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POČTY TŘÍD A ŽÁKŮ, VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, PRACOVNÍCI
ŠKOLY, ŠKOLSKÁ RADA
Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo naši školu 272 žáků, jež byli vyučováni ve
13 třídách (z toho byla jedna třída, IX.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 60 dětí, školní
klub sdružující 125 dětí a nabízející 17 zájmových útvarů, do kterých docházelo 198 žáků, a
školní jídelna schopná připravit denně až 450 obědů.
Žáci 1. až 9. ročníku byli vzděláváni podle ŠVP Blahováček. Náš vlastní ŠVP byl před
začátkem tohoto školního roku na základě zkušeností, kterých jsme nabyli během práce s ním,
výrazněji 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 třídy 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 ukončilo základní vzdělávání 32 žáků. Všichni žáci devátého ročníku byli
umístěni, a to následovně: 56% žáků bylo přijato na studijní obory středních škol (z toho 2
žáci na gymnázium, 6 žáků na SŠ technického zaměření a 10 žáků na ostatní SŠ). Zbylí žáci
byli přijati na obory středních odborných učilišť. Devět žáků (tj. 25% žáků pátých tříd) bylo
přijato ke studiu víceletého gymnázia.
K zápisu do 1. tříd přišlo celkem 55 žáků. Do 1. tříd bylo přijato 44 žáků (z toho 15
dětí s odkladem z předchozího roku) a 11 žákům byl dán odklad.

PŘEHLED TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011
Třída

Třídní učitel(-ka)

Celkový
počet žáků

Z toho
dívek

chlapců

I.A

Mgr. Radka Řeháková

26

14

12

II.A

Mgr. Marie Hubálovská

26

13

13

III.A

Mgr. Veronika Prouzová

19

8

11

III.B

Mgr. Eva Prouzová

18

8

10

IV.A

Mgr. Blanka Pavlásková

29

17

12

V.A

Mgr. Daniela Mikešová

17

4

13

V.B

Mgr. Jarmila Špůrová

18

7

11

Celkem za I. stupeň:

153

71

82

VI.A

Václav Král

24

11

13

VII.A

Ing. Jaromír Beránek

25

8

17

VIII.A

Mgr. Silvie Žďárská

20

8

12

VIII.B

PaedDr. Věra Nývltová

20

10

10

IX.A

Mgr. Šárka Paulusová

20

8

12

IX.B

Mgr. Renata Kafková, PhD.

10

4

6

Celkem za II. stupeň:

119

49

70

Celkem za školu:

272

120

152

PRACOVNÍCI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011
Kolektiv zaměstnanců školy doznal v letošním školním roce výraznějších změn. S
novým školním rokem začala na naší škole opět působit ing. Jitka Pulkrábková, nově
nastoupila učitelka prvního stupně Mgr. Veronika Prouzová, výuku hudební výchovy
zajišťoval od září do května Mgr. Jan Vídeňský. Od 1. září 2010 do 30. června 2011 působily
na škole dvě asistentky pedagogů – Pavla Folcová a Světlana Holmanová. Ve funkci
hospodářky a vedoucí školního klubu vystřídala Irenu Nyklíčkovou paní Martina Šrollová. Na
zasloužený odpočinek odešla ke 30. červnu 2011 Mgr. Jarmila Špůrová. Z nepedagogických
pracovníků odešla k 31. březnu 2011 uklízečka Jitka Haasová a nahradila ji paní Růžena
Vávrová.
Konkrétní personální obsazení pracovních míst přináší následující přehled:

Celkem: 32 (z toho 27 žen)
z toho: 23,5 pedagogických pracovníků
(z toho 2,5 vychovatelek a 2 asistentky pedagoga)
0,5 hospodářka
4 správní zaměstnanci
4 zaměstnanci ve školní jídelně
Pedagogičtí pracovníci:
titul, jméno a příjmení

funkce, vzdělání, aprobace, praxe

Mgr. Martin Zakouřil

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

Mgr. Martin Dytrych

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

Mgr. Petra Báčová

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

Ing. Jaromír Beránek

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

Eva Effenberková, DiS.

učitelka na II. stupni,
Obchodní akademie Trutnov,
Jazyková škola PASTIME Náchod,
Certificate in Englisch (University of Cambridge)
VOŠ pedagogická Litomyšl (speciální pedagogika)
7 let

Mgr. Marie Hubálovská

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

Mgr. Renata Kafková, Ph.D.

učitelka na II. stupni
Filozofická fakulta v Ostravě
německý jazyk + dějepis,
6 let

Václav Král

učitel na II. stupni,
Pedagogická fakulta v Hradci Králové,
dílenské předměty + odborný výcvik,
Fakulta tělesné výchovy a sportu, trenérská škola,
nad 32 let

Mgr. Daniela Mikešová

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

PaedDr. Věra Nývltová

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

Mgr. Šárka Paulusová

učitelka na II. stupni
Pedagogická fakulta v Liberci
český jazyk + občanská výchova
5 let

Mgr. Blanka Pavlásková

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

Mgr. Eva Prouzová

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

Mgr. Veronika Prouzová

učitelka na I. stupni,
Pedagogická fakulta MU v Brně,
učitelství pro I. stupeň základní školy,
bez praxe

Ing. Jitka Pulkrábková

učitelka na II. stupni
Vysoká škola chemicko-technologická Pardubice
Doplňující pedagogické studium Univerzita Pardubice
18 let

Mgr. Radka Řeháková

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

Mgr. Jarmila Špůrová

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

Mgr. Jan Vídeňský

učitel Hv
JAMU Brno,
nad 32 let

Mgr. Silvie Žďárská

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

Asistenti pedagoga: Pavla Folcová
Světla Holmanová
Na škole pracovalo šest dyslektických asistentek a dvě logopedické asistentky. I v
letošním školním roce se naši pracovníci v rámci DVPP zúčastnili 22 vzdělávacích programů.
Jedna učitelka úspěšně dokončila vyšší odbornou školu a další získala specializaci pro výuku
mimořádně nadaných žáků.

Školní družina:
Věra Páslerová
Eva Jansová

vedoucí vychovatelka
vychovatelka

Školní klub:
Irena Nyklíčková/Martina Šrollová

vedoucí

Nepedagogičtí pracovníci:
Hospodářka:
Irena Nyklíčková/Martina Šrollová
Jídelna:
Pavlína Blehová
Jana Voleská
Alena Gumbírová
Jaroslava Lednová

vedoucí školní jídelny
vedoucí kuchařka
kuchařka
kuchařka

Správní zaměstnanci:
Josef Nedvěd
vedoucí, údržbář
Zdeňka Blažková
uklízečka
Jitka Haasová/Růžena Vávrová
uklízečka
Lenka Vítová
uklízečka

ŠKOLSKÁ RADA
Volby do školské rady proběhly již v předminulém 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
• Poláčková Petra
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
3 (1 %)
1 (0,3 %)

II. pololetí
8 (2,9 %)
2 (0,7 %)

Omluvené absence:
I. pololetí: 11 055 (průměr na jednoho žáka: 40,64)
II. pololetí: 16 388 (průměr na jednoho žáka: 60,25)
Neomluvené absence:
I. pololetí: 29 (průměr na jednoho žáka: 0,11)
II. pololetí: 93 (průměr na jednoho žáka: 0,34)
Prospěch na konci školního roku 2010/2011:
Třída Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo
I.A
II.A
III.A
III.B
IV.A
V.A
V.B

26
26
18
18
30
18
18

22
19
14
8
18
6
10

0
7
3
10
12
10
8

3
0
1
0
0
2
0

VI.A
VII.A
VIII.A
VIII.B
IX.A
IX.B

25
25
19
20
20
9

5
1
2
3
3
0

19
22
15
17
15
7

1
2
2
0
2
2

VOLNOČASOVÉ A PREVENTIVNÍ AKTIVITY, ŠKOLNÍ KLUB
Na škole realizujeme podobně jako v letech minulých Minimální preventivní program.
Školní preventistka PaedDr. Věra Nývltová vytvořila Krizový plán školy a podílela se na
organizaci řady preventivních akcí, z nichž nejvýznamnější byl program na zlepšení vtahů ve
třídě VIII.B.
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
 e-mailová adresa Blahovka.pomoc@seznam.cz
Preventivní akce uskutečněné ve školním roce 2010/2011:
 beseda žáků 1. stupně s příslušníky Policie ČR
 preventivní kurz (VIII.B)
 beseda Kyberšikana (VIII.B)
 beseda Extremismus (9. ročník a pro pedagogy a veřejnost)
 účast na sbírkové akci Den proti AIDS
 přednáška AIDS (9. třídy)
 účast preventistky na schůzkách pracovní skupiny ROMODROM v Úpici
 film a program v divadle „Řekni drogám ne“
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:
•

