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POČTY TŘÍD A ŽÁKŮ, VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, PRACOVNÍCI
ŠKOLY, ŠKOLSKÁ RADA
Ve školním roce 2007/2008 navštěvovalo naši školu celkem 287 žáků, jež byli vyučováni
ve 13 třídách (z toho byla jedna třída, VII.B, speciální – pro žáky s výraznými vývojovými
poruchami učení). Oproti minulému školnímu roku poklesl počet tříd o jednu. Dvě bývalé
druhé třídy byly sloučeny ve III.A, třídu VI.A početně oslabil odchod jedenácti žáků na
víceleté gymnázium. Při škole dále fungovala školní družina rozdělená do dvou oddělení, do
kterých docházelo 60 dětí, školní klub sdružující 120 dětí a nabízející 11 zájmových útvarů,
do kterých docházelo 142 žáků, a školní jídelna schopná připravit denně až 450 obědů.
Rodiče našich žáků získali letos nově možnost objednávat stravu přes internet a platit stravné
prostřednictvím internetového bankovnictví.
Celkem v letošním školním roce ukončilo základní vzdělávání 29 žáků. Všichni žáci
devátého ročníku byli umístěni. Většina, tj. 69% žáků, byla přijata na studijní obory středních
škol (z toho 2 žáci na gymnázium, 5 žáků na SŠ technického zaměření a 13 žáků na ostatní
SŠ). Zbylí žáci byli přijati na obory středních odborných učilišť. Devět žáků (28% žáků
pátých tříd) bylo přijato ke studiu víceletého gymnázia. K zápisu do 1. tříd přišlo celkem 30
žáků. Do 1. třídy bylo přijato 25 žáků (z toho 5 dětí s odkladem z předchozího roku) a 5
žákům byl dán odklad.
Žáci 4., 5. a 9. ročníku byli vyučováni podle vzdělávacího programu Základní škola čj.
16847/96-2. V rámci tohoto vzdělávacího programu byly žákům 9. ročníku nabídnuty tyto
volitelné předměty:Seminář a praktika z chemie, technické činnosti, informatika a základy
administrativy. Žáci IX. ročníku měli týdně tři hodiny volitelného předmětu.
V 1. až 3 . ročníku a 6. a 8. ročníku probíhala výuka podle ŠVP ZŠ Bratří Čapků Úpice
„Blahováček“ vydaného 28. srpna 2006. „Blahováček“ byl na základě zkušeností, kterých
jsme nabyli během dvou let práce s ním, drobně poupraven a pozměněn tak, aby ještě lépe
vyhovoval cílům, potřebám a zájmům žáků i učitelů. V souvislosti s tím, že podle vlastního
ŠVP vyučujeme více ročníků, rozšiřujeme tento dokument o nové osnovy volitelných
předmětů.
Ve škole byla zřízena jedna speciální třídy převážně naplněná žáky s vývojovými
poruchami učení. Počet žáků v této třídě j nízký, takže vyučující mají dostatek časového
prostoru věnovat se žákům individuálně. Většina žáků s vývojovými poruchami učení je
integrována v běžných třídách. Žáci s těžšími poruchami učení mají individuální vzdělávací

plány. Tyto plány jsou vypracovány třídním učitelem ve spolupráci s ostatními vyučujícími,
Pedagogicko – psychologickou poradnou Trutnov a rodiči. Žákům se zvýšeným normativem
je v dostatečné míře věnována individuální péče i mimo výuku. Na základě diagnostikace jsou
všem žákům s vývojovou poruchou učení, či jiným zdravotním postižením, poskytovány
úlevy dle vyučovaného předmětu, druhu poruchy a její závažnosti. Některým žákům jsou pro
výuku podle potřeby poskytovány různé kompenzační pomůcky. Našim nejmladším žákům,
kteří mají problémy s výslovností, je věnována pravidelná logopedická péče.

PŘEHLED TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009
Třída

Třídní učitel/učitelka

Celkový
počet žáků

Z toho
dívek

chlapců

I.A

Mgr. Radka Řeháková

17

7

10

I.B

Mgr. Eva Prouzová

18

9

9

II.A

Mgr. Blanka Pavlásková

29

17

12

III.A

Mgr. Marie Hubálovská

18

5

13

III.B

Mgr. Zdeňka Skřivánková

17

7

10

IV.A

Mgr. Jarmila Špůrová

26

13

13

V.A

Mgr. Daniela Mikešová

32

11

21

157

69

88

Celkem za I. stupeň:
VI.A

Mgr. Helena Morávková

22

8

14

VI.B

Václav Král

22

11

11

VII.A

Mgr. Šárka Paulusová

16

8

8

VII.B

Mgr. Renata Kafková

12

5

7

VIII.A

PaedDr. Věra Nývltová

29

18

11

IX.A

Ing. Jaromír Beránek

29

20

9

Celkem za II. stupeň:

130

70

60

Celkem za školu:

287

139

148

PRACOVNÍCI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009
Kolektiv pracovníků školy doznal i letos několika drobných změn. Z důvodu snížení
počtu tříd na I. stupni odešla k 30. červnu 2008 Mgr. Alena Křivská, ke 30. červnu 2009
opustila naše řady i Mgr. Alice Ludvíková, jež zde dva roky pracovala jako důchodkyně na
částečný úvazek. K 30. prosinci 2008 odešla paní uklízečka Emílie Kolisková, kterou
nahradila paní Lenka Haasová. Přesný stav zaměstnanců ukazuje následující přehled:

Celkem:

31 (z toho 26 žen)
z toho: 21,5 pedagogických pracovníků (z toho 2,5 vychovatelek)
0,5 hospodářka
4 správní zaměstnanci
5 zaměstnanců ve školní jídelně

Pedagogičtí pracovníci:
titul, jméno a příjmení

funkce, vzdělání, aprobace, praxe

Mgr. Martin Zakouřil

ředitel
Přírodovědecká fakulta MU v Brně,
zeměpis + matematika,
15 let

Mgr. Martin Dytrych

statutární zástupce,
Přírodovědecká fakulta UK v Praze,
zeměpis + matematika,
18 let

Mgr. Petra Báčová

výchovný poradce, učitelka na II. stupni,
Pedagogická fakulta v Hradci Králové,
český jazyk + občanská výchova,
24 let

Ing. Jaromír Beránek

metodik ICT, učitel na II. stupni,
VŠ zemědělská v Praze,
doplňující studium na získání pedagogické
způsobilosti
17 let

Eva Effenberková

učitelka na II. stupni,
Obchodní akademie Trutnov,
Jazyková škola PASTIME Náchod,
Certificate in Englisch (University of Cambridge)
5 let

Mgr. Marie Hubálovská

učitelka na I. stupni,
Pedagogická fakulta UK V Praze
učitelství pro I. stupeň základní školy,
rigorózní zkouška ze speciální pedagogiky
14 let

Mgr. Renata Kafková, Ph.D.

učitelka na II. stupni
Filozofická fakulta v Ostravě
německý jazyk + dějepis,
4 roky

Václav Král

učitel na II. stupni,
Pedagogická fakulta v Hradci Králové,
dílenské předměty + odborný výcvik,
Fakulta tělesné výchovy a sportu, trenérská škola,
30 let

Mgr. Alice Ludvíková

učitelka na II. stupni,
Pedagogická fakulta v Hradci Králové,
výtvarná výchova,
nad 32 let

Mgr. Daniela Mikešová

učitelka na I. stupni
Pedagogická fakulta UK v Praze
učitelství pro školy s mládeží vyžadující zvláštní péči,
25 let

Mgr. Helena Morávková

učitelka na II. stupni,
Pedagogická fakulta UK v Praze,
matematika + fyzika
Pedagogická fakulta UK v Praze,
spec. pedag. mládeže s vadným rozumovým vývojem,
31 let

PaedDr. Věra Nývltová

učitelka na II. stupni
Pedagogická fakulta v Hradci Králové
fyzika + chemie
25 let

Mgr. Šárka Paulusová

učitelka na II. stupni
Pedagogická fakulta v Liberci
český jazyk + občanská výchova
3 roky

Mgr. Blanka Pavlásková

učitelka na I. stupni,
Pedagogická fakulta v Hradci Králové,
učitelství pro I. stupeň základní školy,
26 let

Mgr. Eva Prouzová

učitelka na II. stupni,
Pedagogická fakulta v Hradci Králové,
učitelství pro I. stupeň základní školy,
30 let

Mgr. Radka Řeháková

učitelka na I. stupni,
Pedagogická fakulta v Hradci Králové,
učitelství pro I. stupeň základní školy,
18 let

Mgr. Zdeňka Skřivánková

učitelka na I. stupni,
Pedagogická fakulta v Hradci Králové,
vychovatelství + výtvarná výchova,
nad 32 let

Mgr. Jarmila Špůrová

učitelka na 1. stupni,
Pedagogická fakulta v Hradci Králové,
učitelství pro I. stupeň základní školy,
nad 32 let

Mgr. Silvie Žďárská

učitelka na I. a II. stupni,
Pedagogická fakulta v Liberci,
učitelství pro I. stupeň základní školy,
Certificate in Englisch (University of Cambridge)
10 let

Školní družina:
Věra Páslerová
Eva Jansová

vedoucí vychovatelka
vychovatelka

Školní klub:
Irena Nyklíčková

vedoucí

Na škole pracoval jeden speciální pedagog, šest dyslektických asistentek a dvě
logopedické asistentky. Ve školním roce 2008/2009 se pedagogové v rámci DVPP zúčastnili
na 29 vzdělávacích programech různého zaměření. Dvě učitelky získaly osvědčení pro hlavní
vedoucí táborů. Pět učitelů navštěvovalo kurz anglického jazyka. Jedna učitelka studuje
vysokou školu a další studuje specializaci pro školního preventistu.
Nepedagogičtí pracovníci:
Hospodářka:
Irena Nyklíčková
Jídelna:
Pavlína Blehová
Jana Voleská
Alena Gumbírová
Vlasta Kuťáková
Jaroslava Lednová

vedoucí školní jídelny
vedoucí kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka

Správní zaměstnanci:
Josef Nedvěd
Zdeňka Blažková
Jitka Haasová
Lenka Vítová

vedoucí, údržbář
uklízečka
uklízečka
uklízečka

ŠKOLSKÁ RADA
Volby do školské rady proběhly 12.11.2008 (zástupci pedagogů) a 13.11.2008
(zástupci rodičů žáků).

Členové jmenovaní zřizovatelem:
• Šrejberová Martina
• Žlůvová Štěpánka
Členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků
• Riedlová Petra
• Matysková Marie, MUDr.
Členové zvolení pedagogickými pracovníky školy
• Beránek Jaromír. Ing.
• Špůrová Jarmila, Mgr.
Spolupráce mezi školskou radou a školou fungovala výborně.

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Chování:
2. stupeň
3. stupeň

I. pololetí
6 (2,1 %)
4 (1,4 %)

Omluvené absence:
I. pololetí: 11 274
II. pololetí: 18 407

II. pololetí
2 (0,7 %)
4 (1,4 %)

(průměr na jednoho žáka: 39,28)
(průměr na jednoho žáka: 64,14)

Neomluvené absence:
I. pololetí: 60
(průměr na jednoho žáka: 0,20)
II. pololetí: 38
(průměr na jednoho žáka: 0,13)
Prospěch na konci školního roku 2008/2009:

Třída Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo
I.A

19

17

2

0

I.B

17

12

5

0

II.A

28

21

7

0

III.A

16

10

4

2

III.B

17

10

7

0

IV.A

27

16

9

2

V.A

32

11

21

0

VI.A

23

3

20

0

VI.B

21

4

17

0

VII.A

17

5

12

0

VII.B

11

0

10

1

VIII.A

29

7

22

0

IX.A

29

8

21

0

VOLNOČASOVÉ A PREVENTIVNÍ AKTIVITY, ŠKOLNÍ KLUB
Na škole realizujeme podobně jako v letech minulých Minimální preventivní program.
Školní preventistka PaedDr. Věra Nývltová vytvořila Krizový plán školy a podílí se na
organizaci řady preventivních akcí, z nichž nejvýznamnější je preventivní kurz financovaný
díky úsilí preventistky převážně z grantových prostředků a sponzorských darů.
Velká pozornost je věnována nejen prevenci závislosti na návykových látkách, ale i na
prevenci šikany a násilí obecně, dále seznamování s možnými krizovými situacemi, jejich
příčinami, důsledky a možnými způsoby řešení.
Pro žáky, kteří se dostali do obtížné životní situace, chtějí informovat o problémech
svých kamarádů či sami chtějí někomu pomoci, je k dispozici:
 nástěnka k aktuálním problémům
 schránka na dotazy žáků
 zřízena e-mailová adresa Blahovka.pomoc@seznam.cz
Preventivní akce uskutečněné ve školním roce 2008/2009:
 beseda pedagogů s kurátorkou
 beseda žáků 7. ročníku s příslušníky Policie ČR na téma „Prevence kriminality“
 beseda žáků 1. stupně s příslušníky Policie ČR
 preventivní kurz (VIII.A)
 preventivní program „Normální je nekouřit“ (pro I. stupeň)
S prevencí patologických jevů úzce souvisí snaha školy vyplnit volný čas žáků a
nabídnout jim různé způsoby jeho trávení aktivním a zajímavým způsobem. Volnočasové
aktivity spadají zejména pod školní klub, který dětem nabízí trávení volného času v samotné
hlavní místnosti školního klubu, ve školní knihovně, tělocvičně a organizuje činnost řady
zájmových kroužků:
•

ŠACHY (1. – 9. ročník)

•

BASKETBAL ( 5. – 9. třída) – začátečníci

•

CVIČENÍ NA SPORTOVNÍM NÁŘADÍ (1. – 9. ročník, dívky)

•

MLADÝ POŽÁRNÍK (1. – 9. ročník)

•

MLADÝ KAMERAMAN ANEB „PŘED KAMEROU ZA KAMEROU“ (5. –
9. ročník)

•

ZPÍVÁME A PÍSKÁME (1. – 5. ročník)

•

STOLNÍ TENIS (1. – 9. ročník)

•

PŘÍRODA NAŠEHO KRAJE (1. – 9. ročník)

•

CVIČENÍ NA SPORTOVNÍM NÁŘADÍ (1. – 9. ročník, chlapci)

•

SPINNING (6. – 9. ročník, dívky)

•

FLORBAL (6. – 9. ročník)

• ZDRAVOTNICKÝ
Volný čas našich žáků se snažíme vyplnit rovněž různými typy soutěží, pořádaných
zpravidla v odpoledních hodinách v prostorách školy a zaměřených tak, aby si vybral opravdu
každý. Značné popularitě se těší i tzv. víkendovky, pořádané povětšinou ve spolupráci se
Žákovským parlamentem, karnevaly a odpolední či podvečerní diskotéky. Sportovní vyžití
nabídla také v tomto školním roce dívčí i chlapecká florbalová liga, školní turnaj v šipkách,
turnaj ve stolním fotbálku a soutěž v házení kroužků. Nutno podotknout, že drtivou většinu
akcí organizují učitelé nad rámec svých povinností ve vlastním volném čase.

NOVINKY VE ŠKOLE
VYBAVENÍ ŠKOLY
Přes nelehkou finanční situaci, která se samozřejmě dotýká i našeho zřizovatele Města
Úpice i školy samotné, a stoupající náklady na samotný provoz školy se i v tomto roce
podařilo uskutečnit několik významných investičních akcí a dále vylepšit materiální vybavení
školy nejrůznějšími pomůckami.
V létě 2008 proběhla kompletní rekonstrukce malé tělocvičny, na počátku roku 2009
se vylepšení svých prostor dočkal i školní bufet. Během letních prázdnin byla provedena
výměna naprosto nevyhovující podlahy ve školní družině. Na chlapeckých toaletách I. stupně
byly v téže době instalovány mušle, na II. stupni se zlepšily podmínky pro práci uklízeček,
když na každém patře došlo k vybudování výlevek a instalaci baterií s teplou vodou. V létě
2008 byl rovněž zakoupen nový nábytek do prostor školní knihovny. Na I. stupni slouží
k výuce anglického jazyka vybavená počítači.
Škola se snaží neustále vylepšovat i pracovní zázemí pro pedagogy. Proběhla
kompletní rekonstrukce sboroven na I. i II. stupni, pedagogové se dočkali i nové multifunkční
barevné kopírky, jež zároveň funguje i jako síťová tiskárna. Jako každoročně nakoupila škola
také velké množství nových učebních pomůcek – nástěnné mapy, knihy, obrazové materiály,
modely, atd.
PREZENTACE ŠKOLY
V posledních letech se podařilo výrazně vylepšit prezentaci naší školy a jejích aktivit
na veřejnosti. Tradičními formami prezentace zůstaly i v tomto školním roce články
v Krkonošském deníku a Úpických novinách, výlohy několika úpických obchodů a vývěska
na budově školy, kde jsou k vidění především práce našich žáků a fotografie z akcí školy, i
školní časopis „Trhlej svět“, zdarma dostupný všem žákům i zájemcům z řad veřejnosti.
Stále větší podíl na pozitivním zviditelňování školy mají naše vlastní webové stránky,
jež přinášejí nejen důležité informace pro rodiče, přehledy a zajímavé odkazy, ale i aktuální
zprávy a fotografie ze školního života a výsledky nejrůznějších typů soutěží. Je téměř
pravidlem, že se články a fotografie dostávají na internet ještě v den konání akce.
Dalším médiem, prostřednictvím kterého získává veřejnost čerstvé informace o naší
škole, je místní televize „Účko“. Velkou radost nám v závěru roku udělala Veronika
Davidová, jež se stala jednou z jejích spolupracovnic a bude uvádět pravidelné „okénko“
z naší školy.

Nemalý zájem vyvolaly i akce určené pro širokou veřejnost, které naše škola pořádala
buď samostatně, či ve spolupráci s dalšími partnery. Jednalo se zejména o tradiční Den
otevřených dveří spojený se Sportovním dopolednem a Školičkou nanečisto, Úpickou laťku,
Blahovka Cup, Karneval na ledě, Historické odpoledne s úpickými střelci nebo několik
vystoupení školního Sborečku.

ZÁŘÍ

1. září 2008: Slavnostní vítání prvňáčků
Slavnostní uvítání nejmladších žáčků proběhlo 1. září 2008 ve
školní jídelně. Děti přišly vystrojené, s aktovkou na zádech, v
doprovodu svých rodičů a paní učitelek z mateřských škol. Po
krátkém kulturním programu, který připravili jejich starší
spolužáci, a po projevu pana ředitele Mgr. Martina Zakouřila a
starostky Úpice paní Ing. Iljany Beránkové složily děti jako
tradičně slib prvňáčka: „My se školy nebojíme, číst a psát se
naučíme!“
Tím
se
staly
právoplatnými žáčky první třídy. Na památku dostaly pamětní
list, na mlsání kornout sladkostí a pak už je čekaly nazdobené
třídy a seznámení s paní učitelkou. V I.A bylo v letošním
školním roce 17 dětí, vyučovala ji Mgr. Radka Řeháková a paní
vychovatelkou byla Věra Páslerová. Do I.B nastoupilo 19 dětí,
jejichž třídní paní učitelkou se stala Mgr. Eva Prouzová a paní
vychovatelkou Eva Jansová.

1. září 2008: Naše vlastní žákovské knížky
Někteří vyučující nadále klasicky známkují, někteří si však
vytvořili bodové hodnocení. Když k tomu připočteme
všechny další organizační pokyny, které jsme museli do
žákovských knížek vlepovat, stával se z těchto dokumentů,
nebojme se to říct, nepřehledný salát.
Proto jsme letošní rok začali s novinkou – námi
navrženými a vyrobenými žákovskými knížkami. Žákům,
rodičům i učitelům se tak nabízí přehledný materiál, který
obsahuje vše potřebné od omluvného listu přes školní řád a
bodové systémy až po důležité kontakty a termíny
prázdnin.

8. září 2008: Reedukace opět přímo ve škole
V posledních letech se rapidně zvýšil počet dětí s vývojovými poruchami učení a vadami řeči.
Žákům s menšími poruchami se věnujeme v rámci výuky, u hlubších poruch přistupujeme již
po několik let na doporučení Pedagogicko-psychologické poradny v Trutnově k tzv.
reedukaci. Tuto nadstavbovou práci mimo vyučování má na starosti kolektiv vyškolených či
přímo vystudovaných asistentek. Na I. stupni jsou jimi Mgr. Marie Hubálovská, Mgr. Daniela
Mikešová, Mgr. Blanka Pavlásková, Mgr. Eva Prouzová, Mgr. Jarmila Špůrová. Na II. stupni
pak Mgr. Helena Morávková a Mgr. Šárka Paulusová. Ty se budou ve školním roce
2008/2009 věnovaly 15 žákům.
Kromě poruch učení se již několik let snažíme řešit i výslovnost především menších dětí.
Logopedickou pomoc v naší škole nabízejí Mgr. Marie Hubálovská a Mgr. Blanka
Pavlásková. Letos se pokusily o nápravu řeči u osmi žáčků. Reedukace i náprava řeči jsou
velmi náročné, věříme však, že jejich dostupnost přímo ve škole přinese i letos své ovoce a že
žáci i jejich rodiče naše úsilí ocení.

11. září 2008: Výlet na festival „Jičín – město pohádky“
„Když se čerti rojili“, tedy název jedné z mnoha pohádkových
knížek jičínského rodáka, spisovatele a neúnavného sběratele
lidové slovesnosti profesora Josefa Štefana Kubína, se stal i
mottem letošního festivalu Jičín – město pohádky. Z nápadu
nadšenců v roce 1991, zásluhou probuzené občanské
společnosti, vytvořili pohádkáři úžasnou hodnotu a devizu pro
město, prosperující akci vysoké hodnoty, která přivádí v šesti
dnech do Jičína desetitisíce návštěvníků.
Mezi ty, kteří se stali nadšenými příznivci této akce, náleží rovněž žáci prvního stupně naší
školy. Podstata festivalového programu tkvěla v tvořivosti, kterou se na různých místech v
centru Jičína snažili v dětech probudit studenti odborných škol ze Zlína, Ústí nad Labem,
Plzně, či Prahy. Vedli zde tvůrčí dílny, předváděli umělecká řemesla, pouliční divadla a
koncerty. Dva autobusy druháků až páťáků z naší školy si tak za krásného počasí ve čtvrtek
11. září 2008 mohlo vybrat z nepřeberného množství této barvité směsice a ukovat si malý
šperk, vytisknout vlastnoručně vyrobený linoryt, nafilmovat
vlastní animovanou pohádku nebo jen nasát pohádkovou
atmosférou, zasoutěžit si s Českým rozhlasem, zacvičit s
Maxipsem Fíkem či Večerníčkem. Jelikož byl letošní ročník
věnován specielně čertům, prohlédli si naši výletníci čertovské
stánky a výrobu čertů z mokrého písku nebo ze dřeva. Ti
odvážnější se do jejich výroby osobně zapojili a všichni se
shodli na tom, že se moc a moc těší na další ročník tohoto
známého festivalu.

10. až 13. září 2008: Program pro zlepšení vztahů v VIII.A
Třída VIII.A se ve dnech 10. až 13. září 2008 vydala na
preventivní kurz, který byl zaměřen na zlepšení vztahů v třídním
kolektivu. Místem pobytu byl nedaleký Retropark Sejfy u
Mladých Buků. Oproti minulým letům, kdy se preventivního
kurzu účastnili žáci různých ročníků druhého stupně, zaměřili
organizátorky PaedDr. Věra Nývltová a Mgr. Helena
Morávková svou pozornost výhradně na problémový kolektiv
VIII.A.
Na různých místech areálu Retroparku plnili účastníci kurzu
spoustu zajímavých úkolů, hráli různé hry a soutěžili, stihli i
pěší túru a koupání v bazénu. Cílem různorodých aktivit bylo
především vzájemné poznání dobrých i špatných stránek
jednotlivých žáků, snaha o upevnění stávajících a navázání
nových přátelství a v neposlední řadě i prevence problémových
jevů v rámci kolektivu. Doufejme, že společné hezké zážitky a
cílený preventivní program přinesou své ovoce.

12. září 2008: Družina na výstavě drobného zvířectva
V pátek 12. září 2008 navštívila školní družina oblíbenou
výstavu drobného zvířectva v areálu na Podrači. Děti měly
možnost zhlédnout různé druhy králíků, hus, slepic, ale i holubů
nebo morčat. Některá zvířátka si mohly
pohladit, čehož bez váhání využily. Po malém
občerstvení v podobě zakoupené sušenky v
tamním bufetu se již všichni těšili na losování
tomboly. Téměř všechny děti si domů odnesly
malou výhru. Na úplný závěr se všichni ještě zastavili u ohrady s ovcemi,
které se pásly na louce, a pak už je čekal pěší pochod směrem ke škole, kde
se rozloučili.

17. a 18. září 2008: Školní turnaj v petanque
Petanque, francouzská národní zábava, je již značně rozšířena i
u nás a nejeden z našich žáků vlastní potřebné vybavení a má
v provozování této hry mnohahodinovou praxi. Naše škola proto
v této hře uspořádala speciální turnaj, jehož se mohli zúčastnit
jak zkušení borci, tak děti petanquem dosud nedotčené. Ve
středu 17. září 2008 se své koule snažilo co nejvíce přiblížit
„košonku“ 13 žáků II. stupně, o den později dokonce 29 žáků I.
stupně. Po úvodním rozlosování byli vždy dle počtu v
jednotlivých kategoriích rozděleni do čtyřčlenných nebo
tříčlenných skupin. Pouze jejich vítězové pak postoupili do
finále. Nejlepšími třemi hráči druhého stupně se stali Martin
Kubiček (VI.A), Filip Kuťka (VII.B) a Hana Machačová (IX.A),
na prvním stupni nejvíce zazářili Mikoláš Zajac (III.A), Jan
Jareiš (III.A) a Tadeáš Haase (III.B) mezi druháčky a třeťáčky,
mezi čtvrťáčky a páťáčky excelovali Ernest Balog (IV.A),
Otakar Bárta (IV.A) a Pavel Šrejber (V.A).

