My, sedmáci, jsme měli
zajímavý projekt
„Den ve středověkém
městě“.

Celá škola měla
projekt „Voda“.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
8. ČÍSLO
10. ROČNÍKU (2011/2012)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE

Letos v pořadí už
třetí víkendovka pro
2. stupeň měla název
„The Voyager“.
Zvítězili jsme na okrskovém
kole v přehazované.

Konala se další,
tentokrát
Velikonoční tvořivá
dílna.
A mnoho dalšího ...

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

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

Základní škola Bratří Čapků vyhlašuje
6. ročník výtvarné soutěže

„ROZESMÁTÝ SVĚT“.
Své práce na téma „Žijeme olympiádou“
odevzdávejte přímo v naší škole nebo je zasílejte na adresu:
ZŠ Bratří Čapků, Komenského 151, 542 32 Úpice.
Organizátorkami akce jsou Mgr. Daniela Mikešová
a Mgr. Veronika Prouzová.
Kategorie soutěže:
kategorie dětí z mateřských škol do 4 let,
kategorie dětí z mateřských škol do 6 let,
kategorie žáků 1. a 2. ročníku základních škol
a kategorie žáků 3. – 5. ročníku základních škol.
Posledním termínem pro odevzdání prací je
30. duben 2012.
Na 4. – 5. května je pro žáky 2.A připravena
„Pohádková víkendovka“.
Součástí programu bude mimo jiné vystoupení úpických
loutkoherců či výlet povozem na Žaltman.
Pedagogický dozor zajistí Radka Řeháková,
Eva Prouzová a Veronika Prouzová.

Jako spolupořadatelé vás zveme
v pondělí 30. dubna 2012
na oslavy Filipojakubské noci.
Sraz čarodějnic a čarodějů bude v 18.00 na
Náměstí T.G.M. v Úpici, kde se také uskuteční
krátká vystoupení.
Průvod se poté přesune na Dlouhé Záhony, kde
se uskuteční další program.

Na 4. – 5. května je pro žáky 5.A
připravena víkendovka
„Jeden za všechny, všichni za jednoho“.
Na účastníky čekají hry a soutěže jak ve škole, tak i venku
Pondělí 28. května vyhlašujeme
„DNEM ŠÍLENÝCH ÚČESŮ“.
Přijďte v tento den do školy s nějakým
zajímavým účesem.
Hodnotit se bude jeho:
výška, barva a originalita.
Překvapte nás svým nápadem a budete
odměněni!
Na čtvrtek 17. 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.

Čtvrtek 29. března 2012 strávili naši žáci jednou nohou v
jiné historické epoše, když absolvovali projekt „Den ve
středověkém městě“. Výuka čítala šest hodin rozdělených
do tří tématických bloků.
První dva úkoly zněly: vytvořit návrh středověkého města a
napsat záznam do městské kroniky. První část se zdařila
dobře, všechny dvojice vypracovaly plány měst obehnaných
hradbami a vybavených nutnou dobovou „infrastrukturou“.
Psaní do kroniky se ukázalo býti obtížnějším. Překvapivě
tomu tak nebylo kvůli nedostatku nápadů, problém
představovalo psaní násadkovými pery, které ale nakonec
všichni zvládli.

Další blok vyplnil pan Daniel Richter s programem
„Stříbrný král“. Dobrovolníky oblékl do oděvů sedláka,
selky, rytíře – civilisty a rytíře – bojovníka a vybavil je
potřebnými nástroji a zbraněmi. Se žáky si povídal o
tehdejším životním stylu, často pokládal všetečné otázky,
jež však naše žáky nijak nezaskočily. Poté sedmáci hádali
věci, jež bylo možno zakoupit na středověkém tržišti.
Během poslední části dne si děti vyzkoušely dobová řemesla
– na vlastní ruce si pod vedením naší bývalé kolegyně paní
Alice Ludvíkové při výrobě náramků či květinky vyzkoušeli
drátkování, při výrobě vlněného andílka a míčku se naučily
techniku suchého i mokrého plstění.
Velmi děkuji paní Ludvíkové a panu Richterovi za
lektorování, paní učitelce Mikešové za pomoc s organizací,
paní učitelce Pulkrábkové a panu učiteli Královi za
zapůjčení výtvarných pomůcek a nářadí a žákům 7.A za
pěknou práci.
(Renata Kafková)

Poslední záchvěvy zimy, jaro se probouzí a s ním přicházejí velikonoční svátky, oslava Ježíšova zmrtvýchvstání.
Vzduch prosycený zemitými vůněmi vlil energii i tam, kde bychom ji už nečekali a jako věčné perpetum mobile je
tu zázrak nového života, který je třeba oslavit. Podáním ruky, úsměvem, sdílenou radostí, společnou činností.

Ti, kteří měli v první aprílové úterý chuť vytvořit si se
svými ratolestmi velikonoční dekoraci, ozdobit perníček,
přáníčko, zápich, či uplést pomlázku nebo se jen podívat
na techniku paličkování, přišli na již tradiční tvůrčí dílnu,
kde na sedmdesát dětských účastníků čekalo kolem deseti
stanovišť, tentokrát nejen z řad učitelů prvního stupně.
Děti si přišly na své nejen spoustou krásných výrobků a
tvůrčím procesem, ale i nezbytnou drobnou sladkostí. Ani
dospělým nebyla při téměř tříhodinovém pracovním
maratonu u dobré kávy ze školní jídelny dlouhá chvíle.
Snad se všem, kteří se našeho tvořeníčka zúčastnili, tato
akce líbila.
(Daniela Mikešová)

Ošetřování různých poranění, překážková dráha, hod na cíl, otázky s dopravní tematikou nebo poznávání léčivých
bylin. Tak to všechno bylo náplní již druhé Zdravotnické víkendovky, která se na naší škole konala 13. – 14. dubna
2012. Zúčastnilo se jí 14 dětí z I. a II. stupně, které od února navštěvují zdravotnický kroužek.

Na začátku víkendovky byli všichni účastníci rozděleni do tří skupin podle věku. V těchto skupinách plnili výše
zmíněné úkoly, které byly vyhodnocovány a odměňovány drobnými sladkostmi. Při víkendovce nemohla chybět ani
tradiční noční hra, která se tentokrát odehrávala venku, hledání pokladu a výborné jídlo.
Podle reakcí dětí si myslím, že si víkendovku užily. Chtěla bych poděkovat nejen dětem za vzorné chování a
bezproblémový průběh víkendovky, ale také paní učitelce Jansové, která s námi na víkendovce byla.
Doufejme, že děti své znalosti a dovednosti zúročí na Zdravotnickém víceboji, který se letos koná ve středu 25.
dubna 2012.
(Šárka Paulusová)

Chcete vědět něco o Vesmíru, planetách Sluneční
soustavy nebo samotném Slunci? Neváhejte a
navštivte zdejší hvězdárnu, stejně jako to udělalo
v pondělí, 23. dubna 2012, 40 dětí ze školní družiny
se svými vychovatelkami.
Na hvězdárnu se vydali hned po obědě. Nejprve si
v přednáškovém sále poslechli zajímavou přednášku
o planetách, poté zhlédli neméně zajímavý film o
Slunci a slunečních erupcích. V kopuli hvězdárny se
děti dozvěděly o tom, že je zdraví nebezpečné
koukat do sluníčka, neboť sluneční záření má velkou
sílu. Aby tomu školáci skutečně uvěřili, byl jim
předveden zajímavý pokus. Pan průvodce
nasměroval dalekohled na sluníčko. Na opačné
straně dalekohledu přidržel papír. A skutečně.
Sluníčko svoji intenzitou papír propálilo.
Pak už každý mohl skutečně dalekohled vyzkoušet a to venku před hvězdárnou. Děti pozorovaly šišky a zkoušely
odhadnout, jak moc jim je dalekohled přiblíží.
Návštěva hvězdárny byla velmi zajímavá a poutavá. Děkujeme za ochotu a vstřícné jednání.
(Šárka Paulusová)

Dne 17. dubna 2012 se v Hradci Králové konalo krajské kolo v recitaci. Naši školu reprezentovala Tereza
Seidelová, která se na svoje vystoupení velmi svědomitě připravovala. Přestože se jí nepodařilo získat postupové
místo, její vystoupení bylo pěkné. Terezko, děkuji za vzornou přípravu a přeji Ti mnoho úspěchů na Tvé další
cestě za vzděláním. Ať se Ti v životě daří.
(Petra Báčová)

1.
2.
3. – 4.