ANGLICKÝ JAZYK (1. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Marie Hubálovská

•

BASKETBAL (5. – 9. ROČNÍK – ZAČÁTEČNÍCI) – vedoucí: MUDr. Pavel Černý

•

CVIČENÍ NA SPORTOVNÍM NÁŘADÍ (DÍVKY Z 1. – 9. ROČNÍKU) – vedoucí:
Lenka Machová

•

CVIČENÍ NA SPORTOVNÍM NÁŘADÍ (CHLAPCI Z 1. – 9. ROČNÍKU) – vedoucí:
Martin Just

•

DRAMATICKÝ KROUŽEK (4. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Petra Báčová

•

FLÉTNIČKY (1. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Radka Řeháková

•

FLORBAL (CHLAPCI I DÍVKY 4. – 5. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Martin Dytrych

•

FLORBAL (6. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Václav Král

•

FREERUNNING A PARKOUR (5. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Jaroslav Dohnal

•

HRÁTKY S ANGLIČTINOU (3. – 4. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Silvie Žďárská

•

MLADÝ KAMERAMAN (5. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Ing. Jaromír Beránek

•

MLADÝ POŽÁRNÍK (1. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Ondřej Baudyš

•

PRVNÍ KRŮČKY V NĚMČINĚ (4. – 6. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Renata Kafková,
Ph.D.

•

RUČNÍ PRÁCE (1. – 5. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Radka Řeháková

•

SBOREČEK (1. – 5. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Radka Řeháková

•

STŘELECKÝ KROUŽEK nebo TOPOGRAFICKÝ KROUŽEK (6. – 9. ROČNÍK) –
vedoucí: Václav Král

•

ŠACHY (1. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Jaroslav Vít

•

VÝTVARNÝ KROUŽEK (1. – 5. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Daniela Mikešová

•

ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK – vedoucí Mgr. Šárka Paulusová

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 rekonstrukcím i k nákupu moderních pomůcek. V létě
byly vymalovány některé učebny a chodby, v prostorách půdní vestavby byla nově zařízena
školní kuchyňka a byl zrekonstruován odpočinkový koutek s minigalerií Julie WinterovéMezerové. V rámci akce „Oranžová učebna“ byla z dotace firmy ČEZ kompletně
zrekonstruována multifunkční učebna fyziky a chemie. Z peněz Evropské unie (program
„Peníze školám“) byly v letošním roce zakoupeny nové počítače do školního klubu a
interaktivní tabule na 1. stupeň. Opět bylo zapracováno na rozšíření fondu školní knihovny a
byla zakoupena řada drobných výukových pomůcek.

PREZENTACE ŠKOLY
I v letošním školním roce pokračovalo mnohaleté vydávání školního časopisu „Trhlej
svět“, na jehož vytváření se opět podíleli i žáci předmětu „Týmová práce“ a redaktorky z
IX.A Veronika Hofmanová a Klára Kultová. Mgr. Eva Proudová denně aktualizuje webové
stránky školy, škola publikovala články v Úpických novinách a Krkonošském deníku, o
aktuálním dění rodiče i širokou veřejnost informují také vývěska u školy či pracemi našich
žáků vyzdobené výlohy úpických obchodů.
Pokračovala rovněž velmi úspěšná spolupráce s Televizí JS („Účko“), jež kromě
klasických reportáží o významných akcích naší školy přinášela i dětské reportáže moderované
Veronikou Davidovou ze třídy V.B. První rok existence oslavila školní „Blahovka TV“,
jejímiž kameramany a redaktorkami jsou výhradně naši žáci. Role režisérů a střihačů plní
učitelé Ing. Jaromír Beránek, Mgr. Martin Dytrych a Mgr. Martin Zakouřil.
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 znovu setkala

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 III. Historické
odpoledne s úpickými střelci. Kulturymilovné spoluobčany potěšila četná vystoupení školního
Sborečku.
12. až 16. červenec 2010: Tábor školní družiny
Tábor školní družiny se konal v Janských Lázních, naši
žáčci byli ubytováni v chatě Jitřenka. Program byl pestrý:
dlouhá túra po horách – lanovkou na Černou horu a pak po
dřevěných lávkách přes
rašeliniště, příprava masek
na karneval a diskotéka,
návštěva lanového centra,
soutěže,
hry,
stezka
odvahy, koupání, velká
trampolína, hledání táborového pokladu a získávání „tlapek“
za pořádek, zručnost, odvahu, dobré skutky i mlčení.

ZÁŘÍ

1. září 2010: Slavnostní vítání prvňáčků
Slavnostní vítání se konalo ve středu 1. září 2010 v
prostorách školní jídelny ZŠ Bratří Čapků. Nové školáky
přišel pozdravit ředitel školy Mgr. Martin Zakouřil, paní
starostka Ing. Iljana Beránková a pan
místostarosta Mgr. Robert Hager. O
kulturní vystoupení se postarala děvčata
z 5. třídy - Verunka Davidová a Kamilka
Kostovská. Na konci celého programu se
děti naučily slib školáka: "MY SE
ŠKOLY NEBOJÍME, ČÍST A PSÁT SE NAUČÍME!" Potom ještě
dostaly velký kornout sladkostí, pamětní list a se svou paní učitelkou Mgr.
Radkou Řehákovou odešly do vyzdobené třídy, kde na ně čekalo plno
dalších překvapení.

8. až 11. září 2010: Program pro zlepšení vztahů v VIII.B
Ve dnech 8. až 11. září 2010 se konal preventivní kurz ZŠ
Bří Čapků Úpice. Programu zaměřeného na zlepšení vztahů
ve třídě, na prevenci sociálně nežádoucích jevů se tentokrát
zúčastnili žáci VIII.B a paní učitelky Věra Nývltová a Jitka
Pulkrábková. Projekt byl financován z příspěvku EU v rámci
Operačního
programu
„Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost“. Současně se nám podařilo získat
finanční podporu některých podnikatelů z Úpicka. Díky
tomu se mohli akce zúčastnit i chlapci a děvčata ze sociálně
slabších rodin.
Během čtyř dnů strávených na chatě Betyna v Peci pod Sněžkou si žáci
stanovili pravidla slušného chování ve třídě, pravidla vzájemné pomoci a
tolerance ve skupině. Letošní kurz jsme zaměřili především na aktuální
téma: „Kyberšikana, její specifika a nebezpečí.“ Součástí programu byla
přednáška na téma kyberšikana a následná beseda s žáky. V prostředí
krásné krkonošské přírody si děti rovněž zahrály různé seznamovací hry,
tzv. ledolamky a další. Různé aktivity probíhaly také při procházkách do
Modrého dolu, do Obřího dolu a do Pece pod Sněžkou.

13. září 2010: Soutěž žáků 1. stupně "O nejlepšího čtenáře"
V pondělí 13. září 2010 se sešli třeťáci, čtvrťáci a páťáci, aby se utkali v soutěži „O nejlepšího
čtenáře“. Všichni četli po dobu 60 sekund stejný, dopředu
neznámý, text – úvod pohádky O Šípkové Růžence. Vítězi v
kategorii žáků 5. ročníku se stali Veronika Davidová (V.B) a
Tomáš Vrána (V.A), kteří správně přečetli 135 slov. Mezi
čtvrťáky vynikl Jan Roženský (IV.A) se 103 slovy, z třeťáků
byl nejlepší Jan Krejcar s 84 slovy. Tři nejlepší čtenáři z
každé kategorie obdrží diplom a sladkou odměnu. Celkový
počet soutěžících (27) nás přesvědčil o tom, že děti stále
ještě baví číst.

20. září 2010: Vzdělávací program Planeta 3000
V pondělí 20. září 2010 absolvovali žáci 2. stupně vzdělávací program Planeta 3000, tentokrát
na téma Česká republika. Prostřednictvím komentovaného filmu se tak dozvěděli mnoho
faktů i zajímavostí o zemi, ve které žijí.

21. září 2010: Zátopkova "Pětka"
Tradiční štafetový běh pro žáky 1. stupně se letos opět konal ve Rtyni v Podkrkonoší. Žáci
naší školy bojovali s velkým nasazením. Všem reprezentantům patří velký dík za bojovnost a
pěkné třetí místo.
Pořadí škol:
1. ZŠ Úpice Lány
2. ZŠ Rtyně v Podkrkonoší
3. ZŠ Bří Čapků Úpice
4. ZŠ Malé Svatoňovice
Naše štafeta běžela v tomto pořadí:
1. Tomáš Reichert, 2. Pavel Doležal, 3. Jiří Pecháček,
4. Ladislav Nyklíček, 5. Renata Galuščáková, 6. Vít
Levinský, 7. Adriana Dufková, 8. Martin Kroužel, 9. Matyáš Nývlt, 10. Veronika Davidová,
11. Filip Luštinec, 12. Kamila Kuldová, 13. Petr Rychlík ,14. David Nývlt, 15. Kamila
Gottsteinová, 16. Andrea Čudková, 17. Jaroslav Suchánek, 18. Jakub Kábele, 19. Dominik
Endlich, 20. Vojtěch Ott, 21. Eva Ferencová , 22. Johana Grundová, 23. Barbora Mullerová,
24. Mikoláš Zajac, 25. Radek Dufka.

