odpadků, jimiž naši žáci vyplňovali
Dny Země v předchozích letech školní docházky. V muzeu jsme shlédli dvě expozice – audiovizuální „Kámen a
život“, jež vysvětluje hlavní děje v krkonošské přírodě, poučuje o geologickém vývoji a složení Krkonoš, o vlivu
horského klimatu na živou přírodu a ukazuje krkonošské ekosystémy i živou přírodu (např. model horského
potoka s tekoucí vodou, který je oživen rostlinami, rybami a ptáky), a v křížové chodbě umístěnou „Člověk a
hory“, která sleduje nejzávažnější složky působení člověka na horskou přírodu od počátku doby historické až do
30. a 40. let 20. století (např. rozvoj hutnictví, sklářství, budního a lesního hospodářství, vědeckého poznání a
turistiky). Příjemným bonusem pak byla aktuální výstava k 80. narozeninám fotografa Jiřího Havla. Po odchodu z
muzea dostali naši žáci rozchod, který využili k prohlídce centra města a zámeckého parku i k nezbytnému
občerstvení. Nikdo se neztratil, všichni včas dorazili k autobusu a zpáteční cesta byla veselým završením
příjemného dne korunovaného nádherným počasím.
(Renata Kafková)

Téměř v plném počtu (pouze jeden chybějící) a dostatečně vybaveni (rukavice, plastové pytle), vyrazili žáci 7.A do
terénu na sběr odpadků. Pečlivě jsme prolezli každý kout sídliště Veselka a po „vrchařském“ výstupu na Kvíčalu,
jsme pokračovali až do areálu Dlouhé Záhony. To bylo ideální místo na krátký odpočinek. Po nezbytném
občerstvení jsme se vydali podle řeky až k novému mostu směrem na Radeč. Místní kontejnery na tříděný odpad
jsme zatížili několika pytli papírových a plastových odpadků. I když letošní „úlovek“ nebyl tak velký jako vloni,
myslím si, že všem patří poděkování a zmrzlina na náměstí nám byla zaslouženou odměnou.
(Jaromír Beránek)
Je již tradicí, že každý rok v rámci Dne Země jezdíme na brigádu do ZOO Dvůr Králové nad Labem. Stalo se tak
i v letošním roce, a to konkrétně v úterý 19. dubna. Probudili jsme se do krásného dne. Pan Melničuk nás odvezl
ke služební vrátnici, kde jsme se v 7.00 setkali se zahradnicemi a odjeli na traktoru do safari.
Naše práce spočívala v úklidu a vyčištění komunikace v prostorách safari. Odváželi jsme listí, klacky a zbytky
staré trávy. Žáci své 6.A musím pochválit, pracovali jako draci. Již před jedenáctou hodinou jsme měli vše
hotovo. Následoval rozchod žáků po ZOO s individuálním programem. Návštěvu ZOO si užil i Honza Písařík,
který na ni měl pod dohledem obou rodičů celý den. V 16.00 jsme se všichni sešli před Restaurací U Lemura,
kam pro nás přijel pan Melničuk a odvezl nás zpátky do Úpice. Už teď se těšíme na příští rok a další brigádu
v ZOO.
(Václav Král)

V úterý 12. 4. zahájil náš školní sboreček vernisáž výstavy "Jarní svátky s kraslicemi" v Městském muzeu.
Zazpívali jsme zde čtyři jarně laděné písničky, vyslechli si vyprávění o tradici velikonočních kraslic v Čechách a
také na vlastní očí zhlédli zdobení vejdunků slámovou technikou. Děti opět neodcházely s prázdnou, ale s
kornoutem plným sladkostí a dobrým pocitem z kladně hodnoceného vystoupení. Všem za jejich zpívání moc
děkuji.
(Radka Řeháková)

Narodil jsme se 14. května 1316 jako syn Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského. Po
křtu (mimochodem jsem byl křtěný jménem Václav) jsem vyrůstal na Křivoklátu a Lokti.
Nebylo to jednoduché. V zemi hrozila občanská válka a já jsem tak byl z různých příčin
schováván. S matkou jsem se neviděl i tři roky. Zásadní obrat v mém životě nastal ve
chvíli, kdy jsem byl poslán do Paříže na vychování k francouzskému královskému dvoru.
Téhož roku jsem byl
biřmován a od svého
kmotra a strýce, francouzského krále Karla
IV. Sličného jsem přijal jméno Karel. Za
svého pobytu v Paříži jsem se poprvé oženil
(mimochodem v sedmi letech se stejně
„starou“ Blance), ale především jsem získal
skvělé vzdělání. Uměl jsem německy,
francouzsky, italsky a latinsky. Česky jsem
se znovu naučil až po návratu do země.