Vít Levinský (6.A)
Tereza Seidelová (9.A)
Pavel Růžička (7.A)
Eliška Vodičková (7.A)
5.
Radim Kejzlar (8.A)
6.
Kateřina Jursíková (9.B)
7. – 8.
Kateřina Knížová (7.A)
Martin Kubiček (9.A)
9. – 10. Diana Neureiterová (7.A)
Nika Vojnarová (7.A)
11.
Kristýna Balcarová (8.A)
12.
Daniel Dolejška (9.A)
13. – 15. Otakar Bárta (7.A)
Jakub Riedl (7.A)
Petr Rychlík (6.A)
16. – 17. Karolína Fingrová (9.B)
Michaela Müllerová (7.A)
18.
Tereza Jareišová (6.A)
19.
Tomáš Balcar (8.A)
20. – 24. Lukáš Čudka (6.A)
Kamila Kostovská (6.A)
Lucie Pospíšilová (7.A)
Daniel Souček (9.B)
Šárka Winklerová (6.A)
25.
David Wajsar (8.A)

90 b.
46 b.
43 b.
43 b.
37 b.
26 b.
25 b.
25 b.
21 b.
21 b.
19 b.
16 b.
15 b.
15 b.
15 b.
14 b.
14 b.
12 b.
11 b.
10 b.
10 b.
10 b.
10 b.
10 b.
9 b.

(výsledky soutěže připravil Martin Zakouřil)

26. – 29. Lukáš Aman (7.A)
8 b.
Eliška Buryšková (8.A) 8 b.
Daniel Kadaník (7.A)
8 b.
Jaroslav Suchánek (6.A) 8 b.
30. – 33. Petr Formánek (7.A)
7 b.
Jakub Hájek (6.A)
7 b.
Jan Jareiš (6.A)
7 b.
Andrea Pátrová (7.A)
7 b.
34. – 38. Veronika Davidová (6.A) 6 b.
Petr Dufek (6.A)
6 b.
Lenka Kejzlarová (6.A) 6 b.
Daniel Špinler (7.A)
6 b.
David Vlček (8.A)
6 b.
39. – 43. Jakub Fejfar (9.B)
4 b.
Robin Grossmann (9.B) 4 b.
Kristýna Machová (9.B) 4 b.
Aneta Staníková (8.A) 4 b.
Pavel Šrejber (8.A)
4 b.
44. – 52. Monika Billiová (7.A)
3 b.
Kamila Grundová (9.B) 3 b.
Nicol Kadrmasová (8.A) 3 b.
Lucie Komárková (9.A) 3 b.
Karolína Kopecká (9.A) 3 b.
Kristýna Korubová (7.A) 3 b.
Martin Lacko (7.A)
3 b.
Matouš Tremer (8.A)
3 b.
Petr Vodák (8.A)
3 b.

Jde cestovatel jihoamerickou džunglí a obklíčí ho domorodci. On na ně kouká, vidí ty napražené oštěpy a šípy,
povzdechne si a povídá: „Jo, tak teď jsem v háji!“ Najednou se vedle něj objeví anděl a říká mu: „Ne, nejsi. Seber
ten velký kámen a vší silou s ním prašti do hlavy jejich náčelníka.“ Cestovatel to udělá, náčelník padne mrtev na
zem a anděl povídá: „Teď jsi teprve v háji!“
Starší skotští manželé jsou v restauraci. Objednají si, číšník přinese jídlo, popřeje dobrou chuť a odejde. Po chvíli
jde kolem a vidí, že večeří jen muž. „Je něco v nepořádku, madam?“ zeptá se. „Ale ne“, odpoví žena. „Já jenom
čekám, až Mac dojí a půjčí mi zuby!“
U lesa sedí medvěd, lišák a ježek. Hrají karty, medvěd rozdává a říká: „Jestli tady bude „NĚKDO“ podvádět, tak
dostane přes tu hnusnou zrzavou tlamu!“
Ptá se kamarád kamaráda na pohřbu: „Jakže umřela ta tvoje tchýně?“ „Otrávila se houbami.“ „A jak to, že má
rozbité zuby?“ „Bránila se mrcha.“
Víte, jak vypadá pravý Somálský hamburger? Dva lístky na chleba a mezi nimi lístek na maso.

1)

2)

Vtipné texty napište na výherní kupón a můžete vyhrát!
Víte jak se řekne čínsky fotbalista? Ťan! A víte jak se řekne čínsky špatný fotbalista? Spar-Ťan!
Muž se dostane do letadla a zjistí, že byl posazen vedle roztomilé blondýnky. Okamžitě se k ní otočí a udělá první
krok: „Víte“, říká, „slyšel jsem, že let lépe utíká, pokud se dáte do hovoru se společným pasažérem. Pojďme si tedy
povídat.“ Blondýna, která si zrovna otevřela knihu, ji pomalu zavře a řekne muži: „A o čem byste se chtěl bavit?“
„Hmm, nevím,“ řekne muž. „Což takhle nukleární energie?“ „OK,“ řekne blondýna. „To by mohlo být zajímavé
téma. Ale nejdříve mi dovolte se na něco zeptat jako první. Kůň, kráva i jelen jedí to samé - trávu. Nicméně jelen
vyloučí malé kuličky, kráva placatou koblihu a kůň vdolek ze suchých hovínek. Proč si myslíte, že to tak je?“ Muž
je ohromen. Až nakonec odpoví: „Nemám nejmenší tušení.“ „Tak mi řekněte,“ odvětí blondýna, „jak je možné, že
se cítíte kvalifikovaným pro diskusi o nukleární energii, když nevíte nic ani o hov**!“
Letí černoch, Japonec, Rus a Američan. Porouchá se jim jeden motor a musí jednoho vyhodit. Američan říká: „Tak
vyhodíme černocha!“ Rus na to: „To ne, my Rusové nejsme rasisti. Každému z vás dám otázku a kdo odpoví
správně, může tady zůstat.“ Nejdřív se ptá Japonce: „Jaká byla největší námořní katastrofa?“ Japonec říká:
„Titanic!“ „Správně!“ Pak se ptá Američana: „Kolik lidí tam umřelo?“ „Asi 1400.“ „Správně!“ A nakonec se zeptá
Rus černocha: „A ty nám je všechny vyjmenuj!“
Dva policisté neměli kde bydlet, a tak si koupili dva vyřazené vagóny. „Já to mám celkem dobré,“ povídá první, „ale
mám na vagóně napsáno nekuřáci, a tak musím chodit kouřit ven.“ „Ty se máš,“ říká na to druhý, „to já mám na
záchodě cedulku ,,Používejte jen za jízdy“ a než ten vagón roztlačím, tak to většinou neudržím!“
Inzerát ukrajinské cestovní kanceláře: PŘIJEĎTE I VY K NÁM NA UKRAJINU, VAŠE AUTO UŽ TADY JE!
(stránku připravila Aneta Staníková)