23. září 2008: Soutěž v běhu s míčkem na pingpongové pálce
Mnoho našich žáků 23. září 2008 zjistilo, že jít, natožpak běžet
s pingpongovým míčkem na pálce není až tak jednoduché, jak by se na první
pohled mohlo zdát, a že překotná rychlost není vždy to úplně nejdůležitější.
Většina dětí však si s touto „zrádnou“ disciplínou přes všechny svízele
poradila na jedničku a námi vymezenou trať překonala za okamžik. Menší
žáčci šli či běželi s míčkem, který museli udržet na pálce, starší již museli
pinkat. Se zvyšujícím se věkem se prodlužovala trať.
Celkový počet účastníků se zastavil na úctyhodné metě 61
a i v tomto případě byli ti nejlepší oceněni diplomem a cenou. Ostatní
obdrželi alespoň bonbon za snahu. Jednotlivé kategorie byly upraveny podle
počtu startujících. Mezi žáky prvních tříd zvítězili Anna Skřivánková (I.A) a
Matyáš Nývlt (I.B), mezi druháky Simona Knížová (II.A), ze třeťáků byl
nejrychlejší Petr Rychlík (III.A), ze čtvrťáků a páťáků David Wajsar. Na
druhém stupni prokázal pro tento den největší rychlost a obratnost Patrik
Břicháček (VIII.A).

22. a 24. září: Soutěž „Trojskok po jedné noze“
Ke školnímu přeboru v této originální, výhradně v našich hlavách zrozené
disciplíně se dostavilo 53 skokanů z 1. až 5. ročníku a dalších 18 ze druhého
stupně. Každý měl jeden pokus „zahřívací“ a další dva soutěžní. V pondělí
22. září, respektive ve středu 24. září 2008 jsme tak při
průměrné délce skoku 3,57 m naskákali celkem 506,67
metru. A to už je pěkná dálka. Nejdelší pokus ze všech
žáků prvního stupně předvedl Marek Bušinský z V.A, když
takto z místa dokázal doskákat k metě 5,40 m. Ještě o 1,50
m dále doskočil Ondřej Zvara, nejlepší ze druhého stupně. Všem účastníkům
jsme za jejich snahu poděkovali a obdarovali je bonbónem. Ti nejlepší v
každé kategorii pak obdrželi diplomy a věcnou odměnu.

24. září 2008: Zátopkova „Pětka“
V již tradičním štafetovém závodě, který je určen nejlepším
běžcům z prvního stupně, obsadila v Malých Svatoňovicích naše
škola 3. místo. Na nejlepší závodníky ze Rtyně v Podkrkonoší
jsme tentokrát neměli. Přesto všichni naši reprezentanti měli
chuť a odvahu poprat se sami se sebou a s chladným deštivým
počasím. Za vysoké sportovní nasazení zasloužili chválu naši
druháčci, kteří se podobného závodu účastnili poprvé.

24. září 2008: Zahájení celoročních soutěží ve florbalu, stolním fotbálku a šipkách
Koncem září odstartovaly celoroční sportovní soutěže. Do jubilejního 10. ročníku florbalové
ligy chlapců se letos přihlásilo pět týmů. Hracím dnem bylo úterý, hrálo se systémem každý s
každým dvakrát, poté následovala vyřazovací část. Do dívčí florbalové ligy se zapsala tři
družstva. Hracím dnem byla středa, hrálo se systémem každý s každým třikrát, poté
následovala vyřazovací část. Více než tři desítky soutěžících přilákal turnaj v šipkách a
nemalé popularitě se těšil i stolní fotbálek, nevyžadující přílišnou fyzickou námahu ani časné
ranní vstávání.

25. září 2008: Do knihovny pro dort aneb Prvňáčci na návštěvě dětského oddělení
Naši prvňáčci si ve čtvrtek 25. září z knihovny přinesli do školy
krásný nazdobený dort a hned si na něm také společně
pochutnali. Jak je to možné? Paní knihovnice totiž, jako již
tradičně, pozvaly děti na návštěvu do
knihovny. Prvňáčci si prohlédli dětské
oddělení, popovídali si o knížkách, které znají,
a dozvěděli se, že si je zde mohou vypůjčit.
Pak jim paní knihovnice přečetla pohádku o
zvířátkách, kterou napsal úpický rodák pan Lacina. Děti soutěžily, kdo
namaluje k pohádce hezčí obrázek. A protože se všechny děti moc snažily,
za odměnu dostaly velký dort a jejich obrázky budou po celý rok zdobit
knihovnu.

29. září 2008: Malá tělocvična opět v provozu
Tak jsme se konečně dočkali! Malá tělocvična byla k 29. září
2008 opět připravena pro výuku
tělesné výchovy, pořádání soutěží
a
další
sportovní
aktivity.
Děkujeme zřizovateli naší školy
Městu Úpice za vložené finanční
prostředky a doufáme, že si žáci
budou novotou zářících prostor
vážit a užívat s radostí, ale i s opatrností.

ŘÍJEN

2. říjen 2008: Zátopkova „Desítka“ aneb Stejně jako vloni
Vstup do sportovních soutěží žáků druhého stupně, zahajovaný
jako každoročně na počátku října Zátopkovou „Desítkou“, se
nám nevydařil stejně jako v minulé sezóně. Dobří běžci (hlavně
chlapci) nám prozatím chybí. A jestliže loňská bramborová
medaile byla spíše souhrou náhod, letos to prostě nešlo. Za 1.
místem jsme s výsledným časem 30:57,1 zaostali o více než 2
minuty, k bronzové medaili nám chyběla cca 1 minuta. I tak
dosáhli někteří naši reprezentanti pozoruhodných výkonů.
Bohužel, odstup těch pomalejších byl příliš znatelný...
3. říjen 2008: Návštěva U Johanesů (nyní u Suchánků)
V hodinách prvouky se již žáci třetích tříd učí o naší obci a její historii. Proto jim paní
učitelka Skřivánková domluvila na 3. října 2008 exkurzi u Suchánků, respektive v jejich
sklepeních. K tomuto domu se totiž váže pověst, která vypráví o tajné chodbě do podzemí
kostela svatého Jakuba. U dveří cukrárny čekal děti pan Suchánek, který je provedl celým
sklepením. Návštěva se dětem velmi líbila, vše si zdokumentovaly na fotografiích, dokonce
viděly i údajný vchod do podzemní chodby zakrytý velikým kamenem. Děkujeme manželům
Suchánkovým, že tuto prohlídku umožnili.
8. říjen 2008: Soutěž v koulení a kopání míče do branky
Účastí žáků druhého stupně na programu „Planeta Země 3000 – Brazílie“ jsme v pondělí
odstartovali tzv. brazilský týden. A protože brazilským národním sportem
číslo jedna je fotbal, nemohla soutěž s tímto sportem nesouviset. Zakopat
(zakutálet) míčem do branky si přišlo celkem 83 žáků. Každý ze soutěžících
měl pět pokusů, které byly bodově hodnoceny dle těchto pravidel:
1 b. – míč se odrazil od tyče mimo branku
2 b. – míč se od tyče odrazil do branky
3 b. – míč se trefil bez dotyku tyče do branky
5 b. – míč trefil malý kužel, který byl umístěn doprostřed branky
Na základě součtu bodů ze všech pokusů bylo vyhodnoceno celkové pořadí.
Nejlepší v jednotlivých kategoriích obdrželi diplom a odměnu. Nejlepších výsledků mezi
prvňáčky a druháčky dosáhli Kamila Kuldová (II.A) a Dominik Macek (I.A), mezi chlapci
třeťáčky a čtvrťáčky shodně Jakub Dytrych (III.B) s Petrem
Vlčkem (IV.A). V konkurenci soutěžících dívek ze třetích až
pátých tříd nejlépe obstála Šárka Winklerová (III.B), Tomáš
Balcar (V.A) zvítězil mezi chlapci z páté třídy. Soutěž dívek
druhého stupně ovládly v mladší kategorii Kristýna Machová
(VI.B) a mezi staršími shodně hned celé trio z IX.A ve složení
Hana Machačová, Lenka Matěnová a Kristýna Vlčková.

8. říjen 2008: Školní přebor v počtu tzv. „panenek“
Pro chlapce z druhého stupně by bylo trefování branky
přespříliš jednoduché a bodově hodně vyrovnané, proto
jsme jim připravili speciální disciplínu, tzv. „panenky“.
Každý z chlapců měl dva pokusy, přičemž se započítával
ten lepší. Vítěz kategorie starších žáků Lukáš Vlček
z VIII.A jich předvedl hned 33, zástupce mladších žáků
Jakub Fejfar (VI.B) 17.

9. říjen 2008: Den barev zelené a žluté
Brazilský týden na naší škole vyvrcholil ve čtvrtek 9. října 2009
barevným dnem, kdy se většina žáků i učitelů oblékla do
žlutozelených národních barev této jihoamerické země.
Příprava některých žáků i celých tříd byla velmi precizní.
Zajímavé byly například jednotně pomalované obličeje,
žlutozelené pentle a javorové čelenky, barevně laděné papírové
brýle nebo brazilské vlaječky. Mnozí žáci si dali záležet i na
různých módních doplňcích, nebo si s sebou do školy přinesli
plyšové hračky v brazilských národních barvách. S velmi zajímavým nápadem přišli žáci ze
třídy III.B, kteří si do školy přinesli žlutozelené dýně a někteří žáci z VIII.A se zase
představili s vlasy nabarvenými nazeleno. V některých třídách
nezapomněli ani na správnou barevnou výzdobu.
Rozhodnout o nejlepší třídě bylo velmi složité, neboť většina
tříd připravila něco zajímavého a originálního. Nakonec díky
jednotnosti všech žáků včetně učitele byly za nejlepší třídy na
prvním stupni vyhlášeny II.A, III.A, III.B a na druhém stupni
třída VI.B. Poděkování patří všem žákům i učitelům, kteří se
aktivně zúčastnili brazilského týdne.
9. říjen 2008: Běh do vrchu na Klůčku
Ve čtvrtek 9. října 2008 se nejlepší sportovci prvního stupně
naší školy zúčastnili „ Běhu do vrchu na Klůčku“, který se konal
v Malých Svatoňovicích. Závody byly velmi dobře připraveny,
sluníčko přidalo všem dobrou náladu a závodníci se opravdu
snažili. Klůček je pořádně velký kopec a vyběhnout a udýchat
ho vyžadovalo pořádné sebezapření. Naši reprezentanti bojovali
statečně a nakonec obsadili pěkné 2. místo.
Patří jim poděkování a velká pochvala.
Nejlepšího individuálního umístění dosáhli Eliška Burýšková (V.A a 2.
místo), Kamila Kuldová a Renata Galuščáková (obě II.A a 3. místo). Školu
dále reprezentovali Adriana Dufková, Veronika Neudeková, Filip Luštinec,
Pavel Benko, Jakub Kábele, Kamila Šlechtová, Veronika Davidová, Jaroslav
Suchánek, Petr Rychlík, Vítek Levinský, Andrea Vetešková, Eliška
Vodičková, Marek Bušinský, Vojta Levinský a Radek Dufka.
9. říjen 2008 a 6. květen 2009: Šesťáci na hvězdárně
Ve čtvrtek 9. října 2008 se chlapci a děvčata třídy VI.A
vypravili na hvězdárnu, jejich spolužáci ze VI.B absolvovali
tutéž exkurzi až na jaře 6. května 2009. Od pana Korduláka se
dozvěděli mnoho zajímavého o sluneční soustavě, o Zemi i
ostatních planetách, o měsících, meteorech a družicích a další
zajímavosti. Všichni bez výjimky velmi pozorně poslouchali
výklad a sledovali zajímavé obrázky z vesmíru. Se zájmem se
také podívali na film o naší planetě. Jejich pozornost pak
upoutala soustava tří dalekohledů v kopuli. Na závěr si ještě zakoupili spoustu zajímavých
materiálů k domácímu samostudiu. překvapivé bylo, jak děti odpovídaly na otázky pana
Korduláka. Některé z nich navzdory svému nízkému věku prokázaly vynikající znalosti.
Hezký zážitek z návštěvy hvězdárny a podzimní procházky umocnilo vzorné chování šesťáků
a krásné počasí.

16. říjen 2008: VIII.A zdobila školu v barvách podzimu
Dne 16. října 2008 se třída VIII.A pustila pod vedením
paní učitelky Ludvíkové do nelehkého úkolu odít prostory
školy do podzimního hávu. Žáci pracovali buď tradičně za
pomoci barev a fixů, to když tvořili listy kalendáře, anebo
využili bohatou nabídku svých zahrádek a podzimní
přírody a vytvářeli různé ozdoby z dýní, větviček či
sušených květin a plodů. Jejich díla školu příjemně oživila
a navodila tu pravou podzimně nostalgickou náladu.
20. říjen 2008: Vzpomínka na paní učitelku Miluši Machovou
V pondělí 20. října 2008 zastihla naši školu velmi smutná
zpráva. Po kratší těžké nemoci nás navždy opustila naše
dlouholetá kolegyně a skvělá učitelka, paní Miluše Machová.
Na naši školu nastoupila 3. září 1956 po absolvování Vyšší
pedagogické školy v Praze a především jako učitelka českého a
ruského jazyka zde působila celých 45 let. Vždy byla
spravedlivá, uměla si zjednat kázeň ve třídě a dokázala naučit.

21. říjen 2008: Drakiáda pro všechny
Nádherný prosluněný říjnový den přilákal v úterý 21. října 2008 na louku za úpickou
hvězdárnou na devadesát dětí v doprovodu rodičů a prarodičů. Na šmolkově modré obloze
se ve svěžím podzimním větru zmítaly desítky papírových draků. Jejich majitelé se je snažili
přivést k poslušnosti a donutit je vydržet ve vzduchu co nejdéle. Většině se to úspěšně dařilo,
jiní se marně pokoušeli odlepit trucující draky od země. Silný vítr dokonce několik draků
unesl a zavěsil na okolní stromy. Medaili za statečnost by zasloužil neohrožený tatínek, který
pro čtyři uprchnuvší draky neváhal vylézt na vysoké stromy a vrátit je šťastným majitelům.
K odpolední pohodě přispěla i pomoc rodičů, kteří nám pomohli dovézt pro děti občerstvení a
odměny. Jak už se stalo zvykem, každý účastník drakiády obdržel tašku naplněnou sladkostmi
a upomínkovými předměty.
22. říjen 2008: Okrskové kolo v halové kopané
Ve středu 22. října 2008 pokračovala soutěž Grand Prix již
třetím druhem sportu. Byla to sálová kopaná ve Rtyni
v Podkrkonoší. Ráno v 8.00 byl zahájen turnaj starších žáků.
V prvním zápase se naši reprezentanti střetli s domácí Rtyní, se
kterou remizovali 0 : 0. Ve druhém zápase, po vítězství 4 : 1 nad
gymnáziem, našim chlapcům narostl hřebínek. Ten nám ovšem
v zápětí srazili hráči Malých Svatoňovic, se kterými jsme
prohráli 1 : 4. Po poslední remíze se ZŠ Úpice – Lány 0 : 0 jsme
obsadili třetí místo. Výrazné vítězství vybojovali chlapci z Malých Svatoňovic.
Sestava starších žáků:
Lukáš Beneš, Tomáš Černý, Pavel Formánek, Pavel Kábrt, Jan Mihalo, Martin Paťha, Lukáš
Vlček, Radek Záliš, Ondřej Zvara, Petr Žižka
starší
MS
ÚL
BČ
RT
GY

MS
0:0
1:4
0:1
0:2

ÚL
0:0
0:0
0:1
1:1

BČ
4:1
0:0
0:0
1:4

RT
1:0
1:0
0:0

GY
2:0
1:1
4:1
2:1

1:2

skóre
7:1
2:1
5:5
2:3
3:9

body
10
6
5
4
1

pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

Odpoledne nás čekal turnaj mladších žáků, kterých se bohužel
sešlo jen osm. Pořadí zápasů bylo stejné jako
dopoledne.V prvním zápase náš tým porazila Rtyně 1 : 0. Druhý
zápas přinesl díky dvěma trefám Viktora Kejzlara remízu
s gymnáziem 2 : 2. Souboj s malými Svatoňovicemi naši hráči
prohráli a závěrečná remíza je definitivně odsunula na konečné
čtvrté místo. Suverénním vítězem se stala Rtyně.
Sestava mladších žáků:
Michal Drejsl, Jakub Fejfar, Viktor Kejzlar, Zdeněk Ledvina, Martin Nývlt, Daniel Souček,
Ladislav Soukup, Patrik Vlček
mladší
RT
ÚL
MS
BČ
GY

RT
0:2
0:3
0:1
0:3

ÚL
2:0
0:1
1:1
0:1

MS
3:0
1:0
0:2
0:1

BČ
1:0
1:1
2:0
2:2

GY
3:0
1:0
1:0
2:2

skóre
9:0
3:3
3:4
3:6
2:7

body
12
7
6
2
1

pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

Závěrečné hodnocení potvrdilo poznatek, že se vše odvíjí od běhů. Velká většina našich
soupeřů měla podstatně rychlejší start na míč i rychlejší pohyb po hřišti, což výrazně ovlivnilo
výsledky našich zápasů.
23. říjen 2008: Soutěž o Nejlepší vtip na téma škola
Do soutěže „přihlásilo“ své vtipy 20 žáků. Někteří využili dané možnosti a soutěžili se dvěma
vtipy. Celkově jsme tak tedy hodnotili 27 vtipů. Nebylo vůbec lehké z nich vybrat tři, které se
nám nejvíce líbily. Přesto se to nakonec podařilo:
• „Mami, dnes jsme dělali ve škole pokus s plastickou trhavinou.“ „No, a co budete
dělat ve škole zítra?“ „V jaké škole?“ (do soutěže dodal Pavel Šrejber z V.A)
• Pepíček ukazuje tatínkovi vysvědčení. „Teda, něco tak ošklivého jsem už dlouho
neviděl!“ nadává otec. „Já taky ne, tati. Našel jsem to v tvých věcech ...“ (do soutěže
dodal Aleš Holman ze III.A)
• Na hodině matematiky se ptá paní učitelka Pepíčka: „Když ti dá maminka jednu
žvýkačku a tatínek dvě, co budeš mít?“ „Prosím, svěží dech.“ (do soutěže dodal
Mikoláš Zajac ze III.A)
25. až 26. říjen 2008: Veselá víkendovka
Ve dnech 25. a 26. října 2008 proběhla na naší škole letošní
první víkendovka. Byla zaměřena hlavně na zábavu a veselí.
Celkem 17 druháků a třeťáků závodilo, soutěžilo, hrálo,
tancovalo a bavilo se. Sportovně zaměřené aktivity se střídaly s
odpočinkovými. Děti se moc snažily a až na výjimky se k sobě
chovaly velice hezky. Mezi jejich největší zážitky patřilo určitě
natáčení televizí Účko, neboť většina z nich stála před kamerou
poprvé v životě. Také spaní v tělocvičně bylo „poprvé“. A
většina si to užívala, však také usínali hodinu! Teprve ve 23.30
bylo už ze všech stran slyšet spokojené oddychování a
pochrupování. Ráno, po snídani (mimochodem jídlo bylo na
jedničku – děkujeme paní Dytrychové), jsme si ještě trochu
zasoutěžili a pak už vzhůru na úklid. Přesně v 11.00 si děti
vyzvedli rodiče. A zábavné prázdniny mohly pokračovat dále,
tentokrát však už doma. Takže druháčci a třeťáčci, byli jste
dobří, byli jste fajn.
24. říjen 2008: Běh do zámeckých schodů
V pátek 24. října 2008 se v Náchodě konal tradiční „Běh do
zámeckých schodů“ pod záštitou Domu dětí a mládeže, tzv.
Déčka. Vůbec poprvé se ho zúčastnila také naše škola. V každé
ze tří kategorií (4. až 5. třída, 6. až 7. třída, 8. až 9. třída) se do
soutěže zapojilo jedno družstvo složené z pěti děvčat a pěti
chlapců. Trasa závodu vedla přes náměstí, po zámeckých
schodech, přes nádvoří zámku a po
lesní pěšině zpět k Déčku. Na
medaili jsme ani v jedné kategorii nedosáhli. Družstvo 4. a 5.
třídy skončilo na 5. místě, družstvo 6. a 7. třídy na 7. místě a
nejstarší reprezentanti z 8. a 9. ročníku obsadili 9. místo. I přesto
si však vážíme vynikajících výkonů všech závodníků, kteří v
některých případech běželi skutečně „nadoraz“. Jak se říká, není
přece důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

LISTOPAD

3. listopad 2008: Projekt „Cesta do pravěku“
3. listopad 2008 byl v obou šestých třídách věnován projektu
„Cesta do pravěku“. Celý den se žáci v rámci vybraných
předmětů věnovali jedinému tématu – pravěk – a snažili se
nahlížet na něj z více úhlů a co nejvíce se dozvědět za využití
různých metod. V hodině českého jazyka si povídali o Eduardu
Štorchovi a blíže se seznámili s jeho knihou Lovci mamutů.
V rámci dějepisu shlédli video o pravěku v českých zemích a
potom na základě nabytých informací plnili různé úkoly –
někteří kreslili, jiní pracovali s mapou a další skupina vymýšlela test. Při výtvarné výchově
vyráběli z korálků, klacků a kamenů pravěká obydlí, zbraně a šperky. Přírodopis byl věnován
pravěkým zvířatům a informatika samostatnému vyhledávání zadaných témat na internetu.

3. až 7. listopad 2008: Projekt II.A „Člověk a rodina“
V týdnu od 3. do 7. listopadu 2008 probíhalo ve II.A projektové
vyučování na téma „Člověk a rodina “. Hlavním cílem projektu
bylo seznámit děti se životem našich předků, zprostředkovat jim
kontakt se staršími spoluobčany, naučit je úctě k nim i tomu, co
umějí a dokážou, přiblížit jim způsob fungování institucí, které o
staré lidi pečují, seznámit žáky s posledními věcmi člověka,
naučit je správnému chování na hřbitově jako pietním místě a
zdůraznit význam vzpomínání na zesnulé. Přestože se může
zdát, že témata jsou pro děti tohoto věku příliš závažná a smutná, paní učitelka je dobře
přizpůsobila jejich věku a malí žáčci tak získali spoustu nových poznatků a užili si u toho i
mnoho zábavy. Tato témata pokládáme za v dnešní době zvláště důležitá.
V pondělí byli druháčci poděkovat paní Boženě Dohnalové,
která nyní žije s dalšími babičkami a dědečky v pečovatelském
domě v Úpici, za krásné háčkované motýlky, které vyrobila pro
všechny děti ze třídy. Při této příležitosti se děti také seznámily
s účelem a způsobem fungování domu s pečovatelskou službou.
V úterý se šly podívat do urnového háje a na hřbitov, rozsvěcely
zde svíčky a společně uctily památku zesnulých. Ve středu
zavítali do II.A manželé Kultovi, dědeček a babička Jiříka
Šťovíčka z této třídy. Vypravovali o svém dětství, škole a příhodách. Ve čtvrtek si žáčci
udělali besedu sami. Přinesli velkou spoustu starých fotek a bylo veselo pořádně veselo.
Hlavně když viděli své mamky, taťky, babičky, dědy i paní učitelku jako mimina. V pátek se
učili sestavovat rodokmen a navštívili muzeum. Ve stálé expozici se vrátili opět do starých
časů a poznávali nářadí, nástroje i kuchyňské potřeby našich předků.
Na ukončení projektu se děti naučily pěknou básničku o lásce v rodině:
Maminka má tatínka,
tatínek má mámu,
on jí se vším pomáhá,
ona pusu dá mu.
Tatínek a maminka
malou Stázku mají,
nikomu ji nedají,
jenom si s ní hrají.

10. listopad 2008: Vyhlášen výsledků výtvarné soutěže „Cesta do pravěku“
V
rámci
projektu
„Cesta
do
pravěku“proběhla i výtvarná soutěž
„Cesta do pravěku aneb Jak bych si
vyzdobil(a) stěnu jeskyně“. Do soutěže se
zapojilo 20 žáků, především z prvního
stupně. Úroveň prací byla pěkná. Nejlepší
účastníci obdrželi čestná uznání i drobné
ceny a jejich práce byly vystaveny v
prostoru školní jídelny. Ocenění poroty vedené Mgr. Zdeňkou Skřivánkovou obdrželi tito
žáci, respektive jejich výtvarná díla: Zdeněk Radoň (III.A), Jára Suchánek (III.B), Lucie
Tučková (IV.A), Andrea Vetešková, Radim Kejzlar, Štěpán Matyska (všichni V.A), Sára
Gottsteinová (VI.B)

10. listopad 2008: Projekt „Ostrov snů“
Dne 10. listopadu 2008 se v sedmých třídách uskutečnil
celodenní projekt „Ostrov snů“. Při hodinách se žáci zabývali z
různých hledisek zajímavými ostrovy a při výtvarné výchově si
svůj vlastní ostrov snů namalovali. Také si zazpívali,
vyhledávali informace na internetu a plnili další rozmanité úkoly
vztahující se k různým ostrovům a ostrůvkům. Celý den byl
podle vyjádření většiny zúčastněných zábavný a poučný.

