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POČTY TŘÍD A ŽÁKŮ, VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, PRACOVNÍCI
ŠKOLY, ŠKOLSKÁ RADA
Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo naši školu 278 žáků, jež byli vyučováni ve
13 třídách (z toho jedna třída, VIII.B, speciální – pro žáky s výraznými vývojovými
poruchami učení). Oproti minulému školnímu roku se počet tříd nezměnil. Při škole dále
fungovala školní družina rozdělená do dvou oddělení, do kterých docházelo 55 dětí, školní
klub sdružující 120 dětí a nabízející 15 zájmových útvarů, do kterých docházelo 198 žáků, a
školní jídelna schopná připravit denně až 450 obědů.
Žáci 5. ročníku byli vzděláváni podle dokumentu Základní škola čj. 16847/96-2,
všichni ostatní, tj. žáci 1. až 4 . ročníku a 6. až 9. ročníku podle ŠVP Blahováček. Náš vlastní
ŠVP byl i před začátkem tohoto školního roku na základě zkušeností, kterých jsme nabyli
během práce s ním, drobně poupraven a pozměněn tak, aby ještě lépe vyhovoval cílům,
potřebám a zájmům žáků i učitelů. V souvislosti s tím, že jsme podle vlastního ŠVP nově
vyučovali další ročníky, byl tento dokument opět rozšířen o nové osnovy několika volitelných
předmětů.
Ve škole je zřízena jedna speciální třída naplněná převážně žáky s vývojovými
poruchami učení či se závažným zdravotním handicapem. Počet žáků v této třídě je nízký,
takže vyučující mají dostatek časového prostoru věnovat se žákům individuálně. Většina žáků
s vývojovými poruchami učení je však 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 s 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.
Celkem letos ukončilo základní vzdělávání 29 žáků. Všichni žáci devátého ročníku
byli umístěni, a to následovně: 79% žáků bylo přijato na studijní obory středních škol (z toho
1 žák na gymnázium, 5 žáků na SŠ technického zaměření a 17 žáků na ostatní SŠ). Zbylí žáci
byli přijati na obory středních odborných učilišť. Dva žáci (tj. 8% žáků pátých tříd) byli přijati
ke studiu víceletého gymnázia.

K zápisu do 1. tříd přišlo celkem 44 žáků. Do 1. třídy bylo přijato 26 žáků (z toho 4
děti s odkladem z předchozího roku) a 18 žákům byl dán odklad.

PŘEHLED TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010
Třída

Třídní učitel/učitelka

Celkový
počet žáků

Z toho
dívek chlapců

I.A

Mgr. Marie Hubálovská

24

11

13

II.A

Mgr. Radka Řeháková

19

8

11

II.B

Mgr. Eva Prouzová

18

8

10

III.A

Mgr. Blanka Pavlásková

28

17

11

IV.A

Mgr. Daniela Mikešová

17

4

13

IV.B

Mgr. Zdeňka Skřivánková

18

7

11

V.A

Mgr.Jarmila Špůrová

27

14

13

Celkem za I. stupeň:

151

69

82

VI.A

Ing. Jaromír Beránek

24

8

16

VII.A

Mgr. Helena Morávková

22

8

14

VII.B

Václav Král

22

10

12

VIII.A Mgr. Šárka Paulusová

19

8

11

VIII.B Mgr. Renata Kafková, Ph.D. 11

5

6

IX.A

29

18

11

Celkem za II. stupeň:

127

57

70

Celkem za školu:

278

126

152

PaedDr. Věra Nývltová

PRACOVNÍCI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010
Kolektiv zaměstnanců školy nedoznal v letošním školním roce větších změn. V
prosinci odešla na dlouhodobou nemocenskou Mgr. Helena Morávková, již od ledna do
června zastoupila Bc. Marie Švábová. Na zasloužený odpočinek odešla ke 30. červnu 2010
Mgr. Zdeňka Skřivánková. Z nepedagogických pracovníků odešla ke 31. prosinci 2009
kuchařka Vlasta Kuťáková.

Celkem: 30 (z toho 25 žen)
z toho: 20,5 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,
16 let

Mgr. Martin Dytrych

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

Mgr. Petra Báčová

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

Ing. Jaromír Beránek

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

Eva Effenberková

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

Mgr. Marie Hubálovská

učitelka na I. stupni,
Pedagogická fakulta UK v Praze
učitelství pro I. stupeň základní školy
a itegrované studium speciální pedagogiky
15 let

Mgr. Renata Kafková, Ph.D. učitelka na II. stupni
Filozofická fakulta v Ostravě
německý jazyk + dějepis
5 let
Václav Král

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

Mgr. Daniela Mikešová

učitelka na I. stupni
Pedagogická fakulta UK v Praze
učitelství pro školy s mládeží vyžadující zvláštní péči,
26 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,
nad 32 let

PaedDr. Věra Nývltová

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

Mgr. Šárka Paulusová

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

Mgr. Blanka Pavlásková

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

Mgr. Eva Prouzová

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

Mgr. Radka Řeháková

učitelka na I. stupni,
Pedagogická fakulta v Hradci Králové,
učitelství pro I. stupeň základní školy,
19 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 English (University of Cambridge)
11 let

Na škole pracoval jeden speciální pedagog, šest dyslektických asistentek a dvě
logopedické asistentky. I v letošním školním roce se naši pracovníci v rámci DVPP zúčastnili
21 vzdělávacích programů. Jedna učitelka studuje vyšší odbornou školu, PaedDr. Věra
Nývltová úspěšně ukončila studium specializace pro školního preventistu.

Školní družina:
Věra Páslerová
Eva Jansová

vedoucí vychovatelka
vychovatelka

Školní klub:
Irena Nyklíčková

vedoucí

Nepedagogičtí pracovníci:
Hospodářka:
Irena Nyklíčková
Jídelna:
Pavlína Blehová
Jana Voleská
Alena Gumbírová
Vlasta Kuťáková
Jaroslava Lednová

vedoucí školní jídelny
vedoucí kuchařka
kuchařka
kuchařka (do 31.12.2009)
kuchařka

Správní zaměstnanci:
Josef Nedvěd
Zdeňka Blažková
Jitka Haasová
Lenka Vítová

vedoucí, údržbář
uklízečka
uklízečka
uklízečka

ŠKOLSKÁ RADA
Volby do školské rady proběhly již v minulém školním roce, dne 12. listopadu 2008 (zástupci
pedagogů) a dne 13. listopadu 2008 (zástupci rodičů žáků).

Členové jmenovaní zřizovatelem:
• Šrejberová Martina
• Žlůvová Štěpánka
Členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků
• Riedlová Petra
• Matysková Marie, MUDr. (od 1.9.2009 nahrazena Ing. Vladimírem Janusem)
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
1 (0,3 %)
0 (0,0 %)

II. pololetí
8 (2,9 %)
3 (1,1 %)

Omluvené absence:
I. pololetí: 9 628 (průměr na jednoho žáka: 34,51
II. pololetí: 15 335 (průměr na jednoho žáka: 55,16)
Neomluvené absence:
I. pololetí: 20 (průměr na jednoho žáka: 0,07)
II. pololetí: 66 (průměr na jednoho žáka: 0,17)
Prospěch na konci školního roku 2009/2010:

Třída Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo
I.A
II.A
II.B
III.A
IV.A
IV.B
V.A
VI.A
VII.A
VII.B
VIII.A
VIII.B
IX.A

25
20
18
28
18
18
25
24
21
22
19
9
29

23
16
11
22
8
10
15
2
1
2
4
0
2

1
3
5
6
5
8
10
22
19
19
15
8
25

1
1
2
0
5
0
0
0
1
1
0
1
2

VOLNOČASOVÉ A PREVENTIVNÍ AKTIVITY, ŠKOLNÍ KLUB
Na škole realizujeme podobně jako v letech minulých Minimální preventivní program.
Školní preventistka PaedDr. Věra Nývltová, autorka Krizového plánu školy, se podílela na
organizaci řady preventivních akcí, z nichž nejvýznamnější byl program na zlepšení vtahů ve
třídě VII.A, částečně financovaný z dotace Královéhradeckého kraje.
Velká pozornost je dlouhodobě 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 2009/2010:
 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 (7.A)
 preventivní program „Normální je nekouřit“ (pro 1. 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:
•

RUČNÍ PRÁCE (1. – 5. ročník)

•

ŠACHY (1. – 9. ročník)

•

BASKETBAL ( 5. – 9. třída) – začátečníci

•

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

•

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

•

MLADÝ POŽÁRNÍK (1. – 9. ročník)

•

ZPÍVÁME (1. – 5. ročník)

•

DRAMATICKÝ KROUŽEK (4. – 9. ročník)

•

PÍSKÁME – HRA NA FLÉTNIČKU (1. – 5. ročník)

•

STOLNÍ TENIS (2. – 9. ročník)

•

STŘELECKÝ KROUŽEK (6. – 9. ročník)

•

FLORBAL (4. – 5. ročník)

•

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

•

MLADÝ POŽÁRNÍK (1. – 9. ročník)

•

FLORBAL (6. – 9. ročník)

•

ZDRAVOTNICKÝ

Volný čas našich žáků jsme se i v tomto školním roce snažili vyplnit rovněž různými
typy soutěží, pořádaných zpravidla v odpoledních hodinách v prostorách školy a zaměřených
tak, aby si vybral opravdu každý. Jednalo se o soutěže dovednostní, sportovní vědomostní i
takové, které měly žáky pobavit. Nejlepší účastníci byli odměňováni drobnými dárky a
diplomy. Většinu akcí organizovali učitelé nad rámec svých povinností ve vlastním volném
čase.
Značné popularitě se opět těšily tzv. víkendovky, karnevaly a odpolední či podvečerní
diskotéky, pořádané povětšinou ve spolupráci se Žákovským parlamentem.
Sportovní vyžití nabídla také v tomto školním roce dívčí i chlapecká florbalová liga,
školní turnaj v šipkách, turnaj ve stolním fotbálku a turnaj v kopané.

NOVINKY VE ŠKOLE
VYBAVENÍ ŠKOLY
I v době hospodářské krize a úsporných opatření investovala naše škola do zkvalitnění
prostor sloužících k výuce, několika rekonstrukcí i nákupu moderních pomůcek. V létě 2008
proběhla kompletní rekonstrukce malé tělocvičny, dále byla v letošním školním roce opravena
a natřena střecha na budově 1. stupně, vymalovány některé učebny, přikoupen nábytek do
laboratoře a proběhla kompletní rekonstrukce školní družiny a učebny přírodopisu, kde byla
instalována interaktivní tabule.

PREZENTACE ŠKOLY
Velký krok vpřed učinila škola na poli své prezentace veřejnosti. Mnohaleté vydávání
školního časopisu „Trhlej svět“, na jehož vytváření se nově podíleli i žáci předmětu „Týmová
práce“, je již téměř samozřejmostí, stejně jako velmi kvalitně zpracované a takřka denně
aktualizované webové stránky školy, články v Úpických novinách a Krkonošském deníku,
vývěska u školy či pracemi našich žáků vyzdobené výlohy úpických obchodů.
Podařilo se také ještě více prohloubit spolupráci s Televizí JS („Účko“), jež kromě
klasických reportáží o významných akcích naší školy přinášela i dětské reportáže moderované
Veronikou Davidovou ze IV.B. Jelikož podniků, které si zaslouží pozornost, přibývá,
rozhodlo se vedení školy k odvážnému kroku – založit školní „Blahovka TV“, jejímiž
kameramany a redaktorkami jsou výhradně naši žáci a žákyně.
Značnou pozornost nejen v našem bezprostředním okolí vyvolala akce, jejímž cílem
bylo během 24 hodin naskákat do výšky 1602 metrů čili „vyskákat“ na Sněžku. Nakonec se
zapojilo tolik bývalých i současných žáků školy, že přeskákali i Mt. Everest a za pozornosti
řady médií stanovili nový český rekord.
Nemalý zájem vyvolaly i akce určené pro širokou veřejnost, které naše škola pořádala
buď samostatně, či ve spolupráci s dalšími partnery. S velkým ohlasem se setkala nově
pořádaná tři tvořeníčka neboli tvořivé dílny rodičů s dětmi, při kterých se účastníci seznámili
s halloweenskými, vánočními a velikonočními tradicemi, nasáli sváteční atmosféru, procvičili
své ruce a zapojili představivost, ale především spolu tvořivě strávili mnoho hezkých chvil.
Nemálo návštěvníků přilákal rovněž Den otevřených dveří spojený se Sportovním
dopolednem a Školičkou nanečisto, Úpická laťka, Blahovka Cup nebo II. Historické
odpoledne s úpickými střelci. Kulturymilovné spoluobčany potěšilo několik vystoupení
školního Sborečku a dramatického kroužku.

ZÁŘÍ

1. září 2009: Slavnostní uvítání prvňáčků
První den nového školního roku 2009/2010 proběhlo ve školní
jídelně ZŠ Bratří Čapků slavnostní vítání novopečených
prvňáčků. Malí školáčci dorazili v doprovodu svých rodičů a
prarodičů již s aktovkami na zádech a byli plni očekávání. Při
prvních krůčcích na školní půdě je přišly podpořit jejich (už
bývalé) paní učitelky z mateřských škol.
V novém působišti je přivítal ředitel školy Mgr. Martin
Zakouřil, hodně sluníčka a úspěchů ve škole jim přišla osobně
popřát i paní starostka Ing. Iljana Beránková. Slavnostní program zpestřilo kulturní
vystoupení žáků ze 3. a 4. ročníku.
Na závěr naši nejmenší žáčci dostali pamětní list, kornout se sladkostmi a odešli se svou
novou paní učitelkou do vyzdobené třídy. Do třídy I.A nastoupilo 24 žáků, jejichž třídní paní
učitelkou je Mgr. Marie Hubálovská a paní vychovatelkou Věra Páslerová.
1. září 2009: ZŠ Bratří Čapků fakultním pracovištěm PdF UHK
Základní škola Bratří Čapků se od 1. září 2009 na dobu pěti let stala fakultním pracovištěm
Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Certifikát „fakultní pracoviště“ je
osvědčením kvality vzdělávacích a výchovných procesů a zavazuje obě pracoviště ke
vzájemné spolupráci. Ta spočívá v prvé řadě v zajištění pedagogických praxí studentů
učitelství na škole. Studenti fakulty se dále mohou podílet na dalších akcích připravených pro
žáky naší školy, např. projektových dnech.
Pro učitele ZŠ Bří Čapků Pedagogická fakulta umožňuje stálé doplňování poznatků v oboru
při pravidelných setkáních s didaktiky působícími na Pedagogické fakultě v Hradci Králové.
Dalším významným přínosem této spolupráce je zapojení naší základní školy do společného
řešení projektů evropských strukturálních fondů. Získání certifikátu „fakultní pracoviště“
povede k ještě vyšší úrovni kvality výuky na ZŠ Bratří Čapků.

7. září 2009: Zemřel Milan Stibor
V pondělí 7. září 2009 zemřel po dlouhé těžké nemoci náš bývalý kolega
a ředitel naší školy, pan Milan Stibor. Na ZŠ Bratří Čapků nastoupil v
září 1976 s aprobací matematika – zeměpis. Kromě těchto předmětů však
vyučoval i tělesnou výchovu. Než se v roce 1987 rozhodl pro dráhu
inspektora, působil na naší škole tři roky jako ředitel. Všichni, kdo ho
poznali jako učitele, ředitele, kolegu či kamaráda, si pro něj jistě vyhradili
kousíček ve svých srdcích.

9. až 12. září 2009: Program pro zlepšení vztahů ve třídě VII.A
Ve dnech 9. až 12. září 2009 proběhl pod vedením školní preventistky
PaedDr. Věry Nývltové a třídní učitelky VII.A Mgr. Heleny Morávkové
adaptační kurz zaměřený na zlepšení vztahů v této třídě. Akce byla cenově
dostupná pro všechny žáky třídy, neboť se organizátorkám akce podařilo
získat dotaci z Královéhradeckého kraje. Projekt navíc finančně podpořila
firma Vetim s.r.o. a ZŠ Bratří Čapků Úpice.
Pestrý program děti zaujal, obsahoval velké množství aktivit zaměřených na
sebepoznání, nabytí sebedůvěry a stmelení
kolektivu, zpěv, tvorbu mandaly i pěší túry po okolí. Kurz
proběhl bez problémů a navíc napomohl začlenění nového žáka
do kolektivu třídy. Programu se spolu se svou maminkou
zúčastnila i jedna žákyně se zdravotním handicapem. Děti si
pobyt na chatě Betyna v Peci pod Sněžkou velice užily i díky
příznivému počasí, výbornému jídlu a vstřícnosti personálu
chaty.
10. září 2009: Do Jičína za pohádkou
Dne 10. září 2009 žáci druhých, třetích, čtvrtých a pátých
ročníků vyrazili na výlet do Jičína – města pohádek. Po příjezdu
se nejprve s paními učitelkami učitelkami šli podívat, co pro ně
organizátoři letos připravili, ale hned potom dostali rozchod, aby
si sami prohlédli to, co je nejvíce zajímá. Viděli nádherná
divadélka, vyzkoušeli různé činnosti, zaujaly je také krásné a
voňavé stánky
s nejrůznějšími
dobrotami. Někteří z nich dokonce
vyšlapali 125 schodů na Jičínskou věž nebo vylezli
horolezeckou stěnu. K vidění byly rovněž břišní tance a výroba
postaviček ze skla. Zvídaví čtvrťáci pronikli díky Filmové škole
Zlín do tajů animovaného filmu. Skupinky kluků a holek se
odvážně pokusily o kratinkou animaci loutek a postaviček z
plastelíny.
16. září 2009: Turnaj ve frisbee – ultimate
Dne 16. září 2009 uspořádalo vedení naší školy první turnaj
nového školního roku, do kterého se přihlásilo hned pět
družstev. Soutěžilo se ve hře u nás již hojně rozšířené a oblíbené
– ve frisbee ultimate. Pohyb po celém hřišti a přesné přihrávky
na krátkou vzdálenost to byly nejsilnější zbraně týmu FC KFC,
který suverénně zvítězil v celém turnaji s famózním celkovým
skórem 30:0. Především v útočném pásmu byla také určitou
výhodou tohoto týmu, skládající se z žáků 9. ročníku, výšková převaha. Hra
ostatních družstev sice občas působila trochu chaoticky, přesto bylo
odehráno mnoho zajímavých zápasů. Nechybělo nasazení, bojovnost a
velká snaha po vítězství. Těmito vlastnostmi oplývalo především družstvo
s názvem „Padá nám to“, které skončilo na druhém místě. Tahounem tohoto
týmu byl především Viktor Kejzlar ze VII.A. Vzhledem k omezenému
prostoru se každý tým skládal pouze ze čtyř hráčů, z nichž musela být
minimálně jedna dívka. To nesporně zpestřilo celý turnaj.

17. září 2009: Školní přebor žáků 1. stupně v podlézání laťky
Podlézt „výškařskou“ laťku, přitom se podlahy nedotknout
rukou, kolenem ani hýžděmi a ještě vstát. To byla základní
pravidla pro školní přebor v podlézání laťky pořádaný pro žáky
1. stupně. Do soutěžního klání se přihlásilo úctyhodných 68
účastníků. Soutěž se díky jejich maximální snaze pěkně
„protáhla“. Fakt, že dojde na tak nízké výšky, pořadatelé z
vedení školy podle svých slov ani ve skrytu duší nedoufali.
Školní rekordy si pro sebe ve velmi vyrovnaných soutěžích
zabrali příslušníci rodiny Jareišových. Honza dokázal podlézt laťku ve výšce 38 cm, Tereza
ho ještě o 2 cm překonala. Nejlepší v jednotlivých kategoriích – zvlášť soutěžili chlapci a
děvčata a prvňáčci a druháci, respektive žáci 3. až 5. ročníku – byli opět oceněni diplomem a
drobnou cenou.
20. září 2009: 2. dětská reportáž z naší školy na Účku
Roli moderátorky místní televize Účko si Veronika Davidová ze IV.B vyzkoušela již v
minulém školním roce a protože se vedení televize její výkon velmi líbil, ujala se moderování
zpráv i pro tento školní rok. Ve své druhé reportáži z naší školy seznámila diváky s průběhem
čtyřdenního pobytu žáků třídy VII. A na adaptačním kurzu v Peci pod Sněžkou a s dalšími
aktivitami, které se pro žáky naší školy letos chystají.
21. září 2009: Planeta Země 3000 – „Indie, královna Orientu“
I v letošním školním roce navštívili žáci 2. stupně nadčasový populárně naučný,
přírodovědně-zeměpisný vzdělávací projekt agentury MediaPro „Planeta 3000“, tentokráte
věnovaný Indii. Voňavá, pulzující, pestrobarevná země s teplotami okolo 40°C ve stínu, místy
až 90% vlhkost, střevní potíže, davy lidí, hlučná a chaotická doprava, různorodá podnebná
pásma, vysoké hory, veliké řeky, cenné památky, pestrá fauna i flóra, rozmanitá náboženství,
národy, jazyky i obyčeje – tak byla vzdálená a tajemná Indie našim žákům představena.
Autoři programu je zaujali nejen mluveným slovem průvodců, ale i využitím hudby
moderních filmových technologií a poutavým vyprávěním zážitků.
29. září 2009: Zátopkova „Pětka“
Tradiční štafetový běh pro žáky 1. stupně „Zátopkova Pětka“
se letos konal 29. září ve Rtyni v Podkrkonoší, kde se
slavnostně otvíral nový sportovní areál. Mezi významnými
hosty byla i sama legendární a stále velmi aktivní Dana
Zátopková, která s velkým zaujetím sledovala celý závod. Po
slavnostním vyhodnocení se s úsměvem podepisovala velkému
množství zájemců o autogram.
Žáci naší školy bojovali s velkým nasazením, první část závodu
„drželi" 1. místo, ale závěr patřil závodníkům ze Rtyně. Všem reprezentantům naší školy patří
velký dík za bojovnost a pěkné druhé místo.
Naše štafeta běžela v tomto pořadí:
1. Johana Grundová, 2. Lukáš Aman, 3. Vojtěch Ott, 4.
Kamila Šlechtová, 5. Veronika Davidová, 6. Vít
Levinský, 7. Tadeáš Haase, 8. Kamila Gottsteinová, 9.
Daniel Kadaník, 10. Jaroslav Suchánek, 11. Mikoláš
Zajac, 12. Martin Lacko, 13. Dominik Endlich, 14.
Karolína Polcová, 15. Kamila Kuldová, 16. Ladislav
Nyklíček, 17. Eva Ferencová, 18. Renata Galuščáková,

19. Jiří Pecháček, 20. Petr Vlček, 21. Kateřina Knížová, 22. Tomáš Reichert, 23.
Eliška Vodičková, 24. Daniel Špinler, 25. Radek Dufka
29. září 2009: Začátek XI. ročníku florbalové ligy chlapců
Do XI. ročníku florbalové ligy chlapců se přihlásilo šest mužstev. Hracím dnem byla i letos
středa.
Přihlášené týmy:
• ČMOUDI: Martin Kubiček – C, Dominik Šeps, Pavel Šrejber, Petr Vlček, Jiří
Zákravský – G, Ladislav Záliš
• FC STŘÍLÍME VEDLE: Viktor Kejzlar, Martin Nývlt, Martin Paťha – C, Ladislav
Soukup – G, Lukáš Vlček
• FC S.W.A.T.: Patrik Břicháček – C, Jan Jánský, Daniel Souček, David Starý, Ondřej
Zvara – G
• GOOD BOYS: Michal Drejsl – C, Jakub Fejfar, Tomáš Hrouda, Aleš Hübner, Lukáš
Mjartan – G, Lukas Štěpánský, Dominik Švorčík
• JAMAJKA: Martin Aman, Filip Kunc – G, Zdeněk Ledvina – C, Daniel Soural, David
Vlček
• OPIČÁCI: Tomáš Balcar, David Beier, Radek Petira – G, Michal Souček – C, Tomáš
Šimek
30. září 2009: Zahájení VI. ročníku florbalové ligy dívek
Do VI. ročníku florbalové ligy dívek se přihlásila tři družstva. Dívčímu florbalu byla pro
letošek vyhrazena čtvrteční rána.
Přihlášené týmy:
• GIRLS: Kristýna Balcarová, Eliška Buryšková, Karolína Polcová, Lucie Pospíšilová,
Petra Štefánková
• KFC: Veronika Hofmanová, Kristýna Krausová, Alžběta Kubcová, Lucie Pazderková,
Hana Szelkeová, Nikola Valentová, Monika Vocelová
• KOČIČKY: Michaela Čudková, Sára Gottsteinová, Anna Kociánová, Denisa
Nývltová, Tereza Seidelová, Michaela Ševcová

ŘÍJEN

1. říjen 2009: Zátopkova „Desítka“
S novým školním rokem začalo i tradiční meziškolní klání s názvem Grand Prix škol okrsku
Úpice (soutěží Gymnázium a SOŠ Úpice, ZŠ Bratří Čapků, ZŠ Malé Svatoňovice, ZŠ Úpice –
Lány a ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší). Úvodním závodem byla „Zátopkova Desítka“, která
se uskutečnila ve čtvrtek 1. října 2009 na hřišti ZŠ Úpice Lány. Jedná se o klání
čtyřicetičlenných družstev, kdy každý člen běží jedno kolečko, tj. 250 m.
Naše škola šla do závodů bez velkého očekávání, neboť tréninkové časy nebyly na takové
úrovni jako v předešlých letech. Po rozpačitém úvodu, kdy se naši reprezentanti pohybovali
na 4. až 5. místě, se však díky několika skvělým individuálním výkonům posunuli na konečné
třetí místo. Pochvala a velký dík ale patří všem žákům, kteří se závodu zúčastnili a podíleli se
tak na umístění „na bedně“.
1. říjen 2009: Opětovné zahájení činnosti Žákovského parlamentu
Již čtvrtým rokem na naší škole fungoval Žákovský parlament, jehož členy jsou zástupci 5. až
9. ročníku a jehož fungování i letos spoluorganizovala paní učitelka Šárka Paulusová. V
případě, že někdo z řad žáků, pedagogů či jiných zaměstnanců školy měl nějakou výtku,
nápad na nějakou činnost nebo ho jen zajímala náplň činnosti žákovského parlamentu, byl
srdečně vítán na kterékoli z pravidelných schůzek, které se konaly každý čtvrtek od 7.00 ve
třídě VI.A na 2. stupni. Členové parlamentu neboli „parlamenťáci“ po celý rok ochotně
vypomáhali při pořádání řady školních akcí.
Členové žákovského parlamentu:
• V.A: Pátrová Nikola, Vodičková Eliška
• VI.A: Wajsar David, Beier David
• VII.A: Kociánová Anna, Čudková Michaela
• VII.B: Kunc Filip, Aman Martin
• VIII.A: Valentová Nikola, Hilsch Lukáš
• VIII.B: Hrouda Tomáš, Hübner Aleš
• IX.A: Kaválková Vendula, Staníková Kateřina
2. říjen 2009: Zahájení IV. ročníku školního turnaje ve stolním fotbálku
Do IV. ročníku školního turnaje ve stolním fotbálku se přihlásilo 16 dvojic. Soubojům v této
disciplíně byly vyhrazeny páteční velké přestávky.
Přihlášené dvojice:
Jan Jánský + Martin Nývlt, Michaela Čudková + Denisa Nývltová, Patrik Vlček + Petr
Žižka, David Starý + Lukáš Vlček, Jaromíra Beránková + Martin Paťha, Lukáš
Mjartan + Tomáš Šimek, Martin Kubiček + Ladislav Záliš, Viktor Kejzlar + Anna
Kociánová, Lukáš Beneš + Eliška Frimlová, Jakub Fejfar + Zdeněk Ledvina, Martin
Aman + Filip Kunc, Alžběta Kubcová + Pavel Ševčík, Kristýna Krausová + Nikola
Valentová, Pavel Šrejber + Jiří Zákravský, Patrik Břicháček + Ondřej Zvara, Daniel
Souček + Šárka Šulcová
2. říjen 2009: Zahájení IV. ročníku školního turnaje v šipkách
Školní turnaj v šipkách „301 single out“ odstartoval v pátek odpoledne 2. října 2009.
Přihlásilo se do něj 28 žáků a hracím dnem zůstal po celý školní rok pátek.
Přihlášení žáci:
Tomáš Balcar, David Beier, David Vlček (všichni VI.A), Viktor Kejzlar, Martin
Kubiček, Denisa Nývltová, Tomáš Paťha, Pavel Ševčík, Tomáš Šimek, Lukáš
Zákravský (všichni VII.A), Jakub Fejfar, Robin Grossmann, Filip Kunc, Martin
Podolník, Daniel Souček, Daniel Soural, David Vlček, Patrik Vlček (všichni ze
VII.B), Lukáš Mjartan, Martin Nývlt, Michal Souček (všichni VIII.A), Filip Kuťka

(VIII.B), Eliška Frimlová, Jan Jánský, Martin Paťha, David Starý, Lukáš Vlček, Petr
Žižka (všichni IX.A)

6. říjen 2009: Začátek ligy chlapců v halové kopané
Do I. ročníku ligy chlapců v halové kopané se přihlásila čtyři mužstva. Hracím dnem bylo
vždy úterý.
Přihlášené týmy:
• FC KFC: Lukáš Beneš, Patrik Břicháček – C, Martin Paťha, David Starý, Lukáš
Vlček, Ondřej Zvara – G
• ČMOUDI: Tomáš Hrouda, Lukáš Mjartan, Pavel Šrejber, Dominik Švorčík, Jiří
Zákravský – G, Ladislav Záliš – C
• FC LaMY: Jakub Fejfar, Aleš Hübner, Jan Jánský, Viktor Kejzlar, Martin Nývlt – C,
G, Pavel Sodomka, Daniel Souček, Ladislav Soukup
• OPIČÁCI: Tomáš Balcar, David Beier, Sára Gottsteinová, Kristýna Machová, Radek
Petira – G, Dominik Šeps, Tomáš Šimek – C

8. říjen 2009: Běh do vrchu na Klůčku
Ve čtvrtek 8. října 2009 se nejlepší sportovci 1. 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 druhé místo. Patří
jim poděkování a velká pochvala.
Naši závodníci:
Eliška Mesnerová, Matěj Burýšek, Michal Černý,
Mikoláš Zajac, Dominik Endlich, Vojtěch Ott, Veronika
Davidová, Kamila Šlechtová, Radek Dufka, Daniel
Špinler, Tomáš Reichert, Karolína Polcová, Kamila
Gottsteinov á.