Čtvrtek 19. dubna byl na naší škole vyhrazen pro v pořadí
již druhý letošní celoškolní projekt. Tentokrát jsme již
popáté 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.
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
za noc při kapajícím kohoutku
7. ročník (žáci rozděleni do tří 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“
nebezpečí na horách, 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

Děti z 1.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.
(Daniela Mikešová)

Do přírody se vydali i žáci 1.B, druháci a čtvrťáci. Jejich
cílem bylo vyčistit nejbližší okolí školy od odpadků, které
do přírody nepatří. Čistili les směrem k Velbabě. Než
vyrazili ven, plnili s paní učitelkou různé ekologické
úkoly, týkající se třídění odpadu.
(Eva Prouzová)

VOCABULARY – „M“
MOTHER – matka
MOUSE – myš
MELT – roztát
MONEY – peníze
MONSTER – příšera
MOLE – krtek
MONTH-měsíc (kalendářní) MATHS – matematika
MACHINE – stroj
MAGAZINE-časopis
MOON – měsíc (na obloze) MOTORBIKE-motorka
MEADOW – louka
MONKEY- opice
MEET – potkat
MALE - sameček

PUZZLE 1 – something to eat (něco k jídlu)

POZOR!!! MOUSE = jednotné číslo
MICE = množné číslo
PUZZLE 2 – where we travel
(kam můžeme cestovat)
sameček, měsíc (na obloze),
roztát, opice, myš, krtek
E S U O M M
L N O E T U
A O L N L T
M O N K E Y
M M A I M N
(vyhledej v osmisměrce anglická
slova k těmto českým a zbytek
písmen tvoří tajenku)
__ __ __ __ __ __ __ __

vodorovně
1. peníze
2. měsíc (kalendářní)
4. příšera
5. louka
6. stroj
7. matka
svisle
1. matematika
3. potkat
4. časopis

PUZZLE 3
(písmenka v šedých
polích tvoří tajenku)
Jak se řekne dálnice????
__ __ __ __ __ __ __ __

MOTORBIKE
MONKEY
DOPLŇ CHYBĚJÍCÍ PÍSMENKA

M __ G __ __ I __ __
M __ __ T

M __ L __

M __ N __ __

M __ O __

M __ __ __ O __

M I __ __
(stránku připravila Silvie Žďárská)

Jejich více než půl roku svědomité práce před kamerami vyústilo ve 23 dílů na místní poměry velmi oblíbeného
seriálu „Mazlíček“. Jeho jednotlivé díly sledovaly stovky ba tisíce diváků jak u televizí, tak i na internetu. O takové
reklamě, jakou nám holky udělaly, jsme si do té doby mohli nechat jenom zdát.
(Martin Dytrych)
Holky, díky! Byly jste skvělé! Byla radost s vámi spolupracovat! (A doufám, že ještě bude...)
P.S.: A jak to prožívaly holky? Na to sem se jich dovolil zeptat...
Verčo, co tě napadlo jako první, když ses
dozvěděla, že budeš natáčet pořad „Mazlíček“?
No, měla jsem ohromnou radost, už jen kvůli tomu,
že zvířátka miluju. ;)
Na poslední chvíli jsme po domluvě změnili model
pořadu a přidali k tobě ještě jednu redaktorku.
Proč sis vybrala zrovna Anetu?
Anetu jsem sledovala na Blahovce TV a zdála se mi
ze všech asi nejlepší. ;) Jinak Aneta se skvěle
přizpůsobuje a to je taky hodně důležité.
Jak se ti s ní pracovalo?
Myslím, že to bylo super a že jsme si to užily.
Natočily jste 23 dílů v různých prostředích. Který
díl se ti líbil nejvíc?
To se takhle nedá říci, každý byl jiný a tím pádem
jinak zajímavý.
Které z natáčených zvířátek by sis okamžitě vzala
domů a ze kterého jsi naopak neměla „dobrý
pocit“?
Hned bych si domů vzala papouška. A přímo
PŘÍŠERNÝ pocit jsem měla z hadů a pavouků. ;)
Mazlíček měl úspěch a tak se už veřejně šušká, že
je pro vás dvě připravován další pořad. Prozradíš
čtenářům, o co se bude jednat v tomto případě?
Bude to pořad zaměřený na zdravovědu. Myslím, že
by to mohlo být zajímavé.

Na tomto místě bych chtěl poděkovat i všem jejich
sponzorům. Bylo jich opravdu hodně. Momentálně je
jejich hlavním sponzorem firma Orelsoft.

Jestli hledáte gamehosting, webhosting nebo internet už od
189 Kč, tak jste na správné adrese. Stačí se podívat na
www.orelsoft.cz

Aneto, zaskočil jsem tě moc, když jsem ti 31. srpna
loňského roku zavolal a zeptal se tě, jestli bys
s námi
chtěla
spolupracovat
na
pořadu
„Mazlíček“?
Zaskočil je slabé slovo! Ze začátku jsem vůbec
nevěřila tomu, že jste mi to opravdu nabídl. Ale pak
jsem pochopila, že to asi sranda nebude.
Tvé první natáčení pro Televizi JS se tak odehrálo
před třemi televizními kamerami a navíc pod
vedením Jiřího Středy. Byla jsi hodně nervózní?
Nervózní jsem byla hlavně před natáčením. Ale když
už jsem se rozpovídala na kameru, tak to ze mě
spadlo.
Jak se ti spolupracovalo s Verčou a vůbec s celým
realizačním týmem?
Verča je strašně hodná, kamarádská a chytrá holka,
takže se mi s ní spolupracovalo skvěle. A se zbytkem
týmu to samé. Snad při každém natáčení jsme se
něčemu zasmáli.
Podělila by ses se čtenáři o nějaký legrační zážitek
z natáčení?
Zážitků byla spousta, ale mezi nejlepšími bylo to, jak
nám utekl gekončík a všichni ho chytali po celé
místnosti. Nebo taky natáčení se suchozemskou
želvou, která se celá pokadila :D
Které z natáčených zvířátek by sis okamžitě vzala
domů?
Domů bych si vzala bez váhání chameleona
jemenského a agamu vousatou, ale bohužel se mi
nepovedlo přesvědčit mamku :D
Mazlíček měl značný úspěch. Pro tebe to znamená
další nabídku na spolupráci s Televizí JS. Co na to
říkáš?
Já jsem popravdě vůbec nečekala takový úspěch!
Jsem za to strašně ráda. Z další spolupráce bych určitě
byla šťastná a přijala bych ji. Je to neuvěřitelná
zkušenost a zážitek.

The Voyager znamená v překladu cestovatel
(objevitel) po moři. Od letošních velikonočních
prázdnin je však toto slovo také synonymem pro
další z víkendovek ZŠ Bratří Čapků.
Přesně ve čtvrtek v 16.00 jsme vypluli na 42
hodinovou plavbu po imaginárním oceánu. Cestou
jsme zastavovali na ostrovech, kde jsme plnili
různé úkoly.
Všech 24 účastníků program hravě zvládlo a mně
nezbývá, než jim poděkovat za jejich perfektní
chování. Bavil jsem se dobře a doufám, že vy taky.
Na závěr bych chtěl poděkovat Dominice Křížové,
Nikole Křížové a Anetě Staníkové. Holky, moc jste
mi pomohly! Díky!
(Martin Dytrych)