Jako český král jsem stál u zrodu Nového Města pražského
a dal zbudovat Karlův most. Roku 1348 jsem vydal
zakládací listinu pozdější Karlovy univerzity. Na můj popud
byla zhotovena Svatováclavská koruna. Zanechal jsem po
sobě i několik spisů, mezi nejznámější patří autobiografie
Vita Caroli.
O osm let později, než jsem se stal českým králem, jsem se
vydal do Říma. Po velkolepém příjezdu do města jsem byl
uveden do chrámu a po předchozím požehnání a obvyklých
obřadech jsem byl při slavné mši pomazán a korunován za
císaře zároveň se svou manželkou, paní Annou Svídnickou;
následovala velká sláva. Všichni volali Kyrie eleison a
zpívali Tě Boha chválíme. Korunovací na císaře Svaté říše
římské jsem se stal nejmocnějším mužem tehdy známého
světa.
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A kdo tedy jsem?
Vyber jednu z nabízených možností
a vyznač ji na soutěžním kupónu.
a) Karel IV.
b) Václav II.
c) Rudolf II.
d) Ferdinand I. Habsburský
Za svého života jsem se čtyřikrát oženil. Mou
první ženou byla Blanka z Valois, kterou
následovaly Anna Falcká a Anna Svídnická.
Poslední byla Alžběta ................................. (viz
tajenka, silně obtaženo, barevně odlišeno).
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Zařízení, které slouží ke spojování dvou částí oděvu dohromady.
Zpěvák, který 36x získal Zlatého (Českého) slavíka.
Otec Barta ze seriálu Simpsonovi.
Označení pro službu, která zajišťuje příjem, přepravu a výdej listovních
zásilek, balíků, peněz,...
Hlavní město Francie.
První český prezident – Václav ...
Fáze Měsíce, kdy je Měsíc přikloněn k Zemi pouze neosvětlenou stranou.
Současný kapitán naší fotbalové reprezentace – Tomáš ...
Listnatý strom.
Barbora.
(stránku připravil Martin Dytrych)

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

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

Znáte období dětství?
Tak správně spojte pojmy s časovými údaji!
novorozenec

1 rok až 3 roky

batole

0 – 28 dní

předškolní věk

3 – 6 let

kojenec

29 dní – 1 rok

Ptá se paní Kalianková naštvaně manžela: „Pepo, kde se tady
vzalo tolik prázdných flašek?” „Jak to mám vědět? V životě
jsem prázdnou flašku nekoupil!”
V Krkonoších jde po ulici chlapeček a prozpěvuje si: „Pec
nám spadla, pec nám spadla...” Uslyší to stará paní a spráskne
ruce: „Kde já teď budu bydlet?!”
Paní nakupuje na trhu. Trhovec jí zabalí jedno jablko: „Jedno
jablíčko za šest korunek...” Při pohledu na pytlík v jeho rukách
paní zděšeně vykřikne: „Ale vždyť z něj leze červ!” Trhovec
na to pohotově reaguje: „Jeden červíček za dvě korunky.”

(Spojení proveďte na soutěžním kuponu.)

Je to oranžové a škodí to zubům. Cihla!

Přijde kačena do baru a chce si objednat: „Máš pivo?” Barman odpoví: „Kačenám nenalívám, vypadni!”
Kačena odejde, ale druhý den se vrátí a zase chce pivo. Barman: „Říkal jsem ti, že kačeny neobsluhujeme, vypal!”
Kačena odejde a když přijde další den a chce znovu pivo, barman jí už vyhrožuje: „Jestli sem přijdeš ještě jednou,
zastřelím tě!” Kačena přijde i čtvrtý den a zeptá se barmana: „Máš pušku?” Barman odpoví: „Ne!” A kačena: „Tak
v tom případě - můžu dostat pivo?”
Proč blondýnka před odesláním elektronické pošty olizuje obrazovku? Dostala chuť na zavináče.
„Nevidím moc dobře do dálky,” stěžuje si pacient lékaři. „Pojďte ven,” vyzve ho optik. Ukáže nahoru a zeptá se:
„Co je to támhle na obloze?” „Slunce,” odpoví pacient. „No vidíte,” řekne optik. „Kam dál byste ještě chtěl vidět?”
„Tak co jsi včera ulovil?” vyzvídá na mladém rybáři starý. „Pěknou osmnáctku, dědo.”
Škyťák, vikinský teenager, nějak nemůže
zapadnout mezi ostatní obyvatele rodného
ostrova Blpu. I on by samozřejmě rád skolil
nějakého toho draka, ale chybí jaksi svaly. A
když už se naskytne šance dorazit jednoho
zraněného a stát se tak definitivně mužem, cosi
se v něm při pohledu do jasných dračích očí
zlomí. A ten zlom bude začátkem jednoho
krásného přátelství...
J__