21. září 2010: Soutěž žáků 2. stupně v rychlosti psaní na počítači
Na výše zmíněnou soutěž totiž dorazili ve slunném odpoledni 21. září 2010 pouze tři žáci. I
tak se však soutěžilo. Předem bylo ale avizováno, že již jen
v rámci jedné kategorie.
Celkovým vítězem se stal Daniel Dolejška z VIII.A, který
správně opsal za 5 minut 114 slov (udělal pouze jednu
chybu). Druhé místo patří Andree Pátrové ze VI.A, jež stihla
správně napsat 107 slov (taktéž udělala jen jednu chybu).
Pomyslnou bronzovou medaili získala za 73 slov Nikola
Pátrová z VIII.A (udělala osm chyb).

24. září 2010: Vzpomínka na paní Miladu Pacákovou
Dne 24. září 2010 zemřela naše dlouholetá spolupracovnice, paní Milada
Pacáková. Na naší škole vyučovala na 1. stupni, na druhém stupni pak
předmětům občanská výchova a pracovní vyučování. Její pracovní kariéra
vyvrcholila funkcí ředitelky, kterou zastávala v letech 1976 – 1984.

ŘÍJEN

1. říjen 2010: Zahájení V. ročníku školního turnaje ve stolním fotbale
První říjnový den odstartoval další ročník soutěže ve stolním fotbale. O vítězství se utká 18
dvojic.
Přihlášené dvojice:
• Lukáš Hilsch + Filip Ferenc, Aleš Hübner + Patrik Vlček, Martin Kubiček + Ladislav
Záliš, Jakub Fejfar + Sára Gottsteinová, Filip Kunc + Zdeněk Ledvina, Veronika
Hofmanová + Nikola Valentová, Alžběta Kubcová + Martin Nývlt, Karolína Fingrová
+ Kateřina Jursíková, Tomáš Šimek + Pavel Šrejber, Petr Vodák + Jiří Zákravský,
Tomáš Balcar + David Beier, Lukáš Mjartan + Michal Souček, Anna Kociánová +
Jakub Lautsch, Dominik Rychlík + Pavel Ševčík, Michaela Čudková + Tomáš Paťha,
Jan a Ladislav Soukupovi, Tomáš Hrouda + Dominik Švorčík, Martin Dytrych +
Martin Zakouřil
1. říjen 2010: Školní družina na výstavě drobného zvířectva
První říjnový víkend uspořádali chovatelé z Úpice a
okolí tradiční výstavu drobného zvířectva v areálu na
Podrači. V pátek 1. října 2010 na výstavu zavítaly i
dětmi z naší školní družiny.
Celým areálem je provedl starší kolega Otakar Bárta ze
VI.A. Kromě králíků, hus, slepic a dalšího drobného
zvířectva si všichni prohlédli ovečky. Zaujala je nejen
zvířátka, ale také výjimečně bohatá tombola. Výborný
průvodce, výborná organizace, výborné počasí – tak lze
ve stručnosti shrnout průběh pátečního odpoledne. Doufejme, že nadšení vydrží i příští rok.
4. říjen 2010: Soutěž v hodu kroužky na cíl
Dvacet soutěže chtivých prvňáků, stejný počet druháků a 23 třeťáků si v
pondělí 4. října 2010 přišlo zasoutěžit v hodu kroužků na cíl. Každý z
účastníků měl k dispozici šest hodů a mohl se rozmyslet, na jakou tyčku
bude své kroužky házet. Ta nejbližší měla hodnotu 10, prostřední 30 a 60
a nejvzdálenější 100 bodů. Výsledný výkon byl samozřejmě součtem
hodnot úspěšných hodů. Mezi prvňáčky zvítězila Daniela Maršíková,
mezi druháky Jiří Pecháček (II.A) a mezi třeťáky Dominik Macek (III.A)
Tři nejlepší soutěžící obdrželi jako již tradičně diplom a sladkou odměnu.

5. říjen 2010: Zahájení VII. ročníku florbalové ligy dívek
Dne 5. října 2010 byl sehrán úvodní zápas nového ročníku florbalové ligy dívek. Do soutěže
se přihlásila tři družstva.
Přihlášené týmy:
• DYLINKY: Alžběta Kubcová – C + G, Veronika Hofmanová, Lenka Rejchrtová,
Nikola Valentová, Monika Vocelová
• LOLITKY: Michaela Čudková, Sára Gottsteinová, Anna Kociánová, Denisa Nývltová
– C + G, Tereza Seidelová, Michaela Ševcová
• McDONALD’S: Kristýna Balcarová – G, Eliška Buryšková – C, Šárka Levinská,
Andrea Pátrová, Eliška Vodičková
5. říjen 2010: Začátek II. ročníku školního turnaje v halové kopané
Pátý říjnový den byl zahájen i další ze školních sportovních turnajů probíhajících po celý
školní rok, tentokrát v halové kopané. O pomyslný školní pohár se utká pět mužstev.

Přihlášené týmy:
• FARKAŠ TEAM: Filip Ferenc, Aleš Hübner, Lukáš Malínský, Martin Nývlt – C,
Pavel Sodomka
• FC BACHA MÍČ: Jakub Fejfar, Viktor Kejzlar – C, Martin Kubiček, Tomáš Paťha,
Dominik Rychlík, Daniel Souček
• FC FIALKY: Michal Drejsl, Tomáš Hrouda, Michal Souček, Jan Soukup, Ladislav
Soukup – C, Dominik Švorčík
• FK 03 PRIMASENS: Petr Kábele, Daniel Kadaník, Martin Lacko, Jakub Riedl, Daniel
Špinler, Petr Vlček, Pavel Růžička – C
• RETARDI: Zdeněk Ledvina, Pavel Šrejber, Petr Vodák, Jiří Zákravský, Ladislav Záliš
–C

5. říjen 2010: Prvňáčci v knihovně
Naši prvňáčci jsou pilní žáčci, vždyť jen za první měsíc ve
škole se už naučili pět písmenek a pomalu začínají
sestavovat slabiky. A protože nebude dlouho trvat a budou si
moci přečíst svou první knížku, vyrazili v úterý 5. října 2010
do zdejší Městské knihovny, aby se seznámili s jejím
prostředím a množstvím knih, které se zde nachází. S dětmi
si paní knihovnice Jana Šimková povídala o knihách,
zacházení s nimi, jak se
každý má ke knížkám
chovat a co se s nimi dělat nemá. Přečetla jim krátkou
pohádku "Krása není všechno" z knihy "Vodnické pohádky"
od Jaromíra Sypala. Děti pozorně poslouchaly a potom
kreslily k pohádce obrázek. Nebylo jednoduché vybrat ten
nejzdařilejší, proto byli odměněni všichni prvňáčci, a to
velkým sladkým dortem, který si ve třídě místo svačiny od
maminky s chutí zbaštili.