8. říjen 2009: Honzík opět v V.A
Dne 8. října se do V.A opět vrátil Honzík Písařík, který
absolvoval měsíční léčebný pobyt v Janských Lázních. Třída mu
připravila slavnostní uvítání – vyzdobila třídu nápisy a balónky,
pomalovala
tabuli,
přesunula
lavice, vyrobila drobné dárečky v
podobě zvířátek z kaštanů a
dokonce vlastnoručně připravila
chlebíčky. Navrátilec Honzík se
velmi radoval, stejně jako my dospělí, potěšení přístupem dětí ke
spolužákovi se zdravotním handicapem.

8. říjen 2009: Malujeme pohádku
„Malujeme pohádku“, tak se jmenovala akce Městské knihovny
v Úpici, jíž se 8. října 2009 zúčastnili naši prvňáčci. Ještě než
začali kreslit, povídali si s paní Janou Šimkovou o knížkách, o
významu knihovny. Vysvětlili si rovněž, jak s knihami a
časopisy zacházet a neničit je.
Po dlouhém sezení a povídání si děti zacvičily a protáhly tělo,
aby se zase soustředily na
pohádku, kterou jim velmi krásně
paní knihovnice přečetla. Pohádka byla z knihy „To nejlepší
z Hajaji“ a jmenovala se „Voják a kočka“. Po krásné pohádce se
už děti pustily do práce. Kreslily s nadšením a odvedly pěkné
dílo. Za zdařilé obrázky byly odměněny sladkým překvapením.
Na dortu si holky a kluci pochutnali ve škole a určitě se jim
malování v knihovně líbilo.
9. říjen 2009: Žáci V.A v roli učitelů
Společně s paní učitelkou Mgr. Jarmilou Špůrovou vymysleli
naši prťáčci témata referátů o krajích České republiky. Určené
dvojice si potom připravily informace o daném kraji, které se
poté samostatně snažily předat svým spolužákům. Malí „učitelé“
se svých žáků nezapomněli zeptat, co si z výkladu pamatují. Po
opakování třídu čekal test, který „učitelé“ museli opravit a
ohodnotit. Známky byly většinou pěkné, ale ne vždy. Při
zapisování známek však byli „páni učitelé a paní učitelky“ hodní
– když se známka líbila, byla zanesena do žákovské knížky, pokud se známka nelíbila,
kolonka v žákovské knížce zůstala prázdná. Žákům se hra moc líbila, někteří z nich možná v
budoucnu posílí náš učitelský sbor…
9. říjen 2009: Drakiáda pro všechny
V pátek 9. října 2009 se uskutečnil již čtvrtý ročník naší „blahovácké“
drakiády. Na louce u hvězdárny se odpoledne sešlo téměř 120 dětí
v doprovodu rodičů, prarodičů a dalších příbuzných či kamarádů
vybavených draky různých barev, podob a velikostí. Počasí nám velice
přálo, sluníčko svítilo, jen slabý větřík znemožňoval zpočátku draky
vypustit. K radosti všech zúčastněných se však záhy
umoudřil, a tak se všem drakům a dráčkům nakonec
podařilo úspěšně vzlétnout. Všechny děti dostaly za svoji
snahu sladkou odměnu a pamětní list. Letošní drakiáda se opravdu vydařila.
Velký zájem pořadatelé potěšil především proto, že ve stejný den i čas se
konala i akce úpických mateřských školek. Jediným stínem na jinak velmi
vydařené akci byl úraz, který zde utrpěl pan Martin Dytrych, zástupce
ředitele naší školy. Naštěstí se brzy uzdravil a bez následků se vrátil zpět do
pracovního procesu.
12. říjen 2009: Scio testy
V rámci srovnávacích testů SCIO si naše škola vytvořila svůj vlastní projekt. Necháme vždy
„otestovat“ šesťáky, pak na ně „vyrukujeme“ s testy ještě v 9. ročníku a vše porovnáme. Z
letošní šestky, která podstoupila SCIO testy 12. října 2009, nám nejvíce radosti udělal Pavel
Šrejber, který dosáhl v matematice nejlepšího výsledku z celého Královéhradeckého kraje.

15. říjen 2009: Soutěž ve skládání sirek do krabičky žáků 1. stupně
Skládání zápalek do krabičky mělo za cíl prověřit šikovnost a hbitost prstíků
našich mladších žáčků. Úkolem bylo co nejrychleji srovnat rozházené sirky
zpátky do krabičky tak, aby žádná zápalka nevyčnívala a krabička byla
pěkně uzavřená. Soutěže se zúčastnilo celkem 74 žáků z 1. stupně a zápolili
v kategoriích odpovídajících ročníkům. Každý soutěžící měl dva pokusy,
započítával se ten zdařilejší. S překvapením jsme zjistili, kolik máme ve
škole šikulků. Absolutně nejlepší výkon předvedla Andrea Pátrová z V.A.
Všechny sirky měla srovnané za neuvěřitelných necelých 14,52 sekundy.
Ale zahanbit se nedali ani ostatní a všichni vítězové jednotlivých kategorií byli po zásluze
odměněni.
15. říjen 2009: Okresní přebor starších žáků ve stolním tenise
Ve čtvrtek 15. října 2009 se naši reprezentanti zúčastnili okresního přeboru družstev starších
žáků ve stolním tenise na ZŠ R. Frimla v Trutnově. Protože mezi našimi zástupci byli dva
chlapci věkem patřící do mladší kategorie, zúčastnil se náš tým turnaje pouze za podmínky
nenárokování si případného postupu. Přestože naši chlapci na turnaj jeli spíše na zkušenou,
procházeli turnajem jako nůž máslem. Základní skupinu suverénně vyhráli, když porazili
trutnovské školy ze ZŠ Mládežnická a ZŠ R. Frimla shodně 4:1. V semifinále si pak celkem
hladce, výsledkem 4:0, poradili i s Gymnáziem Trutnov a stanuli tak před branami finále, kde
na ně opět čekal tým ze ZŠ Mládežnická. Hrálo se na dvou stolech současně a průběh byl
opravdu napínavý. Po dvou zápasech byl stav 1:1, po čtyřech zápasech 2:2. Potom se hrály
další dva zápasy souběžně. Oba po prvním setu vyhlížely lépe pro naše borce. Jeden z nich
dotáhli vítězně, ale ve druhém se projevily zdravotní potíže u Viktora Kejzlara, který musel,
přes obrovskou snahu pokračovat ve hře, nakonec zápas skrečovat. V rozhodujícím zápase
pak chlapci prohráli, celkově nakonec skončili na skvělém 2. místě. Musíme vyzdvihnout
maximální úsilí našich hráčů po co nejlepším výsledku, obrovské nasazení, herní morálku a v
neposlední řadě vzorné a kamarádské chování našich chlapců.
20. říjen 2009: Soutěž v podlézání laťky pro žáky 2. stupně
Ohebnost, trpělivost a schopnost soustředit se. Tím museli
disponovat nejlepší žáci v dovednostní soutěži v podlézání
laťky, která proběhla ve školní tělocvičně 20. října. Přestože
mezi 23 účastníky měla převahu děvčata, v popředí výsledkové
listiny se překvapivě objevovali častěji chlapci. V kategorii 8.
až 9. tříd se o první místo s Michaelou Ševcovou z VIII.A
podělili sourozenci Dominika a Lukáš Mjartanovi, kteří shodně
podlezli laťku ve výšce 55 cm. Byla jenom velká škoda, že
Michaela musela po „zdolání“ této výšky soutěž z časových důvodů opustit. Kategorie 6. až 7.
tříd byla plně v režii chlapců. O vítězi se rozhodovalo až na výšce 45 cm, kterou zvládl
podlézt pouze Martin Kubiček ze VII.A, jenž tímto výkonem zaslouženě zvítězil. Zajímavé
bylo také sledovat způsoby podlézání jednotlivých žáků. Například „krabí“ technika Robina
Grossmanna byla velmi netradiční, ale dle výsledkové listiny velmi účinná, obsadil dělené 2.
až 5. místo. Nejlepší „podlézači“ samozřejmě obdrželi diplom a drobnou odměnu.
21. říjen 2009: Strašidláci z dýní aneb tvořivá dílna rodičů s dětmi
„Mámo, táto, babičko, pomozte mi maličko,
výrobků tu bude dost, malým, velkým pro radost!“
Tohle motto předznamenalo první tvořivou dílnu rodičů a dětí, kterou ve středu 21. října 2009
uspořádaly paní učitelky 1. stupně naší školy. Cílem bylo nejen navázání a prohloubení

neformálních kontaktů s rodiči a dětmi, ale především radost a uspokojení z tvoření, ze
společných zážitků a společně stráveného času. Dílny se zúčastnilo téměř sedmdesát dětí v
doprovodu rodičů a všichni odcházeli spokojení. Jelikož se přiblížil dětmi stále oblíbenější
Halloween a „nadurodily“ se dýně, bylo téma tvořivé dílny jasné – společně vyrobit dýňové
strašidláky. Odpoledne se tedy všichni tvořiví zájemci sešli ve školní jídelně, kde už byly
připraveny obrovské dýně a spousta dlabacích nástrojů. Malí tvořitelé brzy zjistili, že vydlabat
strašidláka není úplně jednoduché, na povrchu má pěkně tvrdou hlavu, ale
když se do ní s pomocí dospěláků dostali, šlo
to jako po másle. Nakonec dovnitř opatrně
umístili zapálené svíčky a dýňové hlavy se
rozsvítily tajuplným přísvitem. Někteří si své
výtvory odnesli domů, ze zbylých byla druhý
den vytvořena výstavka, kterou si přišly
prohlédnout děti z místních školek.

22. říjen 2009: Strašidlácký den
Den po vytváření strašidláků z dýní
vyhlásila naše škola „strašidlácký
den“. Měli jsme tak možnost potkat
ve škole děti v zajímavých
strašidelných
až
hororových
maskách, s netradičním účesem a
nalíčením, v děravém oblečení či
s různými zajímavě dekorovanými
„strašidláckými“ doplňky. Výstavu ve středu vyrobených dýňových strašidláků hlídali žáci ze
III.A, kteří se i s paní učitelkou proměnili ve skřítky
podzimníčky. Nejkrásnější plejáda pestrobarevných převleků
byla k vidění u našich nejmenších žáčků z I.A. Zde se to jen
hemžilo vílami, černokněžníky a čarodějnicemi, dokonce
nechyběli ani strašidelní upíři. Odměnou všem bylo superkyselé
lízátko, po němž byl obličej každého strašidláka ještě
strašidelnější. Pozadu nezůstaly ani paní kuchařky, které se však
jako vždy mile usmívaly, proto se jich při vydávání obědů vůbec
nikdo nebál.
22. říjen 2009: 3. dětská videoreportáž z naší školy na Účku
V další reportáži z naší školy jsme si s naší zdatnou moderátorkou Verčou
Davidovou připomněli tvořivou dílnu rodičů a dětí, jež společně vyráběli
strašidláky z dýní, jejich výstavu a „Strašidlácký den“, při němž se po naší
škole proháněly nejroztodivnější strašidelné a kouzelné bytosti.
27. říjen 2009: Soutěž „Voda. Čtyři živly v architektuře a umění.“
V úterý 27. října 2009 byla na naší škole ukončena soutěž „Voda. Čtyři živly v architektuře a
umění.“, kterou pro žáky základních škol královéhradeckého kraje vypsal Národní památkový
ústav Praha – Územní pracoviště Josefov. Akce byla zajímavá již svým záměrem – cílem
soutěže nebylo v první řadě pouhé prověření znalostí a dovedností našich žáků, jak jsme
zvyklí např. z každoročních olympiád, ale jejich bližší seznámení s méně známými
památkami. Organizátoři soutěže se proto nezaměřili na notoricky známé hrady, zámky a

muzea královéhradeckého kraje, nýbrž na zdejší technické památky (mlýn, pivovar, přádelny,
elektrárny, přehrada), méně známé památky architektonické a sochařské, na kašny, lázně a
vyobrazení světců.
Zajímavě koncipované bylo i samotné zadání soutěže. Žáci vyhledávali různé informace o
památkách a osobnostech s nimi spjatých v knihách a na internetu, přičemž zdaleka nešlo jen
o pouhé zadávání hesel do oblíbené wikipedie (žáci určovali rozdíl mezi kožešníkem,
jirchářem a zámyšníkem, čí podobu nesly sošky trpaslíků v Kuksu, ve kterém státě ležela
v polovině 19. století Kudowa Zdrój, kdy přesně žila v Ratibořicích Božena Němcová, který
šlechtický rod vlastnil náchodské panství za života této slavné spisovatelky, jaké pivo se vaří
v Broumově, k čemu se dnes používá ruční papír nebo jak přesně funguje vodní elektrárna).
Pro naše řešitele byly nejobtížnější úkoly, ve kterých pracovali s římskými číslicemi, zejména
pak chronogram z kašny rychnovského zámku. Velmi dobře si naopak poradili s úlohami, ve
kterých museli prokázat znalost památek ve svém okolí.
Soutěž byla nabídnuta žákům VIII.A a IX.A a přihlásilo se do ní 27 dětí. Hodnocení prací
nebylo vzhledem k charakteru a náročnosti soutěžních úkolů vůbec jednoduché, proto bylo
protentokrát upuštěno od klasického pořadí, ale práce byly podle odvedené kvality rozděleny
do tří skupin: výborné (7 prací), velmi pěkné (13 prací) a neodevzdané či nevyhovující (7
prací). Žáci, jež se umístili v první a druhé skupině, si odměnu vybrali sami: buď plusové
body, anebo jedničky do dějepisu.
Ty nejlepší pak čekalo ještě jedno kolo práce. Předprázdninové úterní odpoledne 27. října
2009 tak šestice žáků VIII.A a IX.A nevěnovala odpočinku či hrám, ale „vypilovávání“
soutěžních úkolů, tentokrát ve dvojicích. Dvoučlenné týmy ve složení Lucie Havelková a
Lucie Hilschová, Klára Kultová a Michaela Ševcová, Lukáš Jirout a Lukáš Vlček zalepily
obálky se svými řešeními a obrázkovými a fotografickými přílohami až těsně před 16.
hodinou a připravily je k odeslání na adresu vypisovatele soutěže.
Odborné porotě se práce všech tří dvojic velmi líbily, neboť všechny získaly pozvání na jarní
zájezd do Hradce Králové, Lucie Havelková a Lucie Hilschová navíc ještě rodinnou
vstupenku na libovolnou památku spravovanou NPÚ v Josefově.
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3. listopad 2009: Okrskové kolo v halové kopané
V úterý 3. listopadu 2009 se v Malých Svatoňovicích odehrálo
okrskové kolo v halové kopané. Dopoledne nastoupili naši
mladší žáci. Nejlepší individuální výkony z našeho týmu
předvedli Viktor Kejzlar ze VII.A a Daniel Souček ze VII.B, ale
ani ostatní hráči rozhodně nezklamali. Přestože na celém našem
týmu byla znát obrovská snaha a touha po vítězství, po dvou
výhrách a dvou prohrách skončil na celkovém třetím místě.
Starší žáci, kteří svůj turnaj odehráli odpoledne, také bojovali.
Svým vynikajícím výkonem je podržel brankář Ondřej Zvara z
IX.A, který jako jediný během celého turnaje neinkasoval gól.
Bohužel náš tým zcela zradil útok, neboť ve čtyřech zápasech
nedal ani jeden gól. Nemohoucnost našich útočníků pak ještě
vyvrcholila mizerně kopnutou penaltou. Přestože určitě nehráli
špatně, tak se čtyřmi bezbrankovými remízami nakonec naši
starší haloví fotbalisté skončili až na čtvrtém místě. A to bylo
určitě zklamání, neboť jejich předturnajové ambice byly vyšší.
4. a 5. listopad 2009: Odpolední bruslení na trutnovském zimním stadionu
Protože zima již klepala na dveře, vyrazili žáci druhého stupně
ve středu 4. listopadu 2009 na trutnovský zimní stadion. Na
ledové ploše se zde pod dohledem dvou pedagogických
pracovníků prohánělo 17 chlapců a 2 dívky. Žáci prokazovali
velmi dobré bruslařské schopnosti, a tak byl jejich pobyt na ledě
pro zpestření proložen dvěma bruslařskými soutěžemi. Jak
rychlostní sprint, tak technický slalom zvládli nejlépe Jakub
Fejfar ze VII.B (kategorie 6. až 7. tříd) a Lukáš Vlček (kategorie
8. až 9. tříd) z IX.A. Z děvčat překvapila především Eliška Buryšková z VI.A, která porazila
mnoho svých spolužáků z řad chlapců. Ti si samozřejmě neopomněli zahrát fotbálek na ledě a
na závěr nemohla chybět ani hra na „ovečky a vlka“. Všichni ledovou plochu opouštěli sice
trochu unaveni, ale velmi spokojeni.
O den později přivezly dva miniautobusy do Trutnova na čtyřicet natěšených prvostupňáků,
kteří se nemohli dočkat okamžiku, kdy na ledě předvedou své umění. Jakmile rolba upravila
plochu, vyrojili se na led. Někteří se proháněli s přehledem, jiným první nejisté krůčky jistily
paní učitelky. Medaili za statečnost by určitě zasloužil druháček Martínek,
kterého brusle odmítaly poslouchat, ale on se je vytrvale snažil přimět ke
spolupráci. Po stadionu také jezdilo několik vláčků, jejichž vagónky tvořili
zdatnější bruslaři. Ti mohli také prokázat svou hbitost v soutěži o
nejrychlejšího bruslaře. Pohodové odpoledne vyvrcholilo oblíbenou
honičkou vlků a oveček. Koho bolely nohy, odpočinul si chvilinku na
střídačce, případně se posilnil svačinou od maminky. Devadesát minut
uběhlo jako voda a všichni se vraceli do šatny sice unavení, ale s
předsevzetím, že příště pojedou zase.
7. listopad 2009: Zpívali jsme k narozeninám
Na sobotu 7. listopadu 2009 přijal náš sboreček pozvání ředitelky zdejší Hvězdárny RNDr.
Evy Markové, CSc. k vystoupení na oslavách 50. výročí Hvězdárny v Úpici. I přes dlouhé
čekání na začátku akce, kdy své gratulace předneslo několik vzácných hostů, se naši zpěváčci
dokázali soustředit a svým zpěvem zpestřili slavnostní program. Dětem se vystoupení

povedlo, čemuž nasvědčoval velký potlesk a konečná slova moderátora: „Děti, bylo to boží.“
Nakonec si všichni účinkující smlsli na dortíku.
9. a 10. listopad 2009: Projekt „Energie“ v IX.A a exkurze do pivovaru a elektrárny
Dne 9. listopadu 2009 si naši deváťáci v rámci ročníkového
projektu „Energie“ prohloubili své znalosti v této oblasti. Bylo
pro ně nachystáno nejen mnoho teoretických informací, nýbrž i
spousta pokusů a zajímavostí týkajících se fyziky, chemie,
matematiky, ale i historie využití různých typů a zdrojů energií a
různých objevů s nimi souvisejících.
Následujícího dne se pod vedením PaedDr. Věry Nývltové a
Mgr. Heleny Morávkové uskutečnily exkurze třídy IX.A do
Elektrárny Poříčí a do pivovaru Krakonoš v Trutnově. Žáci nejprve zavítali do elektrárny, kde
se rozdělili do dvou skupin, které si prohlédly velké tovární
komíny, chladící věže, turbíny, kotle i zauhlování a seznámily se
s chodem celého podniku.
Poté naši deváťáci zavítali do trutnovského pivovaru
Krakonoš.Průvodce jim nejen popsal výrobu piva, ale nechal je
nahlédnout do varny a do místností, kde pivo kvasí a kde se plní
do lahví. Všichni odjížděli domů s pocitem, že se dozvěděli
spoustu nových informací.
9. a 10. listopad 2009: Okrskové kolo ve florbalu
9. a 10. listopad 2009 proběhl
nejen ve znamení energií, ale i ve
znamení florbalu. V Orlovně ve
Rtyni v Podkrkonoší se totiž
konalo okrskové kolo chlapců i
děvčat v této velmi populární hře.
Naše čtyři týmy zde skončily se
střídavými úspěchy.
Mladším žákyním se zpočátku příliš nedařilo, ale postupně se rozehrály a nakonec předváděly
velmi slušné výkony. Především díky Michaele Čudkové, která zařídila většinu gólů, a Denise
Nývltové (obě ze VII.A), jež hájila naši branku, obsadily pěkné třetí místo.
Starší žákyně už nedopadly tak dobře. Jejich hra byla již od počátku špatná. Dívky hrály
nesoustředěně, neexistovala vzájemná spolupráce. Snad jen Eliška Frimlová z IX.A podala
velmi solidní výkon. Na lepší než čtvrté místo to prostě nebylo.
Výrazně lepších výsledků dosáhli chlapci. Především starší žáci
byli suverény turnaje. Kromě jedné remízy své soupeře doslova
drtili a jasně zvítězili s celkovým skórem 11:1. Nutno ještě
dodat, že Martin Paťha, Patrik
Břicháček (oba z IX.A), Martin
Nývlt (z VIII.A) a spol. hráli
bezchybně.
Mladší žáci také bojovali. Jejich zápasy byly velmi vyrovnané.
Při třech výhrách a smolné prohře se ZŠ Rtyně v Podkrkonoší
skončili na pěkném druhém místě. Všichni chlapci si zasloužili
uznání a velké poděkování.

10. listopad 2009: Projekt „Cesta do pravěku“ a program „Lovci mamutů aneb Co pan
Štorch ještě nevěděl“
Úterý 10. listopadu 2009 patřilo v VI.A projektu „Cesta do pravěku“, který
jsme pro žáky šestého ročníku zorganizovali již počtvrté. Všech šest
vyučovacích hodin proběhlo ve znamení nejstarších dějin lidstva a žáci se
mohli seznámit s mnoha zajímavostmi a dovednostmi, které se do
klasických hodin nevejdou, a zároveň lépe zařadit a utřídit své vědomosti o
pravěku.
Na úvod shlédli naši žáci video o prehistorických a pravěkých zvířatech a o
životě pravěkých lidí. Pozornost malých diváků následně prověřil kviz plný
všetečných otázek a různých obrázků. Přes časnou hodinu sychravého listopadového rána si
naši šesťáčci s úkoly dobře poradili a dokázali panu učiteli Beránkovi, že se – na rozdíl od
některých zvířat, která už z přírodopisu znají – k zimnímu spánku rozhodně ukládat nehodlají.
Druhá hodina byla věnována programu „Lovci mamutů aneb Co
pan Štorch ještě nevěděl“, se kterým k nám přijel pan Daniel
Richter z dohalické společnosti Dějeprava, jejímž cílem je
seznamovat děti prostřednictvím zážitkové pedagogiky s tím, co
v učebnicích není, a odstraňovat mýty a stereotypy, které se
bohužel stále objevují v učebních materiálech, dětských knihách
i filmech. První část programu tvořila přednáška doplněná
obrazovými ukázkami a především replikami nejrůznějších
předmětů z doby lovců mamutů. Poutavý výklad pan Richter prokládal četnými dotazy na
dobu lovců mamutů, knihy Eduarda Štorcha, obrázky Zdeňka Buriana a klasickou i
experimentální archeologii, takže se ke slovu dostaly i děti, jež se do debaty velmi čile
zapojovaly. Druhá část programu žáky uchvátila ještě více. Všechny předměty a předvedené
aktivity si totiž mohli sami vyzkoušet a chvílemi ani nevěděli, co dříve. Postupně si tedy
oblékali kožešiny, pravěké spodní prádlo, jelenicové nohavice a halenu, na hlavy nasazovali
kožený klobouk a kožešinovou čepici, na nohy obouvali mokasíny a kožené boty, zdobili se
náhrdelníkem ze zubů divoké zvěře, zkoumali koženou brašnu, za pomoci křemínků a ohňové
vrtačky zkoušeli rozdělávat oheň, kostěným šídlem děrovali a kostěnou jehlou sešívali
kožešiny, potěžkávali dřevěné kyje i kamennou sekeru, testovali luk se šípy a oštěp,
obdivovali ostří pazourkového nože, dřevěnou misku i pohárek z březové kůry a pryskyřice,
hráli na dřevěnou píšťalku, roh a bubínek, který nejen že vyluzoval krásný sytý zvuk, ale také
šířil nelibý zápach nevyčiněné kůže. Děti se během programu dozvěděly mnoho zajímavého,
pochopily účel a fungování pravěkých předmětů a hlavně zjistili, že naši
předkové nebyli žádní špinaví, zarostlí a otrhaní primitivové, nýbrž lidé
vynalézaví, zruční, chytří, pracovití a houževnatí, kteří dokázali produkovat
úžasné výrobky a vymyslet spoustu „vychytávek“ i zábav. Jejich práce byla
pečlivá, svých věcí si vážili a jejich výrobky mnohdy vydržely déle než
leckteré dnešní. Šesťáky program nadchl, dobrovolně mu obětovali velkou
část velké přestávky a prohlašovali, že pana Richtera musíme zase někdy
pozvat.
V hodině informatiky žáci na internetu samostatně vyhledávali informace související se
zadanými tématy týkajícími se pravěku jako historického období
a muzea i archeoparky, kde se s podobou pravěkého života
můžeme v dnešní době seznámit „na vlastní kůži“. Zjistili
přitom, že se o dávných dobách mohou hodně věcí dozvědět
právě prostřednictvím tohoto moderního média i to, že
samostatné vyhledávání, třídění a prezentování informací není
úkolem právě nejjednodušším.