FILM SE JMENUJE:
V___I__T D___A

(název napište na soutěžní kupon)

(stránku připravil Martin Dytrych)

Úterý 5. dubna se stalo dnem soubojů ve vybíjené šestých tříd úpického okrsku. Dopoledne se střetla družstva
chlapců. Prvním zápasem našich kluků byl duel se ZŠ Rtyně v P. Kluci plnili do puntíku vše, co jsme si před
turnajem řekli. Zvítězili jsme celkem hladce 10:4. Ve druhém utkání byla naším soupeřem ZŠ Malé
Svatoňovice. Bylo to pro nás ještě snadnější vítězství v poměru 14:4. Ve třetím utkání jsme po opravdu
výborném výkonu porazili družstvo ZŠ Úpice – Lány 20:8. Poslední utkání bylo pro nás rozčarováním. Kluci to
pravděpodobně nezvládli nervově. Vršili chyby a nakonec jsme prohráli, s celkovým vítězem celého turnaje,
družstvem gymnázia, 12:16 a obsadili konečné druhé místo. S výsledkem jsem velice spokojen, klukům
gratuluji a děkuji za předvedený výkon.
(Václav Král)
CHLAPCI
RT
ÚL
BČ
MS
GY

RT
11 : 14
10 : 4
11 : 10
10 : 9

ÚL

BČ

MS

GY

14 :11

4 : 10
8 : 20

10 : 11
21 : 26
14 : 4

9 : 10
13 : 16
12 : 16
14 : 15

20 : 8
26 : 21
16 : 13

4 : 14
16 : 12

Vysvětlivky:
BČ – ZŠ Bratří Čapků Úpice
MS – ZŠ Malé Svatoňovice
RT – ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrk.
ÚL – ZŠ Úpice – Lány
GY – Městské Gymnázium a SOŠ Úpice

Body Skóre

15 : 14

2
0
6
4
8

Reprezentovali:
Lukáš Aman
Petr Formánek
Daniel Kadaník
Martin Lacko
Pavel Růžička
Daniel Špinler

Pořadí

37 : 42
53 : 76
56 : 32
55 : 60
57 : 48

4.
5.
2.
3.
1.

Otakar Bárta
Petr Kábele
Pavel Kavan
Jakub Riedl
David Suchánek
Petr Vlček

V odpoledních hodinách bojovaly o další body do Grand Prix
dívky. Do každého zápasu jsme nastupovali s handicapem dvou
vybitých hráček, neboť dvě žákyně onemocněly, jedna nemohla
nastoupit kvůli nevyhovujícímu datu narození a jedna žákyně opět
připomněla trend poslední doby – omlouvat se v den turnaje. Výkon
našich reprezentantek nebyl špatný, především je třeba vyzdvihnout
výkon Elišky Vodičkové a Kateřiny Knížové, i přes to jsme však
skončili na posledním čtvrtém místě. Všem děvčatům děkuji za
reprezentaci. Doufejme, že další klání, které bude 18. dubna
v přehazované, skončí pro naše barvy lepším výsledkem.
(Šárka Paulusová)

DÍVKY
RT
ÚL
BČ
GY

RT
7:8
9 : 11
6 : 13

ÚL

BČ

GY

Body

Skóre

Pořadí

8:7

11 : 9
13 : 7

13 : 6
11 : 6
8 : 10

6
4
0
2

32 : 22
31 : 21
24 : 34
22 : 32

1
2.
4.
3.

7 : 13
6 : 11

10 : 8

(stránku připravil Martin Zakouřil)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

3.A
3.B
9.A
1.A
5.A
5.B
2.A
4.A
8.A
8.B
7.A
6.A
9.B

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 15. 4. 2011)
1 025,06 kg/žáka
Jan Jansa
148,50 kg/žáka
Ondřej Toman
119,40 kg/žáka
Michal Drejsl
96,64 kg/žáka
Daniela Maršíková
94,11 kg/žáka
Tomáš Vrána
91,39 kg/žáka
Tadeáš Haase
59,04 kg/žáka
Kryštof Vojtěch
52,57 kg/žáka
Renata Galuščáková
39,80 kg/žáka
Karolína Kopecká
30,25 kg/žáka
Robin Grossmann
23,48 kg/žáka
Jiří Zákravský
15,88 kg/žáka
Otakar Bárta
5,30 kg/žáka
Filip Kuťka