13. listopad: Vyhlášení výsledků vědomostní soutěže „Co vím o pravěku“
Týden od 3. do 7. listopadu 2008 probíhal na naší škole ve znamení pravěku. Hned v pondělí
absolvovali žáci 6. ročníku v rámci stejnojmenného projektu „cestu do pravěku“, celý týden
pak mohli v rámci výtvarné soutěže promýšlet, jak by vyzdobili stěny jeskyně, a v rámci
vědomostní dějepisné soutěže pak zjišťovali různé informace o tomto historickém období.
Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií (3. až 5. ročník a 6. až 9. ročník) a celkem se jí
zúčastnilo 45 žáků (25 z I. stupně a 20 ze II. stupně). Kvizem ne zrovna nejjednodušších 15
otázek prošlo bez jediného zaváhání hned 6 žáků, kteří proto byli oceněni čestným titulem
„Znalec pravěku“: Kateřina Knížová a Lucie Tučková ze IV.A, Lukáš Čudka a Mikoláš Zajac
ze III.A, Michaela Čudková z VI.A a Lenka Matěnová z IX.A. Dalších 14 soutěžících se
dopustilo maximálně dvou chyb. Velmi příjemným překvapením byla hojná účast žáčků I.
stupně, pro něž je sice dějepis předmětem zatím neznámým, přesto drtivá většina z nich
předvedla hezký výkon. Nejlepší žáci byli odměněni diplomy a sladkými dobrůtkami,
soutěžící z II. stupně, kteří správně zodpověděli alespoň 10 otázek, navíc jedničkou za
dobrovolnou aktivitu v rámci dějepisu.

13. listopad 2008: Volba členů školské rady
Ve dnech 12. a 13. listopadu 2008 proběhla volba zástupců do školské rady z
řad pedagogických pracovníků a rodičů. Za zástupce školy byli opět zvoleni
Ing. Jaromír Beránek a Mgr. Jarmila Špůrová, rodiče budou zastupovat
MUDr. Marie Matysková a Petra Riedlová. Další dvě křesla ve školské radě
náleží zástupcům zřizovatele, tedy města Úpice.

19. listopad 2008: Exkurze do poličského Muzea stavebnice Merkur
Naši žáci navštívili výstavu poličského muzea Technikou k
rozvoji, jejímž cílem bylo vzbudit v širší veřejnosti a především
v mládeži zájem o technické obory. Výletu se zúčastnili, kromě
nejmladších dětí, žáci celého prvního stupně. Mohli jsme
vyzkoušet koloběžku bez řidítek,
zapřemýšlet nad hlavolamy, viděli
například ocelové město, Eiffelovu
věž, mašinky, nákladní auta,
městečka a další zajímavé věci sestavené z dílků známé
stavebnice. Součástí exkurze byla i prohlídka továrny v Polici
nad Metují, v níž se stavebnice Merkur již léta vyrábí, která děti
obzvláště nadchla.
19. listopad 2008: Okrskové kolo ve florbalu mladších žákyň
Ve středu 19. listopadu 2008 se konalo historicky první
okrskové kolo ve florbalu mladších žákyň. V tělocvičně ZŠ a
ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší se sešla čtyři družstva. Ze škol
našeho okrsku chybělo pouze družstvo Gymnázia a SOŠ Úpice.
Naše děvčata začala opravdu dobře a zvítězila nad družstvem ZŠ
Úpice – Lány 1 : 0. Ve druhém zápase se potkala s dívkami ze
ZŠ Malé Svatoňovice, se kterými, po množství oboustranných
nepřesností, remizovala 0 : 0.
Toto trápení se zřejmě projevilo na psychice našeho
družstva. Se suverénní Rtyní totiž prohrálo vysoko 0 : 6. Lze
jen litovat, že družstvo ZŠ Úpice – Lány těsně podlehlo ZŠ
Malé Svatoňovice, což naše reprezentantky odsunulo na
konečné 3. místo. Děvčata hrála s maximální snahou, ale
snad přemírou snahy bohužel hromadila chybu za chybou.
Sestava:
Anna Kociánová, Denisa Nývltová (obě VI.A), Sára Gottsteinová, Kristýna Machová (obě
VI.B), Alžběta Kubcová, Michaela Ševcová, Nikola Valentová (všechny VII.A), Monika
Vocelová (VII.B)
RT
RT
MS
BČ
ÚL

0:2
0:6
0:3

MS
2:0
0:0
1:2

BČ
6:0
0:0
0:1

ÚL
3:0
2:1
1:0

Body
9
4
4
0

Skóre
11 : 0
2:3
1:6
1:6

Pořadí
1.
2.
3.
4.

18. až 21. listopad 2008: Projekt prvních tříd „Pojďte s námi do pohádky!“
Celý týden od 18. do 21. listopadu 2008 provázely naše prvňáčky pohádky klasické,
večerníčkové i ty, ve kterých vystupují zvířátka. Pohádky děti poslouchaly, vypravovaly,
malovaly i hrály. Soutěžily rovněž v poznávání pohádkových a večerníčkových písniček,
obrázků a postaviček a pro většinu z nich to byla úplná hračka. Žáčci také zavítali do
loutkového divadla, kde se dozvěděli, jak to tam vypadá, kde jsou loutky schované, když
nehrají, co jsou kulisy, kde herci divadlo zkouší a jaký je rozdíl mezi maňáskem, javajkou a
loutkami na provázcích. Pan Kubíček s paní Šlechtovou jim všechno ochotně vysvětlili a
ukázali, za což jim patří náš velký dík. Na závěr návštěvy divadla děti shlédly napínavý
běžecký závod mezi čertem a Kašpárkem a mohly si samy vyzkoušet hraní s maňásky.

24. listopad 2008: Soutěž ve florbalových dovednostech žáků I. stupně „Hledáme
florbalové talenty aneb Trefíš se do florbalové branky?“
Jak se střílí na florbalovou branku opravdovou „florbalkou“ si přišlo vyzkoušet úctyhodných
67 žáků prvního stupně. Mohli jsme s uspokojením konstatovat, že většina z nich to zvládla
bravurně. Nejdůležitější asi bylo správně se postavit a dobře zamířit. Kdo se ale chtěl dobře
umístit, tomu nestačily jen „obyčejné“ góly. Pro bodování střel byla totiž vytvořena speciální
pravidla: 1 b. - míček se odrazil od tyče
2 b. - míček padl do brány v místech bez dalšího vymezení
3 b. - míček trefil jednu z kuželek
4 b. - míček proletěl do branky mezi kuželkami
5 b. - míček trefil visící plastovou láhev
Každý z účastníků měl 5 pokusů (4 z toho bílými florbalovými míčky,
poslední pokus byl stříbrným míčkem a počítal se dvojnásobně). Malé
florbalové talenty začneme postupně zapracovávat do florbalových lig a
umožníme jim v dalších letech navštěvovat florbalový kroužek. Z žáků prvních tříd dosáhli
nejlepších výsledků shodně Jan Jansa (I.A) a Vojtěch Ott (I.B) i Nikola Beierová (I.A) a
Veronika Neudeková (I.B), ze druhého ročníku Jan Roženský (II.A) a Eliška Žlůvová (II.A),
z dívek třetího až pátého ročníku Michaela Müllerová (IV.A), z chlapců třetích a čtvrté třídy
opět shodně Jakub Hájek (III.A) a Petr Vlček (IV.A) a z chlapců pátého ročníku Ladislav
Záliš (V.A).
25. listopad 2008: Exkurze do pivovaru a elektrárny
V úterý 25. listopadu 2008 se žáci
9. třídy vydali pod vedením
PaedDr. Věry Nývltové a Mgr.
Heleny Morávkové na exkurzi do
elektrárny v Trutnově – Poříčí a do
trutnovského pivovaru. Po příjezdu
do elektrárny, zavedl průvodce
žáky IX.A do zasedací místnosti,
rozdal jim ochranné helmy a vysvětlil chod elektrárny. Potom je celou elektrárnou provedl,
přičemž je nejvíce nadchla tzv. kotelna s teplotou 45°C. V pivovaru se deváťáci seznámili s
výrobou piva, viděli bazény na jeho odležení, vývařovnou a další prostory. Největším
zážitkem byla místnost se sudy a lahvárna.
26. listopad 2008: Soutěž ve florbalových dovednostech žáků II. stupně „Slalom a střelba
na branku“
První z florbalových dovedností, ve kterých se mohli prezentovat žáci II.
stupně, byl ve středu ráno 26. listopadu 2008 slalom. Škoda jen, že se
proběhnout mezi jedenácti kužely pokusila jen čtveřice florbalistů. Ostatním
se zřejmě nechtělo vstávat nebo zaspali. Každý ze čtyř startujících měl
možnost si trať nejprve vyzkoušet. Poté následovala dvě kola, přičemž
každému z nich se započítal ten lepší čas. Nejrychlejším
ze všech byl Ondřej Zvara (VIII.A), který se mezi kužely
prosmýkl za 13,4 sekundy.
Odpoledne přišla na řadu přesná střelba, ovšem opět s nízkou účastí.
Vyzkoušet si přesnost své ruky přišlo pouze devět žáků. Branka byla stejně
jako v pondělí rozdělena na určité úseky a trefy do nich patřičně bodově
ohodnoceny. Celkový součet bodů pak stanovil pořadí. Zvítězil Patrik
Břicháček (VIII.A) se ziskem 20 bodů.

26. listopad 2008: Školní kolo astronomické olympiády
Školní kolo astronomické olympiády proběhlo 26. listopadu 2008 v počítačové učebně. Za
pomoci internetu a odborných publikací řešili žáci různé úkoly týkající se astronomie.
Úspěšným řešitelem této soutěže, který postoupil do korespondenčního kola, byl ten, kdo
získal 15 a více bodů.
27. listopad 2008: Okrskové kolo ve florbalu chlapců
Čtvrtek 27. listopadu 2008 se stal ve Rtyni v Podkrkonoší dnem urputných bojů florbalistů.
Dopoledne to byli mladší žáci a odpoledne žáci starší.
Mladším žákům se dařilo střídavě. V prvním zápase prohráli s
družstvem ZŠ Lány 1 : 2. Druhý zápas s gymnáziem odehráli v
lepší pohodě a zvítězili 2 : 0. Zápas se ZŠ Malé Svatoňovice
dotáhli po tuhém boji do vítězného konce (2 : 1). Po obdržení
gólu v posledním zápase nám bylo jasné, že výsledek s
pozdějším vítězem Rtyní nejsme schopni zvrátit, proto dostali
příležitost všichni náhradníci a podlehli jsme 0 : 5. Tyto
výsledky nám přisoudily celkové třetí místo. Nejlepšími hráči
našeho družstva byli Viktor Kejzlar a Martin Nývlt. Pochvalu za bojovnost a snahu zasloužili
i ostatní hráči.
Odpolední turnaj starších žáků se odehrával podobně jako
dopolední boje. V prvním zápase postihla naše reprezentanty
porážka od chlapců ze Rtyně 1 : 2. V druhém a třetím zápase
zvítězili nad gymnáziem 4 : 0 a nad Malými Svatoňovicemi 2 : 0.
V posledním zápase se doslova trápili a podlehli ZŠ Úpice –
Lány 1 : 0. Po dvou výhrách a dvou prohrách obsadili druhé
místo. Nejlepšími hráči našeho družstva byli Patrik Břicháček a
zejména Petr Sodomka. Všichni hráči si zaslouží pochvalu za
snahu a herní nasazení.
28. listopad 2008: Okrskové kolo ve florbalu starších žákyň
Ani čtvrtý rok po sobě jsme
nenašli přemožitele v okrskovém
kole florbalu starších dívek, ale
tentokrát to bohužel na celkové
vítězství nestačilo. Po dvou
výhrách a dvou remízách obsadily
naše dívky „na skóre“ 2. místo za
domácí Rtyní. Děvčatům patřilo
velké poděkování za vzornou reprezentaci a nasazení. Škoda jen, že jádro týmu tvořily žákyně
IX.A, které školu reprezentovaly naposledy.
Naše sestava:
Markéta Kubičková, Lenka Matěnová, Iva Prouzová, Michaela Ševcová, Nikola Valentová,
Klára Vítová, Kristýna Vlčková
28. listopad 2008: Okrskové kolo v halové kopané žákyň
Hodně lidí si myslí, že fotbal je ryze mužský sport. Ale opak je pravdou, což dokazuje i účast
našeho družstva žákyň 8. a 9. ročníku na okrskovém kole v halové kopané. Tento turnaj se
konal 28. listopadu 2008 na ZŠ Mládežnická v Trutnově za účasti šesti týmů. Kromě našich
děvčat o co nejlepší umístění bojovala družstva ZŠ Komenského, ZŠ Rudolfa Frimla, ZŠ V
Domcích, Gymnázia Trutnov a pořadatelské školy.

I přes to, že naše reprezentantky rozhodně nepatřily k favoritkám, ničeho se nezalekly a
podaly velice odvážný a bojovný výkon. Podařilo se jim dokonce porazit ZŠ V Domcích. Její
reprezentantky však tuto skutečnost nedokázaly unést psychicky a rozhodly se to našemu
družstvu vrátit mimo hřiště. Velmi oceňuji reakci našich děvčat, které se nenechaly
vyprovokovat a braly vše s nadhledem. V konečném účtování naše škola obsadila 5. místo.
28. listopad 2008: Projekt „Krkonoše“ v VIII.A
V pátek 28. listopadu 2008 se vyučování v VIII.A neslo ve
znamení projektu „Krkonoše“.
V hodině angličtiny vymýšleli žáci pobyt na horách, při němčině
zase překládali původní německé názvy krkonošských obcí a
vyhledávali slovíčka charakterizující jevy a věci typické pro
Krkonoše. Přírodopis byl věnován přednášce odborníka
KRNAPu na téma „Rostlinstvo v Krkonoších“. Výchova ke
zdraví a český jazyk se nesly ve znamení práce s internetem,
dějepis byl věnován Krkonoším na přelomu 19. a 20. století, o kterém se žáci dovídali za
použití metody učení na stanovištích, a zeměpis práci s turistickou mapou. Sami osmáci
prohlašovali, že se jim projekt líbil a dozvěděli se při něm spoustu nových informací a
zajímavostí.

28. listopad 2008: Diskotéka ve školní jídelně
V pátek 28. listopadu 2008 se školní jídelna změnila
v improvizovaný diskotékový sál a židle a stoly musely ustoupit
rozjařeným tanečníkům a tanečnicím, kteří se zde v podvečer
sešli. Akci pořádal Žákovský parlament při ZŠ Bratří Čapků. Od
17.00 mohly tančit menší děti
z I.stupně, kterých přišlo přes
padesát. Děvčata z parlamentu je
nenechala vydechnout a po celou
dobu je bavila na parketu. Od 19.30 pak diskotéka patřila
starším dětem z II.stupně, kterých však dorazilo stěží dvacet. I
přes to však taneční parket nezel prázdnotou a všichni se skvěle
bavili. Komu při tanci vyhládlo či měl žízeň, mohl si v bufetu
zakoupit něco malého na zub nebo pití. O hudbu se staral DJ
Petr Laňar, aparaturu zapůjčili manželé Lelkovi. Všichni se dobře bavili a přitom se chovali
slušně.

29. listopad 2008: Karneval aneb S čerty nejsou žerty
V hejno rozpustilých čertů a čertic se proměnili předškoláčci i
jejich starší kamarádi z prvních až čtvrtých tříd. V malé peklo se
v sobotní dopoledne 29. listopadu 2008
změnila i naše tělocvična. Karnevalové
čertovské dovádění si děti užily v různých
soutěžích (hod ohnivou koulí do kotle,
prolézání černým pytlem atd.). Nechyběly
drobné odměny ani sladkosti. Čertovský tanec,
světelné efekty, hudba, vše bylo skvělé. Každý se mohl do sytosti čertovsky
vyřádit, a tak nás veselá nálada provázela celým dopolednem.

29. listopad 2008: Blahovka Cup
Již téměř tradicí se stává fotbalový turnaj BLAHOVKA CUP.
Jeho 3. ročník se uskutečnil v sobotu 29. listopadu 2008 v
tělocvičně ZŠ Bratří Čapků v Úpici. Nechyběla většina „hvězd“
z předcházejících ročníků. Názvy jednotlivých týmů byly opět
zajímavé a mnohdy možná o jejich členech leccos naznačovaly
– DLUŽÍM 200, FC BLBCI, OLD STARS nebo LUMÍRCI
APRÍL (známá místní hospoda). Turnaj opět zpestřilo dívčí
družstvo BECKHAMKY a velké uznání patří za obrovskou
snahu týmu ELEKTRICI, které bylo složeno převážně z třináctiletých chlapců.
Turnaje se zúčastnilo úctyhodných 10 týmů, které byly rozděleny do dvou skupin, z nichž
postupovaly do závěrečných bojů vždy dva nejlepší. Turnaj neměl vyloženého favorita a
mnohdy vyrovnané výsledky toho byly důkazem. Do závěrečných bojů tentokrát nepostoupil
loňský finalista OLD STARS, jehož hráči při průměrném věku téměř 40 let nestačili na své
mladé soupeře především fyzickou kondicí. Vítězem celého
turnaje se stal tým SMETÁCI FC, který ve finále porazil tým
DLUŽIM 200 (loňský vítěz pod názvem KRAKONOŠ) až po
penaltovém rozstřelu 3 : 2. Nutno říci, že tým SMETÁCI FC
vyhrál zaslouženě, neboť se během celého turnaje představoval
ve vynikajícím světle, když dokázal skvěle skloubit týmový
duch s výbornými individuálními schopnostmi jednotlivců.
Velikým úspěchem tohoto turnaje byla také férová hra všech
týmů a žádný zraněný fotbalista.

listopad 2008: Poselství budoucím generacím
V rámci oslav 650. výročí první písemné zmínky o
Úpici bude vysazen strom (jilm – Ulmus). Do kořenů
tohoto stromu se uloží poselství budoucím generacím.
Různé návrhy vytvářeli i naši žáci v českém jazyce a
výtvarné výchově. Některé z nich byly velmi povedené a
zajímavé.

Práce Venduly Kaválkové z VIII.A:
Můj vztah k Úpici
Dobrý den, chtěla bych Vám sdělit, co se mi v Úpici líbí a co nelíbí. Dovolte mi Vás Úpicí
trochu provést. Jmenuji se Vendula Kaválková, je mi 14 let a bydlím na Veselce – ulice
Revoluční. V této lokalitě se mi líbí hřiště, které je pěkné udělané a penny market, který byl
zprovozněn nedávno. Když bychom šli po železném mostu, uvidíme pod kopcem starou, ale
hodně významnou Dřevěnku. Má v sobě ukryto plno tajemství, což mně imponuje. Od
Dřevěnky se dostaneme užší cestou na náměstí Tomáše G. Masaryka. Na něm stojí radnice,
muzeum, kostel a v jeho blízkosti divadlo Aloise Jiráska a hlavně základní škola Bratří
Čapků, kterou navštěvuji. Nejrušnější částí města je ulice Pod Městem. V Úpici se mi žije
příjemně a i kdybych se v budoucnu odstěhovala jinam, pokaždé bych se sem moc ráda
vracela s úsměvem na rtech.

Práce Lenky Matěnové z IX.A:

Práce Markéty Kubičkové z IX.A:

PROSINEC

prosinec 2008: Projekt 3. tříd „Vánoční tradice“
V rámci prosincového projektu 3. tříd „Vánoční tradice“ se třeťáci zaměřili na výrobu starých
lidových ozdob z přírodních materiálů – vrkočů, adventních věnců, ozdobičkek z korálků
apod. Radost jistě udělala i přáníčka vlastnoručně vytvořená pro radost rodičů, dědečků a
babiček. V hodinách literární výchovy si děti předčítaly články z velmi starých vlastivědných
časopisů „Od kladského pomezí“. Dozvěděly se, jak se slavily Vánoce dříve, jaké dárky
stačily dětem v tehdejší době.

3. prosinec 2008: Školička nanečisto v suchovršické školce
Ve středu 3. prosince 2008 navštívila Mgr. Radka Řeháková
spolu se dvěma svými žáčky prvňáčky – Jonášem Hetflejšem a
Honzíkem Krejcarem předškoláky v MŠ Suchovršice. Cílem
bylo zjistit, jak jsou děti na školu připravené, co všechno již umí
a kde je třeba ještě něco napravit. A tak zazvonil zvoneček, děti
se usadily i se svými rodiči na „trpasličí“ židličky a „vyučování“
a „zkoušení“ začalo. Děti poznávaly geometrické tvary,
pojmenovávaly zvířátka a hledaly k nim mláďata, rozlišovaly,
co je ovoce a co zelenina, vymýšlely slova na daná písmenka a mnoho dalšího. Děti byly
bystré a všímavé, pracovaly s nadšením. Bylo vidět, že s nimi jejich paní učitelky pracují
svědomitě. Naši dva školáci s sebou měli aktovky plné sešitů, které používají, a tak si
předškoláčci mohli všechno prohlédnout. Rodičům paní učitelka Řeháková zodpověděla
jejich dotazy, děti odměnila sladkostmi, a pak už zazvonil zvonec a vyučování byl konec.

5. prosinec 2008: Andělský den
S obavami, ale i s očekáváním vítaly děti z prvního stupně 5.
prosince 2008 v každé třídě Mikuláše a jeho doprovod. Zpívaly
se písničky, odříkávaly básničky, slibovaly hory doly.
Aby se děti nebály, zůstala stejně jako loni ošklivá a
hrůzostrašná čertiska za komínem.
Za dětmi se vypravily jen jejich
krásnější
a
mírumilovnější
kolegyně, které „hříšníkům“ pouze
domlouvaly. Jako už tradičně se i přesto nejvíc báli velcí raubíři.
Ale když slíbili, že se polepší a vykonali různé „trestíky“,
andělé i jim nadělili dárečky. Všichni žáčci tak nakonec byli
moc spokojení.

5. prosinec 2008: Setkání pod vánočním stromem
V pátek 5. prosince 2008 se jako každoročně na našem náměstí rozsvítil vánoční strom.
Slavnost zahájily slavnostní fanfáry, poté promluvila paní starostka, zazněly vánoční koledy
pěveckého sboru ZUŠ a své umění předvedly i děti z mateřských a základních škol.
I žáčci našeho školního sborečku přispěli svým předvánočním pásmem. Naše zpívání zpestřila
básničkami Bára Šrůtková. Malí zpěváčci svým vystoupením navodili tu správnou vánoční
atmosféru. Všem členům sborečku i Mgr. Řehákové patří velké poděkování.

8. prosinec 2008: Znalostní soutěž pro žáky I. stupně „Zima a Vánoce“
V pondělí 8. prosince 2008 se na I. stupni sešlo 41 „odborníků“
na zimu a Vánoce. Žáci 1. ročníku měli za úkol správně
odpovědět na 10 otázek. Každá další kategorie vždy řešila ještě
o dvě otázky více. Všichni maximálně snažili, ačkoli otázky
nebyly vůbec jednoduché. Pomyslnou jedničku s hvězdičkou si
zaslouží Radim Kejzlar, který se jako jediný ani jednou nespletl.
Z žáků 1. ročníku prokázali nejlepší znalosti Jan Jansa (I.A) a
Ondřej Toman (I.B), z žáků 2. ročníku Jan Roženský (II.A) a Vít
Pulchart (II.A), z třeťáků Jakub Dytrych, Jakub Hájek (III.A), Nikola Mlčáková (III.B) a
Barbora Šrůtková (III.A) a ze čtvrťáků a páťáků již zmíněný Radim Kejzlar (V.A).
10. prosinec 2008: Znalostní soutěž pro žáky II. stupně „Zimní sporty“
Kterému zimnímu sportu se věnuje Jevgenij Pljuščenko? Kolik
týmů hraje českou extraligu v ledním hokeji? Který zimní sport
má nejkratší olympijskou historii? Tak tyto tři a dalších 27
otázek museli podstoupit soutěžící z řad žáků II. stupně, aby se
mohli poprat o místa na teoreticko-sportovním výsluní. A
„pranice“ to byla slušná, navíc s nejedním překvapením. O ta se
postarala především děvčata, která se svými znalostmi chlapcům
zdatně konkurovala. Z dívek prokázala největší vědomosti Klára
Vítová (IX.A), z chlapců Viktor Kejzlar (VI.A).
10. prosinec 2008: Školní kolo dějepisné olympiády
Letošní téma školního kola dějepisné olympiády bylo velmi zajímavé – Doba hradů a zámků
v Čechách a na Moravě – a zahrnovalo dobu románskou, gotickou a renesanční. Olympiádu
dokončilo 17 soutěžících dívek, které řešily pestrou směsici úkolů z oblasti dějin architektury
a umění, hospodářství, každodenního života, náboženství a dokonce i toponomastiky. Autoři
letos zadání přizpůsobili vědomostem žáků základních škol, a tak se odpovědi na otázky daly
bez větších potíží vyhledat v učebnicích a na internetu.
Z letošního školního kola vzešly hned dvě vítězky – Lucie Hilschová z VIII. A a Michaela
Ševcová ze VII.A, jež shodně získaly 86 bodů z 96 možných. Pozoruhodný je zejména Míšin
výkon, neboť se dějepis učí teprve druhým rokem. Třetí místo a 78 bodů patří zkušené
matadorce školních soutěží Lence Matěnové z IX.A, těsně následované Klárou Vítovou
rovněž z IX.A, která na spolužačku ztratila pouhý jeden bodík. Jmenovaná čtveřice byla
odměněna věcnými cenami a diplomy, dobrovolná aktivita všech pak známkou do předmětu
dějepis.
11. prosinec 2008: Zrušení lyžařského výcviku
V letošním školním roce jsme měli odjíždět na lyžařský výcvik. Celkem se nám sešlo 33
závazných, rodiči podepsaných, přihlášek. Objednali jsme chatu ve velmi příjemném prostředí
na Benecku, kde by měly děti veškerý komfort. Cena výcviku byla na dnešní poměry
podprůměrná – činila 2500 Kč. Protože bývá o horské chaty velký zájem, termín zaplacení
jsme stanovili na 30. listopadu. Bohužel, do daného data peníze přineslo pouze 17 žáků.
Teprve po osobních dotazech ředitele školy někteří žáci sdělili, že nemají o lyžařský výcvik
zájem. Vzhledem k tomu, že za daného počtu 17 žáků by se cena výcviku výrazně zvýšila,
rozhodli jsme se lyžařský výcvik zrušit. Mnoho práce s organizací a zajištěním programu tak
přišlo vniveč. Nezodpovědný a neseriózní přístup některých žáků i rodičů nás ale velmi mrzel.