ČTVRTEK 5. DUBNA 2012
16.00 - 16.30 = Vyplouváme
Sopečný ostrov
16.30 - 17.00 = Nejlepší fotky a videa na téma „Sopky“
17.00 - 17.30 = 1. soutěž „Faktoru víkendovky“
Cestovatelé se baví na palubě
17.30 - 18.00 = Soutěž jednotlivců „Zavařovací gumy“
Ostrov Royal
18.00 - 19.00 = 2. soutěž „Faktoru víkendovky“
Večeře + hlavní večerní program
19.00 - 19.30 = Večeře (špagety s kuřecím masem, pití)
19.30 - 21.00 = „Návrat do 70. a 80. let 20 st.“
Bankéřský ostrov
21.00 - 21.30 = 3. soutěž „Faktoru víkendovky“
Cestovatelé se baví na palubě
21.30 - 22.00 = Soutěž „Nejlepší parodie“
Tequila ostrov
22.00 - 22.30 = 4. soutěž „Faktoru víkendovky“
Stezka odvahy + příprava spaní
22.30 - 23.30 = Stezka odvahy
PÁTEK 6. DUBNA 2012:
08.00 - 08.30 = Budíček, ranní hygiena, úklid spaní
08.30 - 09.00 = Snídaně
Ostrov zločinců
09.00 - 09.30 = Nejznámější zločinci
09.30 - 10.00 = 5. soutěž „Faktoru víkendovky“
Cestovatelé se baví na palubě
10.00 - 10.30 = Soutěž „Se sirkami na flašku“
Ostrov naruby
10.30 - 11.30 = Zážitková akce „Ona je on“
Ostrov střihačů
11.30 - 12.00 = 6. soutěž „Faktoru víkendovky“
12.00 - 12.30 = 7. soutěž „Faktoru víkendovky“
Oběd + odpočinek
12.30 - 14.00 = Oběd (čína z kuřecího masa, rýže, pití)
Závodní ostrov
14.00 - 14.30 = 8. soutěž „Faktoru víkendovky“
Cestovatelé se baví na palubě
14.30 - 15.00 = Soutěž jednotlivců „Slepý kuchař“
Ostrov žroutů
15.00 - 15.30 = Největší jedlíci + světové rekordy
15.30 - 16.00 = 9. soutěž „Faktoru víkendovky“

16.00 - 16.30 = Soutěž „S jablkem se běhá líp!“
Cestovatelé se baví na palubě
16.30 - 17.00 = Soutěž jednotlivců „Jezdci“
Nepořádný ostrov
17.00 - 17.30 = 10. soutěž „Faktoru víkendovky“
Cestovatelé se baví na palubě
17.30 - 18.00 = Soutěž jednotlivců
„Večer dlouhých nožů“
Večeře + hlavní večerní program
18.00 - 19.30 = Natáčení Televize JS
19.30 - 20.30 = Večeře
(kuřecí plátek se šunkou a
sýrem, brambory, pití)
Ostrov „milých“ zvířátek
20.30 - 21.00 = 11. soutěž „Faktoru víkendovky“
21.00 - 21.30 = Soutěž jednotlivců „Bitva červů“
21.30 - 22.00 = 12. soutěž „Faktoru víkendovky“
SOBOTA 7. DUBNA 2012:
08.00 - 08.30 = Budíček, ranní hygiena
08.30 - 09.00 = Snídaně
09.00 - 10.00 = Vyhodnocení víkendovky, úklid
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Soutěže „Faktoru víkendovky“
1. soutěž: Výbuch sopky
2. soutěž: Pevnost Royal
3. soutěž: Kup a sháněj
4. soutěž: Tequila běh
5. soutěž: Najdi svého zločince
6. soutěž: Jednobarevný sendvič
7. soutěž: Sestav dle čínského návodu
8. soutěž: Od brady pod bradu
9. soutěž: Pudink
10. soutěž: Binec
11. soutěž: Létající ryby
12. soutěž: Veverky rády oříšky
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MODŘÍ:
Lenka Kejzlarová, Kateřina Morávková, Michaela Müllerová,
Diana Neureiterová, Lucie Pospíšilová, Šárka Winklerová
ORANŽOVÍ:
Eliška Buryšková, Radim Kejzlar, Martin Kubiček, Pavel Růžička,
Nika Vojnarová, Ladislav Záliš
ZELENÍ
Tomáš Balcar, Zdeněk Čudka, Veronika Davidová, Daniel Dolejška,
Jakub Dytrych, David Vlček
ŽLUTÍ:
Nicol Kadrmasová, Dominika Křížová, Nikola Křížová,
Aneta Staníková, Pavel Šrejber, Lukas Štěpánský

Vítězové dalších soutěží: Pavel Šrejber (Zavařovací gumy), Martin Kubiček a Kateřina Morávková (Se sirkami
na flašku), Diana Neureiterová (Slepý kuchař), Daniel Dolejška a Martin Kubiček (S jablkem se běhá líp), Aneta
Staníková a Tomáš Balcar (Jezdci), Martin Kubiček (Tlustý chroust), ŽLUTÍ (parodie)
,,The Voyager“ - doslovný překlad objevitel po moři, neboli také název naší další víkendovky. S nápadem přišel pan
učitel Dytrych a opět se bylo čemu smát a rozhodně i divit. Jako tradičně byla součástí soutěž ,,Faktor víkendovky“
se šílenými a vtipnými soutěžemi. K nejzajímavějším patřila například ta, ve které jsme si předávali tenisák, který
jsme měli pod bradou dalším lidem pod bradu, nebo tequila běh (ovšem bez tequily), ze kterého se nám pěkně
motaly hlavy.
Opět byly připraveny i prožitkové akce, a to ,,Ona je on“ a ,,Návrat do 70. a 80. let“. V rámci víkendovky jsme
,,pluli“ a navštěvovali různé ostrovy se soutěžemi, prezentacemi na interaktivní tabuli, filmy a aktivitami. Za zmínku
stojí jistě i legrace při soutěži ,,tlustý chroust“, kde jsme si do pusy doslova rvali marschmellow bonbony a říkali
větu tlustý chroust (rekord byl myslím 15 bonbonů). Na závěr bych chtěla jako tradičně poděkovat paní učitelce
Věře Nývltové, panu zástupci Martinu Dytrychovi a jeho manželce Petře Dytrychové za skvělé dvě noci, zábavu,
trpělivost a výborné jídlo.
(Aneta Staníková)

Jako první popsal princip oscilace magnetronu profesor
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze Augustin
Žáček. Využití zahřívání potravin tímto principem objevil Percy
Spencer v roce 1946. První mikrovlnná trouba byla vyvinuta v
USA koncem 40. let 20. století. V roce 1947 uvedla firma
Raytheon na trh první komerčně využitelnou mikrovlnnou
troubu. Ta byla téměř dva metry vysoká, vážila kolem 400
kilogramů a stála 3000 dolarů. Vysloužila si přezdívku Radar
range. Tyto první výrobky se používaly výlučně v restauracích,
jídelních vagonech a oceánských parnících, tedy všude tam, kde
bylo třeba rychle ohřát velká množství jídel.
První trouby určené pro domácnosti se však v prodeji objevily až
v roce 1955. Stály kolem 1300 dolarů, ale stále byly pro
průměrnou kuchyni velmi objemné. Díky japonskému vývoji
menších magnetronů se první skutečně kompaktní mikrovlnky
objevily až v roce 1967, tehdy stály těsně pod 500 dolarů. Od té
doby se použití mikrovlnné trouby značně rozšířilo a doznala
také několika technických vylepšení.
Nápad vznikl velmi náhodně. Jeden vědec experimentoval s rozhlasovými
vlnami a všiml si přitom, že mu taje tabulka čokolády. Domyslel si, že
rozhlasové vlny by mohly uvařit jídlo a začal pracovat na vynálezu mikrovlnné
trouby. Po druhé světové válce se do rukou spojenců dostaly tajné výzkumy
mikrovlnných trub, které za války prováděli Němci. Dokumenty a pár
zkušebních vzorků se dostaly jak k oddílům USA, tak i k Rusům. Nakonec
bylo provedeno několik výzkumů, při kterých se ukázalo, že mikrovlnky mají
velice negativní vliv na potraviny a dokonce i na lidský organismus, a vynález
byl zakázán. V USA se ale mikrovlnky ihned dostaly do prodeje a byly
propagovány i přes upozornění lékařů na jejích negativní vliv na zdraví.
Pojďme se tedy podívat, čím je tak škodlivá. Žádná dodnes dostupná studie
nepotvrdila jiné účinky mikrovln na jídlo než tepelné. K tomu, aby např. došlo
k změně molekul „jídla“, je potřeba ionizace a ionizující záření. Mikrovlnné
záření je však zářením neionizujícím. Při ohřívání jídla dochází k degradaci
vitamínů či aminokyselin. K těmto změnám však dochází i při ohřevu
konvenčními metodami.
Na soutěžní kupón napište, ve kterém roce se objevily na trhu první mikrovlnné trouby určené pro
domácnost! Ten z vás, kdo uhádne nebo bude nejblíže, vyhraje cenu!