9 802,0 kg
1 922,0 kg
830,0 kg
839,0 kg
990,0 kg
850,0 kg
395,0 kg
472,0 kg
697,0 kg
423,0 kg
306,0 kg
290,0 kg
53,0 kg

Odměnou nejlepším bude opět finanční příspěvek na výlet či exkurzi: 1. místo – 1.200,- Kč; 2. místo – 900,- Kč;
14.
3. místo – 600,- Kč; 4. místo – 400,- Kč a 5. místo – 200,- Kč. Na závěr školního roku budou vyhodnoceni a
odměněni i nejlepší sběrači v rámci jednotlivých tříd. Podmínkou je minimálně 100 kg doneseného papíru.
Celkem jsme již sebrali 34 860,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 114,30 kg! Pro porovnání
v loňském roce jsme měli sesbíráno 33.062,0 kg s průměrem 106,65 kg na žáka a zaměstnance. Dohromady jsme
k 15.4. také sesbírali 19.100 vybitých baterií (k 22.4.2010 to bylo 10.076).
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Jan Jansa (3.A)
9 802,0 kg
Jan Krejcar (3.A)
6 675,0 kg
Ondřej Toman (3.B)
1 922,0 kg
Bára Procházková (3.A)
1 060,0 kg
Tomáš Vrána (5.A)
990,0 kg
Tadeáš Haase (5.B)
850,0 kg
Daniela Maršíková (1.A)
839,0 kg
Michal Drejsl (9.A)
830,0 kg
Karolína Kopecká (8.A)
697,0 kg
Michaela Ševcová (9.A)
672,0 kg
Petr Čapek (9.A)
570,0 kg
Johanka Cachová (1.A)
551,0 kg
Tomáš Kuťák (1.A)
490,0 kg
Renata Galuščáková (4.A)
472,0 kg
Robin Grossmann (8.B)
423,0 kg
Jakub Dytrych (5.B)
416,0 kg
Kryštof Vojtěch (2.A)
395,0 kg
361,0 kg
Martin Křížek (2.A)

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

5 119 ks
4 290 ks
3 413 ks
2 690 ks
1 030 ks
419 ks
349 ks
333 ks
298 ks
245 ks
180 ks
172 ks

„Zemětřesení“ na vedoucích
místech. Tři sběrové aktivity
dostaly nového lídra soutěže.
Závěr bude velmi napínavý.

(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
Daniela Maršíková (1.A)
Jan Jansa (3.A)
Anna Marie Řeháková (3.B)
Tadeáš Haase (5.B)
Jan Krejcar (3.A)
Johanka Cachová (1.A)
Jan Frydrych (2.A)
Tomáš Vrána (5.A)
Daniel Marek (4.A)
Evelína Polová (1.A)
Jiří Rýdl (3.B)
Lukáš Čudka (5.A)
Leona Kubasová (1.A)
Matyáš Nývlt (3.B)

5 610 ks
5 380 ks
2 983 ks
2 220 ks
1 830 ks
1 569 ks
1 500 ks
1 488 ks
1 200 ks
1 117 ks
1 033 ks
1 032 ks
911 ks
750 ks

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

5 910 ks
5 101 ks
4 494 ks
3 300 ks
2 426 ks
1 393 ks
1 367 ks
1 130 ks
1 091 ks
1 044 ks
1 012 ks
1 009 ks
937 ks
860 ks

Dohromady jsme k 15.4. sesbírali 32.768 plastových lahví (k 22.4.2010 to bylo 19.507) a 40.286 plastových
kelímků (k 22.4.2010 to bylo 34.109).
Sběr plastových víček
Karolína Matysková (2.A) 37 480 ks
Jakub Dytrych (5.B)
32 700 ks
Jan Jansa (3.A)
32 605 ks
K. Jakubčaninová (1.A)
31 800 ks
Petr Rychlík (5.A)
23 600 ks
Ondřej Toman (3.B)
21 050 ks
Pavel Benko (3.A)
18 614 ks
Tadeáš Haase (5.B)
14 900 ks
Jiří Rýdl (3.B)
11 800 ks
Johanka Cachová (1.A)
11 168 ks
Jan Frydrych (2.A)
9 120 ks
Martin Křížek (2.A)
7 300 ks
Lenka Hrušková (3.A)
6 876 ks
Kryštof Vojtěch (2.A)
6 631 ks
Daniel Kadaník (6.A)
6 558 ks
Jan Krejcar (3.A)
6 542 ks
Filip Kuťka (9.B)
6 141 ks
Tomáš Vrána (5.A)
6 026 ks
Anna Skřivánková (3.A)
6 002 ks
Lucie Pospíšilová (4.A)
6 000 ks
Karolína Kopecká (8.A)
5 942 ks
Jiří Šťovíček (4.A)
5 842 ks
Veronika Hofmanová (9.A) 4 650 ks
Bára Procházková (3.A)
4 600 ks
Jiří Zákravský (7.A)
4 283 ks
Jan Roženský (4.A)
3 900 ks
Daniel Dolejška (8.A)
3 877 ks
Vojtěch Ott (3.B)
3 824 ks
Dominik Endlich (3.A)
3 490 ks
Petra Štefánková (7.A)
3 161 ks