Čtvrtá hodina, český jazyk, byla věnována Štorchově knize „Lovci mamutů“ a ilustracím,
které k ní vytvořil Zdeněk Burian. Děti pracovaly s textem, vypisovaly údaje o pravěkých
zvířatech, postavách knihy, jejich jménech a tehdejším způsobu života a mohly porovnat
Štorchovo a Burianovo pojetí doby lovců mamutů s nejnovějšími archeologickými poznatky,
se kterými se seznámili v předchozích hodinách.
Poslední dvě hodiny se žáci věnovali vlastní tvorbě. Podle zájmu se rozdělili do skupinek a
vytvářeli „pravěké“ předměty, domy a umělecká díla. Stavby nám vznikly hned dvě:
neolitický velký dům se zahradou a venkovním obřadním ohništěm a germánská
polozemnice. Chlapci se věnovali výrobě zbraní a nástrojů ze dřeva a kamenů a práci s hlínou,
ze které vytvářeli různě zdobené nádoby, šperky, formy na odlévání kovů, hroty šípů a kopí
(hlína nám tak nahradila kov), jeden odvážlivec dokonce vymodeloval Úpickou venuši.
Skupinka děvčat zase nakreslila cyklus obrázků ilustrující různé způsoby využití ohně,
vznikly i zajímavé práce „Obrysy dlaní“ napodobující jeskynní malby.
Soudě podle rozzářených obličejů, horečné práce a pěkného chování se i letos projekt „Cesta
do Pravěku“ velmi líbil a děti zaujal.
11. listopad 2009: Projekt „Ostrov snů“ v 7. ročníku
Projekt „Ostrov snů“ proběhl 11. listopadu 2009 v rámci
projektového týdne v VII.A a v VII.B. A co si žáci pod
pojmem „ostrov snů“ nejčastěji představovali? Jak ukázaly
jejich výtvarné práce, tak krásnou písečnou pláž u čistého a
modrého moře, kde nemohou chybět palmy. Na mnoha
fotografiích si mohli prohlédnout, že taková místa na naší
planetě skutečně existují – Maledivy, Tahiti nebo Seychely.
Přestože žáci poznali možnosti luxusní dovolené, shodli se
nakonec na jednom – všude dobře, doma nejlépe.
12. listopad 2009: Den naruby
Ve čtvrtek 12. listopadu 2009 pořádal žákovský parlament tzv.
Den naruby. O co vlastně šlo? Chlapci měli přijít do školy
ustrojeni jako dívky a dívky jako chlapci. Do této akce se
zapojili i učitelé z obou stupňů školy a paní kuchařky.
Spolu s panem ředitelem a paní učitelkou Paulusovou naši
„parlamenťáci“ během první hodiny obcházeli
všechny třídy a „kontrolovali“, zda jsou žáci
řádně převlečeni. Velkou pochvalu si
vysloužila především třída III. A, kde se do akce zapojili všichni žáčci
včetně paní učitelky Pavláskové. Zahanbeny však nezůstaly ani ostatní třídy,
a tak byli k vidění chlapci na podpatkách nebo dívky s knírkem a
kloboukem. Na II. stupni se akce setkala s menším ohlasem, ale i těch
několik zástupců z každé třídy sklidilo velký ohlas a obdiv u poroty.
13. listopad 2009: Projekt Krkonoše v VIII.A a VIII.B
Pátek 13. listopad 2009 nebyl pro žáky osmého ročníku dnem neštěstí a smůly, ale dnem, kdy
se místo klasické výuky věnovali, a nutno zdůraznit, že s velkým nadšením, věnovali sbírání
poznatků o našich nejvyšších horách. Seznámili se postupně s životem našich předků v našich
nejvyšších horách, krkonošským nářečím, významnými krkonošskými spisovateli a s přírodou
našich nejvyšších hor. Pracovali také s turistickými mapami, v rámci anglického jazyka
vytvářeli propagační materiál, v rámci němčiny pak porovnávali dnešní české a dřívější

německé názvy krkonošských měst, obcí a hor a vytvářeli obrázkový slovníček k tématu
„Krkonoše“.
18. až 20. listopad 2009: Projekt I. A „Pohádka“
Snad všechny děti mají rády pohádky – krále, princezny, Kašpárka,
hloupého Honzu, čerty, draky, čarodějnice a další pohádkové postavy. Přímo
do pohádky se dostaly děti z první třídy během
exkurze do loutkového divadla. Prvňáčci tam
shlédli kousek divadelního představení, úplně
zblízka si mohli prohlédnout všechny krásné
loutky a dokonce sami si zkusili vést Kašpárka.
V rámci projektu si děti samy vyrobily
papírové postavičky z pohádky „Jak včelička zachránila
králíčka“ a vyzkoušely si s nimi zahrát divadlo.
19. listopad 2009: Vánoce jsou za dveřmi
Ve čtvrtek 19. listopadu 2009 byla v Městském muzeu zahájena
vánoční výstava, kam přišel náš školní sboreček nasát tu
správnou předvánoční atmosféru a svými písničkami pohladit po
duši nejednoho návštěvníka – a že jich bylo opravdu požehnaně.
Ke shlédnutí zde byla spousta nejrůznějších betlémů, adventní
věnečky, ozdoby na stromeček a další věci spojené s vánočními
tradicemi. Naši zpěváčci byli za svůj výkon odměněni potleskem
a kornoutem plným sladkostí.
20. listopad 2009: Exkurze do kostela svatého Jakuba v Úpici
Dne 20. listopadu 2009 uskutečnili žáci 4. tříd v rámci volitelného předmětu Naše město
exkurzi do úpického kostela svatého Jakuba. Kostelem malé návštěvníky provázel pan farář
Ignác Mishinsky. Dozvěděli se mnoho zajímavých věcí, například, že ovečka je symbolem
každého člověka a že každý člověk má svého andělíčka strážníčka. Další zajímavou
informací pro nás bylo, že právě zde byli pokřtěni Karel a Josef Čapkovi, významní
absolventi naší školy. Děti si prohlédly vzácný oltářní obraz z dílny Petra Brandla, mnoho
krásných sošek, například svatou Marii Magdalenskou, držící v ruce lebku. Viděly i varhany,
na které hraje paní učitelka Nováková ze ZUŠ. Exkurze se žáčkům velice líbila a určitě se v
rámci našeho nového předmětu hodně přiučili.
21. až 22. listopad 2009: Ekologická víkendovka
Žákovský parlament, působící na naší škole již čtvrtým rokem,
uspořádal pro žáky 3. –až5. tříd ve dnech 20. až 21. listopadu
2009 víkendovku s názvem „Zábavná ekologie aneb učíme se
hrou.“ Vedle školního parlamentu se na organizaci podíleli
rovněž Mgr. Šárka Paulusová a Ing. Jaromír Beránek. Na akci se
sešlo dvacet velice snaživých a šikovných dětí, o které se staralo
osm „parlamenťáků“ a dva jmenovaní učitelé.
V pátek se žáci díky losům rozdělili do čtyř barevných skupin
(červená, modrá, zelená, žlutá – tedy barvy odpovídající barvám čtyř kontejnerů na tříděný
odpad). Kapitány se staly tři žákyně a jeden žák z páté třídy. Protože kapitáni musí být dobře
vidět, nosili neustále darovanou kšiltovku. Za každou disciplínu obdrželo družstvo nejen
sladkou odměnu, ale také určitý počet bodů dle pořadí, a tak byla víkendovka ve znamení boje
o celkové vítězství.

Prvním bodovaným úkolem bylo sestavení pravidel chování na víkendovce. Následovala
noční hra, která se podle dětských úsměvů opravdu povedla. Unavení, ale plni zážitků, se
všichni uvelebili v družině ve svých spacácích a pomalu usnuli.
Sobotní den zahájila rozcvička a pohybové hry v tělocvičně. Před svačinou absolvovaly děti
dvě hry zaměřené na poznávání přírodních a nepřírodních materiálů a posléze jejich třídění.
Po svačině pak pracovaly v družině – vymýšlely povolání související s ekologií, hrály pexeso
s ekologickou tematikou a mnoho dalšího. Následoval oběd. Když všem slehlo, pokračovali
účastníci víkendovou aktivitou zvanou „životní cyklus elektrospotřebiče“, na které si děti daly
skutečně záležet. Nezbytné doplnění energie obstarala odpolední „sváča“ a pak již
víkendovka vrcholila. Na závěr měly děti za úkol nakreslit reklamu proti černým skládkám a
vymyslet deset pravidel, podle kterých by se měl řídit každý člověk, který chce správně třídit
odpady a neničit přírodu.
A jak to všechno dopadlo? V půl šesté byly všechny skupiny
napjaté, jaké je celkové pořadí. Po přičtení bodů za vzorné
chování to dopadlo takto: 1. Zelení, 2. Modří, 3. Žlutí, 4.
Červení. Všichni dostali „něco na zub“ a na památku pamětní
list. Podle reakcí dětí měla víkendovka velký úspěch a všichni si
ji mohli připomenout v reportáži televize Účko, jejíž štáb po oba
dny děti provázel.
24. listopad 2009: Školní kolo astronomické olympiády
V úterý odpoledne 24. listopadu 2009 jsme zahájili 7. ročník Astronomické olympiády,
soutěže, jež je určena zájemcům o přírodní vědy, astronomii a soutěžení, prostě všem s chutí
poměřit svoje znalosti s dalšími vrstevníky. Řešitelům Astronomická olympiáda nabízí
netradiční pojetí přírodovědné soutěže, ať už možností používat libovolné pomůcky v kole
školním, nebo praktickými úlohami v kole druhém, korespondenčním.
Školního kola se zúčastnilo celkem 18 dětí z 2. stupně. V mladších kategoriích G – H (6. a 7.
ročník) své schopnosti porovnávalo šest žáků. Ve starších kategoriích E – F (8. a 9. ročník)
spolu bojovalo 12 žáků. Početnou převahu v účasti měla třída VIII.A. Velmi nás potěšila
také účast dvou žákyň z VIII.B, ze třídy, jež se obvykle těchto soutěží neúčastní.
Vítězem v kategorii E – F se stal Michal Souček s 31 body, na druhém místě skončila
Michaela Ševcová (26 bodů) a na třetím místě Petr Čapek (24 bodů; všichni jmenovaní z
VIII.A).
V kategorii G – H první místo obsadil Daniel Souček (27 bodů), druhé místo Zdeněk Ledvina
(23 bodů) a třetím pozici Filip Kunc (21 bodů; všichni jmenovaní ze VII.B).
Ze všech výše uvedených kategorií do korespondenčního kola AO postoupili tito žáci:
Souček Michal, Ševcová Michaela, Vlček Lukáš, Čapek Petr, Skřivánek Jakub,
Kultová Klára, Szelkeová Hana, Souček Daniel, Ledvina Zdeněk, Kunc Filip, Fejfar
Jakub, Balcarová Kristýna a Balcar Tomáš.
27. listopad 2009: Okresní kolo ve florbalu chlapců
V pátek 27. listopadu 2009 vyjeli chlapci z 8. a 9. ročníku na
okresní kolo ve florbalu, které se konalo ve Dvoře Králové
nad Labem. Vylosovali si skupinu „A“ a turnaj pro ně začal
velice slibně. Proti ZŠ Mladé Buky se jim opravdu dařila
kombinace i střelba. Zvítězili tak zaslouženě 4:1. Ve druhém
utkání podcenili obranu a prohráli se ZŠ Komenského
Trutnov 0:2. Ve třetím utkání čekal naše borce zápas
s absolutním favoritem celé soutěže, ZŠ Schulzovy sady
Dvůr Králové. Chlapci ve snaze dát co nejrychleji první gól otevřeli hru a soupeř toho využil

k rychlému vedení. Z přemíry snahy se jim v tomto zápase
nedařilo vůbec nic. Ke konci, když bylo již rozhodnuto, naši
hráči zápas úplně vypustili a prohráli 0:12. Nakonec o postup
do semifinále přišli o jeden jediný gól a naše mužstvo
skončilo na celkovém 5. až 6. místě. Přesto si chlapci
zasloužili poděkování za snahu i slušné chování během
turnaje.
28. listopad 2009: Karneval „S čerty nejsou žerty“
Kdo se chtěl dostat do pekla, přišel na 3. ročník karnevalu „S
čerty nejsou žerty“, který pořádala ZŠ Bratří Čapků. Těmito
slovy uvedla reportáž naše skvělá redaktorka Veronika
Davidová. A měla naprostou pravdu. Do tělocvičny si totiž našlo
cestu neuvěřitelných 73 čertů a čertíků. Začali se scházet již před
desátou hodinou – od maličkých dětí, přes předškoláky, prvňáky
až po ty, kteří navštěvují čtvrtou třídu. Vstup do pekla obstaralo
tradiční prolezení pytlem, na jehož konci každý obdržel tašku na
sladkosti a papírového čertíka. Pak už paní Luciferová všem za názorné ukázky vysvětlila, co
musí splnit, aby byli propuštěni zpět ven. A jaké úkoly na ně čekaly? Luciferova překážková
dráha, Belzebubova houpačka, čertovská skluzavka, hod
ohnivým kruhem a nakonec trefování se do pekelného kotle.
Poté následovaly společné hry – přetahování se nebo honěná. Za
splněný úkol dostal každý čertík malou sladkost. Celé dopoledne
zakončila zbrusu nová soutěž – přenášení barevných míčků do
kruhů. Podle usměvavých tváří se všem, i rodičům, karneval
líbil. Snad nás ve stejně hojném počtu navštíví i za rok.
28. listopad 2009: Blahovka cup 2009
Velké nasazení, touha po vítězství, hra fair play, skvělá
atmosféra. Tak lze stručně charakterizovat 4. ročník fotbalového
turnaje BLAHOVKA CUP, který proběhl v tělocvičně ZŠ Bratří
Čapků v sobotu 28. listopadu 2009.
Vzhledem k obrovskému zájmu se v letošním roce trochu změnil
systém turnaje. Ze tří základních čtyřčlenných skupin postoupilo
osm nejlepších týmů do závěrečných bojů, které již probíhaly
systémem k.o. Již ve čtvrtfinále skončil jeden ze spolufavoritů,
tým APRIL BAR B, když prohrál s týmem ČAU DOROST celkem hladce 1:4.
V prvním semifinále porazil tým OLD STARS, vedený ředitelem školy Mgr. Martinem
Zakouřilem, mužstvo ÁNI ÁJAX 2:0. Na poraženém týmu byla ke konci zápasu již znát
určitá únava, která byla způsobena nedostatkem náhradníků. Druhé semifinále svojí kvalitou
patřilo k vrcholům turnaje. Tým APRIL BAR A v něm potvrdil roli největšího favorita a
porazil tým ČAU DOROST těsně 2:1.
Ve finále mu byl ale překvapivý účastník OLD STARS velmi důstojným soupeřem. Ke konci
zápasu dokonce dokázal vyrovnat na 3:3, ale v následujících penaltách již „STARÉ
HVĚZDY“ na své soupeře nestačily. V turnaji nezklamali ani mladí fotbalisté. Především tým
ROZZLOBENÍ MUŽI, v čele se skvělými fotbalisty Patrikem Břicháčkem a Ondřejem
Šulitkou, předváděl skvělý fotbal a vypadl až ve čtvrtfinále s budoucím vítězem.

Pořadí nejlepších:
1. APRIL BAR A
2. OLD STARS
3. ÁNI ÁJAX
4. ČAU DOROST

30. listopad 2009: Miminka ve škole – součást projektu 2. tříd „Člověk a rodina“
V rámci projektu „Člověk a rodina“ si děti ve druhých třídách povídaly o svých rodinách.
Jelikož má většina našich žáčků malé sourozence, bratrance či sestřenice, je jim téma
„Miminko v rodině“ blízké a přirozeně se o ně zajímá.
Aby děti viděly péči o miminko „ na živo“, pozvaly si do třídy maminku Lucky Valentové s
malým šestiměsíčním bráškou. Pozvání ochotně přijali a dokonce s sebou přivedli ještě jedno
miminko i s maminkou. Děti chtěly vědět, co takové mimčo umí, co jí a jestli je těžké se o něj
postarat. Paní Valentová i paní Dašková byly moc příjemné a vstřícné, všechno jim krásně
vysvětlily a ukázaly. A tak žáčci viděli přebalování, přípravu mlíčka i krmení. Obě miminka
byla spokojená, vůbec se nebála a na všechny kolem se smála. Do péče se zapojila i sama
Lucka, když všem předvedla, že umí brášku pochovat a také si s ním pohrát.

PROSINEC

2. prosinec 2009: Soutěž ve skládání sirek do krabičky žáků 2. stupně
Devatenáct žáků druhého stupně se 2. prosince 2009 snažilo
narovnat co možná sirky nejrychleji do krabičky a zavřít ji.
Každý měl dva pokusy, přičemž se mu započítal rychlejší čas. A
kdo byl nejlepší? Naprostým suverénem byl Martin Kubiček ze
VII.A, kterému se podařilo tento úkol splnit za neuvěřitelných
13,3 sekundy. Stanovil tím nový rekord školy v další
z netradičních soutěží.
4. prosinec 2009: Andělský den
V pátek 4. prosince 2009 připravila IX.A pro žáky 1. stupně
„Andělský den“. I přesto, že byli Mikulášové, andělé i čerti
vlídní a hodní, některé děti se velmi bály. Na
druhou stranu ale měly velkou radost ze
sladkostí, které od „nadpřirozené“ návštěvy
dostaly. Zlobiví žáci však nejprve museli
zarecitovat básničku, skočit přes metlu, podat
si ruku s čertem a slíbit, že už budou hodní.
Všichni přestrojení deváťáci si to užívali a moc se jim líbilo, jak jim vždy
celá třída na závěr zazpívala.
4. prosinec 2009: Beseda „Vánoční tradice na Úpicku“
Dne 4. prosince 2009 se uskutečnila v městském muzeu beseda žáků volitelného předmětu
Naše město na téma “Vánoční tradice v našem městě“. V prostředí vlastivědné expozice na
děti dýchla opravdová předvánoční atmosféra. Paní ředitelka Strachotová jim vyprávěla o
zvycích, které se kdysi dodržovaly. Potom si prohlédly pěknou výstavu betlémů.
Vyvrcholením návštěvy se stalo přímé vyzkoušení vánočních zvyků, např. pouštění lodiček,
lití olova, hádání osudu pod hrníčkem či házení pantoflem.
4. prosinec 2009: Setkání pod vánočním stromem
První adventní pátek, letos 4. prosince 2009, se jako
každoročně na úpickém náměstí rozsvítil vánoční strom.
Slavnost zahájily fanfáry, poté promluvila paní starostka a
své umění předvedly i děti z mateřských a základních škol.
I žáčci našeho školního sborečku přispěli svým
předvánočním pásmem. Jejich zpívání zpestřila průvodním
slovem a básničkou Bára Šrůtková. Malí zpěváčci svým
vystoupením navodili tu správnou vánoční atmosféru. Všem
dětem patřilo velké poděkování a potlesk publika.
7. prosinec 2009: Okrskové kolo ve stolním tenise
Pondělí 7. prosince 2009 bylo dnem soutěže ve stolním
tenise. Na soutěži se sešlo celkem čtyřicet hráčů ze všech
pěti škol našeho okrsku, rozdělených do čtyř kategorií.
Našim hráčům se dařilo se střídavými úspěchy. Nemocnost
některých našich reprezentantů i nechuť některých zdravých
žákyň poznamenaly náš výsledek. Naopak velkou radost
nám udělali Veronika Vachová z IX.A ve starších dívkách a
Ladislav Záliš ze VI.A v kategorii mladších chlapců, kteří

shodně obsadili druhá místa. Naše družstvo skončilo na celkovém čtvrtém místě. Škoda, že
celkovou pohodu pohoršil velice slabý a neodborný výkon rozhodčích.
7. prosinec 2009: Soutěž v hodu pingpongovým míčkem pro žáky 1. stupně
Na pondělí 7. prosince 2009 byla pro žáky 1. stupně připravena
další z netradičních disciplín, tentokrát hod pingpongovým
míčkem do dálky. I přes silně se projevující chřipkovou epidemii
se soutěže zúčastnilo 48 žáků, což byla v tento den polovina
přítomných. Každý z házejících měl dva pokusy, přičemž se
měřil a zaznamenával jen ten delší. Spíš než o sílu, šlo v tomto
případě o styl. Prvním školním rekordmanem se tak stal Radek
Dufka ze IV.A výkonem 12,15 metru. Z dívek přehodila
desetimetrovou hranici pouze Barbora Šrůtková ze IV.A. I ostatní se velmi snažili a patřilo
jim za to velké poděkování. Nejlepší v rámci jednotlivých kategorií byli odměněni diplomem
a menší sladkostí.
7. až 11. prosinec: Projekt III.A „Vánoce“
Těšení se na Vánoce začalo pro třeťáčky výrobou adventního
věnečku a rozsvícením první svíčky na něm. Dále vyráběli čertí
kolotoč, obrázkový adventní kalendář, svícny, vločky do oken a
na dárky i vánoční přáníčka. Do svých vánočních zpěvníčků si
děti pečlivě urovnaly vánoční koledy a písničky a skoro každý
den je zpívaly. O lidových tradicích a zvyklostech se nejvíce
dozvěděly z knížky Martina Bestajovského „Lidové obyčeje a
nápady pro šikovné ruce“. Také si ve třídě
ustrojily stromeček, na kterém jasně zářily svíčky a hvězda. Žáci se podívali
i na trhy na náměstí, na návštěvě v muzeu viděli mnoho různých betlémů a
vyzkoušeli si lití olova. Paní učitelka Pavlásková byla moc ráda, že se nikdo
nepopálil. Předvánoční čas i celý projekt ukončilo pozvání havlovických dětí
na jejich vystoupení, které se všem velmi líbilo. V pátek se ve třídě všichni
rozloučili se stromečkem, s kamarády, paní učitelkou, popřáli si hodně dárků
a zdraví do nového roku.
8. prosinec 2009: Školní kolo dějepisné olympiády
V úterý 8. prosince 2009 jsme uspořádali letošní školní kolo dějepisné olympiády. Řady
soutěžících sice mírně prořídly vlivem chřipkové epidemie, nicméně nakonec se sešlo celkem
25 žáků sedmého až devátého ročníku. S velkou radostí jsme mohli konstatovat, že až na
jedinou výjimku všichni přihlášení skutečně dorazili a že mezi soutěžícími měly své zástupce
všechny třídy, pro které byla olympiáda určena. Nejvíce reprezentantů – celou jednu desítku –
vyslala do dějepisného klání IX.A
Pro školní rok 2009/2010 vybrali organizátoři téma „Od pěstního klínu ke Zlaté bule
Sicilské“, soutěž tedy byla zaměřena na pro děti zajímavá období pravěku a raného
středověku. Tvůrci olympiády sestavili pestrou směsici úkolů, které skutečně odpovídaly
rozsahu učiva základních škol.
Nejzdatnějšími řešiteli byli letos žáci osmého ročníku, velmi nás potěšil i nástup „mladé“
generace ze sedmých tříd. Vítězství a postup do okresního kola vybojovala Michaela Ševcová
z VIII.A, která dosáhla 51 bodů ze 60 možných, druhé místo za 46,5 bodu náleželo Dominiku
Švorčíkovi z VIII.B a pomyslnou bronzovou medaili získali s nejtěsnějším možným odstupem
Tereza Seidelová ze VII.A a Michal Drejsl z VIII.A se 46 body. Všichni jmenovaní obdrželi

diplomy a věcné ceny, všichni soutěžící s minimálně 50% úspěšností (tj. s alespoň 30 body)
podle vlastního výběru buď plusový bod, anebo jedničku do předmětu dějepis.
9. prosinec 2009: Vánoční tvořeníčko aneb druhá tvůrčí dílna rodičů s dětmi
Druhou, tentokrát vánoční, tvořivou dílnu rodičů a dětí uspořádaly ve středu
9. prosince 2009 učitelky a vychovatelky 1. stupně naší školy. Potěšilo nás,
že v začínajícím předvánočním shonu si rodiče našli čas, aby společně se
svými dětmi strávili okamžiky souznění a radosti nad povedenými výrobky.
Ve školní jídelně se sešlo přes padesát dětí.
A co všechno na ně na osmi stanovištích čekalo? Výroba ořechových
svícínků, zvonečky z minikvětináčků, malování perníčků, zdobení
vánočních koulí ubrouskovou technikou, výroba jednoduchých vánočních
dekorací, vánočních přáníček i ozdobiček na stromeček a
také vystřihovánka a skládanka andělíčka. Většina dětí vyzkoušela
všechno – vždyť co potěší víc, než vlastnoruční výrobek, kterým se
můžeme všem kolem pochlubit.
K zdařilému průběhu přispěly jak paní kuchařky, které ochotně
napekly perníčky a pomáhaly dětem se zdobením, tak i naši
„parlamenťáci“ z druhého stupně. Moc se nám líbil jejich přístup k
mladším kamarádům i pomoc při organizaci celé akce.
14. až 18. prosinec 2009: Chřipkové prázdniny
Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu nemocných žáků (v pátek 11. prosince jich bylo již
34,04%), vyhlásil ředitel školy Mgr. Zakouřil po projednání s krajskou hygienickou stanicí a
zřizovatelem školy Městem Úpice na pondělí 14. 12. až pátek 18. 12. 2009 tzv. chřipkové
prázdniny.
Vývoj nemocnosti:
• úterý 8. 12.:
18,79 %
• středa 9. 12.: 23,76 %
• čtvrtek 10.12.: 29,08 %
• pátek 11.12.: 34,04 %
Mnoho žáků při oznámení o konání prázdnin litovalo, že letos budou muset oželet
předvánoční třídní besídky spojené s rozdáváním dárečků, povídáním se spolužáky,
ochutnávkami cukroví, vánočními zvyky a přáními hezkých svátků.
Učitelé během chřipkových prázdnin docházeli do práce, připravovali např. rekonstrukci
učebny přírodopisu, věnovali se inventarizaci a úklidu pomůcek. Při práci jim pomáhalo i
několik dobrovolníků z řad žáků.

LEDEN

6. leden 2010: Sboreček zpíval pro důchodce – bývalé učitele
Ve středu 6. ledna 2010 zpříjemnili zpěváčci z našeho školního
sborečku novoroční posezení učitelů – důchodců ve vinárně U
Čepelků. Předvedli zde pásmo písniček se zimní i vánoční
tematikou, za které byli odměněni potleskem a sladkostmi,
ukrytými v kouzelném zvonečku.

11. leden 2010: Soutěž v chůzi po kartonech pro žáky 1. stupně
Na podlahu správně pokládané kartony o rozměrech 35 x 25 cm
a k tomu notná dávka šikovnosti a obratnosti byly základními
předpoklady pro úspěšné absolvování další z netradičních
disciplín. A chůze bez možnosti dotknout se nohou podlahy, je
opravdu složitá věc.
Každý z účastníků měl dva pokusy, přičemž se mu započítal
rychlejší čas. A kdo byl nejlepší? Naprosto suverénně Tereza
Jareišová, které se takto podařilo přejít přes půl tělocvičny za
neuvěřitelných 18,2 sekundy. Stanovila tím nový rekord školy v další
z netradičních soutěží. Pro úplnost a možnost porovnání dodáváme, že
závodní dráha prvňáčků byla oproti ostatním poloviční.
Mezi prvňáčky zvítězil Michal Černý (I.A), mezi druháky Vojtěch Ott
(II.B), ze třeťáků zvítězila Renata Galuščáková (III.A), nejlepší v rámci
čtvrtých tříd i absolutně již zmíněná Tereza Jareišová (IV.A) a v rámci
pátého ročníku Lucie Pospíšilová (V.A) Nejlepší v každé kategorii byli opět
oceněni diplomem a drobnou sladkostí.

14. leden 2010: Fingerboard cup
Fingerboarding je nový sport, jehož základem je zmenšenina skateboardu,
který se ovládá pomocí dvou nebo tří prstů. Při normální jízdě většinou
spočívá zadní prst na tailu (patce) a přední před předními šrouby. Záleží ale
na prováděném triku a stylu jezdce. Jezdí se přes speciální překážky, které
jsou zmenšeninou klasických. Na fingerboardu se, podobně jako na
skateboardu, dá jezdit i druhým směrem, tzv. na switch. Triky prováděné na
switch jsou však už mnohem obtížnější. V Česku popularita
fingerboardingu velice rychle stoupá
především mezi teenegery.
Ve čtvrtek 14. ledna 2010 se na naší škole uskutečnil turnaj v
této nové sportovní soutěži. Zúčastnilo se ho 14 jezdců.
Favorité potvrdili své předpoklady a obsadili nejvyšší příčky.
Zvítězil Viktor Kejzlar před Jakubem Lautschem (oba VII.A)
a Jakubem Fejfarem (VII.B). Vzhledem k překvapivě
vysokému zájmu z řad žáků uvažujeme o dalších závodech.