5. říjen 2010: Zátopkova "Desítka"
S novým školním rokem začala i meziškolní soutěž okrsku Úpice o pohár Grand Prix.
Úvodním závodem byla „Zátopkova desítka“, která se konala v úterý 5. října 2010 na nově
zrekonstruovaném atletickém oválu u ZŠ Úpice – Lány.
Za každou školu se do závodu zapojilo 40 sportovců. Každý z nich absolvoval jedno tzv.
lánské kolečko v délce 250ti metrů. Nejrychlejší bylo družstvo ze ZŠ a ZUŠ Rtyně v
Podkrkonoší, naši reprezentanti a reprezentantky obsadili po rozpačitém úvodu třetí místo.
Mrzí nás, že někteří vynikající sportovci odmítli reprezentovat a tudíž připravili celou štafetu
o lepší umístění, neboť rozdíl mezi družstvy na stupních vítězů nebyl veliký.
Pořadí škol:
1. ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
2. ZŠ Úpice – Lány
3. ZŠ Bratří Čapků Úpice
4. ZŠ Malé Svatoňovice
5. Gymnázium a SOŠ Úpice

6. říjen 2010: Start XII. ročníku florbalové ligy chlapců
O den později než jejich spolužačky vstoupily do nového ročníku florbalové ligy chlapecké
týmy. Do soutěže se zapsala čtyři mužstva.
Přihlášené týmy:
• FC STŘÍLÍME DO BRÁNY: Jakub Fejfar, Aleš Hübner, Martin Nývlt – C, Dominik
Švorčík, Jan Vacek – G
• LDN WYDLÁKOW: Viktor Kejzlar, Martin Kubiček, Filip Kunc – G, Zdeněk
Ledvina, Daniel Souček – C, Pavel Šrejber, Ladilav Záliš
• PEKELNÍ SATANI: Tomáš Balcar – G, Otakar Bárta, Jakub Dytrych, Vít Levinský,
Vojtěch Levinský – C, David Wajsar
• UMÍME KLIČKY A STŘÍLÍME TYČKY: Michal Drejsl – C, Tomáš Hrouda, Michal
Souček, Jan Soukup, Ladislav Soukup – G

6. říjen 2010: Běh do vrchu na Klůčku
Ve středu 6. října 2010 se nejlepší sportovci 1. stupně naší
školy zúčastnili „Běhu do vrchu na Klůčku“, který se konal
v Malých Svatoňovicích. Závody byly dobře připraveny,
proměnlivé počasí bez sluníčka neovlivnilo bojovnost našich
žáků, kteří se opravdu snažili. Klůček je pořádně velký
kopec a vyběhnout a udýchat ho vyžadovalo pořádné
sebezapření. Naši reprezentanti bojovali statečně a nakonec
obsadili 1. místo.
Celkové pořadí škol:
1. ZŠ Bratří Čapků Úpice
2. ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
3. ZŠ Úpice – Lány
4. ZŠ Malé Svatoňovice

8. říjen 2010: Zahájení V. ročníku školního turnaje v šipkách 301 SINGLE OUT
Poslední z celoročních sportovních soutěží, turnaj v šipkách, vstoupila do dalšího ročníku 8.
října 2010. Do klání se přihlásilo 32 žáků a žákyň.
Přihlášení žáci:
• Jakub Hájek, Dalibor Hirnšal, Jan Jareiš (všichni z V.A)
• Zdeněk Čudka, Jakub Dytrych, Marián Ferenc, Tadeáš Haase, Nikola Mlčáková,
Kamila Šlechtová (všichni z V.B)
• Tomáš Balcar, David Beier, Tomáš Šimek (všichni ze VII.A)
• Michaela Čudková, Daniel Dolejška, Viktor Kejzlar, Anna Kociánová, Martin
Kubiček, Karolína Kopecká, Denisa Nývltová, Nikola Pátrová, Tomáš Paťha,
Dominik Rychlík, Tereza Seidelová, Pavel Ševčík (všichni z VIII.A)
• Jakub Fejfar, Filip Kunc, Daniel Soural, Patrik Vlček (všichni z VIII.B)
• Lukáš Mjartan, Martin Nývlt, Michal Souček (všichni z IX.A)
• Filip Kuťka (IX.B)

8. říjen 2010: Drakiáda pro všechny
Krásné slunečné počasí provázelo účastníky tradiční
podzimní drakiády, která se konala v pátek 8. října 2010.
Více než 150 dětí se sešlo na louce za hvězdárnou, aby
vypustilo své dráčky. Vítr foukal, a tak
všichni draci bez problému vzlétli a
proháněli se po obloze. S pouštěním
pomáhali i maminky, tatínkové, babičky,
dědečkové a další příbuzní či známí.
Výbornou atmosféru nenarušila ani
divoká prasata, která znenadání vyběhla z kukuřice. Několik dráčků
nakonec zůstalo za plotem hvězdárny, ale i přesto všichni byli šťastni,
spokojeni a za odměnu si odnesli velkou odměnu.

9. říjen 2010: Výlet do Národního divadla
V sobotu 9. října 2010 se zájemci z naší školy v
doprovodu paní učitelky Šňůrové vydali na
tradiční výlet do Národního divadla v Praze. Před
začátkem divadelního představení nezapomněli
navštívit památky – Hradčany, Zámecké schody,
Karlův most, Malá Strana, Václavské náměstí,
staroměstský orloj dokonce i se svatbou přesně ve
12 hodin. Po obědě v Macdonaldu nastal čas
zamířit směrem k Národnímu divadlu. Hrála
klasické představení – „Naši furianti“ od
Ladislava Stroupežnického. Skvělé obsazení,
např. Miroslav Donutil, Jiří Štěpnička, Igor Bareš,
Václav Postránecký, David Prachař a mnoho
dalších známých tváří, vyvolalo v dětech upřímné
nadšení. O přestávce se ještě stihly jít podívat na
lunety, které navrhl a namaloval Mikoláš Aleš, i
na vystavené základní kameny.

11. říjen 2010: Turnaj žáků 2. stupně ve stolním tenisu
Zajímavé výměny, souboj různých herních stylů a boj o
každý míček, to bylo k vidění při školním turnaji ve stolním
tenisu, který proběhl v pondělí 11. října 2010. Celkem se ho
zúčastnilo 12 hráčů včetně tří učitelů. A nutno dodat, že žáci
své učitele velmi nešetřili, nejlepší z nich, Filip Kuťka z
IX.B, prohrál až ve finále. V turnaji se prosadili i mladí
hráči. Skvěle zahrál hlavně Ladislav Záliš ze VII.A, který v
souboji o 5. místo porazil Lukáše Hilsche z IX.A. Tím si
zajistil mezi žáky celkové druhé místo. Turnaj se hrál ve
třech skupinách, z nichž 8 nejlepších postoupilo do závěrečných vyřazovacích bojů.

12. říjen 2010: Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou
Jak dopadne maličký Vojta, který neposlechne strýčka, vydá se sám do
města a nakonec se ztratí? Co Ema, která utekla z domu pro opuštěné děti a
toulá se městem? Jaká dobrodružství prožije ona? Aby se naši žáčci
dozvěděli odpovědi na tyto otázky, museli by si přečíst knížky „Jak se
Vojta ztratil“ a „Ema a kouzelná kniha“ od spisovatelky Petry Braunové.
Žáci II.A, III.A a III.B jsou ale o něco
napřed. V úterý 12. října 2010 vyrazili do
Městské knihovny v Úpici, aby se osobně
s paní Braunovou setkali a poslechli si
poutavé ukázky z těchto dvou knih. Paní spisovatelka děti
také seznámila s tím, co všechno se s knížkou děje od
okamžiku, kdy se „narodí“ u spisovatele v hlavě, až do
doby, kdy se dostane do ruky nám, nedočkavým čtenářům.

10. říjen 2010: Exkurze na Městský úřad v Úpici
V rámci tématu „Naše Město“ se třída IV.A
vypravila na exkurzi na Městský úřad v Úpici.
Zde se dětí velmi ochotně ujala paní Jana Srnová
– matrikářka obce. Ukázala jim sídla jednotlivých
odborů a vysvětlila, jaké záležitosti a problémy
občanů se tam řeší. Žáci nahlédli i do matriční
knihy a Adélka Riedlová našla datum svatby
svých rodičů v knize sňatků. Nejvíce se dětem
líbila obřadní síň. Obdivovaly obrazy Julie
Wintrové-Mezerové, obraz staré Úpice z roku 1911, květinovou výzdobu a prapor Úpice.
Dále jsme si prohlédly zasedací místnost a kancelář paní starostky. Ve své kanceláři je mile
přivítal místostarosta pan Robert Hager. Děti dostaly i dárky – pohledy Úpice a bloček
„pamatováček“.

13. říjen 2010: Šesťáci na hvězdárně
Co to je koróna, sluneční erupce nebo protuberance. Nejen
tyto zajímavé informace o Slunci získali žáci VI.A při
návštěvě Hvězdárny v Úpici. Mimo jiné se také dozvěděli,
že na Europě, což je měsíc planety Jupiter, by se mohly
vyskytovat živé organismy. Exkurze se uskutečnila v rámci
předmětu zeměpis. Na závěr návštěvy si pak děti v kopuli
hvězdárny prohlédly ještě velký dalekohled, kterým se
pozoruje Slunce i jiná tělesa Sluneční soustavy.

19. říjen 2010: Páťáci v trutnovském UFFU
Ještě voněl novotou, když se V.A rozjela navštívit prosklený kulturní stánek města Trutnova.
Aby byl jejich zážitek dokonalý, rozhodli se absolvovat hned dvě akce najednou. Veselou
nauku klauníka Notíka v podání divadla Cylindr Praha a půvabnou výstavu obrázků, skic,
fotografií a dekorací bratří Formanů. Sladkou tečkou za jejich multikulturním zážitkem byl
dortík v noblesní divadelní kavárně Kaffé Horn.