Sběr kovových víček
Karolína Matysková (2.A) 250 000 ks
Jan Jansa (3.A)
120 622 ks
Jiří Rýdl (3.B)
27 300 ks
Ondřej Toman (3.B)
23 500 ks
Tadeáš Haase (5.B)
22 500 ks
Pavel Benko (3.A)
19 731 ks
Eliška Mesnerová (2.A)
15 670 ks
Jakub Dytrych (5.B)
15 400 ks
Kryštof Vojtěch (2.A)
14 993 ks
14 000 ks
Barbora Šrůtková (5.A)
Kateřina Šprincová (4.A) 12 286 ks
Jiří Zákravský (7.A)
11 374 ks
Tomáš Vrána (5.A)
11 256 ks
Filip Luštinec (3.A)
10 700 ks
Jakub Fejfar (8.B)
10 400 ks
Martin Staník (2.A)
8 050 ks
Daniela Maršíková (1.A)
7 550 ks
Ladislav Soukup (9.B)
7 532 ks
Matyáš Nývlt (3.B)
6 632 ks
Michal Černý (2.A)
4 519 ks
4 456 ks
Karolína Součková (3.A)
Leona Kubasová (1.A)
4 132 ks
Jan Krejcar (3.A)
4 104 ks
Aneta Staníková (7.A)
4 050 ks
Lenka Hrušková (3.A)
4 031 ks
Evelína Polová (1.A)
3 190 ks
Jan Roženský (4.A)
3 041 ks
Dominik Moronga (5.B)
3 000 ks
Miroslav Gabčan (1.A)
2 892 ks
Michaela Řeháková (8.A) 2 280 ks
Jiří Šťovíček (4.A)
1 873 ks

Dohromady jsme k 15.4. sesbírali 407.803 plastových víček (k 22.4.2010 to bylo 327.710) a 664.310
kovových víček (k 22.4.2010 to bylo 525.244).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

Tento týden byl skutečně celý ve znamení meziškolního zápolení. Nejen, že se žáci a žákyně 6.
ročníku utkali ve vybíjené, ale ve čtvrtek, 7. dubna, se jejich mladší kamarádi z 1. stupně sešli na ZŠ
Úpice – Lány, aby si to „rozdali“ v piškvorkách.
Největšího úspěchu dosáhla čtveřice z 5.A, Petr Rychlík, Vojta Kubec, Honza Jareiš, Tereza Jareišová, kteří svoji
kategorii ovládli. Honza Jareiš navíc skončil mezi jednotlivci na výborném 2. místě. Stejné umístění patří naší škole
i v celkovém hodnocení turnaje.
Nic to však nemění na faktu, že v hodnocení Grand Prix jsme na
1. místě. Vzhledem k tomu, že nás čeká již jen jedna soutěž,
nemůže nás nikdo překonat (účastní se 4 družstva – poslední
získává 1 bod). Všem děkujeme za vzornou reprezentaci!
(Šárka Paulusová ve spolupráci s Věrou Páslerovou)
Naši školu reprezentovali:
Kategorie 1. – 3. tříd
Michal Černý, Dominik Endlich, Jan Jansa, Matyáš Nývlt
Kategorie 4. tříd
Renata Galuščáková, Simona Knížová, Veronika Komůrková,
Martin Kroužel
Kategorie 5. tříd
Jan Jareiš, Tereza Jareišová, Vojtěch Kubec, Petr Rychlík