15. a 16. leden 2010: Den otevřených dveří
Zatímco v pátek 15. ledna 2010 se mohli přijít podívat rodiče a prarodiče
pouze do výuky, v sobotu jim byla umožněna prohlídka celé školy. A bylo
opravdu co dělat a na co se dívat.
Z novinek v oblasti výuky zřejmě nejvíce zaujala zbrusu nová interaktivní
tabule, která umožňuje mimo jiné propojení s počítačem. Nápadité a hodně
navštěvované však byly i hry v angličtině, připravené zvlášť pro žáky 1. a 2.
stupně.
Velkou porci prezentace zabraly činnosti z našich zájmových kroužků.
Příchozí si tak mohli zastřílet ze vzduchovky, v „ošetřovně“ se rozvzpomenout na obvazové
techniky či umělé dýchání a vyzkoušet si své znalosti ve zdravotnickém testu. Velký úspěch
měla vystoupení dramatického a pěveckého kroužku. Neutuchající zájem projevovali
návštěvníci i o ukázky činností z kroužku ručních prací.
Hojně navštěvované byly jako tradičně výtvarné činnosti.
Tentokrát jsme návštěvníkům představili práci s modelářskou
hlínou a zažehlování vosku. Nezapomněli jsme samozřejmě ani
na soutěže pro děti a další zábavné činnosti. Z nich vybíráme
např. navlékání korálků (které se mimochodem hodně
protáhlo...), fyziku pro nejmenší, jednoduché pokusy z fyziky a
chemie, Okénko do historie aneb co víte o škole našich předků,
počítačové hry či ukázku učiva o naší vlasti.
Příjemné překvapení čekalo na všechny přítomné v jídelně, kde jim bylo podáváno malé
občerstvení.
O spokojenosti příchozích vypovídají tři stránky velmi pozitivně laděných zápisů v „Knize
návštěv“. Pro ilustraci vybíráme některé z nich:
• „Děkujeme za krásně strávený den v základní škole. Moc se nám tu líbilo.“ (Petra, Jiří
a Johanka Cachovi)
• „Po 70ti letech škola k nepoznání – úžasná – přejeme
další úspěchy.“ (paní Kubečková, paní Laštovicová)
• „Moc se nám to tu líbilo.“ (Filípek s mamkou)
• „Jsme tu každý rok. Moc se nám tato akce líbí.
Děkujeme.“ (paní Sabevová)
• „Rádi se vracíme a děkujeme za pěkné prostředí a akce!“
(Brátovi)
16. leden 2010: Sportovní dopoledne netradičně
Již počtvrté se v sobotní dopoledne 16. ledna 2010 sešly v naší
tělocvičně děti předškolního a mladšího školního věku, aby si
protáhly těla a trochu si zasportovaly. Bylo jich téměř šest
desítek. Přestože nehrály fotbálek ani vybíjenou, vyřádily se do
sytosti v připravených, trochu netradičních, disciplínách.
Skákaly v pytlích, prolézaly látkovým tunelem,
srážely kuželky nebo přenášely na lžíci
pingpongový míček. Rychlost a hbitost si
poměřily při slalomu mezi metami, přenášení míčků z obruče do obruče či
skákání s míčem mezi koleny. Závodilo se jim jistě báječně. Byly jsme totiž
hlasitě povzbuzovány rodiči a kamarády v rolích diváků, a navíc na každého
soutěžícího čekala sladká odměna a pamětní list. Netradiční sportování se
jim moc líbilo – takže za rok nashledanou!

16. leden 2010: Školička nanečisto
Jaké to je ve škole? Jak se sedí ve školní lavici? Jak se
maluje křídou? To vše si mohlo vyzkoušet téměř 30
budoucích prvňáčků ve „Školičce nanečisto“, která se již
stala tradičním podnikem naší školy pořádaným v rámci
Dne otevřených dveří. Na lavičkách na děti čekaly barevné
fixy, sešit, omalovánky a samozřejmě i sladkosti. A tak si
předškoláčci společně s paní učitelkou zkusili některé z
činností, které dělají jejich starší spolužáci v 1. třídě. Plnili
jednoduché úkoly, odpovídali na otázky, kreslili geometrické tvary, počítali s lentilkami, které
si poté s chutí zbaštili, zpívali a hráli na rytmické nástroje, vybarvovali veselého šaška a také
si pohráli 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.

17. leden 2010: Aleš Holman vítězem výtvarné soutěže Mladé fronty Dnes
Aleš Holman, žák IV.A, se stal vítězem
výtvarné soutěže, kterou pořádal náš přední
deník MLADÁ FRONTA DNES. K malování i
k samotné účasti v soutěži jej přivedla
maminka. Úkolem soutěžících bylo vytvořit
obrázek zaměřený na vánoční svátky. Aleš
nakreslil oslavu Vánoc ve své rodině.

21. leden 2010: „Do školy vesele a s písničkou“aneb zápis do 1. třídy
Před týdnem si u nás předškoláčci vyzkoušeli školičku nanečisto, a protože se jim líbila,
rozhodli se ochutnat také opravdovou školu. Ve čtvrtek 21. ledna 2010 jich k zápisu přišlo
společně s rodiči čtyřicet tři.
Čekala na ně spousta různých úkolů. S písničkou je hned veseleji, a tak se zpívalo, hrálo na
xylofon, ťukalo na ozvučná dřívka. Poznávaly se barvy, zvířátka, ale také se trošku cvičilo,
počítalo a při povídání s paní učitelkou se procvičoval jazýček. V „zápisové listině“ všem
rychle přibývala razítka za splněné úkoly. Za svou snahu byli budoucí školáčci na každém
stanovišti odměněni drobnými dárky a sladkostmi.
Kdo chtěl, mohl si v doprovodu starších kamarádů ze čtvrtých a pátých tříd prohlédnout
školu, vyzkoušet počítačové programy pro předškoláky, prohlédnout interaktivní tabuli a
nakonec doplnit ztracenou energii ve školní jídelně, kde paní kuchařky přichystaly malé
občerstvení. Pro rodiče byla připravena výstava učebních pomůcek, které budou jejich děti v
1. třídě potřebovat.

Do 1. třídy by mělo v září 2010 nastoupit 28 žáčků, 15 dětí bude mít odloženou školní
docházku. Nastávající prvňáčci se v příštím školním roce budou opět učit podle našeho
nového školního vzdělávacího programu „Blahováček“.
26. leden 2010: Okresní kolo dějepisné olympiády
Na úterý 26. ledna 2010 naplánovali organizátoři z královédvorského DDM Jednička okresní
kolo Dějepisné olympiády. Naši školu zde reprezentovala Michaela Ševcová z VIII.A. Téma
zůstalo stejné jako pro kolo školní – „Od pěstního klínu ke Zlaté bule sicilské“ – úkoly však
byly mnohem náročnější. Míša předvedla velmi slušný výkon a mezi 28 účastníky obsadila
13. místo, přičemž 8 z jejích úspěšnějších soupeřů náleželo mezi studenty víceletých
gymnázií.
27. leden 2010: Okresní kolo matematické olympiády
Školního kola Matematické olympiády pro žáky 9. ročníku se zúčastnili Lukáš Vlček (správně
vyřešil 5 příkladů) a Dominika Mjartanová (správně vyřešila 4 příklady). Oba se stali
úspěšnými řešiteli a postoupili tak do okresního kola. V něm byl úspěšnější Lukáš Vlček,
který vyřešil 3 ze 4 úloh. Protože mu však byly strženy body za „pokulhávající“ vysvětlení
postupů, obsadil nakonec s 8 body celkové 12. místo. Dominika Mjartanová vyřešila jeden
příklad a část dalšího a patří jí tak výsledné 18. místo.
27. leden 2010: Okrskové kolo ve šplhu 1. až 5. tříd ve Rtyni v Podkrkonoší
Ve středu 27. ledna 2010 jsme spolu s třiceti žáky (a žákyněmi)
vyrazili do Rtyně v Podkrkonoší. V tělocvičně zdejší základní
školy se totiž konal tradiční závod ve šplhu. Všichni měli chuť
závodit a snažili se podat co nejlepší výkon. A jak jsme dopadli?
Výborně. Celkem jsme získali 17 diplomů a v hodnocení škol
bezkonkurenčně obsadili 1. místo.
Všichni reprezentanti si zaslouží za svůj výkon velkou pochvalu
a sladkou odměnu.
Školu reprezentovali:
• Ročník narození 2002 a mladší
Dívky: Dufková Adriana, Čiháková Veronika, Čapková
Anita
Chlapci: Nývlt Matyáš, Hetflejš Jonáš, Pecháček Jiří
• Ročník 2001
Dívky: Valentová Lucie, Kohoutová Monika, Kuldová
Kamila
Chlapci: Endlich Dominik, Luštinec Filip, Kábele Jakub
• Ročník 2000
Dívky: Müllerová Barbora, Galuščáková Renata, Žlůvová
Eliška
Chlapci: Zajac Mikoláš, Hron Jakub, Moronga Dominik
• Ročník 1999
Dívky: Šlechtová Kamila, Knížová Simona, Levinská
Šárka
Chlapci: Reichert Tomáš, Vocel Matěj, Dufek Petr
• Ročník 1998
Dívky: Vodičková Eliška, Knížová Kateřina, Jareišová
Tereza
Chlapci: Dufka Radek, Špinler Daniel, Vlček Petr

28. leden 2010: První pololetí školního roku 2009/2010 ukončeno na výbornou
Ve čtvrtek 28. ledna 2010 dostali naši žáci výpisy z vysvědčení a nové žákovské knížky, první
pololetí školního roku jsme tak zdárně uzavřeli. Průměr známek všech žáků školy se za
několik posledních pololetí prakticky nezměnil. Tentokrát dosáhl hodnoty 1,70.
Průměr tříd na 1. stupni: 1.A (1,05), 2.A (1,16), 2.B (1,38), 3.A (1,26), 4.A (1,77), 4.B (1,52),
5.A (1,53).
Průměr tříd na 2. stupni: 6.A (1,84), 7.A (2,09), 7.B (2,01), 8.A (1,94), 8.B (2,56), 9.A (1,96).
Počet žáků s vyznamenáním se zvýšil na 129, což je jeden z nejlepších výsledků v historii
školy.
Počet neprospívajících žáků (tedy žáků s alespoň jednou nedostatečnou) se oproti pololetí
školního roku 2008/2009 výrazně snížil, a to z 19 na 12!
Bezkonkurenčně nejlepší výsledek v historii školy jsme zaznamenali v chování našich žáků.
Kdo snad dosud pochyboval o správnosti našeho bodového systému, ten se již jistě přiřadil k
jeho přesvědčeným zastáncům. Chování žáků se výrazně zlepšilo. Pedagogická rada
odsouhlasila pouze jednu zhoršenou známku z chování. Prohřeškem, který k tomu vedl, byly
neomluvené hodiny.
Naši žáci zameškali za 1. pololetí celkem 9 519 vyučovacích hodin, což představuje 35,77
vyučovací hodiny na jednoho žáka.
Škola také vytváří žebříček nejlepších žáků (k bodům za prospěch se přičte počet plusových
bodů a od tohoto součtu se odečtou přestupkové body).
NEJLEPŠÍ ŽÁCI ŠKOLY – I.A:
Michal Černý
David Kábrt
Karolína Matysková
Jiří Pecháček
NEJLEPŠÍ ŽÁK ŠKOLY – 2. až 5. třídy:
1. Eliška Vodičková V.A, 27 b.
2. Veronika Davidová IV.B, 26 b.
3. Tereza Jareišová IV.A, 22 b.
4. – 5. Barbora Müllerová III.A, 21 b.
4. – 5. Andrea Pátrová V.A, 21 b.
6. – 7. Anna Skřivánková II.A, 20 b.
6. – 7. Anna Marie Řeháková II.B, 20 b.
8. – 10. Simona Knížová III.A, 19 b.
8. – 10. Kamila Kuldová III.A, 19 b.
8. – 10. Barbora Šrůtková IV.A, 19 b.
11. – 12. Lenka Hrušková II.A, 18 b.
11. – 12. Kamila Gottsteinová III.A, 18 b.
13. Tomáš Vrána IV.A, 18 b.
14. Nikola Beierová II.A, 17 b.
15. Karolína Polcová V.A, 17 b.
16. – 18. Bára Procházková II.A, 16 b.
16. – 18. Karolína Součková II.A, 16 b.
16. – 18. Jaroslav Suchánek IV.B, 16 b.
19. Kateřina Knížová V.A, 16 b.
20. – 21. Mikoláš Zajac IV.A, 15 b.
20. – 21. Tomáš Reichert IV.B, 15 b.

NEJLEPŠÍ ŽÁK ŠKOLY – 2. stupeň:
1. Lukáš Jirout IX.A, 33 b.
2. Radek Strachota IX.A, 32 b.
3. Martin Paťha IX.A, 30 b.
4. Michaela Ševcová VIII.A, 28 b.
5. Ondřej Zvara IX.A, 28 b.
6. Patrik Břicháček IX.A 27 b.
7. Lukáš Vlček IX.A 27 b.
8. Jakub Skřivánek VIII.A, 26 b.
9. Tereza Seidelová VII.A, 23 b.
10. Michal Drejsl VIII.A, 23 b.
11. Veronika Hofmanová VIII.A, 19 b.
12. Lucie Havelková IX.A, 18 b.
13. Karolína Kopecká VII.A, 17 b.
14. – 15. Tomáš Balcar VI.A, 17 b.
14. – 15. Michaela Čudková VII.A, 17 b.
16. Lucie Hilschová IX.A, 17 b.
17. Lucie Pazderková VIII.B, 17 b.
18. Nikola Valentová VIII.A, 16 b.
19. Klára Kultová VIII.A, 14 b.
20. Ladislav Záliš VI.A, 13 b.
21. Ladislav Soukup VIII.B, 13 b.
22. Pavel Šrejber VI.A, 12 b.
23. Jaromíra Beránková IX.A, 12 b.
24. Kateřina Morávková VII.B, 12 b.
25. Anna Kociánová VII.A, 12 b.

30. až 31. leden 2010: „Florbalová“ víkendovka
Místo vloček na ně čekala sprška
děravých míčků, místo mrazu
příjemně vytopená tělocvična. Dva
dny v ní 16 malých florbalistů pod
vedením zástupce ředitele školy
Mgr. Martina Dytrycha trénovalo
pohyb s holí, vedení míčku, střelbu
i všelijaké herní varianty. Chybět
nemohly ani soutěže jako třeba slalom mezi kužely či trefování předmětů v brance.
A aby nebyl celý víkend jen a jen o florbalu, byly pro přítomné čtvrťáky a páťáky připraveny
i jiné aktivity. Hrála se například vybíjená, skákalo se v pytlích, překonávala se překážková
dráha a podlézala se laťka. To vše s hudbou a za hlasitého fandění spolužáků. Nelze se tak
divit, že nasazení jednotlivců bylo naprosto mimořádné. Motivace sladkými odměnami na
tomto místě zřetelně zabrala.
Pohybově aktivní bloky byly samozřejmě střídány těmi odpočinkovými. V nich přítomní
konzumovali výsledky práce hlavní kuchařky, paní Dytrychové, odpočívali, dívali se na film,
hráli šipky a stolní fotbálek. Těsně před spaním nemohla chybět ani velmi oblíbená stezka
odvahy, která však nikoho nijak dramaticky nevylekala.
Dobrodružné spaní v tělocvičně
tedy bylo celkem klidné a snad jen
s těmi co nejhezčími sny. Jistě se ví
jen to, že pořadatelům víkendovky
se zdálo o tom, že tato generace
pozdvihne florbal na ZŠ Bratří
Čapků ještě výš...

ÚNOR

1., 15. a 17. únor 2010: Školní kolo zeměpisné olympiády
Školního kola zeměpisné olympiády v kategorii pro 8. a 9. ročník se zúčastnilo 6 žáků. Se
zadáním si nejlépe poradil Jakub Skřivánek (VIII.A). Kategorie pro 7. ročník přilákala 8
řešitelů, mezi kterými s velkou převahou zvítězil Daniel Souček (VII.B). V kategorii pro 6.
ročník změřilo své vědomosti 6 žáků, kterým nakonec kraloval Radim Kejzlar (VI.A).
4. únor 2010: Okrskové kolo ve šplhu ve Rtyni v Podkrkonoší žáků 2. stupně
Ve čtvrtek 4. února 2010 se tělocvičnou ZŠ a ZUŠ ve Rtyni
v Podkrkonoší rozléhalo mohutné povzbuzování. Konalo se zde
totiž okrskové kolo ve šplhu žáků a žákyň ze 6. – 9. tříd. Všichni
naši závodníci, hnáni touhou po vítězství, se snažili ze všech sil.
Dle dílčích výsledků bylo všem jasné, že o celkovém vítězství
rozhodne opravdu onen pomyslný chloupek. Naše škola
nakonec obsadila celkové 2. místo, přičemž za vítězem zaostala
pouze o 0,47 sekundy (při součtu všech časů). Velký dík patřil
všem reprezentantům nejen za předvedené výkony, ale i za vzorné chování.
Vítězství ve svých kategoriích získali:
• Petr Čapek
• Nikola Valentová
• Monika Beránková

5. únor 2010: Představení „Řím – legionáři, gladiátoři a Caesarové“
V pátek 5. února 2010 nás navštívila skupina historického šermu „Renegáti“
z Pardubic. Na představení „Řím – legionáři, gladiátoři a Caesarové“ se
v malé tělocvičně vystřídaly dvě skupiny žáků z celé školy. Především
chlapci z prvního stupně měli oči navrch hlavy. To když se mohli
v praktické ukázce zúčastnit stavby „želvy“, což byla
obranná legionářská formace. Zároveň si děti vyzkoušely,
že výcvik legionářů nebyla žádná legrace, protože výstroj
byla docela těžká a vojáci museli na slovo poslouchat své
velitele. Mohly vidět i ukázku souboje gladiátorů. Kromě toho byli v pořadu
představeni i nejvýznamnější římští vladaři – Gaius Julius Caesar, Caligula,
Claudius a Nero. Zajímavé bylo povídání o juliánském kalendáři, z něhož
vychází kalendář dnešní.
8. únor 2010: Nejlepší žáci v libereckém Babylonu a IQ parku
Závěr 1. pololetí školního roku
2009/10 obstaral 8. února 2010
tradiční výlet pro 43 nejlepších
žáků školy. Po dvou letech jsme si
Centra
zopakovali
návštěvu
Babylon v Liberci. Děti z prvního
stupně se vyřádily v Lunaparku na
mnoha přitažlivých atrakcích (např.
točivý sud, šlapací motokáry, řetízkový kolotoč, šlapací hrad apod.). A co čekalo na jejich
starší kamarády? IQ park s mnoha logickými hrami, rébusy, hlavolamy a dalšími zábavnými
exponáty, které si mohli žáci vyzkoušet. Všichni dohromady jsme návštěvu zakončili

v zrcadlovém labyrintu. Přestože mnozí cestu k východu hledali velmi složitě, nikdo se
neztratil.
Při zpáteční cestě jsme nemohli opomenout zastávku v McDonaldu, kde se děti nejen
občerstvily, ale odnesly si i nafukovací balónek.
12. únor 2010: Slavili jsme Valentýna
V pátek 12. února 2010 byla na druhém stupni k dispozici nová
valentýnská krabice, vyrobená žáky IX.A, která se již od
brzkého rána plnila „valentýnkami“. O hlavní přestávce děvčata
z VIII.A Veronika Hofmanová a Klára Kultová přáníčka vybrala
a postupně rozdávala. Nejvíc jich bylo určeno pro IX.A, ale ani
osmičky a sedmičky se nenechaly zahanbit. Z jednotlivců dostal
bezkonkurenčně nejvíce psaníček Robin Grossmann ze VII.B.

12. únor 2010: Karneval školní družiny
V pátek 12. února 2010 po obědě byli v naší tělocvičně k vidění
vodníci, princezny, kovbojové, kašpárci, ale i třeba DJ nebo
Mexičan. Jak je to možné? Nepřenesli jsme se do pohádky, to se
jen konal tradiční karneval školní družiny.
Na začátku jsme mohli všechny
masky obdivovat při promenádě,
další program obstaraly zábavné
hry a soutěže (např. hra na
bystrozrakého, hod létajícím talířem, bleší závody), při kterých
děti předvedly svoji šikovnost, rychlost a obratnost. Za každou
soutěž byli všichni odměněni malou sladkostí. Kdo ještě nebyl
unavený, mohl se „vyřádit“ na závěrečné diskotéce.

12. únor 2010: Valentýnská diskotéka na Dlouhých Záhonech
Dva roky po sobě pořádal Žákovský parlament valentýnskou
diskotéku v jídelně naší školy. Letos jsme se však rozhodli pro
změnu, a tak se příznivci tance a hudby sešli v pátek 12. února
2010 v sále na Dlouhých Záhonech.
Od 17.00 se bavilo téměř 40 žáků z prvního stupně. Za přispění
dětí z parlamentu a některých vyučujících se tančilo, soutěžilo
(děti podlézaly laťku, hrály „židličkovanou“ nebo namotávaly
provázek na tužku), na skladbu „Poupata“ od Michala Davida si
dokonce i zacvičily. Komu při pohybu vyhládlo, mohl si zakoupit něco malého k snědku,
velký výběr nealko nápojů byl samozřejmostí. Unavené, ale veselé,
opouštěly malé děti sál v 19.30. Na parketě je vystřídali jejich starší
kamarádi z druhého stupně, kterých se sešlo podstatně méně, ale přesto
nebyla o zábavu nouze. Závěrečná skladba zazněla krátce před desátou
hodinou večerní.
Akci by Žákovský parlament pod vedením Mgr. Šárky Paulusové nemohl
uskutečnit bez podpory manželů Lelkových (zapůjčení sálu), DJ Petteho
(průvodní slovo a výborná hudba po celý večer) a dozorujících učitelů.

12. únor 2010: Založena Blahovka TV
Karneval školní družiny a valentýnská diskotéka nebyly na našich webových stránkách k
připomenutí pouze ve formě článků a fotografií, nýbrž poprvé i v podobě našich vlastních
televizních reportáží. Tohoto dne totiž vstoupila v existenci naše vlastní televize, z
pochopitelných důvodů nesoucí název Blahovka TV. Jejím úkolem je přinášet krátké
reportáže ze zajímavých akcí, které naše škola buď sama organizuje, anebo se jich účastní.
Pohodlně dostupné jsou všem zájemcům na webových stránkách školy již několik málo hodin
po ukončení akce. Do týmu redaktorek a kameramanů byly vybráni žáci 4. až 7. tříd. Mladší
žáci byli vybíráni z toho důvodu, aby se postupně zdokonalili, dobře zapracovali a co nejdéle
v naší televizi pracovali. Doufejme jen, že jim jejich počáteční elán vydrží.
Tým pracovníků Blahova TV tvoří:
• Redaktorky: Diana Neureiterová, Andrea Pátrová, Karolína Polcová, Lucie
Pospíšilová, Eliška Vodičková, Nika Vojnarová (všechny z V.A), Nicol Kadrmasová,
Dominika Křížová, Nikola Křížová a Aneta Staníková (všechny ze VI.A), Karolína
Kopecká a Tereza Seidelová (obě ze VII.A)
• Kameramani: Jakub Dytrych (IV.B), Lukáš Aman a Jakub Riedl (V.A), Radim
Kejzlar a Pavel Šrejber (oba ze VI.A)
16. únor 2010: Okrskové kolo v halové kopané
V úterý 16. února 2010 se ve sportovní hale v Malých
Svatoňovicích konalo okrskové kolo v halové kopané 1. až 5.
tříd za účasti 4 družstev (ZŠ Bratří Čapků, ZŠ Úpice – Lány, ZŠ
a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší, ZŠ Malé Svatoňovice).
Největším zážitkem dne se však pro naše reprezentanty nestal
samotný turnaj, ale už doprava do dějiště turnaje. Vinou havárie
na Sychrově museli dvě hodiny čekat na linkový autobus,
následně ještě půl hodiny v autobusu. I přes tuto nepříjemnost
však chlapci podali bojovný výkon, který jim po jedné porážce, jedné remíze a jedné výhře
vynesl výsledné druhé místo.
Školu reprezentovali:
Vlček Petr, Špinler Daniel, Lacko Martin, Aman Lukáš (všichni V.A), Dufka Radek,
Radoň Zdeněk, Rychlík Petr, Kubec Vojtěch (všichni IV.A), Dytrych Jakub, Suchánek
Jaroslav (oba IV.B).
17. únor 2010: Školní kolo FUČ v recitaci a zpěvu
Opět po roce se 17. února 2010 na 1. stupni naší školy sešli ti, kteří si chtěli poměřit síly ve
zpěvu a recitaci. Porota, složená z paní učitelek, vůbec neměla lehký úkol. Mnoho dětí bylo
velice dobře připravených, a tak jsme často byli svědky pěkných a vyrovnaných výkonů.
Všichni soutěžící byli po svém vystoupení odměněni potleskem pozorně naslouchajících
kamarádů. Na vítěze jednotlivých kategorií čekaly diplomy a sladká odměna.
V recitaci postoupili do okresního kola Matyáš Nývlt a Veronika Davidová, ve zpěvu Julie
Térová, Michaela Komárková a Kamila Kostovská.
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 (1. třídy) se
okresní kolo nekonalo. Všem zúčastněným děkujeme za pečlivost, s níž připravili svá
vystoupení.

Nejlepší výkony ve školním kole FUČ:
RECITACE
0. kategorie:
1. Kryštof Vojtěch, I.A – F. Hrubín: Pohádka o veliké řepě
2. Tomáš Hofman, I.A – L. Štíplová: Chlubilo se káně vráně
3. – 4. Julie Térová, I.A – Přeji vám
3. – 4. Karolína Matysková, I.A – Z. Kriebel: Ptám se, ptám se, pampeliško
I. kategorie:
1. Matyáš Nývlt, II.B – Počítání do čtyř (P)
2. – 3. Ondřej Toman, II.B – Hokejista
2. – 3. Veronika Komůrková, II.A – L. Štíplová: Breptavá
II. kategorie:
1. Veronika Davidová, IV.B – V. Steklač: Inspektor (P)
2. – 4. Kamila Kostovská, IV.B –Z. Nováková: Princezna
2. – 4. Jaroslav Suchánek, IV.B – J. V. Svoboda: Byl jednou
2. – 4. Barbora Šrůtková, IV.A – K. J. Erben: Polednice
ZPĚV
0. kategorie:
1. Julie Térová, I.A – Kdybys byla vlaštovkou (P)
2. – 3. Karolína Matysková, I.A – Napadl novej sníh
2. – 3. Kryštof Vojtěch, I.A – Sluníčko, sluníčko
I. kategorie:
1. – 2. Michaela Komárková, III.A– Sluníčko (P)
1. – 2. Anna Marie Řeháková, II.B – Vyletěla holubička
3. – 4. Karolína Součková, II.A – Zvonky
3. – 4. Anna Skřivánková, II.A – Voděnka studená
II. kategorie:
1. – 2. Kamila Kostovská, IV.B – Vrť sa děvča (P)
1. – 2. Mikoláš Zajac, IV.A – Stojí hruška
3. – 4. Šárka Levinská, IV.B – Ó hřebíčku zahradnický
3. – 4. Barbora Šrůtková, IV.A – Ó hřebíčku zahradnický
(P – postup do okresního kola)

18. únor 2010: Zimní víceboj žáků prvního stupně
Rychlost a šikovnost. To byly dvě hlavní přednosti našich
reprezentantů v Zimním víceboji, který se konal ve čtvrtek 18.
února 2010 ve velké tělocvičně. Jednalo se o další meziškolní
klání započítávané do Grand Prix prvního stupně.
Z každého ročníku soutěžilo jedno smíšené družstvo – dvě dívky
a dva chlapci. Děti z 1. a 2. třídy
soutěžily v člunkovém běhu a
skoku z místa, 3. až 5. ročník
absolvoval navíc ještě přeskok švihadla v časovém limitu jedné
minuty.
V hodnocení jednotlivců jsme nakonec získali šest prvních míst.
Nejvíce se dařilo Danielu Špinlerovi z V.A, který ve své
kategorii vyhrál jak člunkový běh, tak skok z místa. Celkově

naše škola obsadila 1. místo, když triumfovala ve všech ročnících kromě třetího. Naše
poděkování patřilo všem závodníkům, kteří se na tomto úspěchu podíleli.
Naši školu reprezentovali:
1. třída
Mesnerová Eliška
2. třída
Valentová Lucie
Čapková Anita
Hrušková Lenka
Pecháček Jiří
Nývlt Matyáš
Staník Martin
Luštinec Filip
3.třída

5.třída

Müllerová Barbora
Knížová Simona
Kábele Jakub
Doležal Pavel
Vodičková Eliška
Knížová kateřina
Špinler Daniel
Vlček Petr

4.třída

Davidová Veronika
Grundová Johana
Rychlík Petr
Zajac Mikoláš

19. únor 2010: Putovní výstava strašidýlek Vítězslavy Klimtové
Ztrácejí se vám doma ponožky? Chybí vždy jedna do páru?
Nemůžete najít klíče? Tak to vám doma řádí domácí strašidýlko
Zašupšák, jinak též přezdívaný Schovávač. S oblibou schovává
věci, které právě nutně potřebujete, a ohromně se baví tím, jak je
rozčileně hledáte. Toto všechno a spoustu
dalších zajímavostí ze života strašidel se naši
druháčci dozvěděli na výstavě loutek
výtvarnice Vítězslavy Klimtové. Pohled na
nejroztodivnější lesní skřítky, hejkaly a rusalky potěšil každého návštěvníka,
naše děti zvláště. Paní knihovnice Jana Šimková navíc dovedla o každém
strašidýlku velice poutavě a zasvěceně vyprávět, a tak si někteří teprve na
výstavě uvědomili, že jim doma řádí Spížník svižný nebo Škodolibka
domácí.
19. a 20. únor 2010: Stanovili jsme nový český rekord aneb Jak nám byla Sněžka malá
Za 24 hodin dokázalo 64 současných a bývalých žáků naší školy (včetně pana ředitele
Zakouřila a pana učitele Krále) naskákat do výšky 10 631,8 metru, čímž pokořilo Sněžku a
k tomu ještě Mt. Everest. Vše bylo schváleno zástupci Agentury Dobrý den z Pelhřimova a
rekord byl tudíž zapsán v knize českých rekordů.
Celá akce probíhala následovně:
• 16.45 - tělocvična připravena
• 17.20 - přijeli komisaři z Agentury Dobrý den
• 17.50 - pan ředitele uvítal účastníky
• 18.00 - pan ředitel svým skokem otevřel pokus o
stanovení rekordu
• 18.36 - přeskočili jsme Kunětickou horu (307 m)
• 18.52 - přeskočili jsme Říp (461 m)
• 19.07 - přeskočili jsme Bezděz (604 m)
• 19.39 - přeskočili jsme Žaltman (739 m)
• 19.52 - přeskočili jsme Milešovku (837 m)
• 20.13 - přeskočili jsme Ještěd (1012 m)

•
•
•
•
•
•
•
•
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20.25 - přeskočili jsme Velkou Deštnou (1115 m)
20.50 - přeskočili jsme Černou horu (1299 m)
21.15 - přeskočili jsme Praděd (1491 m)
21.30 - základní cíl splněn již po 3 h a 30 min,
SNĚŽKA (1602 m) POKOŘENA
22.33 - přeskočili jsme Ďumbier (2043 m)
23.50 - přeskočili jsme Gerlachovský štít (2655 m)
0.15 - přeskočili jsme Olymp (2917 m)
od 1.00 do 4.00 vyhlášena přestávka (naši reprezentanti hráli na ZOH hokej...)
6.20 - přeskočili jsme 4000 m
12.00 - přeskočili jsme 6500 m
18.00 - s napětím jsme čekali na ortel komisařů Agentury Dobrý
den a s jásotem přijali zprávu o překonání 10 631,8 m. Nejenže jsme
tedy překonali Sněžku, ale přidali jsme k ní ještě Mt. Everest.