Proč v mikrovlnce vybuchují vejce?
Vysvětlení teorie vybuchujících vajec tvrdící, že je to ukázka škodlivosti
na pokrm a člověka, je prosté. Objem vody a objem vodní páry,
pocházející z totožného množství vody, je velice odlišný. Pára má
několikrát větší objem, a proto dochází k expanzi, následnému úniku a
proražení skořápky vajíčka. Působení mikrovln (vysokofrekvenčního
pole) na člověka má také pouze tepelné účinky. Jediný prokázaný efekt je
ohřátí tkáně.
Jak se liší ohřívání potravin v mikrovlnce od ohřívání v tlakovém hrnci či
v elektrické troubě?
Podstatou vaření v mikrovlnce je pohlcování mikrovln. Většina potravin
obsahuje velké množství vody, která pohlcuje mikrovlnné záření a potravina se
rychle zahřívá. Oproti klasickému vaření je zde jeden podstatný rozdíl. V
tlakovém hrnci nebo v elektrické troubě se jídlo zahřívá postupně směrem od
povrchu dovnitř. V mikrovlnné troubě se potravina prohřívá současně v celém
svém objemu.
(stránku připravil David Vlček z 9.B)

Pospojuj čísla od 1 do 10, jak jdou za sebou, a domaluj
obrázek. Pak si ho můžeš vybarvit. Co vznikne?

Dokážeš projít bludištěm až k ohni?

Má zavalité tělo s velkou hlavou a s široce rozevíratelnou tlamou. Má
krátké, sloupovité nohy se čtyřmi prsty. Mezi prsty má krátkou plovací
blánu. Protože tráví většinu času ve vodě (zhruba 18 hodin denně) má
uzavíratelné ušní boltce a nozdry. Má také velmi nápadné zuby.
Je to vegetarián, který ve stádech o 15 – 20 kusech obývá africké řeky a
sladkovodní jezera.
Je považován za jedno z nejnebezpečnějších afrických zvířat. Zabije prý
ročně více lidí než krokodýl.
Pokud si nejste ještě jisti, nabízíme vám tyto možnosti:
a) Hroch obojživelný
b) Nosorožec dvourohý
c) Kapybara

Na koupališti: „Co ta rýha na břiše - slepé střevo?“ „Ne, to mi jen máma udělala fixkou čárku, pokaď smím do
vody!“
Jednou takhle odjede maminka na dva dny pryč a malinkého synka dostane na starosti tatínek. Po dvou dnech se
maminka vrátí a vidí, že tatínek právě maličkého koupe. Ale dělá to nějak divně - drží ho za nohu a namáčí ho do
vaničky hlavičkou napřed. Maminka přiskočí a vytrhne dítě ze spárů otce: „To musíš takhle! Podržíš ho pod
hlavičkou, pod zadečkem a opatrně ho položíš do vody!“ „To víš, že jo, a opařím si ruce...“
Potkají se dva policajti a jeden se ptá: „Proč jsi tak smutný?“ „Víš, zemřel mi dědeček, zdědil jsem po něm velké
pole a nevím, co s ním.“ Tak na první třetinu dej brambory, na druhou kukuřici a na třetí slepice.“ Po roce:
„Brambory a kukuřici mám ty největší v České republice, ale ty slepice jsem zakopal asi moc hluboko!“
Víte, proč nemůže blondýnka letět přes Bermudský trojúhelník? Mohly by se jí ztratit šminky...

V současnosti je brankářem anglické Chelsea FC a české fotbalové reprezentace,
za kterou hraje i jako kapitán. Předtím hrál v týmech Viktoria Plzeň, Chmel
Blšany, Sparta Praha a Stade Rennais FC.
V červnu 2003 se oženil se svou dlouholetou přítelkyní Martinou Dolejšovou,
spolužačkou ze Sportovního gymnázia v Plzni, se kterou má dceru Adélku a syna
Damiána, žijí v rodinném domku kousek od Londýna s labradorem Maxem.
Je všeobecně považován za jednoho z nejlepších brankářů na světě. V roce 2005
byl dokonce vyhlášen nejlepším brankářem světa.
Přesně 14. října 2006, utrpěl frakturu lebky při střetu se Stephenem Huntem. Od
té doby nosí při utkáních na hlavě ochrannou helmu.
Pokud znáte jeho jméno, napište ho na soutěžní kupón.

(stránku připravili Aneta Staníková a Martin Dytrych)

Ve čtvrtek 12. dubna 2012 pokračovala po více než týdnu meziškolní soutěž o pohár Grand Prix, tentokráte turnajem
v přehazované.
Dopoledne se představila děvčata. U našich reprezentantek jsme mohli vidět neuvěřitelné výkyvy ve výkonnosti,
kdy v jednom setu podaly výborný, obětavý výkon a v druhém naopak díky hrubým chybám výrazně prohrály. Dvě
prohry a dvě remízy nás nakonec odsunuly až na pomyslnou „bramborovou“ medaili. Nutno říci, že v celkovém
součtu jsme měli štěstí, neboť jsme páté gymnázium porazili díky lepšímu skóre o pouhý jeden bod.
Děkuji všem našim reprezentantkám a doufám, že se z dnešního turnaje poučí a podobné výkonnostní „skoky“ se
nebudou opakovat.
(Šárka Paulusová)
Sestava:
Monika Billiová, Veronika Davidová, Eva Ferencová, Kateřina Knížová, Diana Neureiterová, Andrea Pátrová,
Lucie Pospíšilová
V odpoledních hodinách pokračovalo okrskové kolo v přehazované turnajem chlapců. Naši chlapci vstoupili do
prvního zápasu nesměle. Se ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší prohráli první set. O přestávce jsme si vysvětlili
naše chyby a hra se výrazně zlepšila. Druhý set jsme vyhráli a se Rtyní se rozešli smírně 1 : 1 na sety.
Následující zápas s Městským gymnáziem a SOŠ Úpice jsme díky soustředěné hře vyhráli přesvědčivě 2 : 0.
V dalším průběhu turnaje jsme si prohlédli hru družstva ze ZŠ Úpice – Lány, přizpůsobili jí taktiku a
výsledkem bylo vítězství 2 : 0. Do posledního zápasu se ZŠ Malé Svatoňovice jsme šli s vědomím, že můžeme
být celkovými vítězi. První set patřil nám, druhý, pravděpodobně s vědomím, že už jsme první, kluci vypustili
a zápas skončil remízou. Kluci plnili opravdu důsledně vše, co jsme si v průběhu turnaje řekli. Chci jim za to
poděkovat a poblahopřát k vítězství.
(Václav Král)
Sestava:
Radek Dufka, Petr Formánek, Petr Kábele, Vojtěch Kubec, Martin Lacko, Pavel Růžička, Petr Rychlík, Daniel
Špinler, Petr Vlček