12. prosinec 2008: Okrskové kolo ve stolním tenise
Prosinec je ve sportu již tradičně rezervován stolnímu tenisu.
Letos se okrskový turnaj konal 12. prosince. Naše škola obeslala
každou kategorii dvěma reprezentanty. V mladších žákyních nás
reprezentovala Michaela Ševcová a Lucie Pazderková, v
mladších žácích Viktor Kejzlar a Martin Kubiček. V kategorii
žákyň starších pak Markéta Kubičková s Eliškou Frimlovou a ve
starších žácích to byli Jan Pich s Radkem Zálišem.
Všichni naši sportovci dělali maximum proto, aby dosáhli co
možná nejlepšího výsledku. Vyzvednout zaslouží výkony našich děvčat. Michaela Ševcová a
Markéta Kubičková si výborným výkonem zajistila shodně druhá místa, když podlehla svým
soupeřkám až ve finále.
V soutěži Grand Prix získala vítězství ZŠ Rtyně v Podkrkonoší, kde z osmi soutěžících bylo
pět hráčů, kteří stolní tenis hrají závodně. Našemu družstvu připadlo krásné druhé místo.
16. prosinec 2008: Vánoční turnaj v chemii
Žáci 9. ročníku se zúčastnili vánočního „Turnaje v chemii“ na
SŠIS ve Dvoře Králové nad Labem. Jedno naše družstvo, ve
složení Michal Šrejber, Markéta Kubičková a Klára Vítová,
obsadilo 7. místo, druhé družstvo, ve složení Kristýna Vlčková,
Lenka Matěnová a Hana Machačová, vybojovalo v konkurenci
25 družstev celkové 17. místo. Celá soutěž proběhla spíše
zábavnou formou. Pořadatelé ukázali soutěžícím spoustu
pokusů, žáci si zopakovali dělící metody a skamarádili se
například se strašilkami. Všichni nakonec dostali hezké ceny.
16. prosinec 2008: Sboreček zpíval úpickým seniorům
V úterý odpoledne 16. prosince 2008 přijali naši zpěváčci ze
školního sborečku pozvání od úpických seniorů do městského
sálu nad Tomanem, kde se konalo
jejich předvánoční posezení. Děti
zde předvedly několik vánočních
písniček a básniček a podle
potlesku, kterým byly odměněny
zahřály u srdíčka nejednu babičku
a dědečka. Od pořadatelů potom ještě dostaly banány a
mandarinky.
17. prosinec 2008: Okrskové kolo v halové kopané v Malých Svatoňovicích
Před vánočními prázdninami ve středu 17. prosince 2008 vyjeli
naši reprezentanti do Malých Svatoňovic na turnaj v halové
kopané. Turnaj začal velkým
překvapením, když naše výprava
měla přivést pohár vítěze loňského
ročníku, ale zapomněla ho doma.
Pořadatelé se spokojili s jejím
ujištěním, že tedy znovu zvítězí,
což se jí nakonec podařilo. Marek Bušinský se navíc se šesti
trefami se stal nejlepším střelcem turnaje.

18. Prosinec: Celoškolní projekt „Já, ty, my, oni“
Tradičně před Vánocemi, ve čtvrtek 18. prosince 2008, jsme v
rámci celoškolního projektu opět uskutečnili cestu k
sebepoznání a poznání druhých.
Témata pro jednotlivé ročníky:
• 1. a 2. ročník: sebepoznání... vím, co už dokážu
• 3. a 4. ročník: znám svou třídu, znám své spolužáky
• 5. ročník: cítím se jako Evropan (naši sousedé na mapě
střední Evropy, zážitky z cest po Evropě)
• 6. ročník: Evropa a svět (porovnání Evropy se světem, evropská dětská literatura)
• 7. ročník: objevujeme Evropu (hudba a oblečení v Evropě, evropské „ikony“,
stravovací návyky, vzdělávání v Evropě)
• 8. ročník: volby (volby v ČR a jejich výsledky, volební programy, „komunální“ volby
ve třídě)
• 9. ročník: demokracie jako protiváha diktatury (diktatury minulosti a současnosti,
filmy z prostředí diktatur, 17. listopad jako cesta k demokracii u nás)
„Proč chci žít v demokracii“– úryvky z výstupních prací žáků IX.A:
• V totalitním režimu by mě velmi štvala cenzura. Při sledování televize nebo čtení
novin bych měl stále pocit, že to jsou samé lži a pravda je úplně jiná. Obdivuji ty, kteří
se tehdy postavili
• komunistům, přestože riskovali vězení či ztrátu zaměstnání. (Michal Šrejber)
• Jsem ráda, že nemusíme stát fronty na ovoce nebo jiné za komunistů nedostatkové
zboží. (Patricie Marešová)
• Chci žít v demokracii proto, abych měl svobodu pohybu a nezávislé soudnictví. Vím
totiž, jaké to asi bylo těžké, když byli lidé křivě obviněni a nemohli se dovolat
spravedlnosti. (Jaromír Vít)
„Objevujeme Evropu“. Které poznatky si odnesli žáci 7. ročníků? Zde je několik úryvků:
• Zajímavé bylo porovnávání tehdejší a současné módy. Móda dost souvisí s hudbou,
podle níž se nosí různé typy oblečení. (Kateřina Drahorádová, VII.A)
• Poučné byly informace o typické stravě v různých evropských zemích. Například
těstoviny v Itálii nebo hlemýždi ve Francii. (Jakub Skřivánek, VII.A)
A ještě dva úryvky z výstupních prací žáků 6. tříd na téma „Proč bych chtěl žít v Evropě“:
• Protože je zde krásná příroda a mnoho památek. Máme čtyři roční období a na rozdíl
od Afriky máme dostatek pitné vody a jídla. (Lukáš Arnošt, VI.A)
• V Evropě se velmi zabýváme ekologií. Opakem je Amerika a Čína, které
znečišťováním ovzduší přispívají ke zkáze lidstva. (Tereza Seidlová, VI.A)

LEDEN

3. leden 2009: Zájezd do Národního divadla
V sobotu 3. ledna 2009 se autobus plný žáků naší školy, jejich
sourozenců, maminek, babiček a kamarádů za pořádného mrazu
vydal do Prahy. Hlavním cílem návštěvy naší výpravy bylo
Národní divadlo, konkrétně balet
Louskáček. Ještě před začátkem
představení však zbyl čas na
exkurzi po Pražském hradě,
Loretě,
Staroměstském
a
Václavském náměstí. Po tak dlouhém putování nemohl chybět
McDonald’s, kde se všichni pořádně ohřáli a najedli.
Představení se všem moc líbilo a z Prahy si odvezli mnoho
krásných zážitků.

9. leden 2009: Školní rekord ve šplhu
Nový kalendářní rok se osmákům při tělesné výchově opravdu podařil. Při šplhu na tyči se
chlapci nebývale snažili a devět z celkových jedenácti žáků si vytvořilo osobní rekord.
Vyzvednout je třeba především výkon Lukáše Beneše, který časem 2,74 sekundy pokořil tři
roky starý čas Ondřeje Vosmeka.

9. leden 2009: Chemická olympiáda
Dne 9. ledna 2009 bylo ukončeno školní kolo Chemické olympiády kategorie D. Zúčastnilo se
ho devět žáků. Součástí školního kola bylo řešení osmi teoretických úloh a dvou úloh
praktických. Úspěšnými řešiteli, respektive řešitelkami se však staly pouze dvě žákyně – na 1.
místě Lenka Matěnová a na 2. místě Hanka Machačová (obě z IX.A). Obě děvčata postoupila
do okresního kola soutěže.

12. leden 2009: Soutěž v hodu medicinbalem do dálky „Kam až dohodím?“ a soutěž v
hodech míčkem do krabice „Kolikrát se trefím?“
První soutěž v roce 2009 byla určena pouze žákům I. stupně. Co nejdále hodit medicinbalem a
trefovat se tenisáky do krabice jich přišlo v pondělí 12. ledna 2009 více než 60.
Kilový medicinbal se z chlapců podařilo „poslat“ nejdále Marku
Bušinskému (8,90 m), o více než metr za ním zaostal Jiří
Zákravský. Mezi dívkami se nejvíce dařilo Barboře Šrůtkové
(6,20 m) a Renatě Galuščákové (6,10 m). Všichni účastníci
házeli stejným způsobem. Každý z nich absolvoval dva pokusy,
přičemž započítán byl ten lepší.
Účelem druhé soutěže bylo
dopravit 10 tenisáků do krabice v
dané vzdálenosti, která se měnila dle věku soutěžících. Míček,
který zůstal v krabici, vynesl házejícímu 2 body, míček, který se
dotkl dna a z krabice vylétl, pak 1 bod. Absolutně nejlepší
výkon podal Petr Rychlík, který si za 8 dvoubodových a 1
jednobodový míček připsal celkově 17 bodů.

17. leden 2009: Sobota ve škole aneb Den otevřených dveří
V
souběhu
se
sportovním
dopolednem jsme v sobotu 17.
ledna 2009 opět uspořádali pro
veřejnost Den otevřených dveří.
Všichni příznivci naší školy tak
měli příležitost poznat blíže
prostředí, v němž se učí (jejich)
děti, nahlédnout do zařízených
učeben, prohlédnout si spoustu fotografií ze školních akcí a díky videonahrávkám si
připomenout průběh oslav 115. výročí založení školy, školní akademii, víkendovky, drakiádu
či čertovský karneval. Rodiče mohli také navštívit nově zařízený školní klub a podívat se do
zrekonstruované „malé“ tělocvičny. Děti dávaly přednost skotačení ve školní družině a
počítačovým hrám, líbila se i
střelba na florbalovou branku či
hra na různé hudební nástroje. A
protože se čas točil kolem oběda,
na závěr prohlídky čekalo na
návštěvníky ve školní jídelně malé
občerstvení.

17. leden 2009: Sportovní dopoledne netradičně
Kdo si chtěl zasoutěžit, protáhnout tělo a ještě si při tom užít legraci, ten přišel v sobotu 17.
ledna 2009 do naší tělocvičny. A na co se mohl těšit? Pro děti z mateřinek a žáky prvního
stupně tam učitelky a vychovatelky jako každoročně připravily sportovní dopoledne s řadou
netradičních disciplín. Děti se mohly „vyřádit“ při skákání v pytlích a prolézání
dlouhatánským látkovým tunelem, navzájem si poměřit rychlost, šikovnost a obratnost při
skákání s míčem mezi koleny, při přenášení pingpongového míčku na lžíci, koulení obručí či
při srážení kuželek. Na všechny soutěžící šikulky, a bylo jich přes padesát, čekalo v
tělocvičně hlasité povzbuzování rodičů a známých v roli diváků a u každé disciplíny sladká
odměna. Netradiční sportování se líbilo, děti odcházely spokojené.

17. leden 2009: Školička nanečisto
Jaké to je ve škole? Jak se sedí ve školní lavici? Jak se maluje
křídou? To vše si mohlo v rámci dne otevřených dveří
vyzkoušet dvacet pět budoucích prvňáčků ve „Školičce
nanečisto“. Předškoláčci si mohli sednout do laviček, na kterých
na ně čekaly barevné fixy, sešit, omalovánky a sladkosti. S paní
učitelkou si zkusili některé z
činností, které dělají jejich starší
spolužáci v 1. třídě. Pozdravili se,
odpovídali na otázky, plnili jednoduché úkoly, hráli na hudební
nástroje, a dokonce si mohli i pohrát se stavebnicemi na koberci.
Nakonec si zapsali za uši svůj první domácí úkol: krásně
vybarvit darovanou omalovánku.
Rodiče zároveň měli
příležitost zeptat se učitelek na vše, co je zajímalo ohledně
školní docházky jejich dítěte.

19. leden 2009: Návštěva předškoláčků v prvních třídách
V pondělí 19. ledna 2009 navštívili první třídy předškoláci z mateřské
školky ze Suchovršic, aby si vyzkoušeli, jak to v takové škole vypadá a co tu
na ně čeká. A tak jsme si pro ně připravili plno úkolů. Děti usedly do laviček
ke svým starším kamarádům, prohlédly si knížky a sešity pro prvňáčky,
hledaly po třídě rozmístěná písmenka, počítaly pastelky, kreslily různé tvary,
poznávaly zvířátka, ale také zpívaly, cvičily a tancovaly. Děti byly moc
šikovné, a tak si určitě zasloužily drobné odměny.

22. leden 2009: Zápis do 1. třídy s „Putováním za pohádkou“
Ve čtvrtek 22. ledna 2009 proběhl na naší škole zápis do 1.
ročníku. Budoucí prvňáčci letos putovali za pohádkou a při tom
plnili spoustu úkolů. Museli poznat nejznámější pohádkové
postavy, určit, do jaké pohádky patří, namalovat obrázek
princezny nebo draka, ale taky si trošku zacvičit, zazpívat a
procvičit jazýček při povídání s paní učitelkou. V „zápisové
listině“ všem rychle přibývala razítka za splněné úkoly. Za svou
snahu byli budoucí školáčci na každém stanovišti odměněni
drobnými dárky a sladkostmi.
V doprovodu svých starších kamarádů ze čtvrté a páté třídy,
přestrojených za pohádkové bytosti, si také mohli společně s
rodiči prohlédnout školu, vyzkoušet počítačové programy pro
předškoláky, proběhnout se po tělocvičně a nakonec doplnit
ztracenou energii ve školní jídelně, kde pro ně paní kuchařky
přichystaly malé občerstvení. Pro rodiče byla připravena výstava
učebních pomůcek, které budou jejich děti v 1. třídě potřebovat.
23. leden 2009: Sbírka na pomoc koním
Stejně jako v minulém školním roce jsme se i letos jako škola zúčastnili veřejné sbírky na
podporu chovu koní. Chovem se zabývá občanské sdružení CPK – CHRPA se sídlem v
Rokytně nedaleko Pardubic. Jejich cílem je výcvik koní pro ústavy a léčebny v celé České
republice, kde se léčí nejrůznější zdravotní problémy prostřednictvím jízdy na koni – tzv.
hiporehabilitací.
Sbírka proběhla formou prodeje pohlednic a knižních záložek s obrázky koní. Zakoupením
těchto předmětů přispěla řada žáků i učitelů naší školy k záchraně koní a posloužila tím dobré
věci. A kolik že jsme nakonec vybrali? Na konto veřejné sbírky bylo zasláno 1.120,- Kč.
Nezbývá než všem dobrovolným „dárcům“ srdečně poděkovat. Věříme, že tuto částku příští
rok překonáme.
24. leden 2009: Karneval na ledě (v restauraci)
Sobota 24. ledna měla být svědkem karnevalu
na ledě v areálu Dlouhých záhonů. Led však
byl po pátečním dešti pod vodou, organizátoři
rozhodli o přesunu akce do sálu na Dlouhých
Záhonech. Třebaže se akce odehrála pod
střechou a ne venku, náladu to nikomu
nepokazilo. DJ pouštěl aktuální hudební hity a
taneční parket se brzy naplnil maskami.
K vidění jich tu byla celá řada, např. motýlek, zimní víla, kovboj, kuchař, Sněhurka, pirát,

kočička, klauni, vodník, Batman nebo upírka. Pro děti byly připraveny i různé soutěže –
přenášení bonbónů na lžíci, podlézání tyče v karibském stylu, skákání panáka, trefování se
drátěnkami do branky, zašlapování nafukovacích balónků. Devadesát minut programu uteklo
jako voda. Na závěr čekalo děti překvapení – všechny obdržely tašku s dalšími drobnostmi a
byly mezi ně rozděleny dva krásné dorty (ježeček a beruška). Poděkování za realizaci patřilo
rodině Lelkových, ZŠ Bratří Čapků Úpice, ZŠ Úpice–Lány, Mateřské škole v Úpici a Městu
Úpice.

26. leden 2009: Nejlepší žák školy za 1. pololetí školního roku 2008/2009
Koncem ledna proběhlo opět vyhodnocení soutěže o „NEJLEPŠÍHO ŽÁKA ŠKOLY“ za 1.
pololetí školního roku 2008/2009. Vítězem se stává ten žák/žákyně, který získá po odečtení
přestupkových nejvíce plusových bodů. Při
rovnosti bodů rozhoduje o pořadí více bodů za
vysvědčení, případně méně přestupkových
bodů. Žáci 1. a 2. ročníku se soutěže neúčastní,
neboť u nich není uplatňován přestupkový
systém. Proto zde nejlepší žáky vybraly třídní
učitelky podle jiných kritérií.
Na I. stupni byly rozhodující body za
vysvědčení, ale na II. stupni získala například Veronika Hofmanová úctyhodných 17
plusových bodů. Pro 20 nejlepších žáků z každého stupně škola za odměnu připraví
jednodenní výlet! První březnový týden se tak mohou těšit na návštěvu multikina v
Pardubicích.
NEJLEPŠÍ ŽÁCI ŠKOLY (1. – 2. ročník)
třída I.A
třída I.B
Anna Skřivánková
Anna M. Řeháková
Jan Jansa
Ondřej Toman

třída II.A
Renata Galuščáková, Barbora Müllerová,
Simona Knížová, Jiří Šťovíček

NEJLEPŠÍ ŽÁCI ŠKOLY (3. – 5. ročník)
1.
Veronika Davidová (III.B), 17 b.
2.
Eliška Vodičková (IV.A), 16 b.
3.
Marek Bušinský (V.A), 14 b.
4.
Johana Grundová (III.B), 13 b.
5. – 8. Barbora Šrůtková (III.A), 12 b.
5. – 8. Mikoláš Zajac (III.A), 12 b.

5. – 8.
5. – 8.
9. – 12.
9. – 12.
9. – 12.
9. – 12.

NEJLEPŠÍ ŽÁCI ŠKOLY (II. stupeň )
1.
Veronika Hofmanová (VII.A), 25 b.
2. – 3. Tereza Seidlová (VI.A), 21 b.
Lenka Matěnová (IX.A), 21 b.
4.
Klára Vítová (IX.A), 19 b.
5.
Michal Drejsl (VII.A), 18 b.
6.
Klára Kultová (VII.A), 17 b.
7.
Lukáš Jirout (VIII.A), 17 b.
8.
Nikola Valentová (VII.A), 15 b.
9.
Kristýna Vlčková (IX.A), 14 b.
10.
Michaela Čudková (VI.A), 14 b.

11. – 12. Sára Gottsteinová (VI.B), 13 b.
Radek Strachota (VIII.A), 13 b.
13.
Jakub Skřivánek (VII.A), 12 b.
14.
Kateřina Daňková (IX.A), 12 b.
15.
Pavel Formánek (IX.A), 12 b.
16.
Daniel Souček (VI.B), 12 b.
17.
Martin Paťha (VIII.A), 11 b.
18. – 19. Karolína Fingrová (VI.B), 11 b.
Kristýna Machová (VI.B), 11 b.
20.
Kateřina Endlichová (VI.B), 10 b.

Vít Levinský (III.B), 12 b.
Andrea Pátrová (IV.A), 12 b.
Tomáš Reichert (III.B), 11 b.
Jaroslav Suchánek (III.B), 11 b.
Nika Vojnarová (IV.A), 11 b.
Barbora Suková (V.A), 11 b.

26. leden 2009: Okresní kolo chemické olympiády
V pondělí 26. ledna 2009 se Hana Machačová a Lenka
Matěnová z IX.A zúčastnily okresního kola Chemické
olympiády kategorie D. Čekalo na ně pět teoretických úloh a
dva obtížné praktické úkoly, které někteří soutěžící vůbec
nezvládli a skočili s nulovým ziskem. V takto náročné soutěži a
v poměrně tvrdé konkurenci 25 účastníků naše děvčata obstála.
Hana obsadila pěkné 17. místo a Lenka i přes zdravotní
indispozici výborné 7. místo. Před Lenku se vměstnali pouze
žáci víceletých gymnázií a jedna žákyně ZŠ Schulzovy sady s rozšířenou výukou chemie.
27. leden 2009: Okrskové kolo ve šplhu ve Rtyni – I. stupeň
V úterý 27. ledna 2009 se konalo ve Rtyni v
Podkrkonoší okrskové kolo ve šplhu, určené
pro žáky 1. až 5. tříd. Nejmenší děti (1. a 2.
třída) šplhaly do výše 3 metrů, starší děti
potom již 4,5 metru vysoko.
Stejně jako loni jsme po skvělých výkonech
všech závodníků v celkovém součtu zvítězili.
Tento výsledek ještě podtrhlo několik dílčích
úspěchů v jednotlivých kategoriích.
Naši školu reprezentovali:
• Kategorie 2001 a ml.: Nývlt Matyáš, Endlich Dominik, Scholz Dominik, Kuldová
Kamila, Dufková Adriana, Beierová Nikola
• Kategorie 2000: Marek Daniel, Kábele Jakub, Kroužel Martin, Valentová Lucie,
Mőllerová Barbora, Čudková Barbora
• Kategorie 1999: Vocel Matěj, Reichert Tomáš, Suchánek Jaroslav, Šlechtová Kamila,
Levinská Šárka, Jareišová Tereza
• Kategorie 1998: Dufka Radek, Vlček Petr, Zajac Mikoláš, Suková Barbora,
Vodičková Eliška, Knížová Kateřina
• Kategorie 1997: Štěpánský Lukas, Wajsar David, Levinský Vojtěch, Křížová
Dominika, Křížová Nikola, Burýšková Eliška
28. leden 2009: Okrskové kolo v basketbalu
Celoroční soutěž Grand Prix pokračovala ve středu 28. ledna
2009 ve velké tělocvičně naší školy okrskovým kolem v
basketbalu. Tradičně se účastnilo pět dívčích a pět chlapeckých
družstev z těchto škol: ZŠ Bratří Čapků Úpice, ZŠ Úpice –
Lány, ZŠ Malé Svatoňovice, ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší a
Gymnázium a SOŠ Úpice.
Dopoledne změřily své síly dívky. Po dvou remízách a dvou
výhrách naše děvčata obsadila vynikající druhé místo. Nutno
podotknout, že se o stupeň nejvyšší připravila sama, když v
posledním zápase neubránila svatoňovické hráčky a deset
sekund před koncem dostala rozhodující koš.
Odpoledne přišli na řadu chlapci. Naše družstvo však bohužel
nedokázalo navázat na úspěch dívek. I přes bojovný výkon
všechny zápasy prohrálo a obsadilo tak nakonec 5. místo.

Školu reprezentovali:
• Dívky: Anna Vlčková, Kateřina Hagerová, Kristýna Vlčková, Veronika Vachová,
Eliška Frimlová, Marcela Weissová, Michela Ševcová, Nikola Valentová, Monika
Vocelová
• Chlapci: Martin Paťha, Lukáš Vlček, Patrik Vlček, Ondřej Zvara, Jan Pich, Pavel
Formánek, Tomáš Černý, Jan Jánský, Radek Záliš
28. leden 2009: Páťáci na lyžích a na horách
Po práci bývá nejlepší zábava. A i když bydlíme takřka na horách, sněhu si až zas tak
neužijeme. Proto jsme se ve středu 28. ledna 2009 po vyučování a hlavně na oslavu konce
prvního pololetí školního roku vydali my za ním do skiareálu Mladé Buky. Každý si mohl
vybrat vlek, lanovku, či sjezdovku dle svého gusta. A že byla dobrá partička i sníh, uteklo to
na lyžích jako voda.
28. leden 2009: Okresní kolo dějepisné olympiády
Ve středu 28. ledna 2009 proběhlo ve Středisku volného času v Trutnově okresní kolo
dějepisné olympiády na téma „Doba hradů a zámků v Čechách a na Moravě“. Naši školu
reprezentovaly Lenka Matěnová a Klára Vítová z IX.A. Soutěže se zúčastnilo 35
„olympioniků“ a s potěšením jsme mohli konstatovat, že se naše děvčata mezi konkurenty z
gymnázií a výběrových i „normálních“ tříd základních škol z celého Trutnovska nijak
neztratila, když obsadila 12. (Lenka Matěnová), respektive 22. místo (Klára Vítová).
Zklamáním však pro účastníky olympiády i jejich vyučující bylo samotné zadání soutěže.
Jestliže jsme zadání školního kola hodnotili jako velmi povedené a odpovídající učivu
základních škol, pro okresní klání zvolili autoři úkoly velmi těžké, někdy i matoucí. Fakt, že
vítěz získal 78 a druhý v pořadí 72 bodů ze 104 možných, hovořil sám za sebe a 52 bodů
Lenky Matěnové tudíž představovalo krásný výsledek.
29. leden 2009: „Jízda na čemkoli“ v podání V.A
Že lze na sněhu jezdit téměř na čemkoliv, se přesvědčili poslední školní lednové dopoledne,
po předání pololetního vysvědčení, soutěživí a vynalézaví páťáci. Od nápadu, který se zrodil
v hlavě našeho "sluníčka třídy" Pavla Šrejbera, nebylo daleko k realizaci, a tak stačilo jen
čekat na vhodné podmínky. Děti se trochu bály, že je příroda zradí a ony nebudou mít na čem
jezdit, ale nakonec vše dobře dopadlo a lavory, pekáče na pečení, vory i jiná sněhová vozidla
a plavidla mohla startovat. Pokud náhodou jelo některé pomaleji, o to více legrace si všichni
užili. A o tu šlo především.
29. leden 2009: Bilance 1. pololetí školního roku 2008/2009
Při porovnání výsledků všech žáků za 1. pololetí školního roku 2008/2009 s výsledky všech
žáků za 1. pololetí minulého školního roku (údaj je vždy v závorce) jsme s radostí z jistili, že
si naši žáci ve většině sledovaných kategorií polepšili:
• celkový průměr všech 289 žáků: 1,67 (295 žáků mělo ve školním roce 2007/2008
průměr za 1. pololetí 1,69);
• počet vyznamenání: 123 (121)
• počet neprospívajících žáků (tedy žáků s alespoň jednou nedostatečnou): 19 (12);
• hodnocení chování: velmi dobré – 276 (277), uspokojivé – 7 (11), neuspokojivé – 4
(6)
• celkový počet omluvených hodin: 11 711 (13 605), průměr na 1 žáka: 41,89 (47,00)
• celkový počet neomluvených hodin: 60 (79), průměr na 1 žáka: 0,18 (0,29)
Doufáme, že tento trend vydrží nejen v příštím pololetí, ale bude pokračovat i v následujících
letech.