20. říjen 2010: Strašidláci z dýní – tvořivá dílna rodičů s dětmi
Dýně se dají využít všelijak. Zcela jistě v kuchyni, avšak
kolem Halloweenu dýně slouží i jinak. Stávají se z nich
„Jack-O-Lanterns“ – dnes už všem známé vyřezávané
dýňové svítilny. Ve středeční podvečer 20. října 2010 se
školní jídelna zaplnila dětmi dychtícími vyrobit si právě
takového svítícího dýňového strašidláka. Na jejich šikovné
ruce čekalo několik desítek dýní nejrůznějších velikostí a
tvarů. Pro všechny případy byli v záloze připraveni rodiče
nebo babičky a dědové, to když nějaká dýně byla moc
"tvrdohlavá". Strašidláky děti vytvářely nejen vydlabáváním a
prořezáváním, ale i zdobením dýní různými přírodninami. Menší
návštěvníci určitě ocenili i možnost vyrobit si veselou dýni z
barevného papíru. Všichni si odnesli na památku na tvořivou
dílnu upomínkovou omalovánku s Garfieldem a dýní.
Ke zdařilému průběhu odpoledne přispěli jak ochotní zahrádkáři,
kteří nás v dostatečné míře zásobili svými výpěstky, tak i naši
"parlamenťáci" z druhého stupně. Moc se nám líbil jejich přístup
k mladším kamarádům i pomoc při organizaci celé akce.
22. až 23. říjen 2010: Víkendovka "Fantastická cesta nejen prstem po mapě Ameriky"
Nemusíte mít peníze, abyste poznávali exotické kraje. O tom se přesvědčilo dvacet účastníků
víkendovky, která je zavedla na území Ameriky. Při cestách po USA, Mexiku, Brazílii, Peru a
Jamajce se dozvěděli nejen základní informace o těchto státech, ale především to
nejzajímavější, co se o nich dá vyhledat. Prezentace na interaktivní tabuli střídaly práce ve
skupinkách a na internetu. Vše pak bylo doprovázeno turnaji a sportovními soutěžemi.
Nejdelší časový úsek byl věnován tradičním americkým sportům – basketbalu a fotbalu.
Soupeření však proběhlo i v některých dalších disciplínách. I hod medicinbalem, běh do
schodů, podlézání laťky, stezka odvahy či vybíjená tak přispěly ke zdárnému průběhu celé
akce.
27. říjen 2010: Prázdninový florbal
Mělo jich být 12 a měli
vytvořit tři družstva. Přišlo
jich však pouze devět.
Turnaj smíšených družstev
se tak nekonal. Tato
skutečnost však nebránila v
tom, uskutečnit alespoň
pořádný zápas. Příchozí se
tedy rozdělili do dvou
družstev a utkání mohlo začít. Po celých 100 minut bylo velmi vyrovnané. Chvíli vedli
oranžoví, pak zase modří. Výsledné skóre se zastavilo na stavu 18 : 18, když oranžoví
vyrovnali cca 10 sekund před uplynutím hrací doby.
Výsledek však nebyl až tak důležitý. Šlo především o to, si pořádně zahrát, zase se ve florbalu
o kousek zlepšit a především duchaplně strávit prázdninové dopoledne.

LISTOPAD

1. listopad 2010: Slavnostní otevření "Oranžové učebny"
V pondělí 1. listopadu 2010 se uskutečnilo, po dlouhém a
namáhavém pracovním procesu, slavnostní otevření
„Oranžové učebny“. Proč oranžové? Protože hlavním a
jediným sponzorem byla firma ČEZ.
Úvodní slovo pronesl pan ředitel Martin Zakouřil. Na něj
navázala paní učitelka Věra Nývltová, která vypracovala
projekt a vše organizovala, od soutěžního hlasování po
samotnou vlastní realizaci
rekonstrukce
této
multimediální učebny. V rámci dotace byl do učebny
pořízen televizor s DVD přehrávačem a videem, nový
počítač s multifunkční tiskárnou a keramická tabule.
Největší chloubou je však interaktivní tabule, na které svojí
prezentací ukázali žáci IX.A – Michal Souček a Nikola
Valentová, jaké jsou možnosti využití této učební pomůcky.
Doufáme, že bude „Oranžová učebna“ dobrou a zábavnou
pomůckou při hodinách mnoha předmětů.

2. listopad 2010: Okrskové kolo v halové kopané
Druhý listopadový den se v Malých Svatoňovicích konalo
okrskové kolo v halové kopané. Dopoledne hráli starší žáci.
Turnaj zahájili s mužstvem ZŠ Úpice – Lány, kde vlastní
chybou pouze remizovali 1 : 1. Ostatní zápasy v celku bez
problémů vyhráli. Chlapci odehráli celý turnaj s příkladnou
herní disciplínou. Mimo to se Lukáš Malínský stal se 6
brankami
vstřelenými
nejlepším střelcem turnaje.
Odpoledne
nastoupili
chlapci mladší, kterým se na začátku turnaje vůbec nedařilo.
Prohráli jak s Lány, tak i se Rtyní. Ve třetím zápasu se jim
konečně podařilo zvítězit, porazili úpické gymnázium.
Poslední zápas byl vskutku dramatický. Věděli, že pokud
chtějí obsadit 2. místo, musí vyhrát o dva góly. To se
chlapcům asi minutu před koncem podařilo.

3. listopad 2010: Okrskové kolo ve florbalu
Ve středu 3. listopadu 2010 se ve Rtyni v Podkrkonoší konal
turnaj ve florbalu starších chlapců našeho okrsku. První
zápas našeho mužstva proti domácím byl smolný. Vyrobilo
jednu chybu, která znamenala gól v naší síti a tím i ztrátu
bodů, které nakonec chyběly k celkovému vítězství. Další
zápas s Malými Svatoňovicemi odehráli chlapci s větší
pozorností a zvítězili 5 : 0. V utkání s Gymnáziem a SOŠ
Úpice taktéž měli více ze hry a výhrou 4 : 0 potvrdili
markantní rozdíl v pojetí hry. Poslední zápas byl vlastně
utkáním o 2. místo. Vítězstvím 2 : 1 nad ZŠ Úpice – Lány jej naši reprezentanti nakonec
vybojovali. Děkujeme chlapcům za bojovnost a chuť po vítězství.

Naše sestava:
• Michal Drejsl, Jakub Fejfar, Filip Kunc, Lukáš Malínský, Lukáš Mjartan, Martin
Nývlt, Dominik Rychlík, Pavel Sodomka, Daniel Souček, Jan Soukup, Ladislav
Soukup, Jan Vacek
V ten samý den se konala i soutěž dívek. S poměrně úzkým
kádrem hráček vstoupil náš tým do turnaje zápasem s
domácími favoritkami. Proti dívkám, z nich některé hrají
florbal závodně, se naše reprezentace dost dlouho držela.
Ještě výsledek po poločase (1 : 2 v náš neprospěch) byl
velmi přijatelný. Hráčky ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
však po změně stran zužitkovaly další dvě šance a naše
dívky tak s nimi prohrály 1 : 4. Následoval zápas proti
Gymnáziu a SOŠ Úpice. Před začátkem zápasu se naše
dívky hecovaly, povzbuzovaly. V šatně panovala bojovná nálada. Slibovalo to velký boj, ale
zápas se prostě nepovedl, vysoká prohra 0 : 6 dost mrzela. Jako třetí v pořadí přišlo na řadu
„velké derby“. Proti reprezentaci ZŠ Úpice – Lány naše dívky zvítězily 2 : 1. Závěrečné
utkání s Malými Svatoňovicemi však do vítězného konce nedotáhly a prohra v tomto zápase
mrzela o to víc, že vítězství by pro naše reprezentantky znamenalo celkové 2. místo.
Naše sestava:
• Michaela Čudková, Sára Gottsteinová, Veronika Hofmanová, Denisa Nývltová,
Tereza Seidelová, Michaela Ševcová, Nikola Valentová