V pondělí 18. dubna se konalo v naší tělocvičně okrskové kolo v přehazované.
Dopoledne patřilo chlapcům. Musím jim přiznat velkou snahu o co nejlepší výsledek, ale svojí zbrklostí a
nepromyšleností akcí se připravili o daleko lepší umístění než je konečné 3. místo. Přesto chlapcům děkuji za
reprezentaci školy.
Výsledky naší chlapecké reprezentace:
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ Malé Svatoňovice 2 : 0 (30 : 12)
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší 1 : 1 (20 : 27)
ZŠ Bratří Čapků – Městské gymnázium a SOŠ Úpice 1 : 1 (29 : 31)
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ Úpice – Lány 0 : 2 (27 : 31)
Naše sestava: Lukáš Aman, David Beier, Petr Kábele, Martin Lacko, Pavel Růžička, Pavel Šrejber, David Vlček,
Petr Vlček, Jiří Zákravský, Ladislav Záliš
(Václav Král)
Pomalu se stává nemilou tradicí, že v meziškolních kláních v rámci poháru Grand Prix obsazujeme v kategorii
mladších žákyň zadní příčky. Výjimkou bohužel nebylo ani okrskové kolo v přehazované.
I přes veškerou snahu se děvčata nedokázala vyvarovat zbytečných chyb a obsadila opět poslední, páté místo.
Dívkám děkuji za reprezentaci.
Výsledky naší dívčí reprezentace:
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ Malé Svatoňovice 0 : 2 (14 : 30)
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší 0 : 2 (18 : 30)
ZŠ Bratří Čapků – Městské gymnázium a SOŠ Úpice 0 : 2 (14 : 30)
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ Úpice – Lány 0 : 2 (11 : 30)
Naše sestava: Kristýna Balcarová, Monika Billiová, Eliška Buryšková, Nicol Kadrmasová, Kateřina Knížová, Petra
Štefánková, Daniela Viková, Eliška Vodičková
(Šárka Paulusová)

V pátek 15. dubna 2011 odjela družstva chlapců a dívek na okresní kolo ve vybíjené, které se konalo na ZŠ R.
Frimla v Trutnově. Naši reprezentanti se snažili ze všech sil. V konečném součtu obsadily dívky krásné třetí místo
ze čtyř družstev a mohly se radovat z poháru. Chlapci vybojovali čtvrté místo ze sedmi družstev, což můžeme
považovat za velmi pěkný výsledek. Obě družstva ještě obdržela diplomy a sladké odměny.
Chlapcům i dívkám gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
(Jarmila Špůrová)

Družstvo dívek:
Andrea Čudková, Veronika Davidová, Eva Ferencová, Renata Galuščáková, Kamila Gottsteinová, Simona
Knížová, Barbora Müllerová, Anna Šimková, Kamila Šlechtová, Šárka Winklerová, Eliška Žlůvová
dívky
KOM
VDO
BČ
RF

KOM
4:8
6 : 14
12 : 10

VDO
8:4
7:8
1 : 10

BČ
14 : 6
8:7

RF
10 : 12
10 : 1
10 : 8

8 : 10

Body
2
2
1
1

Pořadí
1.
2.
3.
4.

KOM = ZŠ Komenského Trutnov
VDO = ZŠ V Domcích Trutnov
BČ = ZŠ Bratří Čapků Úpice
RF = ZŠ R. Frimla Trutnov

Družstvo chlapců:
Jakub Dytrych, Marián Ferenc, Tadeáš Haase, Jakub Kábele, Martin Kroužel, Vojtěch Kubec, Vít Levinský,
Ladislav Nyklíček, Tomáš Reichert, Petr Rychlík, Jaroslav Suchánek, Mikoláš Zajac
chlapci
MB
RF
RU
BČ
LÁ
VDO
BT

MB
8 : 11
7:9
8:7
3:9
5:7
7 : 11

RF
11 : 8
11 : 12
9 : 10
6 : 14
4 : 10
6 : 13

MB = ZŠ Mladé Buky
RF = ZŠ R. Frimla Trutnov
RU = ZŠ Rudník
BČ = ZŠ Bratří Čapků Úpice
LÁ = ZŠ Lánov
VDO = ZŠ V Domcích Trutnov
BT = ZŠ Bílá Třemešná

RU
9:7
12 : 11
12 : 17
9 : 11
8:9
6 : 13

BČ
7:8
10 : 9
17 : 12
6 : 13
11 : 8
1 : 12

LÁ
9:3
14 : 6
11 : 9
13 : 6
6:7
8 : 10

VDO
7:5
10 : 4
9:8
8 : 11
7:6
3 : 12

BT
11 : 7
13 : 6
13 : 6
12 : 1
10 : 8
12 : 3

Body
5
5
4
3
2
2
0

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Série o 3. místo:
LDN WYDLÁKOW – PEKELNÍ SATANI 2 : 0
(8 : 1, 10 : 0)
Finálová série:
FC STŘÍLÍME DO BRÁNY – UMÍME KLIČKY 1 : 1
(2 : 1, 1 : 2 po prodloužení)
Série se hrají na tři vítězné zápasy, další utkání proběhnou
27. dubna a 4. května.