ÚNOR

6. únor 2009: Karneval školní družiny
V pátek 6. února 2009 se v naší tělocvičně konal tradiční
karneval pro děti ze školní družiny. Oproti předešlým
karnevalům se masky nevyráběly ve škole, ale každý účastník si
tu svou přinesl z domova. Přesto jsme mohli
obdivovat princezny, motýly, včely, piráty, ale
i masky ne zcela typické (např. přestavitele
Hvězdných válek se svítícím mečem). Děti se
velice dobře bavily, soutěžily (házely kostkou,
trefovaly se míčem do kruhu, hrály obíhanou atd.), na závěr si zatančily i na
diskotéce. Každý účastník obdržel sladkou odměnu. Všichni byli spokojeni
a už se těšili na další podobně úspěšné akce pořádané školní družinou.

11. únor 2009: Školní kolo olympiády ze zeměpisu
Školního kola zeměpisné olympiády se letos zúčastnilo na 30 žáků II. stupně. Vítězem a
zároveň postupujícím do okresního kola soutěže se v kategorii 6. ročníku stal Daniel Souček
(VI.B), v kategorii 7. ročníku Jakub Skřivánek (VII.A) a v kategorii 8. ročníku Martin Paťha
(VIII.A), přičemž oba posledně jmenovaní obhájili prvenství z loňského roku.

11. únor 2009: Divadelní premiéra žáků šestých tříd
Žáci VI.A a VI.B, kteří si z volitelných předmětů vybrali
estetiku dramatickou, byli zástupci Klubu přátel bratří Čapků a
města Úpice pozváni, aby na jejich pravidelné schůzce předvedli
zdramatizovanou pohádku bratří Čapků. Společně se domluvili a
vybrali si Velkou pohádku doktorskou. Na ranních a
odpoledních
schůzkách
pilně
nacvičovali a kousek po kousku
skládali jednotlivé části, až celou
hru měli připravenou. Při nácviku si užili hodně legrace, ale také
chvilky napětí a strachu.
Ve středu 11. února 2009 pohádku poprvé zahráli před
obecenstvem. I přes počáteční trému se představení povedlo.
Největší odměnou hercům i paní učitelce Báčové byl velký
potlesk všech přítomných.

13. únor 2009: Den gentlemanů a dam
V pátek třináctého se na naší škole konal
„Den gentlemanů a dam“. K vidění byli
chlapci v oblecích či košilích s
kravatami a motýlky, dívky jak
„vystřižené ze žurnálu“, ale hlavně
všude panující úsměv a „valentýnská“
pohoda. Navíc se k sobě „vyfešákovaní“
školáci chovali o poznání lépe než
obvykle. Kéž by jim to vydrželo i mimo takto slavnostní dny...

13. únor 2009: Valentýnská pošta
Sv. Valentýn, svátek všech zamilovaných, jsme tentokrát slavili
v tak trochu „nešťastný“ pátek třináctého. To však naše žáky v
žádném případě neodradilo od vhození přáníček do speciální
valentýnské poštovní schránky. Když z ní o hlavní přestávce
Veronika Hofmanová a Michal Souček „valentýnky“ vylovili,
nestačili se divit. Bylo jich opravdu požehnaně, možná i stovka
a dalo jim pěknou „fušku“ je doručit. Ale hlavní bylo, že všem
udělala přáníčka a vzkazy radost.

12. únor 2009: Zimní víceboj žáků prvního stupně
Ve čtvrtek 12. února 2009 se v naší tělocvičně
uskutečnil tradiční zimní víceboj, kterého se
zúčastnily děti ze čtyř škol okrsku Úpice.
Mezi sebou soutěžila smíšená družstva (dva
chlapci a dvě dívky) z každého ročníku.
Nejmladší děti z první a druhé třídy
absolvovaly skok z místa a člunkový běh,
starším dětem (třetí až pátý ročník) byla
přidána jedna disciplína navíc – skok přes švihadlo na čas (limit 1 minuta). Naši reprezentanti
s převahou zvítězili jak mezi jednotlivci, tak v celkovém součtu škol, a opět získali putovní
pohár. Všem závodníkům děkujeme za více než vzornou reprezentaci a těšíme se na další
sportovní úspěchy.
Umístění tříd:
• kategorie 1. tříd - 1. místo
• kategorie 2. tříd - 2. místo
• kategorie 3. tříd - 1. místo
• kategorie 4. tříd - 1. místo
• kategorie 5. tříd - 2. místo
Individuální úspěchy našich reprezentantů – 1. místa:
• Petr Rychlík (III.A) – člunkový běh + skok z místa
• Renata Galuščáková (II.A), Daniel Špinler (IV.A), Marek Bušinský (V.A) – všichni
člunkový běh
• Matyáš Nývlt (I.B), Daniel Špinler (IV.A) – oba skok z místa
• Kamila Šlechtová (III.B) – skok přes švihadlo

24. únor 2009: Dokumentární film „Nicholas Winton – Síla lidskosti“
V úterý 24. února 2009 se naši žáci zúčastnili projekce dokumentárního filmu „Nicholas
Winton – Síla lidskosti“ slovenského režiséra Matěje Mináče. Film děti velmi oslovil, dojal a
mnoho z nich přiměl k přemýšlení o hrůzách holocaustu a ocenění podmínek, ve kterých
mohou žít dnes. Byli jsme velmi příjemně překvapeni jejich pozitivními reakcemi, četnými
dotazy a vzorným chováním během promítání.
Z iniciativy českých studentů vznikla petice, ve které podepsaní žáci a učitelé základních a
středních škol žádají příslušnou komisi norského parlamentu, aby siru Nicholasi Wintonovi
udělil za jeho zásluhy Nobelovu cenu za mír. K 26. lednu 2008 petiční arch nesl 47 429
podpisů a své podpisy připojila i řada žáků a zaměstnanců naší školy.

24. únor 2009: Turnaj v piškvorkách
Dne 24. února 2009 se žáci I. stupně zúčastnili okrskové soutěže
v piškvorkách na ZŠ Úpice – Lány. Soutěžilo se ve třech
kategoriích (žáci 1. až 3. ročníku, žáci 4. ročníku a žáci 5.
ročníku). Chlapci i dívky museli zapojit své mozečky a
vymyslet taktiku hry. Hráči spolu hráli ve skupinách A – D,
systémem každý s každým.
V celkovém hodnocení škol jsme se umístili na 3. místě. Nejvíc
se nám dařilo mezi nejmladšími žáky. Přeborníkem této
kategorie se stal Petr Rychlík, výborně v ní obstál i Vojta Kubec.
Naši reprezentanti:
• v kategorii žáků 1. – 3. ročníku: Tereza Jareišová, Vojtěch Kubec, Petr Rychlík a
Šárka Winklerová
• v kategorii žáků 4. ročníku: Martin Lacko, Michaela Müllerová, Andrea Pátrová a
David Suchánek
• v kategorii žáků 5. ročníku: Štěpán Matyska, Pavel Šrejber, David Vlček a Ladislav
Záliš
25. únor 2009: 3. ročník Mistrovství Úpice v SUDOKU
Již potřetí si dali dne 25. února 2009 na ZŠ Bratří Čapků
dostaveníčko občané Úpice a okolí, aby porovnali své kvality
při řešení sudoku. Znalosti pravidel, tužka a guma byly jen
povinnou výbavou. To nejdůležitější se jako vždy odehrávalo v
jejich hlavách. Jak na to? Jaký zvolit postup? V tom se účastníci
výrazně odlišovali, přesto 15 z 22 soutěžících dospělo v obou
kolech ke správnému řešení. Mezi nejmladšími žáky zvítězila
Kateřina Knížová, která dosáhla výsledného času 2 min 20
sekund, starším žákům vévodila časem 3 min 19 sekund Patricie Marešová a v kategorii
dospělých obhájila časem 4 min 41 sekunda loňské prvenství Anna Martincová.
25. únor 2009: Okrskové kolo ve šplhu starších žáků ve Rtyni v Podkrkonoší
Velkým sportovním úspěchem naší školy skončila soutěž ve
šplhu žáků II. stupně, která se konala ve středu 25. února.
Podruhé za sebou totiž naši reprezentanti dokázali ve Rtyni v
Podkrkonoší zvítězit a stali se tak přeborníky okrsku. Ve čtyřech
z pěti věkových kategorií triumfovali, zbylá kategorie jim
vynesla 2. místo. Všichni naši účastníci si za předvedené výkony
zasloužili obrovskou pochvalu. Největší pozornost však náležela
vítězům jednotlivých kategorií Petru Čapkovi, Michalu
Drejslovi, Nikole Pátrové a Monice Beránkové, která dosáhla vůbec nejrychlejšího času mezi
dívkami. Věříme, že na tento úspěch navážeme i v dalších sportovních soutěžích.
Individuální úspěchy v jednotlivých kategoriích:
1. místo Monika Beránková (VIII.A)
4,08 s
Nikola Pátrová (VI.A)
5,99 s
Petr Čapek (VII.A)
4,26 s
Michal Drejsl (VII.A)
3,81 s
2. místo Dominika Křížová (V.A)
6,12 s
Dominika Mjartanová (VIII.A)
4,36 s
Jakub Fejfar (VI.B)
4,17 s
3,22 s
Martin Paťha (VIII.A)

3. místo Eliška Frimlová (VIII.A)
4,75 s
Nikola Valentová (VII.A)
4,84 s
Anna Vlčková (IX.A)
4,74 s
Daniel Soural (VI.A)
4,62 s
Ondřej Zvara (VIII.A)
3,39 s
Přehled našich úspěšných reprezentantů:
• Rok narození 1997: Lucie Komárková, Dominika Křížová, Nikola Pátrová, Jakub
Fejfar, Martin Podolník, Lukas Štěpánský
• Rok narození 1996: Sára Gottsteinová, Nikola Křížová, Nikola Valentová, Petr Čapek,
Lukáš Mjartan, Daniel Soural
• Rok narození 1995: Monika Ferencová, Kristýna Machová, Michaela Ševcová, Michal
Drejsl, Viktor Kejzlar, Pavel Sodomka
• Rok narození 1994: Monika Beránková, Eliška Frimlová, Lucie Hilschová, Patrik
Břicháček, Martin Paťha, Radek Záliš
• Rok narození 1993: Lenka Matěnová, Dominika Mjartanová, Anna Vlčková, Jan Pich,
Petr Sodomka, Ondřej Zvara

BŘEZEN

5. březen 2009: Okrskové kolo v přehazované
Čtvrtek 5. března 2009 byl zasvěcen přehazované. V tělocvičně naší školy se totiž
uskutečnilo tradiční okrskové kolo, jehož výsledky jsou započítávány do meziškolního klání,
tzv. Grand Prix. Složení družstev bylo také tradiční, a tak se mezi sebou utkala dívčí a
chlapecká družstva 6. a 7. ročníku ze všech škol našeho okrsku.
Dopoledne o putovní pohár bojovali chlapci. Naši chlapci
dokázali porazit pouze slabé družstvo Gymnázia a po
nezodpovědném výkonu nakonec obsadili 4. místo.

CHLAPCI
RT
MS
ÚL
BČ
GYM

RT
0:2
0:2
0:2
0:2

MS
2:0
1:1
0:2
0:2

ÚL
2:0
1:1
0:2
0:2

BČ
2:0
2:0
2:0

GYM
2:0
2:0
2:0
2:0

0:2

Body
8
5
5
2
0

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

Body
6
6
5
2
1

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

Odpoledne patřilo dívkám. Ani naše reprezentantky neuspěly,
po dvou remízách a dvou prohrách jim taktéž patří 4. příčka.
Nutno podotknout, že i přes veškerou snahu, kterou jim nelze
upřít, si mnoho míčů prohrály pouze vlastní vinou.

DÍVKY
RT
MS
ÚL
BČ
GYM

RT
1:1
1:1
0:2
0:2

MS
1:1
0:2
1:1
0:2

ÚL
1:1
2:0
0:2
0:2

BČ
2:0
1:1
2:0
1:1

GYM
2:0
2:0
2:0
1:1

Naši školu reprezentovali:
• chlapci: Lukáš Arnošt, Michal Drejsl, Jakub Fejfar, Martin Kubiček, Zdeněk Ledvina,
Martin Nývlt, Tomáš Paťha, Daniel Soural, Patrik Vlček
• dívky: Michaela Čudková, Sára Gottsteinová, Alžběta Kubcová, Klára Kultová,
Kristýna Machová, Denisa Nývltová, Hana Szelkeová, Michaela Ševcová, Nikola
Valentová, Monika Vocelová

4. a 7. březen 2009: Vystoupení sborečku
Ve středu 4. března 2009 naši zpěváčci ze školního sborečku
navštívili v restauraci Republika důchodce – učitele, aby jim
svým vystoupením zpříjemnili odpolední posezení. Pásmo bylo
směrováno k blížícímu se MDŽ a
Dni učitelů a písničky a básničky
určitě potěšily nejednu paní
učitelku a pana učitele na
odpočinku. Děti byly odměněny
potleskem a nakonec i malou sladkostí. Další pozvání k oslavě
Mezinárodního dne žen přijali malí zpěváčci na sobotu 7. března
do sálu nad Tomanem. I zde se jejich vystoupení velmi líbilo.

6. březen 2009: Výlet nejlepších žáků do pardubického multikina
Již potřetí jsme vyrazili na jednodenní výlet, který vždy
organizujeme jako odměnu pro nejlepší žáky školy v daném
pololetí. Po loňské návštěvě zábavního centra Babylon v Liberci
a ZOO v Praze jsme tentokrát v pátek 6. března 2009 vzali
nejlepší žáky do nově otevřeného multikina Cinema City v
Pardubicích. Zde byl pro ně připraven film „Bolt – pes pro
každý případ“. Film byl promítán ve formátu DIGITAL 3D, což
výrazně zvýšilo jeho atraktivnost. Přestože se jednalo o
animovaný film, děj filmu i formát promítání získal nejen malé diváky, ale i žáky II. stupně.
Cestou zpátky jsme žákům ještě zastavili v restauraci McDonald’s, což se již pomalu stává
oblíbenou tradicí těchto výletů.

3. a 7. březen 2009: Školní kolo FUČ v recitaci a zpěvu
V úterý 3. března a v pondělí 7. března 2009 proběhla na naší škole školní kola v recitační a
pěvecké soutěži FUČ. Porota byla často svědkem velice pěkných a vyrovnaných výkonů a její
rozhodování vůbec nebylo lehké. Na vítěze jednotlivých kategorií čekaly diplomy a sladká
odměna.
Stejně jako loni se v této soutěži nekonala okrsková kola. Přímo do okresního kola postoupil
nejlepší recitátor a zpěvák v každé kategorii. (Pro nultou kategorii v recitaci se okresní kolo
nekoná.)
Vítězové, kteří postoupili do okresních kol:
ZPĚV
• 0. kategorie : Řeháková Anna Marie – I.B; Koulelo se,
koulelo
• 1. kategorie : Zajac Mikoláš – III.A; Pod našima okny
• 2. kategorie : Matyska Štěpán – V.A; Vyletěl sokol
• 3. kategorie : Nývltová Denisa – VI.A; Stín katedrál
• 4. kategorie : Lautschová Lenka – IX.A; Lásko má já
stůňu
• Duo: Lautschová Lenka a Machačová Hana – IX.A;
Náchodský zámeček

RECITACE
• 0. kategorie: Anna Marie Řeháková – I.B; M. Kratochvíl: Rak a žába
(okr. kolo není)
• 1. kategorie: Veronika Davidová – III.B; M. Propperová: Adéla, Aleš
a aligátor
• 2. kategorie: Štěpán Matyska – V.A; V. Nezval Král a vosa
• 3. kategorie: Tereza Seidelová – VI.A; K. Poláček: Bylo nás pět
• 4. kategorie: Lenka Matěnová – IX.A; V. Větvička: Klíče
10. březen 2009: Skákací přestávky
O přestávce se nehoní, neperou, dokonce stojí ukázněně ve frontě. Proč ve
frontě? Protože čekají, až na ně dojde řada ve skákání panáka. Tuhle
starou dětskou hru oprášila paní učitelka Skřivánková a v prvním patře na
I. stupni nalepila dětem na nevyužitou část chodby barevného panáka.
Každou přestávku se teď skáče, každý si chce vyzkoušet svoji šikovnost a
obratnost – od prvňáků po páťáky. Děti se baví a navzájem povzbuzují. A
učitelky si říkají: Kéž by jim skákací nadšení vydrželo co nejdéle!
10. březen 2009: Vítězství v okrskovém turnaji ve vybíjené žáků 2. a 3. tříd
Okrskové turnaje ve vybíjené mají v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků svou tradici. V úterý 10.
března 2009 se zde konal turnaj smíšených družstev 2. a 3. tříd. Kdo se přišel podívat, byl
překvapen, jak se všem druhákům a třeťákům hra dařila. O to cennější je vítězství družstva
naší školy, které stejně jako loni získalo putovní pohár. Radost z vítězství byla veliká, naši
hráči dali do hry srdce a suverénně a zaslouženě zvítězili.
Reprezentanti školy:
Dytrych Jakub, Kořízek Kristián, Nyklíček Ladislav, Radoň Zdeněk, Reichert Tomáš, Rychlík
Petr, Zajac Mikoláš, Davidová Veronika, Galuščáková Renata, Gottsteinová Kamila,
Jareišová Tereza, Šlechtová Kamila, Žlůvová Eliška
11. březen 2009: Okrskový turnaj žáků 4. a 5. tříd ve vybíjené
V kategorii 4. a 5. tříd stejného turnaje konané o den později jsme stejně jako loni slavili
pouze poloviční úspěch. Vedle suverénních chlapců, kteří obhájili loňské vítězství, obsadila
děvčata až 4. místo, když všechny zápasy prohrála. Do příštího roku musí zlepšit jak střelbu,
tak pohyb po hřišti.
Reprezentanti školy:
Družstvo chlapců 4. a 5. tříd:
Braun Tomáš, Bušinský Marek, Špinler Dan, Šrejber Pavel, Štěpánský Ladislav, Vlček David,
Vlček Jan, Vlček Petr, Vodák Petr, Wajsar David, Zákravský Jakub, Záliš Ladislav
Družstvo dívek 4. a 5. tříd:
Burýšková Eliška, Ferencová Eva, Kadrmasová Nicol, Knížová Kateřina, Křížová Dominika,
Křížová Nikola, Pátrová Andrea, Staníková Aneta, Suková Barbora, Štefánková Petra,
Vetešková Andrea, Viková Daniela
11. a 12. březen 2009: Naši recitátoři opět zazářili
Okresní kolo recitační soutěže FUČ proběhlo ve dnech 11. a 12. března 2009 v Trutnově. Po
loňském vítězství Báry Šrůtkové i letos naši žáci zazářili. Velkou radost nám udělali Veronika
Davidová ze III.B a Štěpán Matyska z V.A – oba postoupili do krajského kola v Hradci
Králové. Veronika s veselou a vtipnou prózou Magdaleny Propperové Adéla, Aleš a aligátor a
Štěpán s básní Vítězslava Nezvala Král a vosa.

11. březen 2009: Odpolední bruslení druhého stupně
Ve středu 11. března 2009 jsme pro žáky druhého stupně opět
připravili bruslařské odpoledne. Na trutnovském zimním
stadionu se tak pod dohledem tří pedagogických pracovníků
vyřádilo na 18 chlapců a 1 dívka. (Že by nám dívky
zpohodlněly?) Na úvod jsme absolvovali čtvrthodinku
rozbruslení. Následoval dvacetiminutový boj o každý centimetr
ledové plochy při fotbálku s
pukem. (Mimochodem skóre se
zastavilo na stavu 1 : 0.) Poté zájemci nastoupili k soutěži „O
nejrychlejšího bruslaře“. V kategorii žáků 6. a 7. ročníku se jím
stal Martin Nývlt, mezi staršími žáky dominoval Patrik
Břicháček. Pak se ještě hrálo na „ovečky a vlka“ a nastal čas
k návratu domů. Doufáme, že v příštím termínu (podzim 2009)
pojede více žáků II. stupně.
12. březen 2009: Odpolední bruslení prvního stupně
Dvěma malými autobusy se ve čtvrtek 12.
března 2009 vydali žáci prvního stupně na
další bruslařské odpoledne. Na trutnovském
zimním stadionu se pod dohledem pěti
pedagogických pracovníků vyřádilo na 25
chlapců a 14 dívek. Po dvacetiminutovém
rozbruslení následovala první soutěž. Soutěžící
byli dle úrovně bruslení a dle věku rozděleni
do pěti skupin. V obou kolech štafetového závodu s netradičním kolíkem (tenisový míček)
podali všichni skvělé výkony a o pořadí rozhodovaly sekundy. A sotva se stačili účastníci
štafet vydýchat, už tu byla hra na „ovečky a vlka“. Po dalším bloku volného bruslení pak byla
připravena druhá soutěž, tentokrát „O nejrychlejšího bruslaře“. V jednotlivých kategoriích
tuto poctu získali Renata Galuščáková, Kamila Šlechtová, Dominik Endlich, Radek Dufka a
Vojtěch Levinský. Gratulace však nesměřovaly jen k těmto pěti, ale i ke všem ostatním, kteří
bruslili na hranici svých možností. A když si pak děti ještě chvilku zabruslily a zadováděly při
honěné, devadesát minut pobytu na ledě se začalo pomalu ale jistě naplňovat.
12. březen 2009: Řádění na pohyblivém skákacím koberci
Učitelé tělesné výchovy byli potěšeni nabídkou TJ Sokol Úpice.
Ve čtvrtek 12. března 2009 připravili cvičitelé pan Just a pan
Pacák koberec v tělocvičně. Pod odborným vedením pana Justa
se v hodinách tělesné výchovy na nafukovacím koberci
vystřídali všichni žáci I.stupně a o přestávkách využili tuto
atrakci i žáci II. stupně. Všichni odcházeli z tělocvičny velmi
spokojeni.

únor a březen 2009: Projekt 3. tříd „Člověk“
V průběhu měsíců února a března proběhl ve 3. třídách projekt „Člověk“. V hodinách
prvouky se žáci seznamovali se vznikem člověka, s jeho vývojovými etapami, stavbou těla,
činností jednotlivých orgánů, ochranou a péčí o zdraví i správnou výživu. Vyzkoušeli si i
praktické ošetřování a ovazování drobných zranění a prostřednictvím didaktických her i svoje
smysly.

Vědomosti z prvouky využili i v hodinách výtvarné výchovy, kde se snažili vyjádřit svoje
pocity na různá témata např. Jak mi bylo u maminky v bříšku, Moje oko, Krajina mé dlaně…
Vyvrcholením projektu se stala návštěva masážního salonu paní Kořízkové, která žákům
ukázala a zasvěceně vysvětlila, jaký význam má péče o tělo a zdraví. Seznámila děti s
různými technikami masáží, které si mohly vyzkoušet na vlastní kůži. Exkurze byla velmi
zajímavá a poučná.
10. březen 2009: Školní kolo fyzikální olympiády
Dne 10. března 2009 bylo ukončeno školní kolo fyzikální olympiády kategorie E a kategorie
F. Zadání úloh si vyzvedlo mnoho žáků. V kategorii F však odevzdali svá řešení pouze dva
žáci – na 1. místě Lukáš Vlček se ziskem 23 bodů, na 2. místě Martin Paťha se ziskem 17
bodů (oba z VIII.A). V kategorii E se úspěšnou řešitelkou stala pouze Lenka Matěnová z
IX.A s bodovým ziskem 62 bodů. Za snahu patří všem třem poděkování. Zvláště Lenka se
poprala s úlohami fyzikální olympiády velmi svědomitě. Věnovala výpočtům, grafickému
zpracování i praktické části neobvykle mnoho času. Zpracování jejího řešení bylo skutečně na
vysoké úrovni. Všichni tři účastníci soutěže obdrželi diplom, drobnou věcnou odměnu a jejich
snaha bude započtena do klasifikace na konci pololetí.
Úlohy letošní olympiády byly obsahově velmi rozmanité. Obsahovaly řešení problémů z
různých oblastí fyziky a byly i různě obtížné. Některé vyžadovaly spíše logické uvažování,
jiné byly náročné na čas. Každý si mohl vybrat, která úloha mu nejlépe „sedne“. Mrzelo nás,
že skutečná účast byla velmi nízká.
16. březen 2009: Korespondenční kolo astronomické olympiády
Dne 16. března 2009 bylo ukončeno korespondenční kolo astronomické
olympiády kategorie F–G a kategorie E–F, soutěže pořádané Českou
astronomickou společností. Zadání úloh si vyzvedlo 14 žáků postupujících
ze školního kola. Úlohy tohoto kola byly
zajímavé. Žáci řešili teoretické i praktické
úlohy spojené s vlastním pozorováním noční
oblohy. Využívali možnosti konzultace
s učitelem i s pracovníky hvězdárny, hledali
informace v literatuře i na internetu. Počítali i úlohy pro žáky
základní školy značně náročné. Žákovská řešení tří účastníků
jsme odeslali komisi České astronomické společnosti.
23. březen 2009: Nedělní florbal III.B
V neděli dopoledne do školy? Proč ne, když se jedná o florbal.
Tak toto se možná honilo hlavami osmi třeťáků, kteří si tuto hru
byli vyzkoušet. Celých devadesát minut se doslova překonávali.
Běhali, nahrávali, stříleli. K vidění byly i první pohledné
kombinace a dobré zákroky brankářů. V různých sestavách stihli
odehrát 7 zápasů, toho už ale měli
opravdu dost. Z jejich očí však
vyzařovala spokojenost a ta
spolehlivě jakoukoliv únavu zastínila. Zahrát si byli: Veronika
Davidová, Jakub Dytrych, Tadeáš Haase, Kristián Kořízek, Vít
Levinský, Ladislav Nyklíček, Tomáš Reichert a Kamila
Šlechtová.