Ve čtvrtek, 12. dubna, se družstvo vybraných chlapců ze
4.-5.třídy, doplněné o nejlepší dívku Renču
Galuščákovou, vydalo do Trutnova na okresní kolo ve
vybíjené.
Turnaj se odehrál na ZŠ R. Frimla za účasti šesti
družstev. Naši reprezentanti nastupovali s velkým
sebevědomím, chtěli uhrát co nejlepší výsledek. Bohužel
se jim to však nepovedlo, i když se ve všech zápasech
velice snažili. V celkovém hodnocení jsme obsadili až
šesté místo. I přes to patří všem účastníkům velké
poděkování za snahu.
Školu reprezentovali:
Hetflejš Jonáš, Jansa Jan, Kejzlar Lukáš (všichni 4.A),
Nývlt Matyáš, Ott Vojtěch, Toman Ondřej, Vocel David
(všichni 4.B), Kábele Jakub, Kroužel Martin, Nývlt
David, Pumpa Samuel, Galuščáková Renata (všichni 5.A)

Značně oslabené dívky skončily na 5. místě
První dubnové úterý bylo ve znamení sportu, konkrétně vybíjené žáků 6. ročníků. V naší tělocvičně se tradičně
utkalo pět škol okrsku Úpice – ZŠ Bratří Čapků, ZŠ Úpice - Lány, ZŠ Malé Svatoňovice, ZŠ a ZUŠ Rtyně v
Podkrkonoší a Městské gymnázium a SOŠ Úpice.
Celodenní program dopoledne zahájila děvčata. Naše reprezentantky nastupovaly, jak již je v posledních letech
nemilou tradicí, s handicapem tří vybitých hráček, neboť jich bylo pouze sedm. Přesto po celý turnaj podávaly velmi
dobrý a statečný výkon. Po celkem jasných prohrách s Malými Svatoňovicemi a gymnáziem přišly dva výborné
zápasy. V souboji se Rtyní jsme překvapivě vyhrály první poločas, když jsme soupeřky překvapily rychlou hrou a
dobrou obranou v poli. V druhém poločase se soupeřky vzpamatovaly a naše holky tak již přes veškerou snahu
neměly šanci. Poslední zápas proti lánským dívkám probíhal podobně. Poučily jsme se však z předešlé chyby,
soustředěně hrály i ve druhém poločase a nakonec celý zápas dotáhly do prodloužení. V něm děvčatům už došly síly
a bohužel prohrály.
Celkem jsme tak obsadili páté místo. Přestože výsledky vypadají jednoznačně, myslím si, že holky zaslouží za svůj
výkon uznání a velkou pochvalu.
(Šárka Paulusová)
Sestava:
Veronika Davidová, Eva Ferencová, Tereza Jareišová, Lenka Kejzlarová, Kamila Kostovská,
Nikola Mlčáková, Šárka Winklerová

Chlapci vybojovali 2. místo
V odpoledních hodinách se konal turnaj chlapců. Naše družstvo do něho vstoupilo šťastně a zvítězilo nad ZŠ Úpice
– Lány 9 : 8. Další vývoj turnaje poznamenalo odstoupení družstva z Malých Svatoňovic. Stalo se tak poté, co v
početní výhodě prohráli s družstvem Městského gymnázia a SOŠ Úpice. Našim chlapcům se pak naopak toto
družstvo podařilo porazit 16 : 12 . Nestačili jsme pouze na družstvo ze Rtyně v Podkrkonoší. Po porážce 9 : 14 jsme
tedy obsadili výsledné 2. místo. Výsledek odpovídá výkonu, který naši chlapci na turnaji předvedli.
(Václav Král)
Sestava:
Richard Billi, Lukáš Čudka, Zdeněk Čudka, Jakub Dytrych, Marián Ferenc, Tadeáš Haase, Jakub Hájek, Dalibor
Hirnšal, Vojtěch Kubec, Petr Rychlík, Jaroslav Suchánek

Před velikonočními prázdninami, v pondělí 2. dubna, jsme s družinou navštívili veřejností oblíbenou výstavu
„VELIKONOCE U STUDÁNKY“ v Malých Svatoňovicích.
Nejprve jsme se zastavili u oné Studánky a ochutnali pramenitou vodu. Následovala prohlídka historického náměstí
s kostelem, bývalými obecními lázněmi a Muzeem bratří Čapků. Poté jsme se již všichni těšili na výstavu. Děti
zhlédly různými technikami zdobené kraslice, beránky různých velikostí, slaměné dekorace, staročeské jidáše a další
věci spjaté s Velikonocemi. V místním krámečku si zakoupily pohlednice a různě zdobené kraslice.
Na závěr jsme zavítali do nové cukrárny, kde jsme se posilnili na zpáteční cestu.
(Eva Jansová)

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 pátek 20. dubna. Probudili jsme se do krásného dne. Pan Melničuk nás odvezl
ke služební vrátnici, kde jsme se v 7.00 setkali se zahradnicemi, které nás odvedly do okolí výběhu plameňáků.
Naše práce spočívala v úklidu a vyčištění komunikací a trávníků. Odváželi jsme listí, klacky a zbytky staré trávy.
Žáky své 7.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 na parkovišti, 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)
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2.
3.
4.
5.
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4.A
4.B
3.A
2.A
1.A
5.A
6.A
1.B
8.A
7.A
9.A
9.B

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 18. 4. 2012)
300,11 kg/žáka
Jan Jansa
157,24 kg/žáka
Ondřej Toman
113,58 kg/žáka
Milan Ševc
95,52 kg/žáka
Johanka Cachová
72,37 kg/žáka
Petr Vrána
66,69 kg/žáka
Renata Galuščáková
30,82 kg/žáka
Lukáš Čudka
26,05 kg/žáka
Jan Hruška
17,77 kg/žáka
Jiří Zákravský
11,25 kg/žáka
Otakar Bárta
10,21 kg/žáka
Miloslav Nývlt
8,26 kg/žáka
Daniel Souček

3 990,0 kg
1 283,0 kg
902,0 kg
580,0 kg
1 065,0 kg
517,0 kg
374,0 kg
294,0 kg
436,0 kg
270,0 kg
89,0 kg
157,0 kg