Na vytvoření rekordu se podíleli tito současní a bývalí žáci naší školy:
• Arnošt Lukáš, Balcar Tomáš, Balcarová Kristýna, Beneš Lukáš,
Beránková Monika, Břicháček Patrik, Bušinský Marek, Buryšková
Eliška, Čapek Petr, Čudková Michaela, Drejsl Michal, Fejfar Jakub, Ferenc Filip,
Fingrová Karolína, Gottsteinová Sára, Grossmann Robin, Grundová Kamila,
Havelková Lucie, Hilsch Lukáš, Hofmanová Veronika, Jánský Jan, Jursíková
Kateřina, Kadrmasová Nicol, Křížová Dominika, Křížová Nikola, Kubiček Martin,
Kubičková Markéta, Kunc Filip, Kuncová Nikola, Lautsch Jakub, Levinský Vojtěch,
Machová Jana, Machová Kristýna, Marešová Patricie, Mihalo Jan, Mjartan Lukáš,
Mjartanová Dominika, Nývlt Martin, Nývltová Denisa, Paťha Martin, Paťha Tomáš,
Podolník Martin, Potoček Aleš, Rychlík Dominik, Skřivánek Jakub, Souček Daniel,
Souček Jakub, Souček Michal, Ševcová Michaela, Ševčík Pavel, Šimek Tomáš,
Šrejber Pavel, Štěpánský Lukas, Švorčík Dominik, Trapl Patrik, Valentová Nikola,
Vlček Lukáš, Vodák Petr, Wajsar David, Weissová Marcela, Zákravský Jiří, Záliš
Ladislav a Zvara Ondřej.
Akci sponzorovali:
• M&T Ivo Ulich, dveřní a okenní kování
• Autoservis, pneuservis Chmelík Milan, Trutnov
• Pekárna Lično
• Cukrárna Letohrad
• a další čtyři, kteří si nepřejí být jmenováni
Mediální partneři akce:
• Televize JS
• Rádio Černá hora

Otevřený dopis zástupce ředitele Mgr. Martina Dytrycha, hlavního iniciátora a organizátora
celé akce, našim rekordmanům:
Do pátku jsem žil v přesvědčení, že až na výjimky máme ve škole
hodné, ochotné a pracovité žáky. Pocity z naší akce „Přeskočíme
Sněžku“ to ještě podtrhly tlustým fixem.
Když jsem pracoval na tomto nápadu, ptal jsem se sám sebe: „Kde
vezmeme tolik skokanů?“ A vy jste se zjevili v takovém počtu, že
jsem v to nevěřil ani ve snu.
Když jsem před dvěma týdny dotahoval organizační záležitosti, říkal
jsem si: „Budou kvůli mému praštěnému nápadu ochotni obětovat svůj
volný čas?“ A s otevřenou pusou jsem jen sledoval, jak se den ode dne
navyšuje kupa přihlášek.
Když jsem ze čtvrtka na pátek nemohl spát, opakoval jsem si: „Nebude z toho trapas? Vydrží skákat?“
A vy jste překonali i ty mé nejšílenější představy.
Kdybych měl v sobotu večer klobouk, tak ho před vámi smeknu, kleknu si na kolena a odprosím Boha,
že jsme vám nevěřil. Ale protože jsem ho neměl, nezbývá mi nic jiného než vám poděkovat alespoň
takto.
Děkuji tedy skokanům za skvělé výkony, při kterých si mnozí z vás sáhli doslova až na dno. Ať už jste
šesťáci či deváťáci, všichni jste teď zaslouženě držiteli českého rekordu. Působili jste jako dokonale
namazaný stroj, který by kterémukoliv soupeři nedal šanci. A překvapivě vás nevykolejil ani zájem
médií. I když se vám možná trochu klepala kolena, dávali jste rozhovory takovým deníkům jako třeba
Mladá fronta DNES s naprostým klidem. Těžko z vás někoho vyzdvihovat, ale myslím, že by si to
zasluhovali naši elitní skokané. Moniko Beránková, Lukáši Beneši, Patriku Břicháčku, Michale
Drejsle, Martine Paťho, Aleši Potočku a Ondro Zvaro, ten závěrečný potlesk byl pro určen jen a jen
vám. To, co jste předváděli především v posledních hodinách bylo snad z jiného světa...
Děkuji také pomocníkům, kteří hodiny a hodiny dělali čárečky, upravovali doskočiště a nasazovali
zpátky laťku.
Děkuji samozřejmě i všem pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům školy, kteří vám vytvořili
skvělé zázemí.
Všichni do jednoho jste byli fantastičtí. Na závěr snad bez komentáře slova jednoho reportéra: „Kde
jste si vypěstovali tak fantastické žáky a zaměstnance?

Napsali o našem rekordu:
• Vytvoření nového rekordu sledovali redaktoři Televize
JS, Trutnovinek, Krkonošského deníku, MF Dnes a
desítky rádií. Vybrali jsme tyto ukázky:
• Trutnovinky:
DĚTI PŘESKOČILY SNĚŽKU I MOUNT EVEREST
DOHROMADY
Během akce Přeskočíme Sněžku? vytvořily děti ze
Základní školy Bratří Čapků v Úpici za noc a den český rekord ve skocích do výšky,
kdy se jejich výkony sčítaly. Vytčená meta se nakonec ukázala jako příliš nízká.
"Sněžku se nám podařilo zdolat už po třech hodinách a 30 minutách a během dalších
několika hodin jsme ji přeskočili podruhé," uvedl učitel Martin Dytrych. Konečný
výsledek potvrzený agenturou Dobrý den z Pelhřimova činil neuvěřitelných 10 631,8
metru, což je víc než nejvyšší česká hora a nejvyšší vrchol světa dohromady. Rekord
vznikl v tělocvičně školy, zúčastnilo se jej 64 dětí včetně několika bývalých žáků.
• Týden.cz:
DÁ SE PŘESKOČIT NEJVYŠŠÍ ČESKÁ HORA?
Dá se přeskočit nejvyšší česká hora? Děti ze Základní školy Bratří Čapků v Úpici na
Trutnovsku to společně dokázaly. Během akce Přeskočíme Sněžku? vytvořily za noc a
den český rekord ve skocích do výšky, kdy se jejich výkony sčítaly.

•

„Vytčená meta se nakonec ukázala jako příliš nízká,“ řekl jeden z organizátorů
recesistické akce, učitel matematiky Martin Dytrych. „Sněžku se nám podařilo zdolat
už po třech hodinách a 30 minutách a během dalších několika hodin jsme ji přeskočili
podruhé,“ uvedl Dytrych.
Konečný výsledek potvrzený agenturou Dobrý den z Pelhřimova činil neuvěřitelných
10 631,8 metru, což je víc než nejvyšší česká hora a nejvyšší vrchol světa dohromady.
Rekord vznikl v tělocvičně školy, zúčastnilo se jej 64 dětí včetně několika bývalých
žáků, nyní středoškoláků, část z nich se starala i o zázemí a organizaci akce. Menší
zdolávaly výšku 80 centimetrů, větší 100 nebo 120 centimetrů, mezi dvěma stojany s
laťkami bylo umístěno rozsáhlé společné doskočiště. Skokani byli rozděleni do šesti
skupin, které se střídaly, jediná pauza byla v noci kvůli sledování hokejového zápasu.
„To se nám ale vymstilo, při sezení u televize jim ztuhly svaly a horkotěžko se do rána
rozhýbávali,“ líčil průběh rekordu učitel.
Rádia:
Náš pokus o stanovení rekordu sledovalo více než 10 rádií, např. Rádio Černá hora,
Rádio Magic, Rádio OK, Český rozhlas.

BŘEZEN

1. březen 2010: Olympijská tipovací soutěž
Zimní olympijské hry v kanadském Vancouveru byly pro mnohé spojeny nejen se sledováním
sportovních přenosů a fanděním, ale i se sázkami a tipováním výsledků. U nás se sice
nesázely peníze, ale zato se hojně tipovalo. Vítězem celé soutěže se možná tak trochu
nečekaně stal Jan Jánský, kterému k jeho úspěchu dopomohly tři přesně trefené výsledky
hokejových utkání.
Vítězové soutěže:
1. Jan Jánský (IX.A), 42 b.
2. Martin Kubiček (VII.A), 37 b.
3. Mikoláš Zajac (IV.A), 31 b.
1. březen 2010: Den ve středověkém městě v 7. třídách
Na první poprázdninové vyučování 1. března
2010 jsme pro žáky 7. tříd nepřipravili klasický
pondělní rozvrh, nýbrž akci nazvanou „Den ve
středověkém městě“.
Den byl rozdělen do tří bloků: V prvním si naši
sedmáci zahráli na středověké lokátory a za
pomoci předtištěných obrázků staveb vytvářeli
vlastní město. Podle dobových zvyklostí, se
kterými se seznámili již dříve v hodinách dějepisu, a částečně i podle vlastní fantazie vytvářeli
náměstí a ulice, městské hradby i okolní krajinu.
Blok číslo dvě byl vyhrazen pro pojmenování města, vytvoření jeho erbu a sepsání pověsti o
jeho vzniku formou gotického rukopisu.
Poslední část dne děti asi zaujala nejvíce, neboť se díky panu Danielu Richterovi z dohalické
společnosti Dějeprava mohly seznámit s každodenním životem obyvatel českého království v
době posledních Přemyslovců. Ve třídě se při poutavé besedě objevili zemědělec i selka,
šlechtic z doby míru i rytíř v plné zbroji. Žáci si kromě vyzkoušení bohatého souboru replik
dobových oděvů mohli potěžkat meč, prohlédnout dýky a nože, zkusit boj s kopím,
navléknout různé „chrániče“ používané v boji, zacinkat pražskými groši, obdivovat pohár z
tzv. lesního skla i cínové, keramické a dřevěné nádobí.
Zbylý čas jsme ještě využili k žonglování s míčky, ke hře v kostky, skládání pyramidy
středověké městské společnosti a zahráli jsme si i na slepce, jejichž úkolem bylo poznat, jaké
zboží se prodávalo na středověkém trhu.
Doufáme, že se sedmákům akce líbila, pobavila je i poučila a že si uvědomili, jak šikovní a
vynalézaví naši předkové byli, jak si vážili své práce i jak odlišné bylo postavení šlechty a
poddaných, bohatých patricijů a chudých rolníků či tovaryšů.
3. březen 2010: Okrskové kolo v basketbalu 2010
Celoroční soutěž Grand Prix pokračovala ve středu 3. března
2010 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 změřili své síly chlapci. První dva zápasy naši
reprezentanti prohráli vlastní vinou, neboť nedodrželi taktické
pokyny. Ze svých chyb se však poučili a v následných dvou

zápasech podali viditelně lepší výkon. Po dvou prohrách a dvou výhrách obsadili třetí místo.
Odpoledne přišly na řadu dívky. I přes bojovný výkon nestačily na pozdější vítězky ze Rtyně
v Podkrkonoší a na hráčky Gymnázia Úpice, zbylé dva zápasy však dovedly do vítězného
konce. V konečném součtu se děvčata, stejně jako chlapci, umístila na třetím místě. Všem
reprezentantům patřilo poděkování za snahu a pěkný výkon.
4. březen 2010: Další zpívání našeho sborečku
Ve středu 4. března 2010 zavítal náš školní sboreček vedený Mgr. Radkou Řehákovou na
posezení bývalých zaměstnanců úpických škol. Ve Vinárně U Čepelků se prezentoval zhruba
dvacetiminutovým vystoupením, v rámci něhož zazpíval pět písniček a odrecitoval několik
básniček. „Tři oříšky“, „Jaro“, „Pasu, pasu písničky“ a další skladby určitě seniory potěšily. A
když k tomu přibyl ještě školní časopis a přáníčko ke Dni učitelů, neubránili se mnozí dojetí.
Naše zpěváčky vyprovodil zasloužený potlesk. Na památku si navíc každý z nich odnášel
pexeso s pohádkovými postavičkami.
6. březen 2010: A zase jsme zpívali...
V sobotu 6. března 2010 zpívaly děti z našeho sborečku za
doprovodu Mgr. Radky Řehákové v sále nad Tomanem u
příležitosti oslav MDŽ. Sál byl nabitý k prasknutí a dětské
zpívání se určitě líbilo, čemuž nasvědčoval veliký potlesk za
každou písničkou. Na konci vystoupení dostal každý sladkou
čokoládu a s příjemným pocitem u srdíčka odcházel domů.

9. březen 2010: Smíšené družstvo žáků ze 2. a 3. tříd opět ovládlo okrsek ve vybíjené
Dvanáct dívek a chlapců ze 2. a 3. ročníku nedalo svým
soupeřům v okrskovém kole ve vybíjené šanci. Hnáni touhou po
vítězství v prvním zápase doslova smetli ZŠ Malé Svatoňovice
14:0. A i když zápasy proti Rtyni a Lánům již nebyly tak
jednoduché, přesto je zvládli a oba vyhráli 8:6. K našemu
smíšenému družstvu tak odevšad směřovala slova uznání za zisk
prvního místa i za sehranost a bojovného ducha.
Naši školu vzorně reprezentovali:
Renata Galuščáková, Jakub Hron, Kamila Gottsteinová, Jakub Kábele, Simona
Knížová, Vendula Korubová, Martin Kroužel, Kamila Kuldová, David Nývlt, Vít
Pulchart, Samuel Pumpa, Eliška Žlůvová
10. březen 2010: Naši recitátoři opět zazářili v okresním kole
Ve středu 10. března 2010 se v Trutnově konalo okresní kolo v recitaci pro 1. a 2. kategorii.
Už potřetí za sebou v něm byli naši žáci velice úspěšní. Velkou radost nám udělali Matyáš
Nývlt ze II.B a stejně jako loni Veronika Davidová ze IV.B – oba postoupili do krajského
kola v Hradci Králové. Matyáš s vtipnou básničkou Miloše Kratochvíla Počítání do čtyř a
Veronika s veselou prózou Vojtěcha Steklače Inspektor.
10. březen 2010: Zapojili jsme se do projektu „Ovoce do škol“
I naše škola se zapojila do projektu Ovoce do škol, který je určen pro žáky prvních až pátých
ročníků základních škol. Děti budou dostávat zdarma čerstvé ovoce a zeleninu, popřípadě
balené čerstvé ovoce a zeleninu, pokud bude bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli a sladidel
a dále balené ovocné a zeleninové šťávy, pokud neobsahují zmíněné přísady ani konzervanty.

Cílem projektu je podpořit změnu stravovacích návyků dětí, zvýšit u nich spotřebu ovoce a
zeleniny a následně tak přispět ke snižování dětské obezity.
Četnost dodávek bude záviset na celkovém počtu přihlášených dětí. Koordinátorkou projektu
na naší škole je paní učitelka Marie Hubálovská.

11. březen 2010: Putovní pohár ve vybíjené družstev žáků 4. a 5. tříd je opět náš
Okrskové turnaje ve vybíjené mají v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků
již bohatou tradici. V úterý 11. března 2010 se zde konal
turnaj chlapeckých a dívčích družstev 4. a 5. tříd. Kdo se přišel
podívat, byl překvapen, jak se našim hra dařila a jaké výborné
výkony hráči podávali. Chlapci obhájili loňské prvenství a
získali putovní pohár, děvčata obsadila krásné 2. místo.
Nejlepšími hráči chlapců byli Petr Vlček a Radek Dufka, z
děvčat nejlépe hrály Kamila Šlechtová, Eva Ferencová a Tereza
Jareišová. Všem našim hráčům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Reprezentovali nás:
• Družstvo chlapců: Petr Kábele, Petr Vlček, Martin
Lacko, Daniel Špinler, Tomáš Reichert, Lukáš Aman,
Petr Rychlík, Radek Dufka, Vojtěch Kubec, Mikoláš
Zajac, Jan Jareiš
• Družstvo dívek: Diana Neureiterová, Kateřina Knížová,
Karolína Polcová, Andrea Pátrová, Veronika Davidová,
Kamila Šlechtová, Eva Ferencová, Tereza Jareišová,
Nikola Mlčáková, Johana Grundová, Šárka Winklerová,
Šárka Levinská

12. březen 2010: Výstava drobného zvířectva
Druhý víkend v březnu opět ožil areál na Podrači. Konala se zde
tradiční výstava drobného zvířectva. V pátek 12. března 2010
výstavu navštívili i děti ze školní družiny.
Děti nebyly tentokrát jen ve funkci pozorovatelů, ale zapojily se
i do hodnocení v soutěži o nejlepšího holuba, slepici a kachnu.
Každý hned u vstupu obdržel hlasovací lístky, které během
prohlídky vyplnil a hodil do zapečetěné krabice. Proti
předchozím výstavám pořadatelé upustili od tomboly, děti si
však mohly zakoupit drobné sladkosti.
Závěr naší návštěvy obstaralo společné fotografování dětí s předsedou místního spolku
chovatelů Miloslavem Hertlem.
Poděkování patří nejen dětem za vzorné chování, ale také Otakaru Bártovi z V.A, který se ujal
role průvodce.

15. březen 2010: Školní kolo Fyzikální olympiády
V průběhu měsíců listopadu až března 2010 proběhlo na naší škole školní kolo Fyzikální
olympiády. V kategorii F se úspěšným řešitelem (podmínka odevzdání alespoň 4 úloh s
minimálním ohodnocením 5 bodů) stala pouze Michaela Ševcová z VIII.A. Poděkování za
snahu patří také Nikole Valentové (VIII.A). V kategorii E byla jedinou řešitelkou Dominika
Mjartanová (IX.A), které k získání titulu úspěšného řešitele chybělo jen několik bodů.

16. březen 2010: Jarní akademie
Kalendářní jaro sice mělo být už za dveřmi, ale plno sněhu a
studený vítr tomu letos zatím nenasvědčovaly. A tak snad aspoň
trochu sluníčkové nálady přinesla divákům Jarní akademie
v divadle Aloise Jiráska, kterou na úterý 16. března 2010
připravili převážně žáci 1. stupně naší školy. Na jevišti se
střídaly tanečky s pásmy básniček a písniček v podání našich
nejmenších, ale diváci mohli také slyšet šikovné budoucí
hudebníky a recitátory nebo se zaposlouchat do
Svěrákovy
minioperky
Červená
karkulka.
Čtvrťáci
publikum
na originální přehlídce seznámili s nejnovějšími módními trendy a členové
dramatického kroužku 2. stupně zahráli pro nejmenší pohádku O zatoulaném
koťátku. Celá akademie tradičně vyvrcholila vystoupením pěveckého
sborečku nejmladších žáčků. Akci zorganizovala paní Věra Páslerová,
jednotlivá vystoupení se svými žáčky secvičily paní učitelky z prvního
stupně a paní učitelka Báčová, vedoucí dramatického kroužku.
16. březen 2010: 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.
Doprovodnou akcí této sbírky byla i výtvarná soutěž „Kůň terapeut“, ve které nás zastupovala
Lucie Havelková z IX.A.
Vlastní sbírka proběhla formou prodeje knižních záložek s obrázky koní. Zakoupením těchto
předmětů přispěla řada žáků i učitelů naší školy k záchraně koní a posloužili tím dobré věci. A
kolik že jsme nakonec vybrali? Na konto veřejné sbírky bylo zasláno 720,- Kč. Všem
dobrovolným „dárcům“ náleží srdečný dík, stejně jako Ing. Jaromíru Beránkovi,
koordinátorovi celé akce. Věříme, že tuto částku příští rok překonáme.
17. březen 2010: IV. ročník Mistrovství Úpice v SUDOKU
Středeční odpoledne bylo v naší škole vyhrazeno řešitelům sudoku. Právě na 17. březen 2010
byl totiž naplánován IV. ročník neoficiálního mistrovství Úpice v této hře. Celkem 26
účastníků bylo rozděleno do tří kategorií: žáci 1. stupně, žáci 2. stupně a starší mládež či
dospělí. Každá kategorie obdržela dvě zadání, přičemž to druhé bylo trochu složitější než
první. Výsledný čas byl získán sečtením časů z obou kol. Pokud někdo sudoku nevyluštil či
odevzdal nesprávné řešení, bylo mu za toto kolo automaticky započítáno 20 minut.
Mezi žáky 1. stupně celkem jasně zvítězil Petr Rychlík. „Dospělé“ kategorii již potřetí za
sebou kralovala Anna Martincová. Blízko titulu mezi žáky 2. stupně byla i její stejnojmenná
dcera. Nakonec však pouze zopakovala loňské druhé místo. Letošnímu vítězi, Lukáši Vlčkovi
z IX.A, ale podlehla o pouhé 3 sekundy.
Nejlepší z 1. kategorie (žáci 1. stupně):
1. Petr Rychlík 2 min 31 s
2. Lukáš Čudka 3 min 42 s
3. Kateřina Knížová 21 min 13 s
Nejlepší z 2. kategorie (žáci 2. stupně):
1. Lukáš Vlček 3 min 53 s
2. Anna Martincová 3 min 56 s
3. Kristýna Farská 23 min 07 s

Nejlepší z 3. kategorie (starší mládež a dospělí):
1. Anna Martincová 5 min 19 s
2. Josef Rychnovský 8 min 49 s
3. Martin Kníže 12 min 15 s

17. březen 2010: Vítězství Radima Kejzlara v okresním kole zeměpisné olympiády
Výborného výsledku dosáhl Radim Kejzlar ze VI.A v rámci Zeměpisné
olympiády. V jejím okresním kole, které se konalo 17. března 2010 ve
Dvoře Králové nad Labem, nedal konkurenci žádnou šanci a s přehledem
zvítězil. Jeho suverenitu podtrhuje náskok 20 bodů na druhou v pořadí.
Radim samozřejmě postoupil do krajského kola. Děkujeme za vzornou
reprezentaci.

17. a 18. březen 2010: Vystoupení našeho sborečku neustále přibývají
V týdnu od 15. do 19. března 2010 se zpěváčci našeho
sborečku zúčastnili hned dvou kulturních vystoupení – 17.
března v obřadní síni MěÚ při vyhlašování kulturních
osobností města Úpice a 18. března zazpívali na vernisáži
Jarní výstavy v městském muzeu. Obě vystoupení se líbila,
a tak děti jako vždy dostaly plno sladkostí. V poslední
době našich vystoupení stále přibývá, z čehož soudíme, že
se zpívání líbí, a tak nezbývá, než dětem a paní učitelce
Řehákové moc poděkovat za jejich nadšení a elán, s kterým přistupují ke své práci, a
samozřejmě i rodičům za trpělivost a pochopení.
18. březen 2010: Vyřádili jsme se na nafukovacím skákacím koberci
Učitelé tělesné výchovy byli opět potěšeni nabídkou TJ Sokol
Úpice na zapůjčení nafukovacího koberce pro žáky naší školy.
Ve čtvrtek 18. března 2010 připravili cvičitelé pan Martin Just a
paní Lenka Machová nafukovací koberec do tělocvičny. Pod
odborným vedením obou cvičitelů se v hodinách tělesné
výchovy na koberci vystřídali všichni žáci 1. stupně. O
přestávkách využili tuto nabídku i žáci 2. stupně. Všichni
odcházeli z tělocvičny velmi spokojeni.
23. březen 2010: Okrskové kolo v přehazované
Středa 23. března 2010 se opět nesla ve znamení sportu. V naší
tělocvičně se uskutečnilo tradiční okrskové kolo v přehazované
– hře pod vysokou sítí, jež je svými pravidly velice podobná
volejbalu.
Dopoledne změřily své síly dívky. Až na žákyně z Malých
Svatoňovic byla družstva velmi vyrovnaná, proto o konečném
výsledku vždy rozhodoval větší či menší počet nevynucených
chyb. V pozadí s báječnou diváckou kulisou se naše děvčata
zápas od zápasu zlepšovala. Po úvodních dvou remízách s pozdějšími vítězkami z Malých
Svatoňovic sice prohrála, ale ze hřiště odcházela se ctí, neboť předvedený výkon byl

jednoznačně jejich nejlepší z celého turnaje. Výhra nad Lány už
jen potvrdila celkové třetí místo.
Odpoledne patřilo chlapcům, kteří do turnaje vstoupili, stejně
jako dívky, dvěma remízami. Ani chlapcům nelze upřít snahu,
přesto následné dva zápasy s Lány a Rtyní prohráli. Při shodném
počtu bodů tří týmů nakonec musela o konečném pořadí
rozhodnout další kritéria, která chlapce odsunula na poslední
páté místo.
24. březen 2010: Velikonoční tvořeníčko – 3. dílna pro rodiče s dětmi
Již potřetí v tomto školním roce, po dýňáčcích a vánoční dílně, se v jídelně
naší školy sešlo na sto zájemců o ruční práce. První jarní středu odpoledne,
kdy sluníčko lákalo ven, si několik desítek maminek, babiček a tatínků
dokázalo najít čas na své zvídavé ratolesti a spolu s nimi si vytvořit
velikonoční zápich, slepičku či kornout, ozdobit perníček nebo vajíčko.
Dokonce měli možnost naučit se plést pomlázku z osmi až devíti proutků.
Dobrou náladu všech malých i velkých umocňovaly písničky z pohádek, pří
kterých se dětem nejen dobře pracovalo, ale i zpívalo a nechtělo ani
odcházet. A tak, po dvouhodinovém pracovním maratonu, nezbylo než práci ukončit pro
nedostatek dalšího materiálu. Odměnou všem byla, kromě zaslouženého
lízátka, spousta zdařilých výrobků a pocit z dobře vykonané práce.
Poděkování patří všem, kdo se na hladkém průběhu velikonoční dílny
podíleli – učitelkám a vychovatelkám z 1. stupně, paní Holmanové, paní
Voleské a panu učiteli Královi. Pochvalu zaslouží také „parlamenťáci“ z 2.
stupně za ochotnou pomoc při organizaci a hezký přístup k mladším
kamarádům.
27. březen 2010: XX. ročník Úpické laťky
Pět týdnů po stanovení čtyřiadvacetihodinového rekordu v překonávání laťky opět žila naše
tělocvična skokem vysokým. Na sobotu 27. března 2010 byl totiž pro výškaře připraven
jubilejní XX. ročník Úpické laťky. Mítink pořádaný ZŠ Úpice – Lány, ZŠ Bratří Čapků a
Gymnáziem a SOŠ Úpice znovu nezklamal. Jako vždy přilákal desítky skokanů a skokanek ze
širokého okolí. A i letos se bylo na co dívat.
Škoda jen, že naše reprezentace utrpěla velké ztráty. Ze soupisky vypadli nadějní skokani,
kteří reprezentovali místní TJ Sokol na župním přeboru, a tak trochu čáru přes rozpočet nám
udělal i ples ZUŠ A. M. Buxton. I přes to všechno se naši reprezentanti snažili.
Nejhodnotnějších umístění dosáhli žáci VI.A Eliška Buryšková (5. místo) a Nicol
Kadrmasová (6. místo) v kategorii mladších žákyň a Vojtěch Levinský (8. – 9. místo)
v kategorii mladších žáků.
31. březen 2010: Celoškolní projekt „Já, ty, my, oni“
Celoškolní projekt „Já, ty, my, oni“ je v naší škole vždy na programu den před vánočními
besídkami. Prosincová chřipková epidemie nám však veškeré plány zhatila. Proto jsme se
k tomuto programu vrátili těsně před velikonočními prázdninami.
Ve středu 31. března 2010 se tak žáci naší školy rozdělili dle svého věku a plnili úkoly
v rámci takzvaných průřezových témat. Nejmladší školáci tak prošli sebepoznáním a
poznáním druhých.
Páťáci až sedmáci doslova rozebrali Evropskou unii. Žáci osmého ročníku si nanečisto
vyzkoušeli komunální volby včetně sestavování vládních koalic a deváťáci se vydali na cestu

od diktatury k demokracii. Celý den proběhl bez problémů a doufáme, že každému
účastníkovi něco užitečného přinesl.
31. březen 2010: Představení pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou
Žáci IV.A navštívili v rámci projektu „Já, ty, my, oni“ Dům s pečovatelskou službou a
úpickým seniorům se představili s operkou Karkulka. A jak tenhle nápad vznikl?
Snad každý zná pohádku O Červené Karkulce, ale málokdo ji slyšel jako operku pánů
Svěráka a Uhlíře. Nápad paní učitelky Řehákové nacvičit ji se žáky IV.A při hodinách
hudební výchovy děti s nadšením uvítaly, a tak stačilo doladit s pomocí ochotné a nápadité
maminky jednoho ze žáků, paní Holmanové, ostatních rodičů a třídní paní učitelky Mikešové
několik rekvizit a kostýmů. Po premiéře zhruba patnáctiminutového představení na školní
akademii se malí herci rozhodli potěšit i naše seniory v Domě s pečovatelskou službou, které
kvůli chřipkovým prázdninám neměli možnost navštívit před Vánoci. Poslední březnové
dopoledne se rozezněl společenský sál pečovatelského domu dětským zpěvem a několik
desítek babiček a dědečků se mohlo ve vzpomínkách vrátit do dětství. Snad se nám podařilo
na chvíli zastavit čas a potěšit je. Herecké i pěvecké výkony malých aktérů byly úžasné.
31. březen 2010: Velikonoce u Studánky
Poslední den před velikonočními prázdninami,
ve středu 31. března 2010, navštívila školní
družina veřejností velmi oblíbenou výstavu
„Velikonoce
u
Studánky“
v Malých
Svatoňovicích.
Děti zhlédly různými technikami zdobené
kraslice, beránky různých velikostí, slaměné
dekorace, staročeské jidáše a další věci, které
jsou spjaty s Velikonocemi. V místním krámečku si zakoupily perníčky, pomlázky či zdobené
kraslice.
Vzhledem k nepříznivému počasí vynechaly každoroční návštěvu studánky s léčivou vodou.
Celé zmoklé a plné zážitků nastoupily do autobusu a už se těšily na prázdniny.
31. březen 2010: Okresní kolo Fyzikální olympiády
Ve středu 31. března 2010 se ve Dvoře Králové nad Labem konalo okresní kolo Fyzikální
olympiády. Naši školu reprezentovala v kategorii F (8. ročník) Michaela Ševcová z VIII.A.
Jejím úkolem bylo vyřešit čtyři fyzikální úlohy. Umístila se na pěkném sedmém místě.