18. březen 2009: Vítězství Daniela Součka v okresním kole zeměpisné olympiády
O jeden z největších úspěchů naší školy ve vědomostních soutěžích za
poslední roky se postaral Daniel Souček ze VI.B, když zvítězil v okresním
kole zeměpisné olympiády. Soutěž proběhla 18. března 2009 ve Dvoře
Králové nad Labem a skládala se ze tří částí – práce bez atlasu, práce s
atlasem a praktické části. Především poslední dvě soutěžní části, ve
kterých Daniel převyšoval svých 14 soupeřů, mu zajistily celkové
prvenství.

24. a 25. březen 2009: Blahovecké hry
Rok uběhl jako voda a my se opět sešli ve dnech 24. a 25.
března 2009 ve velké tělocvičně naší školy na již tradičních
Blahoveckých hrách. Při hodinách tělocviku se dlouho dopředu
trénovaly čtyři disciplíny, které Blahovecké hry charakterizují.
Jsou jimi šplh, člunkový běh, skok z místa a hod plným míčem.
Každou třídu reprezentovalo družstvo chlapců a dívek, které
soutěžilo se svými spolužáky z paralelní třídy. Snaha být co
nejlepší, nové osobní rekordy závodníků, radost z úspěchu,
povzbuzování, bouřlivá atmosféra, to všechno bylo letos k vidění. Úspěšní sportovci byly po
zásluze odměněni.
Vítězové z jednotlivých tříd:
1. třídy
chlapci: Endlich Dominik (I.A)
děvčata: Valentová Lucie (I.A)
2. třída
chlapci: Kábele Jakub (II.A)
děvčata: Hilschová Barbora (II.A)
3. třídy
chlapci: Dufka Radek (III.A)
děvčata: Šlechtová Kamila (III.B)
4. třída
chlapci: Špinler Daniel (IV.A)
děvčata: Knížová Kateřina (IV.A)
5. třída
chlapci: Šrejber Pavel (V.A)
děvčata: Buryšková Eliška (V.A)

24. březen 2009: Příslušníci policie besedovali se školáky
V úterý 24. března 2009 přišli do 7. tříd na besedu dva
příslušníci Policie ČR z Trutnova. Rozmlouvali s žáky o
různých problémech mladých lidí a závažných tématech dnešní
doby. Velký prostor věnovali především šikaně, alkoholu a
drogám. Besedu pojali vážně i vtipně, takže si všichni odnesli
mnoho důležitých rad a zajímavých informací.

27. březen 2009: Beseda s panem Tomem Graumannem
Dne 27. března 2009 proběhla na naší škole beseda s panem
Tomem Graumannem. Je jedním ze 669 židovských dětí, které v
roce 1939 zachránil Nicolas Winton před německým nacismem.
Žáci IX.A se dozvěděli mnoho zajímavých informací o životě
pana Graumanna a jeho americké manželky, zejména o jeho
dětství v brněnském kraji a ve Skotsku, kam se dostal díky
Nicholasi Wintonovi. Vyprávění doprovázela
prezentace rodinných fotografií, dokumentů,
map a přehledu hlavních historických událostí druhé světové války.
Atmosféra besedy byla velmi příjemná, naši milí hosté byli upřímně
překvapeni množstvím dotazů, kterým je naši žáci zahrnuli, všechny poctivě
zodpověděli a po skončení besedy dokonce ještě poskytli rozhovor pro
školní časopis. Manželům Graumannovým jsme poděkovali za návštěvu,
panu Javornému za překlad a Církvi bratrské – Úpice za zprostředkování
této jedinečné akce.
28. březen 2009: XIX. ročník Úpické laťky
Během šestihodinového programu XIX. ročníku skokanského závodu
Úpická laťka byly k vidění pokusy 87 výškařů a výškařek. V dopoledních
hodinách se představilo mladší a starší žactvo, odpoledne pak patřilo
dorostenkám, dorostencům, juniorům a mužům. Celý program byl
vyšperkován úvodním projevem starostky Úpice, Ing. Iljany Beránkové,
působivým bubenickým uměním našeho žáka Martina Amana, tanečním
vystoupením žaček ZUŠ A. M. Buxton a předvedením základů sebeobrany v
podání dvou zástupců Střední odborné školy ochrany osob a majetku Malé
Svatoňovice s.r.o.
Nový absolutní rekord závodu posunul na 188 cm Jakub Nosek. Byť byl tento borec z SK
Nové Město nad Metují v průběhu soutěže blízko vyřazení, jeho druhý pokus mu vyšel skvěle
a svůj loňský výkon tak překonal o 1 cm.
Výborně se dařilo i našim reprezentantům. Skvěle si vedla
Monika Beránková z VIII.A, která si za 135 cm v kategorii
starších žákyň vysloužila zlato. V téže kategorii si cenu za 2.
místo odnesla Eliška Frimlová rovněž z VIII.A. Na stupně
vítězů se dostal ještě Daniel Soural ze VI.B, který si mezi
mladšími žáky vybojoval 3. místo.

DUBEN

7. duben 2009: Okrskové kolo 6. tříd ve vybíjené
V úterý 7. dubna 2009 hostila naše
tělocvična opět dívčí i chlapecká
družstva ze základních škol okrsku
Úpice, která se tentokrát utkala ve
vybíjené.
Dopolední klání chlapců bylo jasně
v režii hráčů ze Rtyně v
Podkrkonoší, kteří bez ztráty bodu
zvítězili. Mezi děvčaty bylo nejlepší družstvo z Malých Svatoňovic. Naši reprezentanti ani
reprezentantky se neztratili, po dvou prohrách a dvou výhrách obsadili shodně velmi dobré
třetí místo.
Školu reprezentovali:
• Děvčata: Michaela Čudková, Lucie Komárková, Denisa Nývltová, Karolína Kopecká,
Sára Gottsteinová, Kristýna Machová, Kateřina Endlichová, Kateřina Jursíková,
Kristýna Bejrová, Andrea Teichmanová, Karolína Fingrová
• Chlapci: Jakub Lautsch, Tomáš Paťha, Jakub Fejfar, Zdeněk Ledvina, Daniel Soural,
Martin Kubiček, Lukáš Arnošt, Martin Aman, Ladislav Záliš, Marek Bušinský, Viktor
Kejzlar
10. duben 2009: Projekt 1. ročníku „Velikonoce“
Líto, líto nesu..., Hody, hody doprovody..., tak těmito slovy
žili naši prvňáčkové několik dní v rámci týdenního
projektu VELIKONOCE 2009. Povídali si o tom, s jakými
tradicemi jsou velikonoční svátky spjaty, co znamenají
slova „Škaredá středa“, „Zelený čtvrtek“, „Velký pátek“...
Děti navštívily velikonoční výstavu, samy malovaly
vajíčka, vyráběly slepičky a kuřátka, beránky, sely osení a
hlavně u toho zažily spoustu legrace.
16. duben 2009: Úspěch v okresním kole fyzikální olympiády
V okresním kole fyzikální olympiády naši školu ve Dvoře
Králové reprezentovali Lukáš Vlček (VIII.A) a Lenka Matěnová
(IX.A). Oba naši zástupci se umístili na velmi pěkných místech,
Lukáš na 2. místě v kategorii F a Lenka na 3. místě v kategorii E
a postoupila do krajského kola. Úspěch je o to větší,
uvědomíme-li si, že Lenka je naší úspěšnou bojovnicí v mnoha
různých vědomostních i sportovních soutěžích.
20. duben 2009: Okresní kolo ve vybíjené chlapců 4. a 5. tříd
Naše škola dosáhla dalšího skvělého sportovního úspěchu, když
chlapci ze 4. a 5. ročníku přivezli pohár pro vítěze okresního
kola a postoupili do kola krajského.
V pondělí 20. dubna 2009 se chlapci 4. a 5. ročníku zúčastnili
okresního kola ve vybíjené, které se konalo na ZŠ Rudolfa
Frimla v Trutnově. Do turnaje se kvalifikovalo osm družstev.
Naši chlapci byli zařazeni do skupiny A, kde je čekala družstva
ZŠ Komenského Trutnov, ZŠ Bílá Třemešná a ZŠ Špindlerův
Mlýn. Po dvou vítězstvích a jedné porážce po prodloužení postoupili do dalších bojů. Po

semifinálovém vítězství nad vítězem skupiny B, ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem, zamířili
do finále. V něm je čekal jejich jediný přemožitel, družstvo ZŠ Bílé Třemešné. Před tímto
utkáním si rozebrali své chyby a zároveň i přednosti soupeře. Naši žáci do puntíku dodrželi
stanovené pokyny a dokázali zvítězit.
Naši reprezentanti:
David Beier, Tomáš Braun, Marek Bušinský, Vojtěch Levinský, Daniel Špinler, Pavel
Šrejber, Lukas Štěpánský, David Vlček, Jan Vlček, David Wajsar, Jiří Zákravský, Ladislav
Záliš

20. a 21. duben 2009: Naši recitátoři v krajském kole
Po dva prosluněné dubnové dny vítala malá scéna divadélka umělecké školy Jesličky v Hradci
Králové vybrané recitátory z okresních kol na krajské přehlídce. Naši školu zde
reprezentovala Verča Davidová ze III.B s prózou „Adéla, Aleš a aligátor“ Magdaleny
Propperové a Štěpán Matyska z V.A s básní Vítězslava Nezvala „Vosa a král“.
Z více než dvacítky zapálených účinkujících v každé kategorii měla tříčlenná umělecká porota
nelehký úkol vybrat dva nejlepší recitátory do celostátního kola. Na tomto místě nejlépe
zabodovala základní škola ze Dvora Králové s vítězi v obou kategoriích. Nás velmi potěšil
úspěch Štěpána Matysky, který získal čestné uznání poroty.

21. duben 2009: Soutěž „Země je naší adresou“
Třetí dubnový týden jsme u příležitosti Dne Země věnovali
ekologickým aktivitám. První na programu byla soutěž „Země
je naší adresou“ určená žákům 3. až 5. ročníku. Třeťáci měli za
úkol správně vyřešit 20 testových otázek, jejich o rok starší
spolužáci ještě o čtyři více a páťákům jich bylo předloženo
dokonce 28. Všichni se maximálně snažili, třebaže otázky
nebyly jednoduché. Ze zúčastněných žáků 5. ročníku se vítězem
stal Radim Kejzlar (V.A), ze žáků 4. ročníku Lucie Pospíšilová
a Eliška Vodičková a ze žáků 3. ročníku Jakub Dytrych (III.B) a Johana Grundová (III.B).

7. a 20. duben 2009: Výlety školní družiny do Malých Svatoňovic a Havlovic
Před Velikonocemi, v úterý 7. dubna 2009, se děti ze školní družiny vypravily do Malých
Svatoňovic, kde, jako již tradičně, zhlédly výstavu s názvem „Velikonoce u studánky“. I letos
obdivovaly ručně zdobené kraslice, pletené pomlázky a mnoho dalších věcí. Zájemci si mohli
zakoupit i malou pozornost v podobě kraslice. A protože měly před odjezdem autobusu ještě
trochu času, navštívily dětské hřiště s průlezkami, kde se do sytosti „vyřádily“.
Další výlet si školní družina udělala hned o dva týdny později, v pondělí 20. dubna 2009.
Tentokrát autobus účastníky dovezl do Havlovic, pěšky pak pokračovali nejprve na rybárnu.
Pan Řezníček je ochotně provedl a ukázal sádky i způsob krmení ryb. Dalším cílem výletu se
stala nedaleká pila. Zde se naší výpravy ujal pan Vyhlídal, který dětem zasvěceně vyprávěl o
zpracování dřeva a vysvětlil rozdíly mezi jednotlivými druhy pil. Nakonec děti viděly v akci i
zdejší katr, když jim pracovníci pily předvedli, jak se kláda rozřezává na prkna. Návštěva pily
i rybárny se všem moc líbila.

22. duben 2009: Soutěž „Voda – základ života“
Na 36 testových otázek řešili žáci 6. až 9. ročníku v soutěži s
názvem „Voda – základ života“. Soutěž se uskutečnila jako
doplňková akce celoškolního projektu „VODA“. Ten již potřetí
proběhl v rámci týdne zasvěceného ekologickým aktivitám.
Otázky se týkaly převážně zeměpisu a přírodopisu, ale některé
zabrousily i do dějepisu, fyziky a českého jazyka. Mezi
soutěžícími z 8. a 9. třídy si nejlépe vedla Lenka Matěnová
(IX.A), mezi zástupci 7. tříd Michal Drejsl (VII.A) a mezi
šesťáky Zdeněk Ledvina (VI.B).

22. duben 2009: Zdravotnický víceboj
Ve středu 22. dubna 2009 si již po deváté vyzkoušeli své
dovednosti mladí zdravotníci z řad žáků základních škol a
gymnázia. Konkurence se sešla velká – v mladší kategorii (3.
až 5.třída) mezi sebou soutěžilo patnáct hlídek, ve starší
kategorii (6. až 9. třída) jedenáct hlídek. Naše škola měla v
každé kategorii jednu pětičlennou hlídku.
Během téměř čtyřkilometrové trati od lánské školy na
havlovické hřiště účastníci prokazovali nejen své dovednosti
z oblasti první pomoci (ošetření krvácení, popáleniny, transport raněného...), ale také
odpovídali na otázky z dopravy, poznávali léčivé byliny nebo házeli kriketovým míčkem
(starší granátem) na cíl. „Blahováci“ se mezi ostatními školami neztratili a po snaživém
výkonu obsadili 8. (mladší), respektive 6. místo (starší).
Naši reprezentanti:
• Mladší žactvo: Karolína Polcová, Lucie Pospíšilová, Kateřina Morávková, Otakar
Bárta (všichni IV.A), Veronika Davidová (III.B)
• Starší žactvo: Michaela Ševcová, Nikola Valentová (obě VII.A), Kristýna Vlčková,
Hana Machačová, Iva Prouzová (všichni IX.A)

22. duben 2009: Soutěžili jsme se Seznamem
Již tradičně jsme se jako škola zúčastnili vědomostní a tipovací soutěže „NAJDI, CO
NEZNÁŠ“, kterou uspořádal náš největší internetový portál SEZNAM.CZ pro třídní
kolektivy druhých stupňů základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Soutěž proběhla od 19. ledna do 29. března 2009. V průběhu deseti týdnů odpovídali žáci na
sto soutěžních otázek a tři otázky tipovací. Při jejich řešení využili vědomosti získané při
výuce a prokázali tím svůj všeobecný přehled. Některé otázky byly náročnější a bylo
zapotřebí jejích správné odpovědi vyhledat. U tipovacích otázek si soutěžící vyzkoušeli svůj
odhad a tipovací schopnosti.
Soutěž se skládala ze tří soutěžních kol, každé kolo ze tří týdnů. Na konci každého soutěžního
kola byla uvedena tipovací otázka, která pomohla rozhodnout o nejúspěšnějších týmech, které
byly odměněny. Po uzavření posledního soutěžního kola bylo vyhlášeno finálové kolo, do
kterého postoupily týmy, které stoprocentně zodpověděly otázky všech tří kol, tedy s 90 body.
Ve finálovém kole pak odpovídaly na dalších 10 otázek a 1 otázku tipovací. Absolutním
vítězem se stal kolektiv, který správně zodpověděl všech 10 otázek a byl nejblíže odpovědi na
otázku tipovací. Hlavní cenou bylo opět veškeré vybavení počítačové učebny a řada dalších
věcných cen.

Do školní soutěže se přihlásilo 2251 soutěžních družstev včetně našich osmi týmů druhého
stupně s těmito „originálními“ jmény:
TŘÍDA
VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.A – 1.sk.
VIII.A – 2..sk.
IX.A – 1.sk.
IX.A – 2.sk.

Jméno družstva
AKTA 6
Seznámkové
Zlobivé děti ze 7.A
ČAPCI
Blahováci
Nejlepší třída na světě
HADI PRDI
MC Lemry

KAPITÁN
Daniel Dolejška
Robin Grossmann
Lukáš Hilsch
Dominik Švorčík
Lukáš Vlček
David Starý
Pavel Kábrt
Lenka Matěnová

Do samotného finále se k elitním 124 družstvům z celé republiky probojovalo hned 7 našich
zástupců. Přestože jsme byli „opět“ stoprocentní, na nejvyšší příčky jsme nedosáhli. Malým
poděkováním za naši snahu nám budou diplomy a pocit, že jsme vykonali něco užitečného
pro sebe i školu a třeba to příště dopadne lépe. Pochvalu si zaslouží všichni účastníci, kteří
prokázali dobré znalosti i dovednost při vyhledávání neznámých pojmů na internetu.
23. duben 2009: Celoškolní projekt „Voda“
Ve čtvrtek 23. dubna 2009 jsme podnikli v pořadí již třetí výlet do vodní říše. A protože
celoškolní projekt voda mění své zaměření s postupujícím věkem dětí, čekalo i letos na naše
žáky něco zcela nového. Přednášky, pokusy, vycházky, zpracování referátů, to je jen zlomek
aktivit projektového dne.
Obsah projektu podle jednotlivých ročníků:
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“
6. ročník (žáci rozděleni do tří skupin):
o 1. skupina – k čemu potřebujeme vodu, co se stane, když
voda nebude
o 2. skupina – anketa „Jak šetřím či plýtvám vodou“
o 3. skupina – měření objemu kapky vody, kolik vody proteče za noc při kapajícím
kohoutku
7. ročník (žáci rozděleni do tří skupin):
o 1. skupina – zdroje vody pro naše město, úprava na
pitnou
o vodu
o 2. skupina – čistírna odpadních vod v našem městě
o 3. skupina – povodně v historii našeho města
8. ročník:
zpracování referátů na téma „Koloběh vody v přírodě“
o nebezpečí na horách, laviny (jak se chovat v lavině)
o úbytek ledovců
o voda v našem těle
9. ročník:
o extrémy počasí
o pitná voda a její zásoby
o zpracování referátů s ekologickou tématikou

24. duben 2009: Den Země
Pátek 24. duben 2009 byl ve znamení již tradičního Dne Země. Jednotlivé třídy si vybraly
úseky, které se snažily zbavit odpadků. Při té příležitosti plnily rovněž přírodovědné a
zeměpisné úkoly. Většina tříd se na závěr odměnila opékáním párků. A protože se počasí
opravdu vyvedlo, všichni si to náležitě užili.
Rozpis činností jednotlivých tříd:
• I.A a I.B – úklid podél silnice směrem na Svobodné, pozorování jarní přírody, návrat
zpět Milešovkou
• II.A – úklid směrem od Havlovic přes Tylův palouček (vyčištění dvou studánek, úklid
• lesa v okolí Tylova paloučku), poznávání přírody
• III.A a III.B – pročištění krajnic a lesa směr Svobodné, Libňatov, poznávání rostlin a
stromů
• IV.A – sběr odpadků směrem na Svobodné a Maršov, opakování vlastivědného a
přírodovědného učiva
• V.A – čištění lesa na Dlouhých Záhonech

• VI.A – sběr odpadků v lese na Velbabě
• VI.B – brigáda v ZOO Dvůr Králové nad Labem
• VII.A a VII.B – videopořad s ekologickou tématikou, sběr odpadků směrem na Krétu
a Svobodné
• VIII .A – sběr odpadků na trase Trutnov – Poříčí – Bohuslavice – Suchovršice (tam
autobusem, zpět pěšky)
• IX.A – tématické video, sběr odpadků na Sychrově

24. duben 2009: Školský pohár 2009 Coca–Cola Cupu
Snaha a bojovnost, obdržené laciné i náhodné góly na jedné
straně a nemohoucnost vstřelit gól na straně druhé. Tak lze
stručně charakterizovat naše účinkování ve fotbalovém turnaji
Coca–Cola. Školský pohár 2009, který se konal v pátek 24.
dubna 2009 na umělém travnatém hřišti v Trutnově. Přestože tři
prohry a celkové skóre 0 : 10 vypadají hrozivě, především v
prvních dvou zápasech, proti ZŠ Pilníkov a celkovému vítězi ZŠ
Rudolfa Frimla Trutnov, jsme byli vyrovnaným soupeřem.

Fotbal se však bohužel nehraje na krásu, ale na góly, a tam jsme propadli na
celé čáře. Přesto všichni zaslouží pochvalu za dobrou reprezentaci. Mnozí z
nich si dokonce při náročném programu a parném počasí sáhli až na dno
svých sil. Kapitán týmu Patrik Břicháček byl hlavně v prvních dvou
zápasech skutečným lídrem a tahounem mužstva. Během zápasu určitě
naběhal několik kilometrů a svoji technikou, tvrdou střelbou i přehledem na
hřišti určitě patřil mezi nejvýraznější osobnosti tohoto turnaje. Potěšující je
také skutečnost, že svým výkonem nezklamali ani mladí fotbalisté. Daniel
Souček nebo Viktor Kejzlar tak určitě budou dobrým základem při budování kvalitního
fotbalového týmu i v dalších letech.
29. duben 2009: Družba s polskými Piechowicemi
Předposlední dubnový den přivítalo malebné podhorské
městečko Piechowice, které je partnerskou obcí Úpice, autobus s
třicítkou dětí z pátých ročníků ZŠ Lány a ZŠ Bratří Čapků. Po
prohlídce areálu s novou moderní tělocvičnou a budovy místní
základní školy následovaly po slavnostním přivítání soutěže
smíšených družstev, jejichž cílem byla konverzace v angličtině a
společné plnění úkolů. Počáteční rozpaky dětí brzy zmizely a
tak
mohlo
vzniknout
něco
krásného, co nás motivuje k naší činnosti a dodává nám chuť do
další práce.
Během karaoke, doplňování anglických vět, přetahování,
strefování do cíle i při společném pohoštění si všichni užili
nejen spoustu legrace a zábavy, ale, a to je hlavní, mohli si v
praxi ověřit své jazykové schopnosti. A protože s polskými
kamarády bylo o čem mluvit, budeme se moc a moc těšit na
jejich návštěvu u nás.