Kanadské bodování vyřazovací části:
Z
B Br + A
1.
Martin Kubiček
5 20
15 + 5
2. – 3.
Viktor Kejzlar
5 16
12 + 4
Jan Soukup
5 16
12 + 4
4.
Lukáš Malínský
5 15
8+7
5.
Tomáš Hrouda
5 12
8+4
6.
Martin Nývlt
5 10
9+1
7.
Daniel Souček
5
7
5+2
8.
Vojtěch Levinský 5
3
2+1
9.
Ladislav Soukup
5
3
0+3
10. – 12. Tomáš Balcar
5
2
1+1
Michal Drejsl
5
2
1+1
Vít Levinský
5
2
1+1
13. – 17. Aleš Hübner
5
1
0+1
Filip Kunc
5
1
0+1
Zdeněk Ledvina
5
1
0+1
Pavel Sodomka
5
1
0+1
Jiří Zákravský
5
1
0+1
Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí
Počet nastřelených tyčí:
6 – LDN WYDLÁKOW
4 – FC STŘÍLÍME...
UMÍME KLIČKY...
Průměrný počet střel na 1 zápas:
18,60 – UMÍME KLIČKY...
16,00 – LDN WYDLÁKOW

STATISTIKY BRANKÁŘŮ:
Čisté konto po dobu
Počet vychytaných nul:
17 min – Ladislav Soukup
1 - Filip Kunc
12 min – Filip Kunc
Ladislav Soukup
9 min – Jan Vacek
Úspěšnost zásahů:
Prům. počet zásahů na 1 zápas:
80,77 % - Ladislav Soukup
16,50 – Jiří Zákravský
70,21 % - Jiří Zákravský
13,00 – Vít Levinský
70,00 % - Filip Kunc
10,50 – Otakar Bárta
51,22 % - Otakar Bárta
9,00 – Aleš Hübner
(v úspěšnosti jsou již jen brankáři, kteří odchytali aspoň 2 zápasy)

JE TO PRAVDA NEBO NE? – a) NE, b) ANO.
PATŘÍM MEZI NEJVĚTŠÍ ČECHY. ZNÁŠ MĚ? – c) KAREL ČAPEK
– tajenka: VYŠEHRADSKÝ
UMÍŠ SPOJIT PŘÍKLADY S VÝSLEDKY?
POZNÁŠ, O KTERÝ FILM SE JEDNÁ?
GARFIELD 2.
5x5
–
25
POZNÁŠ POHÁDKU?
32 – 27
–
5
PRINC BAJAJA.
32 : 8
–
4
EASTER CROSSROAD:
16 + 8
–
24
PANCAKE DAY.
(Martin Dytrych, Silvie Žďárská)

Pondělí, 2. května:
Úterý, 3. května:
Středa, 4. května:
Čtvrtek, 5. května:
Pátek, 6. května:
Pondělí, 9. května:
Úterý, 10. května:
Středa, 11. května:
Čtvrtek, 12. května:
Pátek, 13. května:
Pondělí, 16. května:
Úterý, 17. května:
Středa, 18. května:
Čtvrtek, 19. května:
Pátek, 20. května:
Pondělí, 23. května:
Úterý, 24. května:
Středa, 25. května:
Čtvrtek, 26. května:
Pátek, 27. května:
Pondělí, 30. května:
Úterý, 31. května:

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Sekaná svíčková, knedlík
Koláč s jablky
Francouzské brambory
Kovbojská pánev, opékaný brambor
Karlovarský guláš, těstoviny
Sýrové bramboráčky, zeleninový salát
Květákové smaženky, bramborová kaše
Milánské špagety
Kuřecí steak v mexické omáčce, rýže
Plněné bramborové knedlíky, zelí

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Šumavské nudle (uzenina, houby, pórek, sýr)
Masová haše, brambor
Moravský vrabec, chlupatý knedlík, zelí
Krupicová kaše s čokoládou
Opékaná klobása, čočka
Boloňská směs s hráškovou rýží
Rybí karbanátek, bramborová kaše
Hermelínové rizoto
Hovězí vařené, rajská omáčka, knedlík
Americké bramborové placičky s kečupem a sýrem