DUBEN

6. duben 2010: Soutěž v překládání papíru A4 pro žáky 2. stupně
V pondělí 6. dubna 2010 byla na druhém stupni uskutečněna soutěž v překládání papíru A4.
Celou organizaci měli na starosti žáci předmětu týmová práce Marcela Weissová, Vendula
Kaválková, Eva Rybeková a Petr Žižka z IX.A. Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií.
Pro stanovení výsledného pořadí měl největší váhu počet přeložení, až poté dosažený čas.
Nejlepšího výkonu nakonec dosáhla jedna z organizátorek, Vendula Kaválková. Papír
formátu A4 se jí podařilo přeložit šestkrát a navíc ve výborném čase 9,3 sekundy. Světovému
rekordu, kterým je desetinásobné přeložení, jsme se tedy moc nepřiblížili. Snad příště...
7. duben 2010: Projekt III.A „Etapy v životě člověka“
Ve středu 7. dubna 2010 si žáčci III.A udělali krásný den. Do
přišla k nim vzácná návštěva. Matýsek Kulda, kterému je 10
měsíců, Matýsek Klíma, kterému jsou dva roky, a jejich
maminky. Bylo moc hezké pozorovat rozdíly mezi chlapci.
Jeden byl batole, ještě neuměl chodit, všechno strkal do pusy, a
tak zjišťoval, co to je. Druhý už běhal, všechno musel
prozkoumat, vyzkoušet a nejlépe rozmontovat. Se zájmem si
prohlížel knížky se zvířátky a uměl jejich zvuky.
A to byl také cíl našeho pozorování. Uvědomit si, že každé období lidského života je něčím
zvláštní a ojedinělé. Maminky ochotně odpovídaly na otázky třeťáků, přinesly ukázat i dětské
hygienické potřeby. Malého Matýska všichni společně přebalili.
Starší Matěj se zapojil i do zpívání a vytleskávání písniček. Oba
chlapci byli neuvěřitelně hodní.
Zbytek vyučování si děti povídaly o lidském těle – o kostře, o
svalech a o vnitřních orgánech. Mnohé si i na vlastním těle
„prozkoumaly“, ukázaly a nahmataly. Byl to velice zajímavý a
poučný den.
7. duben 2010: Okresní kolo Matematické olympiády
V okresním kole Matematické olympiády reprezentovala naši školu Michaela Ševcová z
VIII.A, která zde vybojovala slušné 10. místo, když za sebou nechala například čtyři studenty
Gymnázia Trutnov.
8. duben 2010: Zlato chlapců v okrskovém kole ve vybíjené 6. tříd
Po více než měsíci se ve čtvrtek 8. dubna 2010 v naší tělocvičně
konal další turnaj ve vybíjené – tentokrát děvčat a chlapců ze
šestého ročníku.
Vzhledem k malému počtu dívek nastupovala naše škola do
každého zápasu již s handicapem dvou vybitých hráček.
Hlavním problémem se však ukázala nepozornost děvčat,
neschopnost přehodit hřiště a pořádně si nahrát. Reprezentantky
lze pochválit snad jen za dobrý pohyb po hřišti. Prohry ve všech
zápasech znamenaly pro naše družstvo konečné poslední páté místo.
Ještě že máme chlapce. Srdíčko každého sportovce zaplesalo, přišel-li se
podívat do tělocvičny odpoledne. „Blahováci“ nedali žádnému soupeři šanci.
Po vynikajícím výkonu suverénně zvítězili a stali se tak přeborníky okrsku
Úpice. Nutno dodat, že chlapci museli nastoupit bez jedné z největších opor
Ládi Záliše, který se několik dní před turnajem nepříjemně zranil. Doufejme,
že se naši reprezentanti neztratí ani v okresním kole v Trutnově, které je
ještě v dubnu čeká.

8. duben 2010: Okrskové kolo v piškvorkách
Čtvrtek 8. duben 2010 byl ve znamení meziškolního klání ve
stále oblíbených piškvorkách, v němž nás reprezentovaly
vybrané děti z prvního stupně. Pořadatelem okrskového kola v
této disciplíně byla ZŠ Úpice – Lány. Soutěžilo se ve třech
kategoriích: 1. až 3. třídy, 4. třída a 5. třída.
Ani tentokrát se mezi soupeři ze čtyř škol naši reprezentanti
neztratili. Největšího úspěchu dosáhlo kvarteto ze IV.A ve
složení Petr Rychlík, Vojtěch Kubec, Jan Jareiš a Tereza
Jareišová, které svoji kategorii vyhrálo. Z jednotlivců musíme vyzdvihnout především výkon
Petra Rychlíka, jenž svým soupeřům nedal žádnou šanci.
Celkově se naše škola umístila na třetím místě, což ale nemá zásadní vliv na průběžné první
místo v dosavadním hodnocení Grand Prix. Všem reprezentantům děkujeme za účast a
předvedenou hru.
Naši školu reprezentovali:
• Kategorie 1. až 3. tříd: Komůrková Veronika,
Galuščáková Renata, Knížová Simona, Nývlt David
• Kategorie 4. tříd: Rychlík Petr, Kubec Vojtěch, Jareiš
Jan, Jareišová Tereza
• Kategorie 5. tříd: Pátrová Andrea, Vodičková Eliška,
Knížová Kateřina, Lacko Martin

12. duben: Soutěž „Překážková dráha“
V pořadí druhou soutěží, kterou připravili deváťáci pro své
mladší spolužáky, byla překážková dráha. Přeběhnutí lavičky,
přeskákání překážek, kotrmelec, přeskákání překážek, podlezení
překážky a závěrečný slalom, to byla dráha určená pro žáky 1.
stupně.
Z dívek ji nejrychleji zvládla Renata Galuščáková, mezi chlapci
byl suverénně nejlepším Radek Dufka. Ani ostatní se však
nenechali zahanbit a až na naprosté výjimky absolvovali
překážkovou dráhu bez připomínek pořadatelů. Tři nejlepší „překážkáři“ z každé kategorie
obdrželi diplom a sladkou odměnu.

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

13. duben 2010: Blahovecké hry
Opět po roce se v úterý 13. dubna 2010 žáci 1. stupně sešli ve velké
tělocvičně na tradičních Blahoveckých hrách. Tyto hry jsou v podstatě
završením celoročního tréninku čtyř disciplín – šplhu, hodu plným míčem,
člunkového běhu a skoku z místa. Každou třídu
reprezentuje čtyřčlenné družstvo nejzdatnějších chlapců a
dívek a to soutěží se svými spolužáky z paralelní třídy.
Všichni soutěžící byli bouřlivě povzbuzováni svými
kamarády v roli diváků, takže není divu, že si mnoho
závodníků zlepšilo osobní rekord. Motivačně určitě působilo i natáčení
Televize JS.
Lucka Valentová ze II.A letos překonala dva
roky starý rekord Elišky Vodičkové, když dosáhla ve své
kategorii 69 bodů! Pochvalu zaslouží i Radek Dufka z V.A,
jemuž chyběl k překonání rekordu pouhý jediný bod.
Na závěr byli nejzdatnější závodníci odměněni diplomy a
čokoládovými medailemi, ostatní účastníci si odnesli drobnosti v
podobě ořezávátek a tužek.
Nejlepší účastníci Blahoveckých her:
• 1. třída, chlapci:
• 3. třída, děvčata:
1. Staník Martin (I.A) 61 b.
1. Galuščáková Renata (III.A) 58 b.
2. Pecháček Jiří (I.A) 59 b.
2. Kuldová Kamila (III.A) 48 b.
3. Buryšek Matěj (I.A) 57 b.
3. Čudková Andrea (III.A) 46 b.
• 1. třída, děvčata:
• 4. třída, chlapci:
1. Čapková Anita (I.A) 57 b.
1. Dufka Radek (IV.A) 64 b.
2. Čiháková Veronika(I.A) 56 b.
2. – 3. Rychlík Petr (IV.A) 49 b.
3. Krouželová Eva (I.A) 54 b.
Zajac Mikoláš (IV.A) 49 b.
• 2. třídy, chlapci:
• 4. třída, děvčata:
1. – 2. Endlich Dominik (II.A) 61 b.
1. Šlechtová Kamila (IV.B) 52 b.
Nývlt Matyáš (II.B) 61 b.
2. Grundová Johana (IV.B) 47 b.
3. Luštinec Filip (II.A) 58 b.
3. – 4. Jareišová Ter. (IV.A) 36 b.
Ferencová Eva (IV.A) 36 b.
• 2. třídy, děvčata:
1. Valentová Lucie (II.A) 69 b.
• 5. třída, chlapci:
2. Řeháková Anna Mar. (II.B) 56 b.
1. Špinler Daniel (V.A) 61 b.
3. Dufková Adriana (II.A) 53 b.
2. Vlček Petr (V.A) 50 b.
3. Kábele Petr (V.A) 37 b.
• 3. třída, chlapci:
1. Nývlt David (III.A) 52 b.
• 5. třída, děvčata:
2. Kroužel Martin (III.A) 42 b.
1. Vodičková Eliška (V.A) 51 b.
3. Kábele Jakub (III.A) 37 b.
2. Knížová Kateřina (V.A) 39 b.
3. Polcová Karolína (V.A) 30 b.
13. duben 2010: Jeden bod dělil Radima Kejzlara od celostátního finále Zeměpisné
olympiády
Pouhý jeden jediný smůlovatý bod scházel Radimu Kejzlarovi, aby
v krajském kole Zeměpisné olympiády obsadil druhé místo. To by mu totiž
zajistilo postup do celostátního finále zeměpisné soutěže Eurorebus. I tak
jeho čtvrté místo patří mezi největší úspěchy naší školy ve vědomostních
soutěžích v posledních letech. Blahopřejeme a děkujeme za skvělou
reprezentaci.

od 14. dubna 2010: Plavu, plaveš, plaveme
Děti z prvních až třetích tříd se jako každoročně účastnili od dubna do června plaveckého
výcviku v trutnovském krytém bazénu. Většina z nich na lekce těšila, protože kromě nácviku
plaveckých stylů si také mohly ve vodě pod dozorem pozorných instruktorek zadovádět,
sklouznout se po skluzavkách nebo si zaskákat do vody. Některé děti překonaly samy sebe,
když se odvážily skočit z prkna na skokanské věži. Pro jiné byl úspěch ponořit do vody hlavu
nebo vylovit puk.
Po deseti lekcích všichni dostali „mokré“ vysvědčení, kde bylo napsáno, co všechno se
naučili, a jak moc se s vodou kamarádí.
16. a 17. duben 2010: Pohádkovo-filmová víkendovka
Dlouho plánované se stalo skutečností. Dětský parlament připravil pro děti ze 4. až 7. třídy
„Pohádkovo – filmovou víkendovku“, která se konala od pátku 16. dubna do soboty 17. dubna
2010. Proti jiným podobným akcím byl tentokrát počet účastníků dost nízký, ale o to lépe se
pracovalo.
Hned na úvod, v pátek večer, se děti losováním rozdělily do dvou skupin. Tak vzniklo
družstvo „VETERÁNI“ ve složení Tomáš Vrána, Marian Ferenc, Otakar Bárta, Nikola
Mlčáková a „RŮŽENKY“ Šárka Levinská, Lucie Pospíšilová, Diana Neureiterová a Katka
Knížová.
Prvním úkolem obou skupin bylo napsat pravidla chování víkendovky a prezentovat je.
Následovalo poznávání filmových postav a doplňování názvů filmů, seriálů a pohádek. Večer
pak všichni zhlédli film „Obecná škola“. Nechyběla ani večerní hra, která se však
neodehrávala ve škole. „Parlamenťáci“ se rozmístili po parku u Divadla Aloise Jiráska, v ruce
drželi lístečky s citáty z pohádek. „Veteráni“ i „Růženky“ na připravený pracovní list psali, o
jakou pohádku se jedná. Pak už jen najít poklad a nachystat se ke spánku.
Sobotní program zahájily děti rozcvičkou a soutěží v běhu. Po snídani nastal čas přesvědčit
se, zda děti v pátek pozorně sledovaly film. Kvíz prověřil jejich znalosti.
Kdo rád skládá puzzle, mohl se uplatnit v další soutěži. Děti skládaly postupně na čas obrázky
ze Snowborďáků, Simpsonových a Hanny Montany. A že jim to dalo zabrat! Za odměnu si
pak všichni mohli jít před obědem zahrát počítačové hry.
Po vydatném obědě (špagety s omáčkou) všichni uklidili a vyrazili ven na šipkovanou.
Parlamenťáci schovali otázky a poklad. Nejprve vyrazili „Veteráni“. Díky nejlepšímu hledači
Tomáši Vránovi dorazili do cíle velmi brzo. To „Růženky“ se trápily. Některé otázky nenašly
vůbec, u některých se zdržely dlouho. Ale snažily se. Po nalezení pokladu se žáci posilnili a
pomalu vyrazili zpět do školy, kde vyhodnotili celou víkendovou a rozloučili se.
19. duben 2010: Výlet školní družiny na pilu a do rybárny v Havlovicích
V týdnu, kdy se koná Den Země, družina každoročně
navštěvuje rybárnu a pilu v nedalekých Havlovicích. Letos
vyrazila v pondělí 19. dubna 2010. Na rybárně se jí ujal pan
Řezníček, který dětem vysvětlil vše o chovu ryb, ukázal jim
sádky a přidal několik zajímavostí. Poté se přesunuly na pilu,
kde už na ně čekal pan Paulus.
Obdivovaly nejen katr na
řezání dříví, ale i jiné stroje,
které se používají např. na výrobu násad.
Plni nových informací vyrazili žáčci na zpáteční cestu.
Protože sluníčko pěkně hřálo, zastavili se ve zdejších
potravinách pro nanuky, aby načerpali energii. Podle úsměvů
na tváři se všem dětem výlet líbil.

19. duben 2010: Okresní kolo Pythagoriády
Pythagoriáda je matematická soutěž pro žáky šestých a sedmých tříd základních škol a
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Každé zadání sestává z patnácti příkladů na
prostorovou představivost a logické uvažování.
Ve školním kole se této soutěže zúčastnilo 16 žáků ze VI.A. Úspěšnými řešiteli, tedy i
postupujícími do okresního kola, se stali Pavel Šrejber (10 b.) a Ladislav Záliš (9 b.).
V pondělí 19. dubna 2010 Pavel Šrejber uplatnil své zkušenosti z okresního kola Matematické
olympiády a obsadil velmi slušné 10. místo. V padesátičlenném startovním poli tak předstihl i
řadu žáků z víceletých gymnázií a matematických tříd. Láďa Záliš jel především získávat
zkušenosti a tak doufejme, že se příští rok „vyhoupne“ výš.
20. duben 2010: Vítězství v okrkovém kole v malé kopané v Havlovicích
V úterý 20. dubna 2010 byl havlovický fotbalový stánek
rezervován pro fotbalisty ze škol našeho okrsku. Za naší
organizace se zde totiž konalo okrskové kolo v malé kopané.
Dopolední program patřil turnaji starších žáků, ve kterém
jednoznačně dominovalo naše mužstvo. Všechny čtyři své
soupeře bez problémů porazilo a s 8 body a skóre 10:1 celý
turnaj vyhrálo. Pokud naše reprezentanty bude i v okresním kole
zdobit bojovnost, sehranost a „týmový duch“, určitě se v něm
neztratí.
Odpoledne změřili své síly mladší žáci. Do toho klání již s takovými ambicemi nevstupovali.
A předpoklad se potvrdil. Po jedné výhře, dvou remízách a jedné porážce jim patří výsledné
4. místo.
Sestava našich mladších žáků:
Jakub Fejfar, Viktor Kejzlar, Martin Kubiček, Jakub
Lautsch, Zdeněk Ledvina, Tomáš Paťha, Dominik
Rychlík, Daniel Souček, Petr Vodák, Jiří Zákravský
Sestava našich starších žáků:
Lukáš Beneš, Patrik Břicháček, Filip Ferenc, Martin
Nývlt, Martin Paťha, Pavel Sodomka, Ladislav Soukup,
Lukáš Vlček, Monika Vocelová, Ondřej Zvara
20. duben 2010: Projekt 2. tříd „Zvířata“
V úterý 20. dubna 2010 se druhé třídy proměnily v malé zoologické zahrady. U druháků totiž
vrcholil projekt „Zvířata“ a kdo z dětí chtěl, mohl si přinést svého domácího mazlíčka. A tak
jsme mohli vidět králíky, pejsky, křečky, pískomily, potkany, želvy, rybičky, ba i hady a
ještěrku gekončíka. Děti své miláčky přinesly v přepravkách, dokonce i s krmením, někdy do
role nosičů zapojily i ochotné rodiče. Ve třídách zvířátka pozorovaly a povídaly si, jak se o ně
musíme starat. Minizoo bylo atrakcí pro většinu dětí na 1. stupni, každý si chtěl pohladit nebo
pochovat ochočené králíky či sledovat řádění křečků na prolézačkách. Projekt jsme zakončili
návštěvou dvorku paní Kaláškové, kde děti viděly prase a kozy s kůzlaty a mohly je také
krmit.
21. duben 2010: Najdi, co neznáš – soutěžíme se Seznamem
Jako již tradičně uspořádal náš největší internetový portál
SEZNAM.CZ soutěž pro třídní kolektivy druhých stupňů
základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Do soutěže se přihlásilo 2 802 družstev z celé ČR. Základní kola

soutěže proběhla od 25. ledna do 28. března 2010. V průběhu devíti týdnů odpovídali žáci na
devadesát soutěžních otázek. Při jejich řešení využili vědomosti získané při výuce a prokázali
tím svůj všeobecný přehled. Soutěž byla rozdělena do tří kol. Na základě minimálního zisku
75% bodů za správné odpovědi a za co nejpřesněji zodpovězené tipovací otázky bylo
z každého dílčího kola vybráno pět tříd, které byly odměněny drobnými dárky.
Po uzavření posledního soutěžního kola bylo vyhlášeno finálové kolo, které proběhlo od 29.
března do 7. dubna 2010 a do něhož postoupily třídy, které správně zodpověděly otázky všech
tří kol. Ve finálovém kole odpovídaly vybrané třídy na dalších deset otázek a na jednu otázku
tipovací. Tohoto kola se už zúčastnilo pouze 212 týmů včetně všech našich. Absolutním
vítězem se stal kolektiv, který správně zodpověděl všech deset otázek a co nejvíce se přiblížil
odpovědi na otázku tipovací. Hlavní cenou bylo počítačové vybavení učebny informatiky.
V soutěži (včetně finálového kola) se představilo i jedenáct týmů ze druhého stupně naší
školy s těmito „originálními“ názvy:
třída
VI.A–I.
VII.A–
II.
VII.A–I.
VII.A–
II.

jméno družstva
6 vpravo dole
Úpičáci

třída
VII.B–I.
VII.B–II.

jméno družstva
7 statečných
Srdcová sedma

třída
VIII.B
IX.A–I.

jméno družstva
Desítka
Blahováci

Blahováček
sedmáček
Best of seven

VIII.A–I.

Paty a maty

IX.A–
II.

Nejlepší třída na
světě

VIII.A–
II.

Zlobivé děti
z 8.A

Velice příjemným zjištěním je, že se „naši“ v celostátní konkurenci neztratili. Sice naše
družstva nedosáhla na příčky nejvyšší, ale jejich stoprocentní úspěšnost při řešení soutěžních
otázek je obdivuhodná. Pochvalu si zaslouží všichni účastníci, kteří prokázali dobré znalosti i
dovednost při vyhledávání neznámých pojmů na internetu. Soutěž na naší škole organizoval
Ing. Jaromír Beránek.
21. duben 2010: Okresní kolo ve vybíjené 4. a 5. tříd
Ve středu 21. dubna 2010 vyrazilo dvanáct žáků ze čtvrté a páté
třídy na okresní kolo ve vybíjené, které se konalo na ZŠ R.
Frimla v Trutnově. Celý turnaj ovlivnil velmi slabý výkon
rozhodčích. Naši reprezentanti se snažili ze všech sil.
V konečném součtu obsadili čtvrté místo z osmi družstev, což
můžeme považovat za velmi pěkný výsledek. Chlapcům
děkujeme za vzornou reprezentaci.

22. duben 2010: 2. místo chlapců v okresním kole ve vybíjené 6. tříd
Ve čtvrtek 22. dubna 2010 vyjeli chlapci ze 6. ročníku do
Trutnova na okresní kolo ve vybíjené. Do turnaje vstoupili
opatrně a se ZŠ Vrchlabí vyhráli o pouhý jeden život. Druhý
zápas prohráli s budoucím vítězem, ZŠ V Domcích Trutnov.
V podstatě se porazili sami několika chybami během posledních
tří minut. V dalších dvou zápasech už nic neponechali náhodě a
oba vyhráli. Obsadili tak celkově velmi pěkné 2. místo.

22. duben 2010: Celoškolní projekt „Voda“
Čtvrtek 22. dubna 2010 byl na naší škole vyhrazen pro v pořadí
již druhý letošní celoškolní projekt. Tentokrát jsme již počtvrté
v řadě zopakovali „Vodu“.
Pro každý ročník byl opět připraven speciální program. Během
své docházky tak žáci „projdou“ všemi tématy. Dozví se mnohé
o vlastnostech vody, učí se o řekách, rybnících a mořích. Velmi
zajímavé jsou pak především pasáže o extrémech počasí či
lavinách. Součástí projektu je též exkurze na čističku odpadních
vod či po zdrojích pitné vody. Při tomto výčtu nesmíme vynechat ani anketu s občany našeho
města a povodně v jeho historii. Žáci vyšších ročníků zpracovávají referáty na zadaná témata,
pracují ve skupinách a učí se prezentovat výsledky své práce.
Za spolupráci na našem projektu bych chtěl závěrem poděkovat pracovníkům MěVaK Úpice,
MKS Úpice a Městského muzea bez jejichž ochoty bychom řadu z našich aktivit nemohli
vůbec uskutečnit.
Projekt „Voda“ v jednotlivých ročnících:
• 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 vodu
o 2. skupina – čistírna odpadních vod v našem městě
o 3. skupina – povodně v historii našeho města
• 8. ročník – zpracování referátů na témata koloběh vody v přírodě, nebezpečí na
horách, laviny (jak se chovat v lavině), úbytek ledovců, voda v našem těle
• 9. ročník – extrémy počasí, pitná voda a její zásoby, zpracování referátů s ekologickou
tématikou
23. duben 2010: Den Země
Den Země je ekologicky motivovaný významný den,
upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. A
protože ekologie je jednou z priorit naší školy, mají akce
organizované k tomuto dni u nás již dlouholetou tradici.
Letošní program, který proběhl v pátek 23. dubna 2010,
jsme zaměřili na téma „Pomáháme zvířatům“. Jádrem celé
akce byl opět úklid odpadků z okolních lesů. Po dohodě
s místním Oddělením správy lesního majetku a životního
prostředí jsme se zaměřili na oblast kolem Máchovy stezky, ale naše „úklidové čety“ vyrazily
i do jiných lokalit. Než ráno vysvitlo sluníčko, žáci 1. stupně si ještě vyzkoušeli formou testu
znalosti o životě lesních zvířat. A velký úspěch u těch nejmenších dětí měla také beseda
s panem Formánkem, který je členem mysliveckého spolku Barchovan.

Třída pana učitele Krále, letošní VII.B, stejně jako každoročně vyrazila na brigádu do
královédvorské ZOO, aby svou
prací přispěla ke zvelebení tamního
prostředí. Za úkol dostala upravit a
vyčistit novou část centrálního
parkoviště a kempu. Odměnou za
dobře vykonanou práci jí byl volný
vstup do ZOO a navrch další volná
vstupenka pro každého brigádníka.
28. duben 2010: Zdravotnický víceboj
Již podesáté si vyzkoušeli své dovednosti mladí zdravotníci a
zdravotnice z regionu Jestřebích hor. Dne 28. dubna 2010
museli na trase mezi ZŠ Úpice – Lány a všesportovním areálem
v Havlovicích projít celkem jedenácti kontrolami. Účastníci
předváděli nejen ošetření různých zranění (popáleniny,
bezvědomí, tepenné krvácení atd.), ale také překonávali
překážkovou dráhu, poznávali léčivé byliny, vyzkoušeli si své
znalosti z dopravní oblasti.
Naši školu reprezentovaly tři hlídky. Dvě v mladší kategorii a jedna ve starší kategorii.
Především hlídka ve složení Veronika Davidová, Tomáš
Reichert, Karolína Polcová, Lucie Pospíšilová a Renata
Galuščáková podávala během celé soutěže výborný výkon, a
tak jsme s napětím očekávali vyhlášení výsledků. Bohužel
zmíněná hlídka obsadila díky velmi silné konkurenci až 8.
místo. Druhá mladší hlídka skončila na 11. místě a starší
děvčata obsadila po hrubých chybách ve své kategorii 11. místo
z patnácti hlídek.
30. duben 2010: Projekt „Holocaust“
Pátek 30. dubna 2010 věnovala 9. třída ZŠ Bří Čapků v Úpici
projektu Holocaust. Téma nebylo žákům zcela neznámé, neboť
se s ním seznámili již v hodinách dějepisu. Cílem projektového
dne bylo rozšířit vědomosti dětí o holocaustu za druhé světové
války a připomenout další genocidy 20. století, ale především
uplatnit prožitkovou formu výuky a přinést poučení a varování
do budoucna.
Žáci pracovali s odbornými termíny i citáty souvisejícími
s daným tématem, důkladněji poznali historii židovského národa i současnou situaci v Izraeli,
pracovali s dobovými propagandistickými materiály hanobícími Židy i obrazovými materiály
dokumentujícími hrůzy života v ghettech a koncentračních táborech, seznámili se s osudy
několika svých tehdejších vrstevníků, pokusili se vysvětlit, proč nacisté vyhlazovali právě
Židy, Romy, homosexuály, Svědky Jehovovy a své politické odpůrce. Děti
dále vytvářely dvě varianty stromu přání, k nimž připisovaly buď svá dnešní
přání a touhy, anebo přání svých vrstevníků z období holocaustu. Všichni se
nakonec shodli na tom, že jejich život je přes občasné problémy doslova
rajskou zahradou v porovnání s dobou minulou.
Poslední blok projektového dne byl věnován besedě s paní Evou Benešovou,
předsedkyní Sdružení židovských vojáků a odbojářů, a prohlídce výstavy
Židé v boji a odboji, speciálně škole zapůjčené právě v souvislosti

s projektem Holocaust.
Uspořádání této akce stálo pracovníky školy nemálo času a úsilí, odměnou jim však byl zájem
a vzorná spolupráce žáků, v některých okamžicích zjevně otřesených dobovými poměry.
30. duben 2010: Lampiónový průvod s čarodějnickým rejem
Poslední dubnový den patří tradičně oslavám Filipojakubské noci. Letos se
do organizace programu pro veřejnost zapojila i naše škola – spolu
s Občanským sdružením Ruka a rodinou Lelkovou.
Malé čarodějnice a čarodějové se sešli v 18.00 na úpickém náměstí T.G.
Masaryka. Celým programem provázela Sucharda Sopránová. Vystoupily
zde děti z MŠ Jaromír, MŠ Veselka, ve dvou vstupech se představily i děti
ze ZUŠ A. M. Buxton. Naši školu reprezentovali „Báčorky a Báčoráci“
neboli děti z dramatického kroužku se svojí pohádkou „O zatoulaném
koťátku“ pod vedením paní učitelky Petry Báčové. Svoje umění
prezentovali také malé zpěvačky a malí zpěváčci, se kterými
zpívala i „Krutimůra“ Řeháková neboli vedoucí sborečku paní
učitelka Radka Řeháková.
Závěr celého programu na náměstí obstaralo vyhlášení
nejlepších čtyř masek. Pak už se všichni čarodějové, čarodějky,
kouzelníci a kouzelnice i ostatní přítomní seskupili do průvodu,
v jehož čele šel sám pan ředitel „Zaki Zakyntos“ Zakouřil spolu
s dětmi ze zakouřeného Žákovského parlamentu při ZŠ Bří Čapků.
Za asistence městské policie průvod došel na Dlouhé Záhony,
kde už byly nachystány další soutěže – hod do tlamy (za jeho
absolvování každý dostal poukázku na párek), skákání v pytlích,
podbíhání lana a hod kroužky na cíl. Tancechtiví jedinci se
mohli vyřádit na dětské diskotéce.
Soudě dle dětských úsměvů si všichni večer pěkně užili. Pro
dospělé pokračovala taneční zábava se skupinou Asitack do
pozdních nočních hodin.