KVĚTEN

5. květen 2009: Školní výlet II.A do Adršpašských skal
Díky pěknému počasí vyjeli žáci II.A na školní výlet do skal již začátkem předposledního
školního měsíce, tedy 5. května 2009.
Vstupenky do Skalního města kupovali už v 9 hodin a byli prvními návštěvníky toho dne.
Měli klid, pohodu a krásné výhledy na spoustu skalních útvarů – Džbán, Homoli cukru,
Koberce, Krakonošův zub i jeho Lenošku a Piáno, Malý vodopád, Starostu a Starostovou,
Milence a mnoho dalších. U Velkého vodopádu zavolali malí výletníci na Krakonoše a on na
ně pustil velkou spršku vody. Jeli i na lodičce po jezírku a nikdo se nebál. Myší dírou
proběhly děti hned dvakrát, na Ozvěně zahalekaly AHÓÓÓJ všem skalám a nakonec
nakupovaly dárky a pohledy pro vzpomínku na hezký výlet.
12. květen 2009: Prvňáci na návštěvě v úpické ZUŠ
Úpická ZUŠ měla 12. května 2009 Den otevřených dveří, na který pozvala všechny prvňáčky
z širokého okolí. Co všechno na ně čekalo? Na přivítanou si vyslechli krátký koncert.
Seznamovali se při něm s hrou na jednotlivé hudební nástroje, poznávali je a zkoušeli pozorně
naslouchat. Aby ne, když jim své umění předváděli jen o malinko starší spolužáci, které znají
ze školy. Hned po koncertě ukazovaly děti paním učitelkám, jak umějí zazpívat písničku a
vytleskat rytmus. Spousta šikovných a talentovaných žáčků tak zanedlouho obdrží pozvánku
k zápisu do této umělecké školy.
A protože se v ZUŠ neučí jen zpívání a hra na hudební nástroje, ale také třeba malování,
grafika nebo modelování, prohlédli si prvňáčci ještě výtvarnou a keramickou dílnu. Děti si
vyzkoušely, jak se dělá a tiskne linoryt, a pozorovaly starší kamarády při práci s keramickou
hlínou. Ale úplně nejvíc se všem líbilo vystoupení Martina Amana, který všem ochotně
předvedl, jak se trénuje hra na bubny a jaký je při tom rachot.
14. květen 2009: 41. ročník Poháru rozhlasu
Ve čtvrtek 14. května 2009 pořádala naše škola v Malých
Svatoňovicích 41. ročník Poháru rozhlasu. Pohár rozhlasu je,
zjednodušeně řečeno, závod družstev v atletice. A disciplíny?
Běh na 60 m, běh na delší trať (dle věku 600 až 1 500 m), skok
daleký, skok vysoký, hod míčkem (mladší žáci), vrh koulí (starší
žáci) a štafeta na 4 x 60 m. Každý z účastníků může startovat
maximálně ve dvou individuálních disciplínách a štafetě.
Počasí bylo na jedničku, i když by si pořadatelé bývali dokázali
představit i větší teplo. Pomocníci byli naprosto úžasní a zasloužili si velikánskou pochvalu.
A naši lehkoatletičtí reprezentanti? Chovali se slušně, byli všude včas a hlavně příkladně
bojovali. Bohužel, výsledky nebyly takové, jaké někteří očekávali. I tak si ale všichni
zasloužili pochvalu za příkladnou reprezentaci.
Naše družstva si vedla takto:
• mladší žáci – 4. místo (2 352 b.)
• mladší žákyně – 4. místo (3 359 b.)
• starší žáci – 3. místo (4 033 b.)
• starší žákyně – 3. místo (3 252 b.)
Sestava mladších žákyň:
• Michaela Čudková, Veronika Hofmanová, Klára
Kultová,
Kristýna Machová, Lucie Pazderková, Tereza Seidelová, Michaela Ševcová, Šárka
Šulcová, Nikola Valentová, Monika Vocelová
Sestava mladších žáků:
• Petr Čapek, Michal Drejsl, Jakub Fejfar, Viktor Kejzlar, Zdeněk Ledvina, Lukáš
Mjartan, Martin Nývlt, Tomáš Paťha, Pavel Sodomka, Daniel Souček

Sestava starších žákyň:
• Kateřina Daňková, Kateřina Hagerová, Markéta Kubičková, Lenka Matěnová, Simona
Šulcová, Kristýna Šulitková, Anna Vlčková, Kristýna Vlčková, Marcela Weissová
Sestava starších žáků:
• Tomáš Černý, Pavel Formánek, Martin Paťha, Jan Pich, Petr Sodomka, Radek Záliš,
Ondřej Zvara, Petr Žižka
O nejvýraznější individuální úspěchy se v kategoriích mladších žákyň a žáků svým 1. místem
postarali:
• Nikola Valentová v běhu na 60 m časem 8,9 s
• Michaela Ševcová v hodu míčkem výkonem 40,12 m
• Michal Drejsl v hodu míčkem výkonem 62,97
O nejvýraznější individuální úspěchy se v kategoriích starších žákyň a žáků svým 1. místem
postaraly:
• Kristýna Šulitková v běhu na 60 m výkonem 9,1 s,
• Lenka Matěnová v běhu na 800 m výkonem 2:57,8
Speciální pochvalu si zaslouží Nikola Valentová, která i přes zranění nohy nastoupila na start
štafety a běžela skvěle.
14. květen 2009: Výtvarná soutěž „Rozesmátý svět“ už zná vítěze
Dne 14. května 2009 proběhlo vyhodnocení 3. ročníku výtvarné soutěže „Rozesmátý svět“,
kterou pro školní rok 2008/2009 opět vyhlásila ZŠ Bří Čapků v Úpici. Nezávislá porota ve
složení Mgr. Alice Ludvíková, Jana Kadaníková a Jana Wolfová hodnotila letos celkem na
150 dětských prací zaslaných z okolních mateřských a základních škol.
V kategorii mateřských škol obsadila 1. místo Daniela Mikešová (MŠ Suchovršice), 2. místo
Lucie Sacherová (MŠ Havlovice), 3. místo obsadil Martin Henych (MŠ Na Veselce). Čestné
uznání obdržel Ondřej Astr (MŠ Havlovice).
V kategorii 1. a 2. tříd ZŠ se z vítězství radoval Martin Peterka (ZŠ Havlovice), 2. místo
získala Veronika Neudeková (ZŠ Bří Čapků), 3. místo obsadila Kamila Gottsteinová (ZŠ Bří
Čapků).
Těžké rozhodování bylo i mezi pěknými pracemi v kategorii 3. a 4. tříd ZŠ. Zde bylo nakonec
uděleno 1. místo Johaně Grundové, jako druhý byl vybrán Mikoláš Zajac, 3. až 4. místo
obsadily Šárka Levinská s Kamilou Kostovskou (všichni ze ZŠ Bří Čapků).
V kategorii 5. tříd bylo pořadí následující: 1. místo Eliška Burýšková (ZŠ Bří Čapků), 2.
místo Marek Sedlařík, 3. místo Andrea Vetešková (ZŠ Bří Čapků).
Diplomy a věcné dárky byly vítězům předány ve čtvrtek 21. května 2009 v 10 hodin na
slavnostním vyhodnocení v jídelně ZŠ Bří Čapků.
květen 2009: Projekt 1. stupně „Normální je nekouřit“
V naší škole v měsíci květnu začal probíhat preventivní program „Normální je nekouřit“. Je
určen pro žáky 1. až 3. ročníku. Tento program se zaměřil hlavně na podporu zdravého
životního stylu a prevenci kouření u dětí.
Průvodcem celého programu byla veverka Věrka, která si s dětmi povídala o zdraví,
nemocech, o zdravé výživě, o pohybu a sportu. Je symbolem zdravého životního stylu.
Veverka poradila dětem, jak si uchovat své zdraví i v dospělém věku. V pohádce se žáci
seznámili rovněž s cigaretou Retkou, která představovala nezdravý způsob života. Dozvěděli
se, že kouření není normální součástí zdravého životního stylu, že škodí zdraví. V rámci
projektu žáci plnili různé úkoly, vyplňovali pracovní listy. třeťáci navrhovali plakát proti
kouření. Hlavním cílem tohoto programu bylo dosáhnout toho, aby se dítě vědomě stalo
nekuřákem.

18. květen 2009: Vystoupení sokolníků
Pokud spatříte na vycházce do přírody vysoko na obloze kroužícího dravce, je to s největší
pravděpodobností káně nebo poštolka. Černá hejna hodující v předjaří na polích nejsou vrány,
nýbrž havrani. Nejrozšířenější sova na našem území je puštík obecný. Toto všechno a spoustu
dalších zajímavostí ze života dravých ptáků a sov se děti dozvěděly na besedě se sokolnicí,
kterou jsme v pondělí 18. května 2009 uspořádali pro žáky 1. stupně naší školy. Po dvou
letech jsme tak opět mohli v malé tělocvičně vidět zástupce našich nejznámějších dravců a
sov. Výr velký, kalous ušatý, naše nejmenší sovička kulíšek reprezentovali sovy, poštolka
obecná, káně myšilov, orel stepní a mládě krkavce dravce. A když si vybraní šťastlivci mohli
vyzkoušet sokolnické držení, projít se před kamarády s dravým ptákem na ruce, když se
dětem těsně nad hlavami neslyšně proletoval výr, nejedny oči zářily – takhle zblízka dravce a
sovy hned tak zase neuvidí.
18. květen 2009: Školní družina na návštěvě u hasičů
V pondělí 18. května 2009 zavítala školní družina do hasičské zbrojnice v
Úpici. Ujal se jí pan Čihák a ochotně ji provedl všemi dostupnými prostory.
Děti si prohlédly hasičské vybavení a některé
součásti osobní výstroje a výzbroje hasičů. Pro
lepší představu si mohly speciální oblečení i
helmu osobně vyzkoušet. Dalším z řady
nezapomenutelných zážitků byla ukázka
hasičské techniky, mezi kterou patří moderní
hasičské auto. Děti z návštěvy odcházely velice spokojené a s
předsevzetím, že posílí řady mladých hasičů.
19. květen 2009: Beseda žáků 3. a 4. ročníku s policistou
V úterý 19. května 2009 do 3. tříd a IV. A přijel příslušník
Policie ČR z Trutnova, aby s dětmi besedoval o závažných
problémech dnešní doby. Vysvětlil dětem pojem trestní
odpovědnosti. Hovořil s nimi o tom, jak se mají chovat mezi
sebou, jak se mají chovat ve škole, v obchodě. Dotkl se také
problematiky krádeží. Radil žákům, jak dávat na sebe pozor a
jak postupovat, pokud by je na ulici obtěžoval neznámý člověk.
Hlavním tématem besedy však byla problematika šikany. Tento
pojem žákům objasnil, hovořil o tom, jak postupovat, když by je někdo šikanoval. Na závěr se
rozpoutala živá diskuse. Beseda byla velice poučná a přinesla žákům mnoho praktických rad a
zajímavých informací.
19. květen 2009: Návštěva ze švýcarského Oberbippu
Dne
19.
května
2009
dopoledne navštívila naši školu
švýcarská delegace z obce
Oberbipp ve složení paní
místostarostka Doris GehrigerZürcher a osm učitelů tamní
školy.
Třídenní
studijní
návštěva
Švýcarů
se
uskutečnila v rámci spolupráce partnerských obcí Úpice a Oberbipp a jejím cílem bylo
poznání úpických škol a českého školského systému vůbec. Někteří členové našeho
učitelského sboru se s delegací setkali již v předchozích dnech, návštěva proto probíhala ve

velmi přátelském duchu. Oberbippští si nejprve prohlédli školu a poté navštívili hodinu
němčiny v IX.A, do které se aktivně zapojili při hraní hry. Někteří při tom sami zjistili, že
německá nepravidelná slovesa jsou opravdu složitá a vyčasovat je, natožpak v minulém čase,
není nic jednoduchého. Přestože se naši deváťáci trochu styděli, zapůsobili jako milá
skupinka a sklidili za svou práci chválu. Na závěr naši švýcarští kolegové diskutovali s námi
učiteli o naší společné práci, jejích radostech i strastech, jež jsou, jak jsme zjistili, navzdory
značné geografické vzdálenosti velmi podobné. Návštěva švýcarské delegace v nás zanechala
mnoho příjemných dojmů a
doufáme, že se s našimi, nyní již
tak trochu přáteli, opět brzy
setkáme. Snad se nám, respektive
našim žákům podaří navázat a
především udržet kontakt s
Volksschule Oberbipp.

květen 2009: Projekt II. A „Zvířata“
V květnu proběhlo u druháčků projektové vyučování na téma „Zvířata“. Začínali zvesela
písničkou „Když jsem já sloužil…“, při níž se i dobře pochodovalo na vycházku. Hodná paní
Květa Kalášková nám ukázala své malé hospodářství. Ve výběhu slepice, kozy a kůzlátka (ty
si mohly děti i pochovat) a na dvorku chlívek s prasátkem. Žáčci viděli i kočičku a pejska.
Cestou do školy pak ještě navíc osvobodili jehňátko zamotané do provazu.
Ve škole si děti o zvířátkách ještě hodně povídaly. Mluvilo se o tom, jak se o ně starat, jak je
chránit a neubližovat jim. Rozdělily je do několika skupin: domácí, volně žijící, hospodářská,
„mazlíčky“ a škůdce. Z obrázků zvířátek vznikly hezké nástěnky.
Bonbónkem na našem projektovém dortu bylo vystoupení dravců v naší tělocvičně.

20. květen 2009: Konec florbalové ligy pro školní rok 2008/2009
Ve středu 20. května byla na naší škole ukončena v pořadí již devátá florbalová sezóna. Po
odehrání celkem 36 zápasů ovládlo 10. ročník florbalové ligy chlapců družstvo TESLA
PARDUBICE ve složení: Jan Jánský, Pavel Kábrt, Jan Pich (kapitán), Daniel Souček, David
Starý a Ondřej Zvara (brankář). Stříbrné medaile získalo družstvo LIGHTINGS (Patrik
Břicháček, Jakub Fejfar, Jan Mihalo, Filip Kunc, Martin Paťha, Ladislav Soukup, Lukáš
Vlček) a na pomyslný bronzový stupínek vystoupili zástupci družstva MC LEMRÁCI (Pavel
Formánek, Aleš Hübner, Viktor Kejzlar. Martin Kubiček, Martin Nývlt, Petr Sodomka, Radek
Záliš).
Pátý ročník florbalové ligy dívek po 14 odehraných zápasech zaslouženě ovládlo družstvo
MC LEMRY ve složení: Markéta Kubičková, Hana Machačová, Lenka Matěnová, Iva
Prouzová, Klára Vítová, Kristýna Vlčková. Druhé místo náleželo družstvu TUČŇÁCI
(Michaela Čudková, Sára Gottsteinová, Anna Kociánová, Kristýna Machová, Denisa
Nývltová, Tereza Seidelová), na bronzové medaile dosáhlo družstvo ANDÍLCI (Veronika
Hofmanová, Kristýna Krausová, Alžběta Kubcová, Klára Kultová, Lucie Pazderková,
Michaela Ševcová, Nikola Valentová, Monika Vocelová).

20. květen 2009: Ukončení celoročního turnaje v šipkách
Na 32 soutěžících se zúčastnilo 3. ročníku celoroční soutěže v šipkách „301
single out“. Ze čtyř osmičlenných skupin postoupilo celkem 16 nejlepších,
kteří pak o vítězství bojovali systémem PLAY OFF. Suverénem celé soutěže
byl Patrik Břicháček, který své soupeře převyšoval minimálně o jednu třídu.
Skupinou projel jak nůž máslem bez ztráty kytičky a ve vyřazovacích
zápasech mírně zaváhal pouze v osmifinále, ve kterém přehrál Patrika Vlčka
2 : 1. Ve finále však opět dominoval a po jednoznačném průběhu utkání
porazil Pavla Kábrta 3 : 0. Již nyní tak lze říci, že v případě jeho účasti v
dalším ročníku, bude mít soutěž v jeho osobě hlavního favorita.

23. květen 2009: Vzhůru do 15. století aneb Historické odpoledne s úpickými střelci
„V této době bych nechtěl žít ani náhodou, ale
jinak je to tu bezva,“ to byly nejčastější reakce
malých návštěvníků sobotního odpoledne na
Dlouhých Záhonech. Naše Základní škola
Bratří Čapků zde ve spolupráci s Úpickými
střelci uspořádala „výlet“ do 15. století. Házelo
se kopím, střílelo z luku, bojovalo na lávce. K
vidění byly dobové střelné a palné zbraně,
napínavé historické souboje a dokonce i efektní ohnivá show. Děti plnily úkoly, za což byly
díky podpoře Města Úpice náležitě odměňováni. Jejich rodiče a prarodiče zase fotili,
filmovali a radovali se z úspěchů svých ratolestí. Kdo chtěl, mohl si prohlédnout gotický
stanový tábor, podržet si v ruce těžký meč, či nechat si napsat své jméno středověkým
písmem. Čtyřhodinový program se za krásného počasí zkrátka vydařil a více než tři stovky
účastníků se rozcházely až pozdě večer. V
mnohých dětských myslích se však události
tohoto dne dohrávaly ještě dlouho do noci.
Velkého poděkování se dostalo Úpickým
střelcům, Městu Úpice, rodině Lelkových a
autorům myšlenky Šárce Paulusové a Petru
Lelkovi.

25. květen 2009: Školní výlet IV. A do Hradce Králové
Dne 25. května 2009 vyrazila IV.A na školní výlet do Hradce
Králové. Navštívila Bílou věž a také viděla chrám Svatého
Ducha. Po kulturním programu se
věnovala sportu – zaplavala si
v bazénu, projela se na tobogánech
– a na závěr se kochala pohledem
na naše krajské město z paluby
parníku královny Elišky. Celý
výlet se velmi vydařil, velkým zážitkem byla i jízda trolejbusem
nebo zmeškaný autobus v Malých Svatoňovicích.

27. až 30. květen 2009: Ekologický kurz ZŠ Bří Čapků
Ve středu 27. května 2009 se vydalo 15 žáků deváté třídy za
doprovodu paní učitelek Nývltové a Morávkové na ekologický
kurz. První den, hned po příjezdu na chatu Kamor, vyrazili
všichni účastníci na první túru. Modrým dolem došli až na
Výrovku, kde objevili zbytky sběhu. Druhý den vyrazili na
Sněžku. Počasí jim ale nepřálo, takže dorazili jen k Obří boudě a
odtud se vydali co nejkratší cestou
zpět na Kamorku. Přišli promočení
a promrzlí, protože jarní počasí jakoby se někam schovalo.
Poslední den se mělo jít na Černou horu, jenže počasí opět moc
nepřálo. V sobotu 30. května se i přes nepřízeň počasí všichni
vrátili domů ve zdraví a plni dojmů a zážitků. Paní učitelky
ocenily, že při túrách si žáci pomáhali do kopce a gentlemani
slabším dívkám pomohli dokonce i s batohy.
„Hlášky“ letošního kurzu:
• Jarda Vít: „Kdybych si ty svoje kecy zapisoval, tak mám knížku.“
• Kikyna Vlčková: „No hlavně, že mě sleduješ a učitelku neposloucháš!“
• Michal Šrejber (na Pavla Kábrta): „Brte, lásko, otevři!“
• „Dva nebo tři kluci půjdou spát nahoru.“ A na to Pavel Kábrt: „Tak půjde Honza s
Pišounem.“ (neboli jeden jediný Jan Pich)
• Paní učitelka Nývltová: „Lenko, jsi Boschka nebo Whirpoolka?“
• „Víte, co to je za horu za námi?“ Anča Vlčková: „No, to je Kutná hora.“
• Kikyna Vlčková: „Hej Kláro, jak se jmenuje ten kopec? Myslím na Š... To je ten
Špalíček, myslím.“ – Klára Petrusová: „Myslíš Vamberk? Teda Bramberk!“
• Jarda Vít: „Naše babička? No, to už všichni včetně psa nemůžou, ale ona je najednou
čilá.“
• „Sis tady u...“ „No to teda ne! Já smrdím jinak!“
• „Víte, co bude dneska k večeři?“ Lenka Matěnová: „Jo, uzený brambory.“
• Honza Pich: „No, já si namažu Perlu na máslo.“
• Michal Šrejber: „Paní učitelko, co mám dělat s tím černým popcornem?“ Paní
učitelka: „Všechno černý spálit!“ Na to Honza Pich směrem k Tomáši Černému:
„Tomáši, pojď sem!“

28. květen 2009: Krajské kolo ve vybíjené
Ve čtvrtek 28. května 2009 vyjeli chlapci páté třídy do
malebného městečka Pecka, kde se konalo krajské kolo ve
vybíjené. Počasí našim borcům nepřálo. Byla zima, vítr a také
trochu zmokli. Do naší sestavy se promítla velká nemocnost, ze
základu týmu jsme postrádali pět hráčů. Hrálo se na venkovních
antukových kurtech.
Soutěže v naší kategorii se zúčastnilo šest družstev, rozdělených
do dvou skupin po třech týmech. Ve skupině obsadili naši
reprezentanti druhé místo a postoupili do bojů o finále. Ve vyřazovacím zápase podlehli
pozdějšímu vítězi soutěže. V boji o třetí místo se utkali s domácím týmem ZŠ Harant Pecka.
Zápas to byl vyrovnaný až téměř do konce. V poslední minutě udělali naši hráči z přemíry
snahy několik chyb a tím o jednoho hráče podlehli. Obsadili tedy výborné čtvrté místo.

29. květen 2009: Slavili jsme Dětský den
Dne 29. května 2009 naše
tělocvičny opět ožily dětským
smíchem a hlaholem. Slavili jsme
totiž s dětmi I. stupně jejich svátek.
Do školy přišly tento den ve
sportovním, to aby lépe zvládly
opičí dráhu, prolézání pytlem,
srážení plechovek míčkem, kroužit
obručí, nosit míček na pálce, namotávat člunek a mnoho dalších soutěžních disciplín. A za
všechny výkony dostávaly žetonky, které v „krámku“ měnily za plyšáky, pastelky, bločky,
magnetky, hračky, obrázky aut, žvýkačky, sušenky, čokolády a další pamlsky. Nikdo
neodcházel z tělocvičny s prázdnou. Ani páťáci, kteří se svědomitě celé dopoledne starali o
své mladší spolužáky a pomáhali jim u atrakcí. A to na všechny děti čekal ve třídě ještě
ovocný nanuk. Spokojenost všech oslavenců byla veliká.

ČERVEN

1. červen 2009: Dětský den pro žáky MŠ
V pondělí 1. června 2009 uspořádala naše
škola již tradiční Dětský den pro okolní
mateřské školky. Přišlo celkem 143 dětí.
Atrakce a úkoly byly podobné jako u školáků a
děti se hodně snažily. Za odměnu všechny
dostaly tašku s překvapením. Z reakcí dětí i
paní učitelek jsme poznali, že se jim u nás
líbilo, což nás všechny velmi potěšilo.
2. červen 2009: Pasování prvňáčků na čtenáře
Celý rok provázel prvňáčky Slabikářem, zpovzdálí sledoval jejich čtenářské pokroky a až
těsně před koncem školního roku ho uviděli na vlastní oči a živého. Koho? No přece
písmenkového krále. Čekal na naše prvňáčky v městské knihovně a že prý je bude pasovat na
čtenáře. Nejprve mu ale museli předvést, co všechno už umějí – jak znají pohádky, pohádkové
postavičky a jestli se už kamarádí s písmenky. Zvládli to nakonec všichni, někdo na jedničku
s hvězdičkou, někdo pod podmínkou pilného tréninku. Pak děti před písmenkovým králem po
rytířsku poklekly na jedno koleno a král je poklepáním mečem na rameno pasoval na čtenáře.
Dostaly pamětní list, řád čtenáře, záložku do knížky a kdo měl vyplněnou přihlášku, mohl si
nějakou knihu hned na místě vypůjčit.
2. červen 2009: Školní výlet třetích tříd
Dne 2. června 2009 vyjeli žáci třetích ročníků na školní výlet. Nejprve navštívili rozhlednu na
Chlumu u Hradce Králové. Za krásným výhledem vyšlapali 175 schodů. Poté je čekala
prohlídka zámku Hrádek u Nechanic. Po prohlídce krásné budovy a parku se vydali do Holic,
kde navštívili muzeum doktora Emila Holuba. Zhlédli mnoho krásných zvířat z Afriky a
vesničku tamních domorodců. Na závěr se naši výletníci zastavili na záchranné stanici
v Jaroměři, kde viděli mnoho poraněných zvířat a s překvapením zjistili, že za mnohá
poranění může člověk. Okolo šesté hodiny se vrátili z výletu se spoustou nových zážitků a
dojmů.
8. červen 2009: Kam s ním? aneb Asambláže V.A
Paní učitelce Mikešové a dětem z její třídy přišlo jednoho dne líto
zbavit se již vysloužilých věcí, použitého drátu či kusu sítka a podobně,
a tak se pokusili podívat se na tento „odpad“ jinýma očima. Popustili
uzdu své fantazii, přenesli se za hranice
všednosti a vytvořili z těchto zdánlivých
zbytečností „perpetuum mobile“, vyhlídkovou
věž nebo obyčejný portrét. Při této zajímavé
činnosti použili techniku asambláže, což je
výtvarná technika tvoření uměleckého díla spojováním různých
předmětů a materiálů. „Galerii“ dětských výtvorů si pak návštěvníci
naší školy mohli prohlédnout ve školní jídelně.
9. červen 2009: Úspěch našich žáků na Kinderiádě
Kinderiáda jsou atletické závody pro děti druhých až pátých tříd základních škol v ČR. Děti
se takto mohou seznámit s atletikou a atmosférou opravdových závodů zábavnou formou a
přiblížit se tak tomuto nádhernému sportu. Jak již samotný název závodů napovídá, slovo
Kinderiáda vzniklo podle produktové řady výrobků Kinder, které distribuuje společnost
Ferrero Česká.