4. listopad 2010: 1. kolo futsalové ligy
Čtvrtek 4. listopadu 2010 byl už třetím dnem sportovních
turnajů v řadě. Tentokrát se jednalo o futsalovou ligu, jejíž
1. kolo se konalo v naší tělocvičně. V jeho rámci se střetly
výběry žáků 8. – 9. ročníku ze ZŠ Červený Kostelec, ZŠ
Úpice – Lány a ZŠ Bratří Čapků Úpice.
V prvním zápasu se střetla mužstva z Červeného Kostelce a
Lán. Červený Kostelec nakonec po poločasu 2 : 2 zvítězil 4 :
2. Proti vítězům nastoupilo ve druhém kole naše mužstvo.
Průběh zápasu byl jako na houpačce. Nejprve naši
reprezentanti vedli 1 : 0, pak prohrávali 1 : 2, aby nakonec doslova vydřeli výhru 3 : 2.
Poslední zápas se ZŠ Úpice – Lány již dopadl celkem jednoznačně pro náš tým. Zvítězil
přesvědčivě 6 : 3.
Naši školu reprezentovali:
• Jakub Fejfar, Filip Ferenc, Martin Kubiček, Lukáš Laštůvka, Zdeněk Ledvina, Lukáš
Malínský, Martin Nývlt, Tomáš Paťha, Dominik Rychlík, Pavel Sodomka, Daniel
Souček, Jan Soukup, Jan Vacek

4. listopad 2010: Schůzka s rodiči žáků 9. tříd ohledně volby povolání
Rodiče žáků IX.A a IX.B se ve čtvrtek 4. listopadu 2010 sešli ve školní jídelně s výchovnou
poradkyní paní učitelkou Báčovou a třídními učitelkami Paulusovou a Kafkovou, aby si
vyslechli důležité informace o všem, co se týká volby budoucího povolání jejich dětí.
Dozvěděli se, kde hledat informace a rady, důležité termíny burz škol i odevzdávání
přihlášek, vše o vyplňování a doručování přihlášek, zápisových lístcích a dostali také řadu
materiálů.

6. listopad 2010: Exkurze VI.A do Letohradu
V úterý 6. listopadu 2010 vyjeli žáci VI.A na exkurzi do
Muzea řemesel v Letohradu. Vzhledem k tomu, že se naší
škole podařilo získat finanční dotaci na dopravu, platili
pouze vstupy do expozic. Nejprve navštívili výrobu
netradičního nábytku, kde
jsme byli seznámeni s
postupem
výroby
od
nařezaných prken až po
finální výrobek. Potom
pokračovali návštěvou samotného Muzea řemesel. Jeho
expozice jsou velmi rozsáhlé, je zde obsaženo mnoho
řemeslných oborů a projít s plnou pozorností všechna tři
patra stálo naše výletníky nemalé úsilí.
8. a 11. listopad 2010: Pedagogická rada a rodičovské schůzky
V pondělí 8. listopadu 2010 hodnotili pedagogové prospěch a chování žáků za první čtvrtletí
školního roku 2010/2011. Ve čtvrtek se pak informací o dění ve škole dostalo i rodičům.
Třídní schůzky probíhaly na 1. stupni od 15, na druhém stupni od 16 hodin, zde opět formou
konzultací.
8. listopad 2010: Exkurze do elektrárny a pivovaru v Trutnově
Dne 8. listopadu 2010 podnikli žáci devátých tříd exkurzi na
půdu společnosti ČEZ a.s. – do elektrárny v Trutnově –
Poříčí. Dozvěděli se spoustu informací o této uhelné
elektrárně, o její historii i o principu jejího fungování. Ze
všeho nejdříve však každý v rámci bezpečnosti dostal
ochrannou helmu a pak již následovala prohlídka celého
areálu – žáci si prohlédli skladovací prostory pro paliva
(uhlí, dřevěné štěpky…), kotle, turbínu s generátorem,
chladící věž i komíny. Prohlídku ukončili v místnosti, kde se
celý proces výroby elektrické energie sleduje a kontroluje na monitorech.
Poté se naši deváťáci přesunuli o několik kilometrů dále, do pivovaru Krakonoš a.s. Zde
navštívili sladovnu, varnu i stáčírnu piva do lahví. Všichni účastníci se shodli, že se dozvěděli
spoustu nových informací, o kterých dosud nevěděli.
9. listopad 2010: Energie – projekt 9. tříd
Hned následující den navázali deváťáci na exkurzi celodenním projektem „Energie“. Tuto
oblast lidského vědění prozkoumali z hlediska fyzikálního, zeměpisného, přírodopisného i
dějepisného. Završením dvoudenního programu pak byla samostatná práce, jejíž téma si žáci
mohli vybrat.
12. listopad 2010: Ostrov snů – projekt 7. tříd
Písečná pláž, kokosové palmy, čisté moře a pestrobarevné
rybičky. Tak si představuje většina žáků svůj vysněný
ostrov. Projekt na toto téma proběhl již tradičně v 7. ročníku.
Podílely se na něm předměty český jazyk, zeměpis,
přírodopis, informatika a výtvarná výchova, kde žáci své
představy vyjadřovali kresbou. Z projektu nakonec
odcházeli s tím, že ve světě sice takové ostrovy existují, ale

běžnému člověku se jeho návštěva splní pouze výjimečně. Pro většinu z nás tak zůstávají
takové ostrovy pouze snem.
15. až 19. listopad 2010: Projekt "Pohádka"
Týden od 15. do 19. listopadu 2010 byl v I.A ve znamení
pohádek – prvňáčci totiž prožili projektový týden na toto
téma. A tak je ve všech výukových předmětech pohádka
provázela. Nejvíce se věnovali knížce bratří Čapků
„Povídání o pejskovi a kočičce“, která je naší škole tak
blízká. Určitě není nikdo, kdo by neznal příběh o tom, jak
pejsek s kočičkou pekli dort. A jeden takový si žáčci upekli
i na naší školní tabuli, jenže byl smutný, bez barviček, a tak
děti za každý splněný úkol část dortu vybarvily. Poslední
den se tak na ně z tabule smál krásný barevný dort. Za odměnu děti od paní učitelky
Řehákové dostaly pozvání na loutkové divadlo, ale ne tak ledajaké, navštívily totiž úpické
loutkáře a jejich zákulisí, kde se pravidelně schází a připravují pro pohádky. Děti se zde
mohly osobně pozdravit s kašpárkem, vodníkem, vílami a dokonce i čerty, vyzkoušely si, jak
se takové loutky vodí a zhlédly i krátkou pohádku.
16. listopad 2010: Víte, co je extrémismus?
Většina lidí tuší, ale nedokáže přesně odpovědět. Jiné by to
nebylo ani u našich žáků. Proto se paní učitelka Nývltová
rozhodla v rámci preventivní činnosti pozvat na naši školu
odborného lektora. A Bc. David Lebeda se skutečně
osvědčil. Při jeho přednášce žáci 9. ročníku ani „nedutali“.
Hltali
informace
o
ultrapravici a anarchistech
stejně pozorně jako o
scientologii či problémech
na fotbalových stadionech. Když to navíc lektor zpestřil
spoustou materiálů, prezentací a policejních záběrů, nezbylo,
než konstatovat, že program o extremismu v jeho podání
neměl chybu. Uznali to i samotní žáci. Podobný program
proběhl v odpoledních hodinách i pro veřejnost. Škoda jen,
že nebyl nenavštíven v hojnější míře.
16. listopad 2010: Odpolední bruslení na trutnovském zimním stadionu
Dlouhý skluz a ladný pohyb. To předváděli nejlepší
bruslaři. V úterý 16. listopadu 2010 totiž vyrazili na zimní
stadion v Trutnově. Přes 40 žáků 1. – 6. tříd zde
předvádělo své bruslařské schopnosti. K vidění zde bylo
několik vláčků, ale i pokusů o piruety nebo holubičky.
Někteří začátečníci měli sice mnohdy problém udržet se
na bruslích, ale v tom jim ochotně pomáhaly paní
učitelky. A případné pády brali s humorem a těžkou hlavu
si z nich rozhodně nedělali.
Opět nechyběla soutěž o nejrychlejšího bruslaře. Dovednostní slalom nejrychleji „prolétli“
shodným časem 14,6 sekund Lukáš Aman a Martin Lacko (oba VI.A). Děvčata rozhodně za
chlapci nezůstávala pozadu. Vždyť nejrychlejší dívka, Barbora Šrůtková z V.B, zaostala za

těmito chlapci o necelou sekundu. A Eliška Mesnerová ze II. A porazila ve své kategorii
všechny chlapce.

19. listopad 2010: Projekt "Krkonoše"
Naše nejvyšší pohoří bylo projektové téma, kterému se v
pátek 19. listopadu 2010 věnovali žáci 8. ročníku. A je třeba
říci, že jednotlivé předměty pojaly tuto oblast z různých
pohledů. V přírodopisu například žáci řešili křížovku s
pojmy, které se samozřejmě týkaly převážně místní fauny a
flóry. Nechyběl krátký film, který jsme získali od KRNAPu.
Znalosti a orientaci práce s mapou Krkonoš museli pak
prokázat žáci v zeměpisu. V hodině dějepisu se nejprve
pracovalo na stanovištích, kde žáci plnili úkoly z pracovního
listu. Pracovali s různými texty a obrázky. Ve druhé části hodiny ve dvojicích na základě
zjištěných informací buď porovnávali život v Krkonoších v 19. a na počátku 20. stol., anebo
psali krátkou reportáž z fiktivního pobytu v našich nejvyšších horách v tomto období.
Aktivity v rámci tohoto projektu byly velmi různorodé a žáci si z nich odnesli spoustu nových
a zajímavých informací o Krkonoších.