KVĚTEN

4. květen 2010: Exkurze sedmáků do sklárny v Harrachově
V úterý 4. května 2010 podnikla třída VII.B odbornou exkurzi
do harrachovských skláren. Nejprve navštívila muzeum skla,
kde byla k vidění spousta krásných
a vzácných skleněných exponátů.
Poté jsme za doprovodu příjemné
paní průvodkyně prošla vlastní
sklárnu a brusírnu skla. V obchodě
si žáci mohli zakoupit různé
sklářské výrobky. Všem účastníkům se výlet líbil – byl
zajímavý a poučný.
5. květen 2010: Exkurze čtvrťáků do Prahy
Dne 5. května 2010 se žáci čtvrtých tříd zúčastnili exkurze do
Prahy. Sraz si dali o půl sedmé na náměstí T.G.M. a poté je
čekala dvouhodinová cesta autobusem. Řidič autobusu je zavezl
až na Hradčany, kde se někteří hned fotili s nehybnými strážemi.
Potom žáci prošli okolo Pražského hradu a dívali se na Chrám
sv. Víta. Když se vraceli zpět, zazpívali si s lidovou kapelou,
která tam právě vystupovala. Příjemně naladěni
sešli účastníci exkurze zámeckými schody na
posilněnou do McDonaldu. Odtamtud se šli podívat na Karlův most,
Václavské i Staroměstské náměstí, kde jim krásné bimbání orloje uteklo o
pouhé dvě minuty. Dále šli do přístaviště lodí, odkud lodí jménem Odra
vyrazili na hodinovou plavbu po Vltavě. Největším zážitkem na lodi bylo
proplouvání dvěma zdymadly. I když počasí neukázalo svou přívětivou tvář,
děti si výlet užily.
8. květen 2010: Úpické dny v Ratibořicích
V sobotu 8. května 2010 se konaly v Ratibořicích „Úpické dny“.
I děti z naší školy zde předvedly své umění, prvňáčci zatančili
taneček „Kuřátka“, druháci vystoupili jako „Berušky“ a celý
program zpestřil šesti písničkami školní sboreček. Ve chvíli, kdy
naši účinkující začali vystupovat,
se rozpršelo, ale dětem to vůbec
nevadilo a tančily a zpívaly s
plným nasazením. Za svůj výkon si
všichni zasloužili odměnu, a tak vytvořili dlouhou řadu u bufetu
a vybírali si, na co měli zrovna chuť. Všem dětem náleží dík za
reprezentaci naší školy a rodičům za spolupráci a skvělé
publikum.
11. květen 2010: Florbalová liga dívek zná vítěze
Od úterý 11. května 2010 znal VI. ročník florbalové ligy dívek
své vítězky. Ve finále zcela zaslouženě vyhrály „Kočičky“, a to
3:1 na zápasy. Jejich nejvýraznějšími postavami byly brankářka
Denisa Nývltová a hráčky Michaela Ševcová a Michaela
Čudková. Druhé místo obsadilo družstvo KFC, bronzové
medaile patří týmu GIRLS.

12. květen 2010: Výtvarná soutěž „Rozesmátý svět“ už zná vítěze
Dne 12. května 2010 proběhlo vyhodnocení IV. ročníku
výtvarné soutěže „Rozesmátý svět“, kterou pro školní rok
2009/2010 opět vyhlásila ZŠ Bří Čapků v Úpici. Nezávislá
porota ve složení Mgr. Alice Ludvíková, Mgr. Daniela
Mikešová a Jana Wolfová hodnotila letos celkem na 170
dětských prací zaslaných z okolních mateřských a základních
škol.
V kategorii mateřských škol – děti do 4 let získal 1. místo
Vojtěch Haišman (MŠ Praha), 2. místo obsadila Karolína Řeháková (MŠ Suchovršice) a 3.
místo Andrea Zárubová (MŠ Suchovršice).
V kategorii mateřských škol – děti do 6 let obsadila 1. místo Daniela Mikešová (MŠ
Suchovršice), 2. místo Jan Hruška (MŠ Veselka) a Lucie Mlýnková (MŠ Suchovršice), 3.
místo obsadily Elizabeth Seidelová (MŠ Suchovršice) a Monika Dvořáčková (MŠ Libňatov).
V kategorii 1. a 2. tříd ZŠ se z vítězství radovala Adéla Fialová (ZŠ Havlovice), 2. místo
získaly Anna Skřivánková a Karolína Součková (obě ZŠ Bří Čapků), 3. místo obsadily Jana
Dobiášová (ZŠ Velké Svatoňovice) a Lucie Sacherová (ZŠ
Havlovice).
Těžké rozhodování bylo i mezi pěknými pracemi v kategorii 3.
až 5. tříd ZŠ. Zde bylo nakonec uděleno 1. místo Vítu
Levinskému, 2. místo Tadeáši Haasemu (oba ZŠ Bří Čapků) a
Aleně Balcarové (ZŠ Havlovice), 3. místo obsadili Tomáš
Reichert (ZŠ Bří Čapků) a Nikola Mahrlová (ZŠ Velké
Svatoňovice). Čestné uznání poroty obdržel Jaroslav Suchánek
(ZŠ Bří Čapků).

12. květen 2010: Okresní kolo ve zdravotnickém víceboji
Dva týdny po okrskovém kole se naše tři zdravotnické hlídky zúčastnily i okresního kola,
které se konalo ve středu, 12. května 2010, na atletickém stadionu v Trutnově. Vzhledem
k tomu, že počasí pořadatelům zejména ráno moc nepřálo, byla všechna stanoviště přesunuta
z travnaté plochy stadionu na tribunu. Pedagogickému doprovodu byl tentokrát vstup na
stanoviště zakázán. S výjimkou otázek z dopravy musely děti řešit ryze zdravotnické úkoly –
ošetření tepenného a žilního krvácení, bezvědomí, popáleniny, předváděly i nepřímou srdeční
masáž. Na většině stanovišť bylo i více poraněných, a tak byly prověřeny nejen znalosti a
dovednosti účastníků, ale také míra spolupráce všech členů skupiny. Mladší družstva obsadila
v silné konkurenci 6., resp. 8. místo, starší děvčata potom obsadila 9. příčku.
Školu reprezentovali:
• Mladší:
1. družstvo: Veronika Davidová, Tomáš Reichert (oba
IV.B), Lucie Pospíšilová, Karolína Polcová (obě V.A),
Renata Galuščáková (III.A)
2. družstvo: Otakar Bárta, Kateřina Morávková,
Kateřina Knížová, Michaela Müllerová (všichni V.A),
Tomáš Vrána (V.A)
• Starší:
Nikola Valentová, Michaela Ševcová, Alžběta Kubcová
(všechny VIII.A), Denisa Nývltová (VII.A), Sára
Gottsteinová (VII.B)

15. květen 2010: Úspěch našich divadelnic na Studánecké Čapkianě
Dne 15. května 2010 proběhla již tradiční Studánecká Čapkiana v Malých Svatoňovicích.
Letos poprvé se její součástí stala i přehlídka dramatických vystoupení z děl bratří Čapků.
Dívky ze VII.A (Tereza Seidelová, Anna Kociánová, Michaela Čudková, Lucie Komárková,
Denisa Nývltová) si pod vedením paní učitelky Báčové nastudovaly vystoupení s názvem
Velká loupežnická pohádka. Přípravě a realizaci hry věnovaly hodně volného času. To se také
projevilo na jejich výkonu a vzorné reprezentaci naší školy na přehlídce divadelních
představení. Odměnou jim byl velký potlesk publika, poděkování organizátorů akce a také
zájezd po památkách České republiky, kterého se mohou zúčastnit. Všem dívkám děkujeme
za jejich skvělé herecké výkony a zapálení pro divadlo.

15. květen 2010: II. ročník Historického odpoledne s Úpickým střelci
Zataženo, zima, přeháňky nebo déšť. Tak zněla meteorologická předpověď
na sobotu, 15. května 2010. Jaké bylo naše překvapení, když na nás v sobotu
ráno na chvíli vykouklo sluníčko.
II. ročník Historického odpoledne s Úpickými střelci, jehož pořadatelem
byla naše škola, se mohl bez problému uskutečnit. Ve 14.00 program
zahájily výstřely z ručního děla, následovalo krátké přivítání všech
přítomných ředitelem školy Martinem Zakouřilem. Rytíři ze spolku
historického šermu Úpičtí střelci nám během odpoledne předvedli několik
soubojů, ohnivou show, představili výstroj, výzbroj i vybavený gotický stan. Děti si zastřílely
z luku, vyzkoušely svoji šikovnost při souboji na lávce, při hodu kroužky nebo podkovou. Za
absolvování každé soutěže všichni obdrželi sladkou odměnu. Kdo navíc správně vyřešil kvíz
a odpověděl na doplňující otázku, mohl si pochutnat na perníku.
Ale to nebyl zdaleka konec. Děti i dospělé lákala trampolína, na kterou se během odpoledne
tvořila fronta sportuchtivých nadšenců. Milovníci šperků si mohli zakoupit ručně vyrobené
náušnice nebo náhrdelníky, zimomřiví návštěvníci se mohli ohřát horkou medovinou ve
stánku nebo něčím silnějším v blízké restauraci. V průběhu odpoledne k poslechu hrála
gotická kapela Paduana Hispanica.
Nebe se kabonilo, ale naštěstí pršet nezačalo. A tak jsme krátce před pátou hodinou odpolední
mohli v klidu konstatovat, že i tento rok se Historické odpoledne
vydařilo. Naše poděkování patřilo samozřejmě všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem na hladkém průběhu akce podíleli –
Úpickým střelcům, panu Otakaru Lelkovi za ozvučení, paní
Lelkové za občerstvení, Petru Lelkovi a paní učitelce Šárce
Paulusové za přípravu celé akce, dětem ze Žákovského
parlamentu a také lidem, kteří si i v tak chmurném odpoledni
udělali čas a zavítali na Dlouhé Záhony.
19. květen 2010: XI. ročník florbalové ligy chlapců ukončen
Téměř 379 minut čistého času trvala letošní florbalová liga
chlapců, v rámci níž bylo odehráno 37 zápasů. Útočníci
vystřelili celkem 951krát na soupeřovu branku, přičemž vstřelili
316 gólů a nastřeli 41krát tyč. Hráči se dopustili 227 přestupků
proti pravidlům, čtyři z nich byli vyloučeni.
Bronzové medaile získalo mužstvo „JAMAJKA“, které
porazilo 3:1 na zápasy mužstvo „GOOD BOYS“. Finále pro
sebe rozhodli hráči „FC STŘÍLÍME VEDLE“, když taktéž
poměrem 3:1 na zápasy porazili své protivníky z „FC S.W.A.T.“.

Nejlepší hráči základní části:
• Martin Paťha, IX.A (nejlepší střelec, nejlepší nahrávač, nejlepší v kanadském
bodování)
• Jan Jánský, IX.A (nejlepší brankář)
Nejlepší hráči vyřazovací části:
• Ondřej Zvara, IX.A (nejlepší nahrávač, nejlepší v kanadském bodování)
• David Starý, IX.A (nejlepší střelec)
• Ladislav Soukup, VIII.B (nejlepší brankář)
19. květen 2010: Turnaj 4. a 5. tříd ve stolním fotbalu
Žáci 9. ročníku, kteří v tomto školním roce navštěvovali volitelný předmět „Týmová práce“,
připravovali v posledních týdnech soutěže pro své mladší spolužáky. Tou poslední
uskutečněnou byl turnaj ve stolním fotbálku. O čtvrťáky a páťáky se tentokrát postarali
Martin Paťha a Radek Strachota. A na nedostatek práce si skutečně nemohli stěžovat. Do
školního klubu totiž ve středu 19. května 2010 dorazilo 13 dvojic, které byly „nalosovány“ do
čtyř skupin:
• A – Jakub Hájek a Aleš Scholz, Lenka Kejzlarová a Tereza Jareišová, Radek Dufka a
Matěj Vocel
• B – Daniel Kadaník a Petr Kábele, Petr Formánek a David Suchánek, Karolína
Polcová a Andrea Pátrová
• C – Jan Jareiš a Vojtěch Kubec, Kateřina Knížová a Michaela Müllerová, Lukáš
Aman a Petr Vlček
• D – Kristián Kořízek a Kamila Šlechtová, Otakar Bárta a Tomáš Vrána, Jakub
Dytrych a Tomáš Reichert, Martin Lacko a Daniel Špinler
První tři dvojice byly odměněny diplomy a cenami.
3:5
Zápas o 3. místo: Daniel Kadaník, Petr Kábele – Jan Jareiš, Vojtěch Kubec
Finále: Martin Lacko, Daniel Špinler – Matěj Vocel, Radek Dufka 5:2
21. květen 2010: Jan Jánský – šipkařský šampion
Skvělé souboje i mnohá překvapení. Tak lze charakterizovat
skončený IV. ročník turnaje v šipkách. Turnaj byl sice ochuzen
neúčastí loňského vítěze Patrika Břicháčka, toho ale v letošním
roce zastoupilo mnoho jiných skvělých soutěžících. Trochu
překvapujícím, ale zcela zaslouženým vítězem se stal Jan Jánský
z IX.A. Na druhém místě se umístil Lukáš Vlček také z IX.A,
který v semifinálovém souboji oplatil porážku ze základní
skupiny své spolužačce Elišce Frimlové. Ta nakonec získala
„bramborovou“ medaili, když v boji o 3. místo podlehla Filipu Kuncovi ze VII.B. Turnaj se
hrál systémem „301 single out“. Zúčastnilo se ho celkem 28 žáků, kteří byli rozděleni do čtyř
sedmičlenných skupin. Čtyři nejlepší z každé skupiny postoupili do finálové části, kde se již o
celkové vítězství bojovalo k.o. systémem.
21. květen 2010: Výsledky korespondenčního kola Astronomické olympiády
Od ledna se naše škola účastnila korespondenčního kola Astronomické olympiády. Žáci ve
dvou kategoriích, GH (pro 6. a 7. ročník) a EF (pro 8. a 9. ročník) řešili úlohy týkající se
především planety Marsu. Řešiteli korespondenčního kola byli žáci, kteří již před tím úspěšně
prošli náročným školním kolem. Úlohy z korespondenčního kola mohli řešit doma, ve
spolupráci s pracovníky Hvězdárny v Úpici a za použití různé odborné literatury a internetu.

Naši žáci letos nepostoupili do celostátního kola Astronomické olympiády, tj. mezi 25
nejlepších z 304 účastníků v kategorii EF a 452 účastníků v kategorii GH. Bodové hodnocení,
zvláště našich nejmladších, tj. sourozenců Balcarových ze VI.A, bylo i přesto velice pěkné.
Výsledky korespondenčního kola astronomické olympiády v rámci naší školy:
kategorie EF
Pořadí
Žák (všichni VIII.A)
1.
Ševcová Michaela
42
2.
Souček Michal
36
3.
Skřivánek Jakub
32
4.
Čapek Petr
30
5.
Kultová Klára
26

Pořadí
1.
2.

kategorie GH
Žák (oba VI.A)
Balcar Tomáš
Balcarová Kristýna

73
72,5

21. květen 2010: Přednáška o kosmonautice
V pátek 21. května 2010 naši školu navštívil člen České kosmické kanceláře
pan Milan Halousek. Hlavním cílem Centra studentských aktivit České
kosmické kanceláře je inspirovat, motivovat a podporovat mladé lidi při
zvyšování jejich gramotnosti v moderní vědě a v oblasti nových technologií.
Naše škola s ČKK spolupracuje již dlouho.
Během přednášky se žáci IX.A dozvěděli mnoho zajímavého z oblasti
technologie a využití suchého zipu, teflonu, „umělého srdce“ a spoustu
dalších zajímavostí nejen z historie kosmonautiky. Viděli jsme satelitní
snímky velmi aktuálních problémů jako je mrak vytvořený z popela islandské sopky
Eyjafjallajökull, ale i ropnou skvrnu v Mexickém zálivu.
24. květen 2010: Výlet třeťáků na Kunětickou horu
V pondělí 24. května 2010 vyrazila III.A na
výlet na Kunětickou horu. Děti nečekala jen
prohlídka hradu, ale i návštěva zábavního
areálu pod ním. Nadšeně si vyzkoušely
koňské rodeo, indiánské hry, jízdu na koni i
tobogánu a rýžování zlata, zavítaly také do
zvířecí obory. Jen do perníkové chaloupky
se nedostaly, pro nemoc baby Jagy byla
zavřená. I tak se však výlet velmi vydařil.
25. květen 2010: Výlet prvňáků a druháků do Šťastné země
Šťastná země a v ní šťastné děti. Do této krajiny snů se naši nejmenší nevypravili do
pohádkového světa, ale k Jičínu, do obce Radvánovice. Tam na ně čekal přírodní zábavní
dětský areál, který je dětským návštěvníkům přímo ušitý na míru.
V úterý 25. května 2010 se sem vydalo na padesát natěšených prvňáků a druháků. Čekal na ně
Geopark s mostem přes bažinu, dřevěný hrad, trpasličí vesnička, houpačky, prolézačky,
skluzavky, lanovka či pískové rýžoviště s pravými českými granátky – vše si děti vyzkoušely,
osahaly a prolezly. Ale naprostou jedničkou pro většinu z nich byly vzduchové trampolíny, na
nichž se mohly do sytosti vyskákat a vyřádit.

26. květen 2010: Od společnosti ČEZ obdržíme 200 000 Kč!
Ve středu 26. května 2010 jsme obdrželi skvělou zprávu: V rámci projektu „Oranžová
učebna“ obdržíme od Nadace ČEZ 200 000 Kč na modernizaci učebny fyziky a chemie. Proč
komise vybrala zrovna naší školu? Zřejmě na základě těchto tří faktorů:
1) kvalita projektu (myslíme si, že byla na slušné úrovni)
2) doporučení (měli jsme je od významných osobností)
3) počet hlasů (s 11 679 hlasy jsme předčili v pořadí druhou ZŠ Holice o téměř tři
tisícovky hlasů)
Za to, že jsme naše snažení dotáhli do vítězného konce děkujeme především hlavní
organizátorce PaedDr. Věře Nývltové, správci počítačových učeben Ing. Jaromíru Beránkovi,
správkyni našich webových stránek Mgr. Evě Prouzové a všem, kteří nám pomáhali. To
znamená žákům současným i bývalým, zaměstnancům školy, rodičům i všem nám
neznámým, kteří nám poslali hlas.
27. květen 2010: Školní družina na policii
Na čtvrtek 27. května 2010 byla pro děti ze školní družiny nachystána další
exkurze. Tentokrát nemusely daleko, neboť navštívily místní oddělení
Policie ČR. Ujal se jich Tomáš Vašata, který malým
návštěvníkům ochotně ukázal všechny prostory policejní
stanice. Vyzkoušeli si, jaké je to být zločincem, který je
vězněn za mřížemi. Následovala ukázka zbraní a další
používané techniky. Děti si mohly prohlédnout policejní
auto, motorku, někteří využili příležitost a do auta se
posadili. Policisté se s nimi rozloučili stylově – puštěním sirény.
27. květen 2010: Úspěch Terezy Seidelové v literární soutěži Úpice bratří Čapků
Dne 27. května 2010 se v Husově sboru konalo slavnostní vyhodnocení
literární soutěže manželů Mühlsteinových – Úpice bratří Čapků.
V letošním roce proběhl již XVI. ročník. Soutěž okresního formátu si
získala takové obliby, že dětských prací, které se sešly z mnoha
základních škol, bylo opravdu hodně. V této nemalé konkurenci jsme se
ale neztratili. V kategorii 7. ročníků slavila opravdový úspěch Tereza
Seidelová ze VII.A, která získala krásné 2. místo. Její práce s názvem
„Tajemný den“ oslovila porotu a přinesla velmi pěkné umístění.
Tereza Seidlová: Tajemný den
Jmenuji se Žaneta a je mi čtrnáct let, chodím do deváté třídy. Rodiče mi před sedmi lety
pořídili sourozence. Takže když teď Štěpán nastoupil do první třídy naší školy, mám už skoro rok na
denním pořádku vysvětlování matematických příkladů. Naštěstí jsou prozatím lehké. Máme jen
babičku z matčiny strany. Dědeček nám umřel několik měsíců před mým narozením. Babička o něm
často ráda vypráví, jako malou mě napadlo, že kdybych mohla odcestovat do minulosti, navštívila
bych dědečka i prarodiče z otcovy strany. Jenže to se asi nikdy neuskuteční.
„Bábí!“ slyšela jsem Štěpána, jak se vítá s babičkou. Rodiče ho sem přivezli na prázdniny, které já už
tu trávím týden. Alespoň mi někdo pomůže se senem. Soused Šoldr každý rok poseče louku vedle
našeho domu. Část si vezmeme pro králíky a ostatní necháváme panu Šoldrovi za posečení. Ale
musíme to seno usušit a shrabat.
„Žanet,“ shání mě mamka. Seběhla jsem schody a zjistila, že venku prší. Snad nebude dlouho. „Ahoj,
mami,“ přivítala jsem mamku. „Žanetko, prosím tě,“ začala maminka, „zítra zajdi nakoupit, moc toho
tady nemáte.“ „Ale…“ začala jsem. „Když nepřestane pršet, tak pojedeš vlakem,“ doplnil tatínek po
mém chabém pokusu se bránit, že prší. No tak pojedu nakoupit, však ono se mi nic nestane. Třeba si
koupím něco pro sebe.

Přes noc pršet nepřestalo, naopak.V noci jsem nemohla spát. Převalovala jsem se, protože vítr skučel a
psi, kterých je tu spousta, vyli bez přestání. Ráno jsem vstala v devět hodin, což je u mě hrozně pozdě.
Normálně vstávám kolem sedmé hodiny. Jako to přísloví ,,ranní ptáče dál doskáče“. Po mém příchodu
do kuchyně jsem se musela divit. Babička i Štěpán chystali snídani. U babičky bych se vlastně ani
nedivila, ale brácha se válí v posteli vždycky do poledne. Babička se na mě usmála: „No nediv se, já
ani Štěpán jsme nemohli usnout a nebavilo nás pořád se převalovat!“Vzala si cibuli a pokračovala:
„Ty jsi určitě spala jako dudek, viď. O nějaké bouřce ani nevíš!“ Babička rozpůlila oloupanou cibuli.
„Vždycky máš pravdu, babi, ale tentokrát se pleteš. Spala jsem asi čtyři hodiny,“ odmlčela jsem se a
koukla se, co to ti dva připravují. „Mmm…. bude drožďová pomazánka……, to si nechám líbit.“
Štěpán se ušklíbl: „ Ty nedostaneš! Bez práce nejsou koláče!“ Chytila jsem ho a začala ho lechtat: „Ty
máš co říkat! O Vánocích ujídáš cukroví a ani nevykrajuješ.“ Najednou Štěpovi zakručelo v břiše.
Rozesmála jsem se. Bratr se na mě ukřivděně podíval.
„Myslím, že zajedu na ten nákup, vlak mi jede za půl hodiny, to stihnu,“ oznámila jsem babičce.
Babička přikývala a ukázala na stůl: „ Tamhle máš seznam s penězi a vezmi si bundu!“
Vlak má zpoždění. To tu nebývá časté. Dneska je prostě vše jinak. Myslím, že něco slyším. Ano, je to
troubení. Jedna minuta očekávání a pak už se za zatáčkou objevila červená lokomotiva. Nastoupila
jsem a rozhlédla se.,,Hmm…tedy moc lidí tady není,“ pomyslela jsem si. Posadila jsem se na nejbližší
sedadlo. Vlak se rozjel. Jak už bývá mým zvykem, při jízdě vlakem se dívám z okna, vlastně mi to ani
dlouho nevydrželo. Po pár minutách jsem se postavila, abych si protáhla tělo. A „BUM!“ Vlak prudce
zastavil. Ve zlomku sekundy jsem sáhla po držátku, nic platné, začala se mi motat hlava, nejspíš jsem i
spadla hlavou na stůl, všechno bylo hrozně rozmazané, osoby mizely pryč….. Já jsem po nich
vztahovala ruce, ať počkají, ani se neotočily. Cítila jsem beznaděj. ,,Umírám?“ napadlo mě. Ani
nápad, to přece člověku probíhá život před očima, prostě jsem omdlela. Tohle všechno má mysl stihla
vyplodit za kratinkou chvilku.
Na vteřinu vše ztuhlo a pak se vlak postupně začal zaplňovat lidmi. Co se to děje? Nabírala jsem
vědomí. Nějaký mladík ke mně přistoupil a pomohl mi na nohy, vtom mi došlo, že je nějak jinak
oblečený. Tak zvláštně.Nejspíš mám halucinace, půjdu se projít. Počkám na další vlak. Klidně i
promoknu, hlavně abych si to všechno srovnala v hlavě. Zastávka nemůže být daleko. Otevřela jsem
dveře vagonu, ale nepraštil do mě prudký vítr s deštěm, jak jsem očekávala, ale ovanul mě jemný a
horký vánek. Slunce pražilo a teploměry musely ukazovat alespoň sedmatřicet stupňů. Před očima se
mi ukázala vlaková zastávka. Byla to ta samá, na které jsem před chvílí stála. Tohle už vážně hraničí s
bláznivostí! Vždyť jsme byli nejméně 1.5km od poslední zastávky! Ze strnulosti mě probral ostrý
mužský hlas: „ Tak budeš vystupovat, nebo ne?!“ Trochu zmateně a váhavě zároveň jsem udělala pár
kroků vpřed. „Š šššš….! HÚ HÚÚ!“ ucukla jsem. Vlak se rozjížděl a já jsem vážně nechtěla strávit
prázdniny v nemocnici.
Půjdu zpátky k babičce a uvidíme. Po několika metrech jsem uviděla tři lidi, kteří hrabou seno. Jejich
konverzace mě zaujala. Starší pán si povzdechl: „Ten čas letí…..No jo, kolikátého vlastně dneska je?“
V dlani jsem žmoulala jízdenku. Dalo mi práci, než jsem to rozluštila. 19.7. 1965! Tohle mě prásklo
do očí. Roku 1965 se totiž narodila moje mamka. Jistě, mohla to být shoda náhod. Ale ta fakta: byla
jsem přesné mladší vydání té ženy, která vypadala úplně stejně jako moje babička na fotografiích. A
mladík držel v ruce fotoaparát. „Jano, není tohle také tvoje příbuzná?“ zeptal se zvesela a hlavou
přitom kývl směrem ke mně. Měl právo si to myslet, já jsem byla té ženě podobná a naše rodina byla
opravdu hodně rozvětvená. „To rozhodně ne,“ odvětila ta žena bez většího zájmu, „alespoň jsem ji v
životě neviděla!“ V tu chvíli mi to došlo! Dostala jsem se do minulosti! Před sebou mám babičku Janu
a dědečka Martina! Splnil se mi sen!
Napadlo mě, že bych si je třeba mohla vyfotit, jako v těch amerických seriálech, ale razantně jsem to
zamítla! Tyto vzpomínky budou navždy uchované jen a jen v mé paměti!
Ostatně bych to ani nestihla. Kolem mě se objevila hustá, neproniknutelná mlha, která mě pohltila do
své náruče. Znovu se mi prudce zatočila hlava, ale teď už jsem věděla, co se děje. Vracím se zpět.
Zpět do jednadvacátého století.
Otevřela jsem oči a zamžourala do té nečekané tmy. Podle toho, co si ti lidé povídají, mi došlo, že
noční bouře po sobě zanechala památky v podobě napadaných stromů. Vlak se pomaloučku rozjíždí a
já jedu vesele nakupovat!
Hned po příjezdu domů jsem vyložila nákup a přitom jsem si babičku záludně prohlížela a
srovnávala ji s tou mladou krásnou ženou na louce. Podobala se jí.