11. ročník Kinderiády pro školní rok 2008/2009 byl rozdělen na 14 regionálních kol, která
probíhala ve dvou částech na podzim a na jaře. Do finále postoupily vždy tři vítězné školy. Na
finálovém kole se tak sešlo celkem 42 škol, které bojovaly o hlavní ceny od společnosti
Ferrero Česká. Nad 11. ročníkem převzali patronát světová rekordmanka v běhu na 800 m
Ludmila Formanová a desetibojař Tomáš Dvořák. Na závodech a při sportovních výkonech
děti opět povzbuzoval herec Filip Jančík, moderátor všech kol Kinderiády. Děti se účastnily i
mimosoutěžních disciplín Kids´Athletics her Kinder, které jim krátily čas mezi jednotlivými
soutěžními disciplínami. Ceny vítězům předával Tomáš Dvořák s dcerou.
Závody byly určeny družstvům o 4 chlapcích a 4 dívkách. Každý ročník (2. až 5. třídy ZŠ)
reprezentoval vždy jeden hoch a jedna dívka. Atletické disciplíny vycházely z osnov pro
základní školy:
• běh na 60 m – všichni účastníci, dle ročníků
• skok daleký z místa – 2. ročník ZŠ
• hod plným míčem 1 kg – 3. ročník ZŠ
• hod kriketovým míčkem – 4. ročník ZŠ
• skok daleký z rozběhu – 5. ročník ZŠ
• štafeta 4 x 60 m – 4 vybraní zástupci z družstva
Naši závodníci se umístili na pěkném 11. místě z 30 škol Královéhradeckého kraje. Vynikající
výkon podala Barbora Müllerová, která s přehledem vyhrála běh na 60 m a skok z místa.
Roste v ní naší škole výborná sportovkyně, jejíž výkony jsou příslibem do budoucna.
V první desítce závodníků se ještě umístili:
• 4. místo Kamila Šlechtová - hod plným míčem
• 6. místo Daniel Špinler - hod kriketovým míčkem
• 7. místo Daniel Špinler - běh 60 m
• 9. místo Mikoláš Zajac - běh 60 m
• 9. místo Eliška Vodičková - běh 60 m
Naši školu reprezentovali:
Barbora Müllerová (2.A), Jakub Kábele (2.A), Mikoláš Zajac (3.A), Kamila Šlechtová (3.B),
Eliška Vodičková (4.A), Daniel Špinler (4.A), Andrea Vetešková (5.A), Marek Bušinský
(5.A),
10. červen 2009: Atletické finále – trojboj
Ve středu 10. června 2009 uspořádala ZŠ Úpice – Lány pro žáky 1. stupně atletický trojboj.
Zúčastnili se žáci ze škol ve Rtyni v Podkrkonoší, Malých Svatoňovicích a z obou základních
škol v Úpici. Soutěžilo se ve skoku dalekém, v hodu kriketovým míčkem a běhu na 50 metrů.
Závodníci byli vyhodnoceni v trojboji, v soutěži družstev a v jednotlivých disciplínách. Díky
vynikajícím výsledkům našich reprezentantů a vítězství v atletickém finále jsme obhájili
pohár GRAND PRIX.
Naši školu reprezentovali:
• Dívky: Barbora Müllerová, Renata Galuščáková, Veronika Davidová, Johana
Grundová, Kamila Šlechtová, Tereza Jareišová, Eva Ferencová, Eliška Vodičková,
Kateřina Knížová, Eliška Burýšková, Andrea Vetešková, Barbora Suková, Petra
Štefánková
• Chlapci: Mikoláš Zajac, Petr Rychlík, Jaroslav Suchánek, Tomáš Reichert, Ladislav
Nyklíček, Vít Levinský, Daniel Špinler, Petr Vlček, Martin Lacko, Ernest Balog,
David Wajsar, Marek Bušinský

11. červen 2009: Konečné pořadí soutěže „O nejlepšího žáka naší školy ve vědomostních
a dovednostních soutěžích“ za školní rok 2008/2009
K 11. červnu 2009 byla uzavřena soutěž „O nejlepšího žáka naší školy ve vědomostních a
dovednostních soutěžích“. Loňské vítězství obhájila s velkým náskokem Lenka Matěnová
z IX.A, když dokonce atakovala stobodovou hranici.
Konečné pořadí:
1. Lenka Matěnová (IX.A), 96 b.
14. Zdeněk Ledvina (VI.B), 25 b.
2. Michaela Ševcová (VII.A), 78 b.
15. Iva Prouzová (IX.A), 24 b.
3. Hana Machačová (IX.A), 68 b.
16. – 18. Michal Drejsl (VII.A), 23 b.
4. Daniel Souček (VI.B), 58 b.
Klára Kultová (VII.A), 23 b.
5. Lenka Lautschová (IX.A), 45 b.
Radek Petira (VI.B), 23 b.
6. Klára Vítová (IX.A), 43 b.
19. Jakub Skřivánek (VII.A), 19 b.
7. Lukáš Vlček (VIII.A), 37 b.
20. – 22. Viktor Kejzlar (VI.A), 18 b.
8. Tereza Seidelová (VI.A), 36 b.
Martin Kubiček (VI.A), 18 b.
9. Kristýna Vlčková (IX.A), 33 b.
Nikola Valentová (VII.A), 18 b.
10. Martin Paťha (VIII.A), 32 b.
23. – 25. Petr Čapek (VII.A), 17 b.
11. Michal Souček (VII.A), 29 b.
Lucie Hilschová (VIII.A), 17 b.
12. Markéta Kubičková (IX.A), 28 b.
Denisa Nývltová (VI.A), 17 b.
13. Sára Gottsteinová (VI.B), 27 b.

11. červen 2009: Atletický čtyřboj
S blížícími se přeháňkami v zádech a bez několika atletických opor se naši
reprezentanti ve čtvrtek 11. června 2009 vydali na okrskové kolo v
atletickém čtyřboji. Poslední „podnik“ Grand Prix sice již nemohl změnit
celkového vítěze, ale i tak bylo o co bojovat. Naši reprezentanti bojovali, seč
jim síly stačily. Nakonec trochu se štěstím odvrátili útok ZŠ Úpice – Lány a
vybojovali celkové 3. místo. Odvrácenou tváří našeho atletického příběhu
pak byly těsné prohry mladších žáků a starších žákyň (o pouhých 22, resp. 7
bodů). Všem našim reprezentantům se dostalo poděkování za skvělou
reprezentaci a příkladné chování.
Mladší žákyně (Michaela Čudková, Sára Gottsteinová, Kristýna Machová, Michaela Ševcová,
Nikola Valentová) obsadily se ziskem 3 524 bodů výsledné 5. místo.
Mladší žáci (Michal Drejsl, Jakub Fejfar, Viktor Kejzlar, Daniel Souček, Daniel Soural)
vybojovali pomyslné bronzové medaile výkonem 3 857 bodů a k 2. místu jim chybělo
pouhých 22 bodů.
Starší žákyně (Monika Beránková, Lenka Matěnová, Veronika Vachová, Anna Vlčková)
obsadily výkonem 3 438 bodů celkové 3. místo a k místu druhému jim chybělo pouhých 7
bodíků.
Starší žáci (Patrik Břicháček, Jan Pich, Lukáš Vlček, Ondřej Zvara) vybojovali se ziskem 4
351 bodů 4. místo.
Největší úspěchy v pořadí jednotlivců:
1. místo: Michal Drejsl (ml. žák – 1 535 bodů)
2. místo: Lenka Matěnová (st. žákyně – 1 152 bodů)
2. místo: Patrik Břicháček (st. žák – 1 473 bodů)

Nejlepší individuální výkony:
Mladší žákyně
2. místo: Michaela Ševcová – hod míčkem (39,10 m)
3. místo: Nikola Valentová – běh na 60 m (9,4 s)
Mladší žáci
1. místo: Michal Drejsl – hod míčkem (69,16 m)
1. místo: Michal Drejsl – běh na 60 m (8,4 s)
1. místo: Daniel Soural – skok daleký (471 cm)
2. místo: Michal Drejsl – skok daleký (454 cm)
Starší žákyně
2. místo: Lenka Matěnová – běh na 800 m (2:54,0)
2. místo: Lenka Matěnová – běh na 60 m (9,3 s)
2. místo: Monika Beránková – hod míčkem (39,52 m)
3. místo: Anna Vlčková – hod míčkem (37,21 m)
Starší žáci
2. místo: Patrik Břicháček – hod granátem (48,47 m)
3. místo: Patrik Břicháček – běh na 60 m (8,2 s)
3. místo: Patrik Břicháček – skok daleký (463 cm)
KONEČNÉ POŘADÍ GRAND PRIX:
1. ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší (111 b.)
2. ZŠ Malé Svatoňovice (88 b.)
3. ZŠ Bratří Čapků Úpice (75 b.)
4. ZŠ Úpice – Lány (73 b.)
5. Gymnázium a SOŠ Úpice (43 b.)
12. červen 2009: Beseda s autorkou historických leporel Lucií Seifertovou
Ne každý den zažívá Úpice takové množství kulturních akcí, jako ve dnech
oslav 650. výročí od první písemné zmínky o tomto městě. Jednou z nich
byla i výstava obřího 70 metrů dlouhého leporela Lucie Seifertové „Dějiny
udatného českého národa a pár bezvýznamných světových událostí“ v
městském sále nad prodejnou Toman, které
bylo oceněno řadou cen a jehož anglická
mutace je k vidění i za oceánem.
V pátek 12. června 2009 měli žáci 4. a 5.
ročníků úpických základních škol možnost nejen zhlédnout tuto
vzácnou a neobvyklou výstavu, ale také se setkat s Lucií
Seifertovou osobně a poslechnout si, jaké to je takovou knížku
tvořit a vydat.
12. a 13. červen 2009: Oslavy 650. výročí první písemné zmínky o Úpici
Velkolepých oslav 650. výročí první písemné zmínky o Úpici se
aktivně zúčastnili nejen učitelé, ale i žáci naší školy. Již v pátek
12. června 2009 se v podvečerních hodinách naši učitelé s
několika žáky přestrojili za prostý lid z poloviny 13. století a
zahráli si v divadelní hře „Vpád Tatarů do Úpice“. Před zraky
stovek diváků se na místním náměstí dějiny přepisovat
nemusely. Úpický prostý a měšťanský lid, vyzbrojený vidlemi,
hráběmi či válečky na nudle, totiž Tatary drtivě porazil.
Vítězství pak bylo oslaveno velkolepým ohňostrojem.

Sobotní celodenní oslavy začaly slavnostním průvodem, vedeným starostkou
města, kterého se za velkého zájmu přihlížejících zúčastnila řada místních
spolků a škol. Jelikož se jednalo o historické výročí, pochodovali naši učitelé
i žáci v různých dobových kostýmech. Mnohé z nich byly propracovány do
nejmenších detailů – ozdobné pásky, boty, korále, měšce, pokrývky hlavy,
vše v dobové podobě. Náš nápad obléknout do průvodu gotické kostýmy a
nést transparent s názvem školy vyvedeným v gotickém písmu se setkal
s velmi pozitivními ohlasy žáků, rodičů i široké veřejnosti.
Po skončení průvodu začal na náměstí mnohahodinový program,
v jehož rámci připravila naše škola dvě vystoupení. Nejprve pod
vedením paní učitelky Řehákové zazpíval hudební sboreček
našich nejmenších žáků. Potlesk diváků sklidil
nejen za předvedený výkon, ale i za jednotné
dobové oblečení. Druhým vystoupením,
kterým se naše škola přihlásila k čapkovské
tradici, byla dramatizace Doktorské pohádky
Karla Čapka. Pod vedením paní učitelky Báčové v představení účinkovaly
Denisa Nývltová, Tereza Seidelová a Sára Gottsteinová. Na děvčatech
nebyla znát žádná nervozita a navzdory výpadkům techniky předvedla
skvělý a přesvědčivý výkon.

červen 2009: Čtyři školní rekordy
Měsíc červen byl velice bohatý na vynikající sportovní výkony. Chlapcům se dokonce
podařilo překonat čtyři školní rekordy. O dva se zasloužil Michal Drejsl ze VII.A v kategorii
mladších žáků. Kriketový míček z jeho ruky putoval do neuvěřitelné vzdálenosti 69,16 m,
uznání si vysloužil i Michalův výkon 1 535 bodů z atletického čtyřboje. Dalším rekordmanem
byl Daniel Soural ze VI.B, který v kategorii mladších žáků posunul rekord ve skoku dalekém
na hranici 471 cm. Posledním z trojice rekordmanů byl Patrik Břicháček z VIII.A, jenž v
kategorii žáků 8. ročníku zlepšil školní rekord ve víceboji „skokan“ výkonem 843 cm.

16. červen 2009: Soutěž „O nejlepšího sportovce školy“ pro školní rok 2008/2009
V úterý 16. června 2009 uzavřeli naši učitelé tělocviku soutěž „O nejlepšího sportovce školy“
pro školní rok 2008/2009. Mezi chlapci s velkým náskokem zvítězil několikanásobný školní
rekordman Michal Drejsl (VII.A), mezi děvčaty Nikola Valentová (VII.A).
Výsledné pořadí chlapců:
1. Michal Drejsl (VII.A), 870 b.
2. Daniel Soural (VI.B), 617 b.
3. Jakub Fejfar (VI.B), 607 b.
4. Ondřej Zvara (VIII.A), 594 b.
5. Viktor Kejzlar (VI.A), 581 b.
6. Jan Pich (IX.A), 530 b.
7. Radek Záliš (IX.A), 500 b.
8. Martin Paťha (VIII.A), 486 b.
9. Patrik Břicháček (VIII.A), 430 b.
10. Pavel Formánek (IX.A), 385 b.

11. Daniel Souček (VI.B), 302 b.
12. Martin Nývlt (VII.A), 296 b.
13. Lukáš Vlček (VIII.A), 282 b.
14. Petr Sodomka (IX.A), 275 b.
15. Lukáš Mjartan (VII.A), 266 b.
16. Petr Čapek (VII.A), 247 b.
17. Tomáš Černý (IX.A), 205 b.
18. Zdeněk Ledvina (VI.B), 194 b.
19. Pavel Sodomka (VII.A), 170 b.
20. Petr Žižka (VIII.A), 142 b.

Výsledné pořadí dívek:
1. Nikola Valentová (VII.A), 405 b.
2. Michaela Ševcová (VII.A), 395 b.
3. Kristýna Machová (VI.B), 335 b.
4. Lenka Matěnová (IX.A), 320 b.
5. Monika Vocelová (VII.B), 240 b.
6. Sára Gottsteinová(VI.B), 235 b.
7. Anna Vlčková (IX.A), 210 b.
8. Eliška Frimlová (VIII.A), 205 b.
9. Markéta Kubičková (IX.A), 175 b.
10. – 11. M. Beránková (VIII.A), 165 b.
Alžběta Kubcová (VII.A), 165 b.

12. Michaela Čudková (VI.A), 145 b.
13. – 14. Denisa Nývltová (VI.A), 130 b.
Kristýna Vlčková (IX.A), 130 b.
15. – 16. D. Mjartanová (VIII.A), 125 b.
M. Weissová (VIII.A), 125 b.
17. Veronika Vachová (VIII.A), 120 b.
18. Kateřina Hagerová (IX.A), 95 b.
19. Šárka Šulcová (VI.B), 90 b.
20. Tereza Seidelová (VI.A), 85 b.

16. červen 2009: Konečné výsledky sběrových soutěží za školní rok 2008/2009
Ke dni 16. června 2009 byly rovněž uzavřeny sběrové soutěže v kategoriích:
• sběr papíru
• sběr plastových lahví
• sběr plastových kelímků
• sběr plastových víček
• sběr kovových víček
V soutěži tříd ve sběru papíru na I. stupni suverénně zvítězila třída I.A před III.B. Na II.
stupni s výrazným náskokem zvítězila VII.A. Vítězným třídám škola přispěla 1.500,- Kč na
výlet či exkurzi a třída III.B obdržela příspěvek 500,- Kč. Na závěr školního roku byli
vyhodnoceni a odměněni i nejlepší sběrači v rámci jednotlivých tříd, podmínkou bylo
minimálně 100 kg doneseného papíru. Učitelé se v letošním roce soutěže nejlepších
jednotlivců a tříd neúčastnili. Celkem jsme letos sebrali 34.658,0 kg papíru, což představuje
průměr na jednoho žáka a zaměstnance 108,31 kg. Pro porovnání v loňském roce jsme
sesbírali 32.394,0 kg s průměrem 101,23 kg na žáka a zaměstnance.
Sběr papíru – konečné pořadí tříd, nejlepší sběrači tříd:
1. I.A: 571,82 kg/žák; nejlepší sběrač Jan Jansa: 5 576,0 kg
2. III.B: 262,65 kg/žák; nejlepší sběrač Tadeáš Haase: 1 034,0 kg
3. II.A: 185,04 kg/žák; nejlepší sběrač Jiří Šťovíček: 1 834,0 kg
4. VII.A: 156,24 kg/žák; nejlepší sběrač Petr Čapek: 1 546,0 kg
5. III.A: 144,17 kg/žák; nejlepší sběrač Lukáš Čudka: 1 086,0 kg
6. I.B: 125,11 kg/žák; nejlepší sběrač Ondřej Toman: 1 316,0 kg
7. IV.A: 74,65 kg/žák; nejlepší sběrač Otakar Bárta: 385,0 kg
8. V.A: 64,87 kg/žák; nejlepší sběrač Pavel Šrejber: 961,0 kg
9. VI.B: 62,29 kg/žák; nejlepší sběrač David Vlček: 353,0 kg
10. VI.A: 44,18 kg/žák; nejlepší sběračka Tereza Seidelová: 306,0 kg
11. VII.B: 40,58 kg/žák; nejlepší sběračka Hana Szelkeová: 487,0 kg
12. VIII.A: 21,06 kg/žák; nejlepší sběrač Lukáš Jirout: 332,0 kg
13. IX. A: 13,55 kg/žák; nejlepší sběračka Lenka Matěnová: 276,0 kg
Sběr papíru – pořadí nejlepších jednotlivců:
1. Jan Jansa (I.A): 5 576,0 kg
2. Jan Krejcar (I.A): 2 509,0 kg
3. Jiří Šťovíček (II.A): 1 834,0 kg
4. Petr Čapek (VII.A): 1 546,0 kg
5. Ondřej Toman (I.B): 1 316,0 kg

6. Andrea Čudková (II.A): 1 104,0 kg
7. Lukáš Čudka (III.A): 1 086,0 kg
8. Tadeáš Haase (III.B): 1 034,0 kg
9. Jakub Dytrych (III.B): 1 018,0 kg
10. Pavel Šrejber (V.A): 961,0 kg

Sběr papíru – pořadí nejlepších jednotlivců dle počtu sběrových akcí:
1. Jan Krejcar (I.A): 29x
6. Jiří Šťovíček (II.A): 9x
2. Jan Jansa (I.A): 14x
7. Tadeáš Haase (III.B): 9x
3. Andrea Čudková (II.A): 14x
8. Pavel Šrejber (V.A): 8x
4. Lukáš Čudka (III.A): 14x
9. Ondřej Toman (I.B): 7x
5. Jakub Dytrych (III.B): 12x
Dohromady jsme v letošním roce sesbírali 24.391 plastových lahví (vloni to bylo 22.495) a
46.927 plastových kelímků (vloni to bylo 42.983).
Sběr plastových lahví – pořadí nejlepších jednotlivců:
1. Jan Jansa (I.A): 4 583 ks
6. Tadeáš Haase (III.B): 1 320 ks
2. Anna M. Řeháková (I.A): 3 218 ks
7. Miloslav Nývlt (VI.A): 1 200 ks
3. Daniel Marek (II.A): 2 340 ks
8. Vojtěch Kubec (III.A): 1 165 ks
4. Lukáš Čudka (III.A): 2 200 ks
9. Lukáš Jirout (VIII.A): 870 ks
5. Otakar Bárta (IV.A): 1 755 ks
10. Tereza Krumpolcová (II.A): 852 ks
Sběr plastových kelímků – pořadí nejlepších jednotlivců:
1. Jiří Zákravský (V.A): 6 361 ks
6. Vít Pulchart (II.A): 3 153 ks
2. Daniel Marek (II.A): 5 650 ks
7. Martin Aman (VI.B): 1 718 ks
3. Johana Grundová (III.B): 4 846 ks
8. R. Galuščáková (II.A): 1 516 ks
4. Mikoláš Zajac (III.A): 3 770 ks
9. Petr Vlček (IV.A): 1 490 ks
5. Jan Roženský (II.A): 3 337 ks
10. Andrea Čudková (II.A): 1 400 ks
Dohromady jsme v letošním roce sesbírali 389.512 plastových víček (vloni to bylo 506.333) a
487.344 kovových víček (vloni to bylo 438.814).
Sběr plastových víček – pořadí nejlepších jednotlivců:
1. Petr Rychlík (III.A): 47 900 ks
6. Jan Jansa (I.A): 15 882 ks
2. Jakub Dytrych (III.B): 23 920 ks
7. Vít Pulchart (II.A): 14 130 ks
3. Jan Krejcar (I.A): 23 450 ks
8. Ondřej Toman (I.B): 13 460 ks
4. Ondřej Zvara (VIII.A): 19 380 ks
9. Jan Soviš (V.A): 13 070 ks
5. Jiří Zákravský (V.A): 17 385 ks
10. Jakub Kábele (II.A): 11 130 ks
Sběr kovových víček – pořadí nejlepších jednotlivců:
1. Jan Jansa (I.A): 111 758 ks
2. David Wajsar (V.A): 44 500 ks
3. Radek Petira (VI.B): 42 513 ks
4. Tadeáš Haase (III.B): 42 500 ks
5. Jakub Dytrych (III.B): 25 419 ks

6. Barbora Šrůtková (III.A): 19 400 ks
7. Ladislav Soukup (VII.B): 18 077 ks
8. Sára Adamová (II.A): 15 586 ks
9. Vít Pulchart (II.A): 12 485 ks
10. Jan Soviš (V.A): 12 428 ks

24. červen 2009: První dětská reportáž z naší školy na Účku
V první dětské reportáži z dění na naší škole mohli diváci místní televize shlédnout rozhovory
s Lenkou Matěnovou, vítězkou celoročního maratonu vědomostních a znalostních soutěží, a s
Bárou Müllerovou, naší úspěšnou atletickou reprezentantkou na Kinderiádě. Dozvěděli se i
další podrobnosti ze sportovního dění na naší škole. Roli reportérky výborně zvládla Veronika
Davidová ze III.B, jako pomocný kameraman se osvědčil Jakub Riedl ze IV.A.

24. červen 2009: Konečné pořadí celoškolní soutěže „Nejlepší žák školy“ pro školní rok
2008/2009
Tři dny před koncem školního roku 2008/2009 byly ve velké tělocvičně slavnostně vyhlášeny
výsledky sběrových soutěží, soutěže „Nejlepší žák školy“, „Nejlepší sportovec školy“ a
„Nejlepší žák školy ve vědomostních a dovednostních soutěžích“. Nejlepší z každé soutěže
byli po zásluze odměněni diplomy a věcnými cenami, nejlepší žáci školy navíc výletem do
akvaparku ve Špindlerově Mlýně. Pořadí žáků v soutěži o „Nejlepšího žáka školy“ se získalo
tímto způsobem: počet plusových bodů + body za dobrý prospěch – počet přestupkových
bodů. Při rovnosti bodů rozhodoval lepší prospěch, respektive méně přestupkových bodů.
Konečné pořadí soutěže „Nejlepší žák školy“ v kategorii 3. až 5. ročník:
1. Kateřina Knížová (IV.A), 40 b.
2. – 3. Tereza Jareišová (III.A), 39 b.
2. – 3. Veronika Davidová (III.B), 39 b.
4. Mikoláš Zajac (III.A), 35 b.
5. Tomáš Reichert (III.B), 32 b.
6. Kamila Šlechtová (III.B), 29 b.
7. – 8. Jaroslav Suchánek (III.B), 28 b.
7. – 8. Eliška Vodičková (IV.A), 28 b.
9. Petr Rychlík (III.A), 27 b.
10. Andrea Pátrová (IV.A), 26 b.
11. Barbora Šrůtková (III.A), 25 b.
12. Marek Bušinský (V.A), 25 b.
13. Michaela Müllerová (IV.A), 24 b.
Konečné pořadí soutěže „Nejlepší žák školy“ v kategorii 6. až 9. ročník:
1. Lenka Matěnová (IX.A), 53 b.
2. Michaela Ševcová (VII.A), 40 b.
3. Tereza Seidelová (VI.A), 37 b.
4. Michal Drejsl (VII.A), 34 b.
5. Martin Paťha (VIII.A), 32 b.
6. Radek Strachota (VIII.A), 31 b.
7. Lukáš Vlček (VIII.A), 31 b.
8. Kristýna Vlčková (IX.A), 28 b.
9. Klára Vítová (IX.A), 27 b.
10. – 11. Lukáš Jirout (VIII.A), 25 b.
10. – 11. Hana Machačová (IX.A), 25 b.
12. Veronika Hofmanová (VII.A), 24 b.
13. Markéta Kubičková (IX.A), 23 b.
14. Pavel Formánek (IX.A), 23 b.
15. Ondřej Zvara (VIII.A), 22 b.
16. Jakub Skřivánek (VII.A), 21 b.
17. Iva Prouzová (IX.A), 21 b.
18. Kristýna Machová (VI.B), 21 b.
19. Jan Pich (IX.A), 20 b.
20. Klára Kultová (VII.A), 19 b.
21. Kateřina Daňková (IX.A), 19 b.
22. Viktor Kejzlar (VI.A), 19 b.

25. červen 2009: Rozloučení se žáky IX.A
Ve čtvrtek 25. června 2009 jsme se
za přítomnosti zástupců města
slavnostně rozloučili se žáky IX.A.
Rolí moderátorů rozlučkového
odpoledne se s úspěchem zhostili
Markéta Kubičková a Pavel Kábrt.
Hostům
učaroval
zejména
nádherný hlas nadějné zpěvačky
Lenky Lautschové, pobavily je vzpomínky „deváťáků“ na školní začátky a nejeden rodič
zaslzel při poděkování svého dítěte a recitaci básně věnované maminkám. Všem žákům byla
předána závěrečná vysvědčení, šerpy a nejlepší žáci se dočkali i zvláštních odměn. Poté se již
program nachýlil k závěru a naši
žáci se již jako absolventi rozlétli
do světa vstříc novým zážitkům,
vědomostem, přátelům a láskám.
Na jejich další životní cestu jsme
jim všichni ze srdce popřáli mnoho
štěstí a úspěchů.

26. červen 2009: Lepší chování a zvýšená aktivita žáků naší školy ve školním roce
2008/2009
Na konci školního roku jsme s velkým uspokojením konstatovali: jedna dvojka a jedna trojka
z chování, a to ještě za neomluvené hodiny. To je jednoznačně nejlepší chování žáků II.
stupně naší školy za poslední léta. Jednou z příčin tohoto výborného výsledku je podle našeho
názoru také dobře propracovaný systém přestupkových a plusových bodů.
Bodový systém pro přestupky jsme zavedli před několika lety. Cílem bylo zavést přesná a
jednotná pravidla pro hodnocení chování žáků. Jak už to u všech novinek bývá, zpočátku měl
tento systém mnoho kritiků. Nejčastěji se samozřejmě rekrutovali z řad těch rodičů, jejichž
děti měly právě díky bodovému systému sníženou známku z chování. Později jsme ale k
přestupkovým bodům zavedli pro aktivní žáky systém plusových bodů, které si mohou odečíst
od bodů přestupkových. Způsob hodnocení chování tak dosáhl ještě lepší propracovanosti a
vyváženosti. Žáci se také dobře naučili „hlídat“ hranici pro snížený stupeň z chování.
Přesně stanovená pravidla pro hodnocení chování se tak postupně ukazují jako velmi efektivní
a také kritika tohoto systému prakticky ustala. Věříme, že žáci naší školy budou v podobném
trendu dobrého chování pokračovat i v dalších letech.