22. až 26. listopad 2010: Projekt II.A „Člověk a rodina“
V listopadu proběhl projekt
rovněž ve II.A, zde na
téma „Moje rodina“. Jak
již bývá zvykem, druháci v
rámci projektového týdne
představují
členy
své
rodiny i domácí mazlíčky,
povídají si o příbuzenských
vztazích, prohlížejí si své
rodinné fotografie a vyprávějí o svých blízkých.

22. listopad 2010: Školní kolo astronomické olympiády
Vysoká účast, velmi soutěživá nálada a těsné výsledky se staly charakteristikou školního kola
Astronomické olympiády v kategorii E-F (pro 8. až 9. ročník). Zúčastnilo se 15 soutěžících.
Žáci s pomocí odborné literatury, časopisů a internetu řešili několik úloh formou kvizu,
doplňování, odůvodňování a znázorňování.
Výsledky byly skutečně velmi těsné. Na prvním místě (30
bodů) se umístil Petr Čapek (IX.A), na druhém (29 bodů)
Michal Souček (IX.A). O třetí místo (28 bodů) se dělí Sára
Gottsteinová (VIII.B) a Michal Drejsl (IX.A). K postupu do
dalšího kola je potřebné získat minimálně 15 bodů. Třináct
žáků (rekordní počet) tuto hranici prolomilo a postoupilo do
korespondenčního kola Astronomické olympiády, které
bude zahájeno v lednu.

25. listopad 2010: Školní kolo astronomické olympiády
Ve čtvrtek 25. listopadu 2010 se na naší škole opět
soutěžilo. Tentokrát ve školním kole astronomické
olympiády kategorie G-H (pro 6. až 7. ročník) bojovalo 13
žáků. Jejich úkolem bylo odpovědět na kvizové otázky,
rozhodnout o pravdivosti nebo nepravdivosti tvrzení, určit
kolik „let“ by bylo Honzovi, kdyby se narodil na jiné
planetě, rozpoznat objekty na obrázcích (souhvězdí
Orion…) a vyřešit doplňovačku. Na prvním místě se umístil
s 26 body Radim Kejzlar (VII.A). Těší nás, že se do soutěže
přihlásili i dva chlapci z pátých tříd. Naši nejmladší hvězdáři se „ve hvězdách“ opravdu
vyznají. Vít Levínský (V.B) s 25 body skončil na výborném druhém místě a Aleš Holman s
19 body (V.A) na místě třetím. I ostatní si však vedli dobře. Osm žáků postupuje do
korespondenčního kola.
25. listopad 2010: Projekt "Cesta do pravěku"
Středa 24. listopadu 2010 patřila v VI.A projektu „Cesta do
pravěku“, který jsme pro žáky šestého ročníku zorganizovali
již popáté. 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. Mimo jiné se například věnovali
vyhledávání informací o pravěku na internetu či kreslili na
obrovský papír napodobeniny jeskynních maleb.
Součástí projektu byl i programu „Lovci mamutů aneb Co pan Štorch ještě nevěděl“, se
kterým k nám přijel pan Daniel Richter z dohalické
společnosti Dějeprava.
Svoji poutavou přednášku
doplňoval obrazovými ukázkami a především replikami
nejrůznějších předmětů z doby lovců mamutů. 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.

26. listopad 2010: Návštěva adventního koncertu
Atmosféru blížících se vánočních svátků pomohl navodit adventní koncert ZUŠ Anny Marie
Buton, který navštívili jak žáci 1., tak děti ze 2. stupně. Shlédli vystoupení svých kamarádů a
připomněli si mj. několik vánočních koled.

27. listopad 2010: Blahovka cup 2010
Boj o každý míč, nádherné kombinace a výborná
individuální technika. Již V. ročník fotbalového turnaje
Blahova cup opět poskytl skvělou podívanou a fantastickou
atmosféru. Na Základní školu Bratří Čapků v Úpici se v
sobotu 27. listopadu 2010 sjelo 12 týmů. Kapitánem
každého manšaftu byl současný či bývalý žák, případně
zaměstnanec místní školy. To byla podmínka přijetí do
turnaje.
K hlavním favoritům turnaje opět patřily týmy APRIL BAR
„A“ a APRIL BAR „B“, které jsou již tradičně složené z hráčů místního fotbalového klubu
SK Sparta Úpice. Přestože oba týmy vyhrály své základní skupiny, ve vyřazovacích zápasech
už tak úspěšný nebyly. Neprosadil se ani loňský finalista OLD STARS, vedený ředitelem
školy Martinem Zakouřilem, kterého již ve čtvrtfinále přehrál rychlonohý i technicky vyspělý
tým GORON RYDERS.
Pohár pro vítěze nakonec zvedl nad hlavu kapitán týmu
POBŘEŽÍ SLONOVINY Bohumil Kafka. Přestože ze
základní skupiny mužstvo postoupilo až ze třetího místa, v
závěrečných bojích bylo suverénní a ve finále pak porazilo
tým FC SLAVOJ 4 : 2. Je třeba ještě říci, že právě výkon
týmu FC SLAVOJ, vedený Patrikem Břicháčkem, který byl
od začátku pasován za černého koně, patřil asi k největšímu
překvapení turnaje.

27. listopad 2010: S čerty nejsou žerty aneb karneval školní družiny
V sobotu 27. listopadu 2010 se v tělocvičně naší školy konal
tradiční karneval „S čerty nejsou žerty“. Čertíky a čerticemi
se to tu jen hemžilo (sešlo se jich na sedmdesát), na všechno
dohlížel osobně sám pan Lucifer. V první části
dvouhodinového programu prokázali všichni pekelníci svoji
šikovnost a obratnost – absolvovali Belzebubovu skluzavku,
čertovskou houpačku, trefovali se do pekelného kotle apod.
Odměnou jim vždy byla
malá sladkost. Druhá část
patřila soutěžím. Čertíci si tak mohli vyzkoušet přetahování
lanem, hru s obuškem nebo přenášení míčků. Úplný závěr
byl ve znamení diskotéky, kde se všichni pod vedením
šikovných pomocníků z vyšších ročníků a paní učitelek
vyřádili. Všichni odcházeli domů nadšení, usměvaví a se
spoustou sladkostí. Poděkování patří všem, kteří se na
karnevalu jakýmkoliv způsobem podíleli. Doufejme, že se
za rok sejdeme ve stejně hojném počtu.

29. listopad 2010: Setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči v libňatovské školce
Na pondělí 29. listopadu 2010 přijala paní učitelka Radka
Řeháková pozvání paní ředitelky Ivy Pichové z MŠ
Libňatov k besedě s rodiči budoucích prvňáčků. A co by to
bylo za povídání, kdyby u toho nebyly jejich děti, které se už
tolik do školy těší. A právě ony přišly na řadu jako první –
úspěšně poznávaly číslice, počítaly puntíky, roztleskávaly
slova na slabiky, určovaly písmenka na začátku slov,
vybarvovaly obrázky se zvířátky a dokonce jsme si i krásně
zazpívali vánoční koledy. Za splněné úkoly dostaly velkou
jedničku a tiskátko a samozřejmě nemohla chybět malá sladká odměna. Poté následovalo
povídání s rodiči o tom, co je důležité pro vstup jejich dětí do základní školy, co všechno je
bude čekat u zápisu.