27. květen 2010: Běh do vrchu ve Rtyňce
Vzhledem k tomu, že nám na podzim nepřálo počasí, okrskové kolo v běhu do vrchu se
konalo netradičně v jarním termínu, konkrétně ve čtvrtek 27. května 2010. Závodníci z pěti
škol se sešli ve Rtyňce, aby změřili své síly ve výběhu téměř sto metrového kopce. Startovalo
se od nejmladší kategorie (rok narození 1998 a mladší) po nejstarší (rok narození 1994), vždy
nejprve dívky, poté chlapci. Všichni naši reprezentanti se snažili podat co nejlepší výkon.
Někteří se nahoru „vyškrábali“ skutečně se sebezapřením. V konečném součtu naše škola
obsadila 4. místo, celkovým vítězem se stala zcela zaslouženě ZŠ a ZUŠ Rtyně
v Podkrkonoší.
Nejlepších individuálních výsledků dosáhli ve svých kategoriích tito žáci:
• Burýšková Eliška – 1. místo (mladší žákyně 1997)
• Machová Kristýna – 3. místo (mladší žákyně 1996)
• Paťha Martin – 3. místo (starší žáci 1994)

28. květen 2010: Dětský den pro mateřské školy na téma „Máme rádi zvířata“
Oslavy letošního svátku dětí začaly v malém předstihu už v pátek 28. května 2010.
V tělocvičně vyzdobené desítkami malých i obrovských plyšových zvířátek jsme uspořádali
pro děti z mateřských školek Dětský den na téma „Máme rádi zvířata“.
Na jednotlivých stanovištích na ně čekaly plyšové hračky a spousta úkolů. Například
prolézání látkovým tunelem, skákání v pytlích, slalom mezi kuželkami, házení kroužků na cíl,
skákání panáka a mnoho dalších atrakcí. Kdo si všechno vyzkoušel, namaloval ještě své
oblíbené zvířátko a pak už si mohl v malé tělocvičně pohrát s plyšáky.
Nakonec byli všichni účastníci za svou snahu odměněni plnou taškou dobrot a různých
maličkostí. O mrňousky, kterých se sešlo přes sto padesát, se opět starali třeťáci a zvládli to
na jedničku.

ČERVEN

1. červen 2010: Dětský den pro žáky naší školy
V pondělí 1. června 2010 jsme do velké tělocvičny pozvali žáky
1. stupně na oslavu Dne dětí. Připravili jsme pro ně podobné
atrakce jako pro jejich mladší kamarády z mateřinek.
Zdoláváním jednotlivých úkolů
získávaly děti žetonky, které si už
tradičně vyměňovaly v krámku za
mlsky a hračky. Děti odcházely
nadšené z toho, co všechno se jim
podařilo „nakoupit“. Dětský den se opět vydařil. Poděkování
patří všem, kteří se na něm podíleli a přispěli tak k pohodovému
průběhu celého dopoledne.

2. červen 2010: IV. ročník turnaje ve stolním fotbálku uzavřen
Koncem září se sešlo na stole zástupce ředitele pana Dytrycha
16 přihlášek na celoškolní turnaj dvojic ve stolním fotbálku.
Mezi 32 přihlášenými bylo dokonce i 8 dívek. Na základě
losování byly dvojice rozděleny do dvou skupin, ve kterých se
hrálo systémem „každý s každým“ o co nejlepší výchozí pozice
pro play-off. Pavouk pak přesně určil systém vyřazovací části,
jejíž série se hrály na dvě vítězná utkání. Po celkových 89
zápasech se zaslouženými vítězi stali Lukáš Beneš a Eliška
Frimlová z IX.A, kteří ani v jednom ze zápasů nenašli přemožitele. Ve finále si poradili 2:0 na
zápasy s dvojicí Jan Jánský (IX.A) a Martin Nývlt (VIII.A). Bronzové medaile brali trochu
překvapivě Martin Kubiček (VII.A) a Ladislav Záliš (VI.A). Všem třem dvojicím byly
předány diplomy, medaile a odměny.
3. červen 2010: Výlet čtvrťáků do Kutné Hory
Ve čtvrtek 3. června 2010 se žáci ze čtvrtých tříd vydali na výlet do Kutné Hory. Ráno na ně
čekal malý modrý autobus, se kterým se rozjeli nejprve do Chrudimi, kde navštívili muzeum
loutek. Loutky byly krásné a všechny zaujala rozmanitost jejich tvarů, velikostí a podob.
Avšak nejvíce se líbila místnost, kde všechno bílé svítilo modrou. A nakonec si děti zahrály
pohádku O perníkové chaloupce.
Poté výletníci odjeli do chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, kde je udivila především výška
stropu a krása kleneb. Posledním cílem výletu byla kostnice v Sedlci, v níž děti bedlivě
zkoumaly lustry, pyramidy, erby, kalichy a další předměty „vyrobené“ z pravých lidských
kostí, ti nejodvážnější si ještě prohlédly lebky dávných válečníků s ještě patrnými stopami po
zraněních. I přes nepřízeň počasí si naši žáčci domů přivezli spoustu dojmů a zážitků.

7. červen 2010: Exkurze IV. A a IV.B do Tonavy
Dne 7. června 2010 se část čtvrťáků zúčastnila v rámci volitelného předmětu „Naše město“
exkurze do místního podniku Tonava. Malé výpravy zvědavců se ujali pánové Pižl a Švihálek,
kteří ji provedli mechanickou úpravou, nářezárnou a konečnou úpravnou. Lakovna zůstala
bohužel návštěvníkům uzavřena. Žáci se dozvěděli, že Tonava vyrábí obchodní, zdravotnické,
veterinární a můstkové váhy, ale také parapety a nově i inkubátory. Páni průvodci neopomněli
zdůraznit, že se jedná o továrnu s dlouhou tradicí – byla založena v roce 1894 a tehdy v ní
pracovalo kolem 800 zaměstnanců. Nyní počet klesl na pouhých 100.

8. červen 2010: Dramatický kroužek uzavřel divadelní sezónu
V letošním roce paní učitelka Mgr. Petra Báčová na naší škole vytvořila
skupinku nadšenců, kteří se rozhodli zahrát si divadlo. Tak na naší škole
vznikl Dramatický kroužek. V 1. pololetí měl dvanáct členů, ve druhém
pololetí se ještě rozrostl. Za celý školní rok absolvovali naši herci mnoho
vystoupení a nastudovali celkem tři představení (Hra o narození Ježíška,
Zatoulané kotě, Velká loupežnická pohádka). Všem členům Dramatického
kroužku náleží poděkování za jejich zodpovědný přístup k práci, za
spolehlivost, za jejich volný čas, který věnovali nelehké přípravě
divadelních vystoupení, ale také jejich úspěšnému předvedení na veřejnosti. Poděkování patří
také rodičům našich herců, kteří pomáhali s vytvořením kostýmů a dopravou na vystoupení.
Při práci si všichni užili napětí, chvíle strachu a trémy, ale také hodně legrace a pocitu z dobře
vykonané práce. Největší odměnou byl dobrý pocit z vystoupení a velký potlesk publika.
8. červen 2010: Atletický čtyřboj
Školní rok uběhl jako voda, a tak se zástupci všech pěti škol
okrsku Úpice v úterý 8. června sešli na lánském hřišti, aby
absolvovali poslední závod započítávaný do Grand Prix –
atletický čtyřboj.
Pětičlenná družstva soutěžila celkem ve čtyřech kategoriích –
mladší děvčata, mladší žáci, starší děvčata, starší žáci. Každý
závodník musel prokázat svoji sportovní všestrannost ve čtyřech
disciplínách – běhu na 60 m, hodu míčkem (starší chlapci
granátem), skoku dalekém a vytrvalostním běhu.
V každé kategorii byli vyhlášeni nejlepší tři jednotlivci a poté pořadí škol. Naše reprezentanty
nepochybně potěšil fakt, že mezi jednotlivci ani v jedné kategorii „na bedně“ nechyběli.
V celkovém hodnocení Grand Prix pak naše škola obsadila čtvrté místo.
Nejlepší umístění jednotlivců:
• Mladší žáci: Daniel SOUČEK (VII.B), 2. místo
• Mladší žákyně: Sára GOTTSTEINOVÁ (VII.B), 3. místo
• Starší žáci: Patrik BŘICHÁČEK (IX.A), 2. místo
• Starší žákyně: Nikola VALENTOVÁ (VIII.A), 3. místo
8. červen 2010: 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.
Regionální kolo XII. ročník Kinderiády pro školní rok
2009/2010 se konalo 8. června 2010 v Hradci Králové. Regionální kola probíhala jako
každoročně i v dalších 13 krajích ČR. Nad XII. ročníkem opět převzali patronát světová
rekordmanka v běhu na 800 m Ludmila Formanová a desetibojař Tomáš Dvořák, který také
předával ceny nejlepším. Na závodech a při sportovních výkonech děti povzbuzoval herec a
moderátor Filip Jančík.
Závody byly i tentokrát určeny družstvům o 4 chlapcích a 4 dívkách. Každý ročník (2. až 5.
třídy ZŠ) reprezentovali vždy jeden hoch a jedna dívka. Soutěžilo se v běhu na 60 metrů

(všichni účastníci), skoku dalekém z místa (2. ročník), hodu plným míčem o hmotnosti 1 kg
(3. ročník), hodu kriketovým míčkem (4. ročník), skoku dalekém z rozběhu (5. ročník) a ve
štafetě na 4 x 60 metrů (4 vybraní zástupci z družstva). Naši závodníci se umístili na velmi
pěkném 8. místě z 35 škol Královéhradeckého kraje. Vynikající výkon podali
zejména Barbora Müllerová, která s přehledem vyhrála běh na 60 m, a Radek Dufka, který
zvítězil ve skoku dalekém. Poděkování za vzornou reprezentaci školy a vysoké sportovní
nasazení patřilo všem našim reprezentantům.
Naši školu reprezentovali:
Dominik Endlich (II.A), Filip Luštinec (II.A), Lucie
Valentová (II.A), Barbora Müllerová (III.A), David
Nývlt (III.A), Kamila Šlechtová (IV.B), Johana
Grundová (IV.B), Ladislav Nyklíček (IV.B), Radek
Dufka (IV.A), Eliška Vodičková (V.A).

9. červen 2010: Exkurze IV. A a IV.B do pěchotního srubu na Odolově
Dne 9. června 2010 odjeli žáci předmětu „Naše město“ za dohledu paní učitelky Zdeňky
Skřivánkové autobusem do obce Odolov (dříve Vodolov) kde je již očekával pan F. Hlavica,
který je provedl samostatným pěchotním srubem T-S 26. Pověděl dětem mnoho zajímavého
z historie 2. světové války, mohly si prohlédnout nejen samotný srub, ale i v něm umístěné
různé dobové zbraně a zařízení.

9. až 12. červen 2010: Ekologický kurz IX.A
Od středy 9. do soboty 12. června 2010 pobývala část žáků IX.A
pod vedením PaedDr. Věry Nývltové a Mgr. Martina Dytrycha
na chatě Kamor v Peci pod Sněžkou. Náplň kurzu spočívala v
podnikání výletů do okolí, poznávání krkonošské přírody, ale i v
přípravě jídla a úklidu chaty.
Hned první den vyrazili žáci na Richterovy boudy. Cestou se
zastavili u Zeleného i Modrého potoka, pokochali se krásnými
výhledy na Sněžku, Studniční horu a Modrý důl, nahlédli do
Obřího dolu a vyslechli výklady o rostlinstvu Krkonoš se
zaměřením na endemity, o působení ledovců na utváření našich
nejvyšších hor, o dřívější těžbě v Krkonoších a o lavinových
polích.
Čtvrtek byl vyhrazen výšlapu na Sněžku přes Obří důl, zpáteční
cesta vedla kolem Luční boudy, Výrovky a chaty Severka.
Výklady byly zaměřeny na horniny, květenu a horské boudy.
Dlouhou cestu zpříjemňovaly našim deváťákům nádherné
výhledy a jarní horská květena.
Páteční plány bohužel zhatilo úmorné vedro. Vyučující usoudili,
že túra by jejich svěřencům mohla způsobit nepříjemné
zdravotní komplikace, proto se celá výprava po celý den
pohybovala buď v centru Pece pod Sněžkou, nebo na stinných
místech podél příjemně chladivého Zeleného potoka.
V sobotu dopoledne čekal žáky už jen důkladný úklid chaty,
pochvala za bezproblémový průběh kurzu a odjezd domů.

10. červen 2010: Pasování prvňáčků na čtenáře
Dne 10. června 2010 se naši prvňáčci, bezpochyby poprvé v
životě, setkali s živým panem králem. Ten na ně čekal v městské
knihovně, aby je pasoval na čtenáře. Ale před tím museli malí
žáčci předvést, co všechno už umí. Jestli znají pohádky a
pohádkové postavy, jestli umí pěkně zacházet s knížkou a hlavně
jestli už umí všechno přečíst. Všichni se vystřídali ve čtení
pohádky a pak už nic nebránilo
v tom, aby poklekli před krále,
který je pasoval na čtenáře. Společně s králem složili slib
čtenáře, ale to nebylo všechno. Děti dostaly řád čtenáře, pamětní
list, záložku do knížky a průkazku do knihovny. Některé děti si
hned nějakou knížku vypůjčily. Doufáme, že jim čtenářské
nadšení vydrží po celý život.
10. červen 2010: Exkurze IV. A a IV.B do Juty
Týden exkurzí uzavřel předmět „Naše město“ prohlídkou úpického závodu Juta. Děti po něm
provázel sám pan ředitel Havránek, který jim ukázal všechny výrobní haly. Žáci s
překvapením zjistili, že zaměstnanci zde pracují ve velmi hlučném a horkém prostředí. Jako
drobný suvenýr si domů odnesli domů granule, ze kterých se na mohutných strojích vyrábí
různé folie.
10. červen 2010: Školní družina na návštěvě u hasičů
Ve čtvrtek 10. června 2010 se děti ze školní družiny vydaly do nedaleké
hasičské zbrojnice, aby se seznámily s vybavením další složky
integrovaného záchranného sboru.
Pan Čihák je ochotně provedl všemi prostory
hasičské zbrojnice, vše vysvětlil a ukázal.
Zvídavým návštěvníkům dokonce zapůjčil
profesionální hasičskou helmu, kterou hasiči
používají při svých zásazích. Největším
„trhákem“ návštěvy však byla možnost vyzkoušet si stříkání
z hadice a napojování proudnice.
14. červen 2010: Uzavření sběrových soutěží
Po celý školní rok 2009/2010 probíhaly sběrové soutěže, letos opět organizované paní
učitelkou Mgr. Šárkou Paulusovou a rozšířené o sběr baterií. S radostí jsme konstatovali, že se
do nich zapojilo velké procento žáků a že jsme oproti minulým letům sesbírali ještě více
odpadových surovin. Zájmu našich žáků i podpory ze strany jejich rodin si velmi ceníme,
děkujeme jim a ty nejlepší na závěr školního roku odměňujeme.
Ani poslední měsíc školního roku již na celkovém pořadí tříd a jednotlivců ve sběru papíru
nic nezměnil. Na 1. stupni suverénně zvítězila třída II.A a na 2. stupni s přehledem třída
VIII.A. Vítězným třídám škola přispěla 1.500,- Kč na výlet či exkurzi a třída II.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, což všichni
třídní vítězové splnili. Celkem jsme letos sebrali 43 781,0 kg papíru, což představuje průměr
na jednoho žáka a zaměstnance 136,82 kg. Pro porovnání, v loňském roce jsme sesbírali
34.658,0 kg s průměrem 108,31 kg na žáka a zaměstnance.

Pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd:
1. II.A 736,40 kg/žáka; Jan Jansa 11 076,0 kg
2. II.B 317,83 kg/žáka; Ondřej Toman 3 553,0 kg
3. VIII.A 230,95 kg/žáka; Petr Čapek 1 840,0 kg
4. IV.B 169,17 kg/žáka; Tadeáš Haase 1 461,0 kg
5. IV.A 165,28 kg/žáka; Tomáš Vrána 1 463,0 kg
6. I.A 136,60 kg/žáka; Eliška Mesnerová 750,0 kg
7. V.A 112,88 kg/žáka; Otakar Bárta 819,0 kg
8. III.A 109,57 kg/žáka; Andrea Čudková 954,0 kg
9. VII.A 79,35 kg/žáka; Karolína Kopecká 740,0 kg
10. VI.A 39,58 kg/žáka; Jiří Zákravský 399,0 kg
11. VII.B 29,41 kg/žáka; Daniel Souček 277,0 kg
12. VIII.B 14,36 kg/žáka; Hana Szelkeová 158,0 kg
13. IX.A 9,55 kg/žáka; Lukáš Jirout 266,0 kg
Sběr papíru – 3 nejlepší jednotlivci:
Jan Jansa (II.A) 11 186,0 kg
Ondřej Toman (II.B) 3 553,0 kg
Petr Čapek (VIII.A) 1 840,0 kg
Dohromady jsme letos také sesbírali 10.950 vybitých baterií. Tuto sběrovou soutěž jsme letos
zařadili poprvé a hned jsme zaznamenali velmi slušný zájem žáků.
Sběr vybitých baterií – 3 nejlepší jednotlivci:
Lukáš Jirout (IX.A) 3 590 ks
Jan Frydrych (I.A) 2 758 ks
Jan Krejcar (II.A) 1 559 ks
Celkem jsme v letošním roce sesbírali 547.377 plastových víček (vloni to bylo pouhých
389.512) a úctyhodných 868.620 kovových víček (vloni to bylo 487.344). V těchto
kategoriích jsme sledovali nejnapínavější boj o prvenství.
Sběr plastových víček – 3 nejlepší jednotlivci:
Karolína Matysková (I.A) 98 320 ks
Petr Rychlík (IV.A) 75 900 ks
Jan Jansa (II.A) 65 328 ks
Sběr kovových víček – 3 nejlepší jednotlivci:
Jan Jansa (II.A) 193 564 ks
Karolína Matysková (I.A) 187 350 ks
Radek Petira (VII.B) 77 750 ks
Dohromady jsme v letošním roce sesbírali 27.928 plastových lahví (vloni to bylo 24.391) a
51.126 plastových kelímků (vloni to bylo 46.927).
Sběr plastových lahví – 3 nejlepší jednotlivci:
Jan Jansa (II.A) 5 230 ks
Anna Marie Řeháková (II.B) 4 254 ks
Jan Frydrych (I.A) 2 600 ks
Sběr plastových kelímků – 3 nejlepší jednotlivci:
Mikoláš Zajac (IV.A) 8 880 ks
Johana Grundová (IV.B) 6 096 ks
Jiří Zákravský (VI.A) 5 287 ks

11. červen 2010: Muzejní noc v Úpici
V páteční podvečer 11. června
2010 se i v Úpici konala „Muzejní
noc“. Před muzeem na náměstí
zazpívaly děti našeho sborečku,
zatančily „Berušky“ ze II.A a malé
tanečnice ze III.A. Po vystoupení
se naši žáci vydali na procházku
Dlouhými Záhony, zpestřenou
postavami ze známé knížky Boženy Němcové „Babička“, a tak se zde mohli tváří v tvář
setkat s panem Proškem, paní kněžnou, babičkou a jejími vnoučaty i s bláznivou Viktorkou.
Děti byly za svá vystoupení odměněny potleskem a pytlíkem plným sladkostí.
15. červen 2010: Atletické finále – trojboj
15. června 2010 uspořádala ZŠ Úpice – Lány atletický trojboj
pro žáky 1. stupně. Zúčastnili se žáci těchto škol: Rtyně v
Podkrkonoší, Malé Svatoňovice, Úpice – Lány a Úpice Bratří
Čapků. Soutěžilo se ve skoku dalekém, v hodu kriketovým
míčkem a běhu na 50 metrů.Závodníci svými výbornými výkony
přispěli k vzorné reprezentaci naší školy. Díky 2. místu v
atletickém finále jsme obhájili pohár GRAND PRIX.
Naši školu reprezentovali:
• 2. až 3. třída
Dívky: Barbora Müllerová, Renata Galuščáková, Kamila Kuldová, Lucie Valentová,
Anna Šimková, Simona Knížová, Vendula Korubová
Chlapci: Filip Luštinec, Dominik Endlich, Matyáš Nývlt, Martin Kroužel, Pavel
Doležal, David Nývlt
• 4. až 5. třída
Dívky: Eva Ferencová, Eliška Vodičková, Kateřina Knížová, Johana Gruntová,
Karolína Polcová, Kamila Šlechtová
Chlapci: Daniel Špinler, Petr Vlček, Pavel Kavan, Petr Rychlík, Lukáš Aman, Radek
Dufka
1. místa jednotlivců:
• Barbora Müllerová – běh 50 m
• Barbora Müllerová – skok daleký
• Simona Knížová – hod kriketovým míčkem

18. červen 2010: Vyhodnocení soutěže O nejlepšího sportovce školy za školní rok
2009/2010
Na 2. stupni se již dlouhodobě detailně sledují výkony našich sportovců. Na závěr školního
roku je pak zveřejněno pořadí těch nejlepších. Mezi dívkami letos bezkonkurenčně vládla
Michaela Ševcová z VIII.A, mezi chlapci zvítězil Patrik Břicháček z IX.A.
Pořadí nejlepších chlapců:
1. Patrik Břicháček (IX.A), 573 b.
2. Michal Drejsl (VIII.A), 505 b.
3. Martin Paťha (IX.A), 503 b.

4. Jakub Fejfar (VII.B), 439 b.
5. Tomáš Paťha (VII.A), 431 b.
6. Daniel Souček (VII.B), 403 b.
7. Ondřej Zvara (IX.A), 395 b.
8. Viktor Kejzlar (VII.A), 371 b.
9. Vojtěch Levinský (VI.A), 365 b.
10. Pavel Šrejber (VI.A), 355 b.
Pořadí nejlepších dívek:
1. Michaela Ševcová (VIII.A), 330 b.
2. Eliška Buryšková (VI.A), 285 b.
3. Kristýna Machová (VII.B), 245 b.
4. Nikola Valentová (VIII.A), 240 b.
5. Sára Gottsteinová (VII.B), 235 b.
6. Nikol Kadrmasová (VI.A), 225 b.
7. Dominika Mjartanová (IX.A), 190 b.
8. Michaela Čudková (VII.A), 172 b.
9. Kristýna Balcarová (VI.A), 170 b.
10. Monika Vocelová (VIII.B), 165 b.
25. červen 2010: Slavnostní předávání ocenění za celoroční soutěže
V pátek 25. června 2010 byly našim úspěšným žákům předány diplomy a ceny za úspěchy,
kterých dosáhli v celoročních soutěžích. Odměněni byli nejlepší žáci, nejúspěšnější účastníci
vědomostních a dovednostních soutěží, nejlepší sportovci a sportovkyně, nejlepší sběrači,
vítězové chlapecké i dívčí florbalové ligy, turnaje v šipkách i ve stolním fotbalu.
Nejlepší žáci ve vědomostních a dovednostních soutěžích:
Pořadí Jméno

Třída

Body

1.

Kejzlar Radim

VI.A

68

2.

Ševcová Michaela VIII.A 64

3.

Seidelová Tereza

VII.A 45

4.

Vlček Lukáš

IX.A

5.

Skřivánek Jakub

VIII.A 33

6.

Šrejber Pavel

VI.A

7.

Souček Daniel

VII.B 31

8.

Ledvina Zdeněk

VII.B 19

9.

Drejsl Michal

VIII.A 18

10.

Gottsteinová Sára VII.B 18

Nejlepší žáci I.A za 2. pololetí školního roku 2009/2010:
Tomáš Hofman
Eva Krouželová
Eliška Mesnerová
Julie Térová

36

33

Nejlepší žáci 1. stupně (2. až 5. ročník) za 2. pololetí školního roku 2009/2010:
JMÉNO

Třída Plusy Prospěch Přestupky Celkem POŘADÍ

Veronika Davidová 4.B

43

10

0

53

1.

Eliška Vodičková

5.A

41

10

0

51

2.

Barbora Müllerová

3.A

35

10

0

45

3.

Renata Galuščáková 3.A

29

10

0

39

4.

Simona Knížová

3.A

28

10

0

38

5.

Barbora Hilschová

3.A

26

10

0

38

6.

Anna M. Řeháková 2.B

25

10

0

35

7.

Kamila Kuldová

3.A

20

10

-1

29

8.

Matyáš Nývlt

2.B

28

10

-10

28

9.

Mikoláš Zajac

4.A

17

10

0

27

10.

Tereza Jareišová

4.A

19

8

0

27

11.

Lenka Hrušková

2.A

16

10

0

26

12.

Andrea Pátrová

5.A

18

8

0

26

13.

Jaroslav Suchánek

4.B

15

10

0

25

14. – 15.

Kamila Šlechtová

4.B

15

10

0

25

14. – 15.

Tomáš Reichert

4.B

18

10

-3

25

16.

Nejlepší žáci 2. stupně za 2. pololetí školního roku 2009/2010:
JMÉNO

Třída Plusy Prospěch Přestupky Celkem POŘADÍ

Tereza Seidelová

7.A

41

10

0

51

1.

Pavel Šrejber

6.A

36

8

-1

43

2.

Michaela Ševcová

8.A

31

10

-2

39

3.

Radek Strachota

9.A

25

6

0

31

4.

Jakub Skřivánek

8.A

20

10

0

30

5.

Lucie Komárková

7.A

28

2

0

30

6.

Nikola Valentová

8.A

28

2

-1

29

7.

Tomáš Balcar

6.A

24

4

0

28

8.

Michal Drejsl

8.A

26

4

-2

28

9.

Veronika Hofmanová 8.A

20

6

-1

25

10.

Lukáš Jirout

9.A

18

6

0

24

11.

Radim Kejzlar

6.A

21

6

-3

24

12.

Klára Kultová

8.A

16

6

0

22

13.

Martin Paťha

9.A

21

8

-8

21

14.

Karolína Kopecká

7.A

15

4

0

19

15.

Michaela Čudková

7.A

19

0

-1

18

16.

David Wajsar

6.A

11

6

0

17

17. – 19.

Ladislav Záliš

6.A

11

6

0

17

17. – 19.

Kateřina Morávková 7.B

11

6

0

17

17. – 19.

Sára Gottsteinová

17

2

-2

17

20.

7.B

28. červen 2010: Výlet nejlepších žáků do pražské ZOO
V pondělí 28. června 2010 se uskutečnil pro výše jmenované nejlepší žáky naší školy výlet do
pražské ZOO. Z 1. i 2. stupně se ho zúčastnilo po 20 dětech, které si výlet – i díky krásnému
počasí – jak se patří užily.

29. červen 2010: Rozloučení s absolventy – žáky IX.A
Předposlední den školního roku 2009/2010 jsme se slavnostně rozloučili se žáky IX.A. Akci
navštívila nejen většina současných a bývalých učitelů, nýbrž i mnoho rodičů, prarodičů,
sourozenců a přátel našich absolventů. S projevy vystoupili místostarosta města Úpice Robert
Hager, ředitelka muzea Marcela Strachotová a ředitel školy Martin Zakouřil. Během
slavnostního rozloučení, moderovaného Jaromírou Beránkovou a Martinem Paťhou, jsme
vyslechli několik pěveckých vystoupení a shlédli krátký taneční program. Žáci IX.A rovněž
poděkovali rodičům i učitelům za podporu, péči a čas, které jim během školní docházky
věnovali. Přejeme našim absolventům v jejich dalším životě pevné zdraví a vše dobré.