Odměnou nejlepším bude opět finanční příspěvek na výlet či exkurzi: 1. místo – 1.200,- Kč; 2. místo – 900,- Kč;
3. místo – 600,- Kč; 4. místo – 400,- Kč a 5. místo – 200,- Kč. Na závěr školního roku budou vyhodnoceni a
odměněni i nejlepší sběrači v rámci jednotlivých tříd. Podmínkou je minimálně 100 kg doneseného papíru.
Celkem jsme již sebrali 19 126,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 70,84 kg. Pro porovnání
v loňském roce jsme měli sesbíráno 34 860,0 kg s průměrem 114,30 kg na žáka. Dohromady jsme k 18.4. také
sesbírali 26 384 vybitých baterií (k 15.4.2011 to bylo 19.100).
Sběr vybitých baterií:
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Kryštof Vojtěch (3.A)
8 200 ks
Jan Jansa (4.A)
3 990,0 kg
Leona Kubasová (2.A)
6 571 ks
Ondřej Toman (4.B)
1 283,0 kg
Jiří
Šťovíček
(5.A)
3
600 ks
Matyáš Nývlt (4.B)
1 110,0 kg
Jan Frydrych (3.A)
1 500 ks
Petr Vrána (1.A)
1 065,0 kg
Milan
Ševc
(3.A)
1
305 ks
Milan Ševc (3.A)
902,0 kg
Tereza Zárubová (1.B)
1 168 ks
Kryštof Vojtěch (3.A)
712,0 kg
Daniel Benko (2.A)
1 074 ks
Johanka Cachová (2.A)
580,0 kg
Petr Vrána (1.A)
1 029 ks
Renata Galuščáková (5.A)
517,0 kg
Lenka Hrušková (4.A)
705 ks
Bára Procházková (4.A)
500,0 kg
Johanka Cachová (2.A)
441 ks
Eliška Mesnerová (3.A)
468,0 kg
Karolína Matysková (3.A)
430 ks
Barbora Müllerová (5.A)
442,0 kg
Renata Galuščáková (5.A)
223 ks
Jiří Zákravský (8.A)
436,0 kg
Andrea Čudková (5.A)
374,0 kg
Lukáš Čudka (6.A)
374,0 kg
Jan Jansa přinesl přes
Jiří Zákravský (8.A)
355,0 kg
150.000 kovových víček
Martin Křížek (3.A)
351,0 kg
a
suverénně vede ve sběru
Jan Krejcar (4.A)
350,0 kg
této odpadové suroviny.
Jakub Dytrych (6.A)
304,0 kg
Anna Marie Řeháková (4.A)
294,0 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
Daniela Maršíková (2.A)
Jan Jansa (4.A)
Anna Marie Řeháková (4.A)
Leona Kubasová (2.A)
Petr Vrána (1.A)
Evelína Polová (2.A)
Daniel Marek (5.A)
Klára Zárubová (1.B)
Lukáš Čudka (6.A)
Ondřej Toman (4.B)
Tadeáš Haase (6.A)
Vojtěch Hejna (1.B)
Milan Pastorčák (4.B)
Johanka Cachová (2.A)

9 670 ks
3 260 ks
2 125 ks
1 821 ks
1 249 ks
1 205 ks
1 120 ks
895 ks
895 ks
758 ks
610 ks
494 ks
469 ks
426 ks

Sběr plastových kelímků
Johanka Cachová (2.A)
Jiří Zákravský (8.A)
Jakub Mádr (1.A)
Kamila Grundová (9.B)
Renata Galuščáková (5.A)
Tomáš Marek (1.A)
Petr Vrána (1.A)
Miroslav Gabčan (2.A)
Jiří Pecháček (3.A)
Tadeáš Haase (6.A)
Leona Kubasová (2.A)
Tomáš Kuťák (2.A)
Zdeněk Pastorčák (1.B)
Tomáš Koukol (9.B)

6 320 ks
6 213 ks
3 774 ks
3 710 ks
3 417 ks
2 900 ks
2 318 ks
1 966 ks
1 942 ks
1 650 ks
1 605 ks
1 077 ks
1 019 ks
890 ks

Dohromady jsme k 18.4. sesbírali 27.599 plastových lahví (k 15.4.2011 to bylo 32.768) a 49.297 plastových
kelímků (k 15.4.2011 to bylo 40.286).
Sběr plastových víček
Petr Rychlík (6.A)
Jan Frydrych (3.A)
Karolína Matysková (3.A)
K. Jakubčaninová (2.A)
Lucie Pospíšilová (7.A)
Jakub Dytrych (6.A)
Johanka Cachová (2.A)
Ondřej Toman (4.B)
Jan Jansa (4.A)
Karolína Součková (4.A)
Daniel Kadaník (7.A)
Pavel Benko (4.A)
Jaromír Jansa (2.A)
Renata Galuščáková (5.A)
Jiří Šťovíček (5.A)
Leona Kubasová (2.A)
Dominik Grund (1.B)
Martin Křížek (3.A)
Vanesa Neureiterová (1.A)
Vivien Winterová (1.B)
Milan Ševc (3.A)
Anna Skřivánková (4.A)
Jiří Zákravský (8.A)
Lenka Hrušková (4.A)
Kateřina Šprincová (5.A)
Dominik Endlich (4.A)
Lukáš Čudka (6.A)
Petr Vrána (1.A)
Bára Procházková (4.A)
Petr Hruška (1.B)
Filip Luštinec (4.A)

32 100 ks
28 800 ks
28 032 ks
22 320 ks
20 700 ks
20 200 ks
20 100 ks
19 500 ks
12 730 ks
10 830 ks
10 716 ks
9 700 ks
9 040 ks
8 416 ks
8 076 ks
6 971 ks
6 643 ks
5 740 ks
5 200 ks
5 060 ks
4 956 ks
4 559 ks
4 340 ks
3 606 ks
3 329 ks
3 300 ks
3 200 ks
2 977 ks
2 950 ks
2 760 ks
2 750 ks

Sběr kovových víček
Jan Jansa (4.A)
235 831 ks
Karolína Matysková (3.A) 161 450 ks
Kateřina Šprincová (5.A) 30 000 ks
Ondřej Toman (4.B)
27 000 ks
Tomáš Kuťák (2.A)
16 087 ks
Pavel Benko (4.A)
15 900 ks
Jakub Dytrych (6.A)
10 500 ks
Andrea Čudková (5.A)
9 417 ks
Eliška Mesnerová (3.A)
8 820 ks
Petr Hruška (1.B)
8 180 ks
Petr Vrána (1.A)
7 111 ks
Leona Kubasová (2.A)
5 997 ks
Vojtěch Banýr (1.B)
5 970 ks
K. Jakubčaninová (2.A)
5 030 ks
Šimon Hurdálek (2.A)
5 005 ks
Sebastian Ludvigh (1.A)
4 710 ks
Renata Galuščáková (5.A) 4 603 ks
Dominik Grund (1.B)
4 474 ks
Jiří Zákravský (8.A)
3 833 ks
Adéla Roženská (1.B)
3 550 ks
Jan Roženský (5.A)
3 550 ks
Agáta Hebká (1.B)
3 350 ks
Vivien Winterová (1.B)
3 138 ks
Lenka Hrušková (4.A)
3 132 ks
Lukáš Kejzlar (4.A)
3 000 ks
Evelína Polová (2.A)
2 959 ks
Milan Ševc (3.A)
2 874 ks
Aneta Staníková (8.A)
2 650 ks
Karolína Součková (4.A)
2 630 ks
Veronika Koperová (2.A) 2 463 ks
2 311 ks
Jiří Šťovíček (5.A)

Dohromady jsme k 18.4. sesbírali 381.662 plastových víček (k 15.4.2011 to bylo 407.803) a 624.992
kovových víček (k 15.4.2011 to bylo 664.310).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

Semifinále:
ČCHS VÝSTAVNÍCH KANCŮ – OLD STARS 2 : 3 (5 : 6 po prodloužení, 4 : 8, 9 : 2, 5 : 4, 4 : 9)
SLAVOJ ÚPICE – FC ŇOUMOV 3 : 0 (8 : 3, 7 : 1, 10 : 0)
Vítězná mužstva postupují do finále. Mužstva, která své série prohrála, budou hrát o 3. místo.. Série se hrají
na tři vítězné zápasy. Prvním hracím dnem těchto sérií je úterý 15. května. Dále se bude hrát ve středu 16.
května, v úterý 22. května a dále dle potřeby.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Kanadské bodování vyřazovací části:
Z B
Br + A
Martin Zakouřil
8
57
43 + 14
Martin Dytrych
8
39
18 + 21
Jakub Fejfar
5
16
13 + 3
Petr Rychlík
7
16
12 + 4
Daniel Souček
5
15
10 + 5
Vojtěch Kubec
7
15
9+6
Martin Kubiček
3
11
9+2
Ladislav Záliš
3
11
7+4
Viktor Kejzlar
3
11
6+5
Pavel Šrejber
3
7
7+0
Tomáš Balcar
3
7
6+1
Zdeněk Ledvina 5
7
4+3
Lukáš Aman
4
6
5+1
Vojtěch Levinský 3
6
3+3
Petr Vlček
4
5
5+0
Dominik Rychlík 3
5
3+2
Pavel Růžička
4
5
1+4
Tadeáš Haase
7
4
1+3
Jakub Dytrych
7
4
0+4
Petr Formánek
4
2
0+2
Filip Kunc
5
1
0+1

Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí
STATISTIKY BRANKÁŘŮ:
Úspěšnost zásahů:
90,00 % – Jiří Zákravský
78,26 % – Filip Kunc
71,88 % – Vojtěch Kubec
71,43 % – David Nývlt
65,82 % – Tadeáš Haase
58,82 % – Petr Formánek
51,11 % – Radim Kejzlar

4
3
2

Počet nastřelených tyčí:
– ČCHS VÝSTAV. KANCŮ
– FC ŇOUMOV
– SLAVOJ ÚPICE
– FC JUNIOŘI
– OLD STARS

Průměrný počet střel na 1 zápas:
23,67 – SLAVOJ ÚPICE
23,63 – OLD STARS
19,40 – ČCHS VÝST. KANCŮ
16,67 – DISASTER
10,71 – FC ŇOUMOV
7,50 – FC JUNIOŘI

Čisté konto po dobu
13 min – Tadeáš Haase
13 min – Jiří Zákravský
7 min – Vojtěch Kubec
Počet vychytaných nul:
1 –
Tadeáš Haase
1 –
Jiří Zákravský
Prům. počet zásahů na 1 zápas:
20,00 – David Vlček
20,00 – Filip Kunc

VÍŠ, VE KTERÉM ROCE SE NA TRHU OBJEVILA ŽVÝKAČKA WRIGLEY? V roce 1892.
POZNÁŠ, O KTERÉ ZVÍŘE SE JEDNÁ? b) Gorila.
VÍŠ, JAK SE TENTO SPORTOVEC JMENUJE? Josef Váňa.
ŘEŠENÍ SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYKU: SNOWDROP.
(Martin Dytrych, Silvie Žďárská)

Středa, 2. května:
Čtvrtek, 3. května:
Pátek, 4. května:

Středa, 9. května:
Čtvrtek, 10. května:
Pátek, 11. května:

Pondělí, 14. května:
Úterý, 15. května:
Středa, 16. května:
Čtvrtek, 17. května:
Pátek, 18. května:

Pondělí, 21. května:
Úterý, 22. května:
Středa, 23. května:
Čtvrtek, 24. května:
Pátek, 25. května:

Pondělí, 28. května:
Středa, 29. května:
Čtvrtek, 30. května:
Pátek, 31. května:

1
2
1
2
1
2

-

Zbojnický guláš, bramborový knedlík
Marinovaný králičí hřbet, rýžové nudle
Kuřecí prsa s broskví a sýrem, brambor
Langoše
Srbské rizoto
Buchtičky s vanilkovým krémem

1
2
1
2
1
2

-

Drůbeží sekaná, bramborová kaše
Milánské špagety
Šunkové halušky se zelím
Rybí špíz, opékaný brambor
Hovězí roštěná na houbách, rýže
Plněné tortily

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Vepřová pečeně, knedlík, zelí
Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka
Rybí prsty, bramborová kaše
Hermelínové rizoto
Zapékané těstoviny s uzeným masem
Karlovarský guláš, noky
Plněný paprikový lusk v rajčatové omáčce, rýže
Šišky s mákem
Krůtí prsa po čínsku, brambor
Lasagne

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Holandský řízek, bramborová kaše
Plněná bramborová roláda, zelí
Tyrolské brambory
Kuřecí minutkový guláš, rýže
Ruská hovězí pečeně, knedlík
Rýžový nákyp s meruňkami
Čočka s párkem
Vepřové maso v kapustě, brambor
Kotlety po italsku, těstoviny
Cmunda (bramborák, zelí, uzené maso)

1
2
1
2
1
2
1
2

-

Maminčino kuře s těstovinami
Vanilkové knedlíky se zakysanou smetanou a jahodami
Rybí závitek, bramborová kaše
Boloňská směs s rýží
Masové krokety, bramborový knedlík, špenát
Zeleninový salát se šunkou a majonézou, pečivo
Ražniči na plechu
Šumavské nudle
Dobrou chuť!

Vybírání stravného na květen: pátek 27. 4., pondělí 30. 4. (7.30 – 11.30)
Cena obědů:

pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 20 obědů x 23 Kč = 460 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 20 obědů x 25 Kč = 500 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 20 obědů x 26 Kč = 520 Kč
pro veřejnost …………………….......... 20 obědů x 50 Kč = 1 000 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 dávejte do 22. 5. p. Dytrychovi nebo je zasílejte na: trhlej.svet@seznam.cz.
Redakční rada: Martin Dytrych, Aneta Staníková
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.

NA OBZORU JSOU DALŠÍ VÍKENDOVKY
04. 05. - 05. 05. - „Pohádková víkendovka“ ... více na 2. str.
04. 05. - 05. 05. - Víkendovka 5.A „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ ... více na 2. str.
ŘEKNĚTE: „SÝR!“
17. 05. - Fotografování tříd a skupinek žáků ... více na 2. str.
ROZESMÁTÝ SVĚT
03. 05. - Vyhodnocení výtvarné soutěže „Rozesmátý svět“ (pořadatel: ZŠ Bratří Čapků Úpice)
16. 05. - Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „Rozesmátý svět“ + předání diplomů a cen
(školní jídelna ZŠ Bratří Čapků, začátek v 9.45)
VZDĚLÁVÁME SE
03. 05. - Celodenní projekt „Holocaust“ žáků 9.A a 9.B
04. 05. - Přednáška AIDS pro žáky 8.A
30. 05. - Exkurze 9.B (Rautis Poniklá = sklo, bižuterie; Bozkovské jeskyně; Pivovar Hrubý Rohozec)
ZAČÍNÁ OBDOBÍ ŠKOLNÍCH VÝLETŮ
15. 05. - Školní výlet 3.A, 4.A a 4.B do Prahy
31. 05. - 02. 06. - Školní výlet 9.B (Český ráj – Sedmihorky)
SPORTOVNÍ AKCE
10. 05. - Okrskové kolo „Poháru rozhlasu“
(Malé Svatoňovice, pořadatel: Městské gymnázium a SOŠ Úpice, žáci 6. – 9. ročníku, od 8.45)
17. 05. - Okrskové kolo „Zátopkovy pětky“
(pořadatel: ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší, žáci 1. – 5. ročníku, od 13.00)
OSTATNÍ AKCE
16. 05. - Okresní kolo Zdravotnického víceboje (Trutnov)
18. 05. - Poslední termín pro odevzdání kupónů ze školního časopisu
24. 05. - Českým rokem
(pořadatel: Sulihara, DAJ, žáci 1. – 2. ročníku, začátek v 10.00, vstupné: 20 Kč)
25. 05. - Vychází květnové číslo školního časopisu
28. 05. - Den šílených účesů ... viz 2. str.
ŘEDUITELSKÉ VOLNO: 07. 05. 2012
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga chlapců – 15. 05., 16. 05., 22. 05., 29. 05.
Turnaj v šipkách „301 single out“ – 04. 05., 11. 05., 18. 05., 25. 05.
Turnaj ve stolním fotbálku – hracími dny jsou úterý, středa, čtvrtek (přesné termíny jsou na nástěnce)
Turnaj ve stolním hokeji – hracími dny jsou středa, čtvrtek, pátek (přesné termíny jsou na nástěnce)
Turnaj v halové kopané – 23. 05., 30. 05.
Plavecký výcvik – každou středu
(stránku připravil Martin Dytrych)