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Šunkové halušky se zelím
Vepřové na houbách, knedlík
Kuřecí prsa na másle s jablky, šťouchané brambory
Buchtičky s vanilkovým krémem
Italské těstoviny se zeleninou a vepřovým masem
Znojemská hovězí roštěná, rýže
Rybí prsty, bramborový salát
Cmunda (bramborák, uzené maso, zelí)
Masové krokety, bramborový knedlík, špenát
Rýžový nákyp s meruňkami

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Bratislavské vepřové plecko, knedlík
Plněné tortily
Marinovaná ryba, opékaný brambor
Domácí buchty
CHILLI CON CARNE (fazole, tři druhy masa, papriky, rajčata,...)
Bramborové krokety, špenát
Tyrolské brambory
Zapečené krůtí maso se zeleninou, bramborová kaše
Novohradský vepřový plátek, těstoviny
Žemlovka s jablky

1
2
1
2

-

Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka
Ovocné kynuté knedlíky
Segedínský závitek, bramborový knedlík
Zapékané těstoviny

Dobrou chuť!

Vybírání stravného na květen: čtvrtek 28. 4., pátek 29. 4. (7.30 – 11.30)
Cena obědů:

pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 22 obědů x 21 Kč = 462 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 22 obědů x 23 Kč = 506 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 22 obědů x 24 Kč = 528 Kč
pro veřejnost …………………….......... 22 obědů x 43 Kč = 946 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 23. 05. 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.

SOUTĚŽÍME
02. 05. - „Soutěž v poznávání dopravních značek“ (žáci 3. – 5. ročníku) ... více na 2. str.
09. 05. - „Běžíme po čtyřech“ (soutěž pro žáky 1. – 2. ročníku) ... více na 2. str.
16. 05. - Turnaj v piškvorkách pro žáky 6. – 9. ročníku ... více na 2. str.
16. 05. - Soutěž v „Silovém čtyřboji“ (od 14.30, chlapci, kategorie: podle ročníků)
ŘEKNĚTE: „SÝR!“
05. 05. - Fotografování tříd a skupinek žáků ... více na 2. str.
ROZESMÁTÝ SVĚT
05. 05. - Vyhodnocení výtvarné soutěže „Rozesmátý svět“ (pořadatel: ZŠ Bratří Čapků Úpice)
19. 05. - Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „Rozesmátý svět“ + předání diplomů a cen
(školní jídelna ZŠ Bratří Čapků, začátek v 9.45)
VZDĚLÁVÁME SE NA CESTÁCH
10. 05. - Exkurze 6.A do Harrachova a Rokytnice nad Jizerou
25. 05 - 28. 05. - Ekologický kurz žáků 9.A a 9.B (Chata Kamor, Pec pod Sněžkou) ... více na 2. str.
30. 05. - 03. 06. - Zájezd žáků 2. stupně – Paříž, Londýn 2011
bez termínu:
- Exkurze žáků 5.B do Hradce Králové
Exkurze školní družiny na pilu a do rybárny
VÝLETY DO HISTORIE
14. 05. - Historické odpoledne s Úpickými střelci k výročí 770 let od vpádu Tatarů do Úpice
(pořadatel: ZŠ Bratří Čapků, Školní a kulturní komise Města Úpice a Úpičtí střelci,
začátek ve 13.30 v areálu na Dlouhých Záhonech) ... více na 2. str.
16. 05. - Projekt „Holocaust“ pro žáky 9. ročníku ... více na 2. str.
ZAČÍNÁ OBDOBÍ ŠKOLNÍCH VÝLETŮ
20. 05. - Školní výlet 3.A a 3.B do Adršpachu
SPORTOVNÍ AKCE
06. 05. - Okresní kolo v malé kopané (Trutnov, od 8.00)
19. 05. - Okrskové kolo v běhu do vrchu (pořadatel: Městské Gymnázium a SOŠ Úpice, 13.30, žáci 6. – 9. roč.)
24. 05. - Kinderiáda
OSTATNÍ AKCE
03. 05. - Naučný pořad „Dravci“ v malé tělocvičně ZŠ Bratří Čapků
(od 10.00 žáci 1.A, 2.A, 3.B, od 11.15 žáci 3.A, 4.A, 5.A, 5.B; vstupné: 35 Kč)
11. 05. - Okresní kolo Zdravotnického víceboje (Trutnov, 8.00 – 12.00)
13. 05. - Termín pro odevzdání soutěžních kupónů ze školního časopisu
27. 05. - „Lotrandiáda“ (areál soc. centra. „Lotrando“, 10.00 – 17.00)
31. 05. - Vychází květnové číslo školního časopisu
PRAVIDELNÉ AKCE:
Florbalová liga chlapců – 04. 05., 18. 05.
Florbalová liga dívek – 03. 05., 17. 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)