PROSINEC

1. prosinec 2010: Den boje proti AIDS aneb Jak jsme prodávali červené stužky
Naše škola, konkrétně paní
učitelky
Nývltová
a
Paulusová a žáci VIII.B a
IX.A, se zapojila do
osvětové a informační
kampaně, která se konala
1. prosince 2010. V tento
den ve tří až čtyřčlenných
skupinách předávali naši
žáci zájemcům z Úpice a okolí informační materiály a odpovídali na jejich dotazy. Ruku v
ruce s tím nabízeli i červené stužky za 20 Kč, které jsou celosvětovým symbolem solidarity s
infikovanými virem HIV a důkazem toho, že si lidé nebezpečí AIDS a nutnost prevence
uvědomují. Vzhledem k velkým mrazům, které v tento den panovaly, po městě chodili asi jen
hodinu. I přesto stihli vybrat přes 2 000 Kč. Všem, kteří přispěli, ještě jednou děkujeme.
1. a 3. prosinec 2010: Deváťáci pekli cukroví
Adventní čas není provoněn jen větvičkami stromků,
kouřem svíček postupně zapalovaných na věncích, jablíčky
a punčem, ale i vánočním cukrovím. S několika žáky IX.A a
IX.B jsme tedy zůstali věrni tradici a během dvou odpolední
1. a 3. prosince 2010 provoněli naši zbrusu novou školní
kuchyňku máslem, rybízovou marmeládou, medem, skořicí,
hřebíčkem a badyánem. Ve středu naši
nejstarší pekli linecké koláčky, v pátek si
je zopakovali a navíc připravili i krásně
měkoučké medové perníčky. Výsledek dopadl na výbornou. Ukázalo se,
že i při práci v kuchyni rychle tráví a vlastnoručně připravené cukroví
chutná ze všech nejlépe, neboť nikdo nejen že nekritizoval jeho chuť, ale
mnozí si domů odnášeli balíčky se svými výtvory poloprázdné. Snad naši
mladí pekaři uplatní své zkušenosti i v domácích kuchyních a s pečením
cukroví pomohou svým rodičům a prarodičům.
3. prosinec 2010: Andělský den
Už od samého rána nakukovali žáci prvního stupně do
chodeb druhé budovy – vyhlíželi vzácnou návštěvu, měli
mezi ně přijít Mikuláš, andělé a čerti. Většině dětí se pak
rozbušila srdce nedočkavostí a možná i trochu strachem
hned, jak uslyšely za dveřmi řinčet řetězy. Když pak
nadpozemská delegace vešla do třídy, čerti začali spouštět
hrůzu, ale andělé jejich úmysly zarazili a rozdali dětem malé
sladkosti. Ti zlobivější si je však museli zasloužit. A tak byl
Mikuláš i jeho doprovod svědkem roztodivných představení.
Střídaly se básničky s písničkami, „lumpíci“ přeskakovali čertovské metly a k vidění bylo
dokonce i odříkání vyjmenovaných slov. Největší překvapení však na ně čekalo v V.A. Zdejší
děvčata si nacvičila taneční vystoupení s mikulášskými a čertovskými motivy. Mikuláše i
všechny okolo to muselo přinejmenším zahřát u srdíčka.
Andělský den očima žačky 4. třídy Kamilky Kuldové:
První hodinu jsme se my holky seřadily a šly si ještě naposledy vyzkoušet taneček, než
přijdou čerti. Kluci mezi tím stříhali ozdoby na papírový stromeček. Ten jsme pak nalepili na

dveře od naší třídy. Když zazvonilo na druhou hodinu,
všichni napjatě čekali ve svých třídách, až uslyší čerta,
Mikuláše a anděla. A za chvilinku už byl slyšet jekot a
zvoneček. Někdo dokonce začal brečet. Potom jsme se
všichni seřadili a šli ke družině. Tam přišlo 6 čertů, 3 andělé
a 1 Mikuláš. Čerti hned chtěli, aby vystoupili všichni, kdo
zlobili. Rozhodně jich nebylo málo. Čerti nás pošpinili a my
holky jsme začaly tancovat taneček, který jsme si nacvičily
na aerobiku. Kluci nám k tomu zpívali Mikuláši, Mikuláši.
Potom jsme všichni skákali přes metlu a vidle. Kdo skočil, dostal vánoční kalendář od anděla.
Nakonec jsme chtěli zarecitovat básničku, ale čerti se mezi nás nahrnuli a my jsme zapomněli
slova. Ale jinak to byla sranda.

3. prosinec 2010: Setkání pod vánočním stromem
V pátek 3. prosince 2010 se jako každoročně na našem
náměstí rozsvítil vánoční strom. Slavnost zahájily
slavnostní fanfáry, poté promluvil pan starosta 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 Tereza
Jareišová. Malí zpěváčci svým vystoupením navodili tu
správnou vánoční atmosféru. Všechny děti dostaly na
zahřátí horký čaj a pytlík plný sladkostí.

6. a 7. prosinec 2010: Soutěž žáků "O nejzdatnějšího anglického čtenáře"
Ve dnech 6. až 7. prosince proběhla na naší škole soutěž v anglickém čtení. Soutěžilo se ve
dvou disciplínách – ve čtení na rychlost (jak rychle dokážeš přečíst řádek čísel, barev...) a v
množství slov přečtených za 1 minutu. Klání probíhalo ve čtyřech kategoriích – podle
ročníků. Titul nejlepšího čtenáře I. stupně si vybojovala Veronika Davidová z V. B, která
řádek čísel pokořila v čase 8,58 sekundy. Avšak v celkovém hodnocení se nejzdatnější
anglickou čtenářkou stala Tereza Seidelová z VIII. A, která zdolala řádek čísel v čase 7,85
sekundy.

8. prosinec 2010: Vánoční tvořeníčko – dílna rodičů s dětmi
Ve středu 8. prosince 2010 jsme se opět po roce sešli v naší školní jídelně. Konalo se tam v
pořadí již druhé vánoční tvořeníčko. Svým účastníkům nabídlo osm pracovních stanovišť, kde
si všichni mohli vyzkoušet svou šikovnost a vyrobit si nějakou vánoční drobnost.
Každý si rád vytvořil vánoční přáníčko či si složil papírového andělíčka. Vedle to vonělo
perníčky – ozdobit si alespoň jeden neodolal snad nikdo. Na dalších stanovištích děti vyráběly
svícínek na čajovou svíčku, polepovaly bílé koule, vytvářely ozdůbky na stromeček ze sádry a
z korálků. Všichni si mohli vyrobit lodičky ze skořápek od ořechů a poslat je na vodu tak,
jako se to dělává na Štědrý den.
Atmosféru dotvářela vánoční hudba a koledy. Čas utekl jako voda a poslední tvořivci s náručí
plnou výrobků opouštěli jídelnu až v 18 hodin. Letošní vánoční dílna potvrdila, že se tato akce
stává na naší škole milou tradicí, na kterou se před Vánocemi všichni těší.

8. prosinec 2010: Školní kolo dějepisné olympiády
Dějepisná olympiáda pro školní rok 2010/2011 proběhla
letos s mírným zpožděním – dopídit se zadání školního kola
totiž nebylo vůbec snadné. Nakonec se však podařilo a
zájemci o historii si mohli prověřit své vědomosti o tématu
„Ve zdraví i v nemoci (Od šamana po penicilin)“. Naši
soutěžící řešili např. úkoly týkající se keltských druidů,
egyptské mumifikace, řecké hygieny a lékařství, čínské
akupunktury i indické jógy, pátrali po původu Hippokratovy
přísahy, připomněli si osudy sv. Anežky České, lékaře Jana
Jessenia a Karla Havlíčka Borovského, odhalovali neduhy českých panovníků i jména
významných vědců spjatých s medicínou, zabrousili i do genetiky a dějin Sokola.
Mezi 21 účastníky nejlépe obstáli Vojtěch Levinský ze VII.A, Tereza Seidelová z VIII.A a
David Suchánek ze VI.A, kteří byli odměněni plusovými body a drobnými věcnými cenami.
Dalším v pořadí se dostalo odměny v rámci předmětu dějepis.

12 a 13. prosinec 2010: Pokračování futsalové ligy
Ve čtvrtek 12. prosince 2010 odjeli naši reprezentanti do
Hradce Králové na turnaj 2. kola futsalové ligy starších žáků
oslabeni o dva členy základní sestavy. Všichni chlapci
zaslouží pochvalu, že se nechali uklidnit a nedošlo tak ke
zbytečným šarvátkám, neboť soupeři předvedli několik
likvidačních zákroků, kterými čtyři z našich reprezentantů
zranili. Za předvedený výkon zaslouží pochvalu především
Ladislav Soukup, který podal výborný výkon v brance, a
Martin Nývlt s Lukášem Malínským. Všichni ostatní si
zaslouží pochvalu za snahu a disciplínu.
Následující den odjeli na 2. kolo futsalové ligy i mladší žáci. Pořadatelem byla tentokrát ZŠ
Komenského Trutnov. První zápas se ZŠ Vrchlabí (sportovní škola) byl velice vyrovnaný.
Nakonec jej naši hoši prohráli po nešťastném gólu 0 : 1. Do druhého zápasu nastoupili proti
domácím s odhodláním, uhrát co nejlepší výsledek. Na chlapcích byla vidět únava z
předešlého zápasu, přesto dělali, co mohli. Měli několik šancí, ale nepřesná střelba a tyče
branky jim znemožnili skórovat. Po dvou obdržených brankách kluci zápas již vypustili a
prohráli jej 0 : 7.
14. prosinec 2010: Vánoční vysílání "Účka" moderuje Veronika Davidová
Od června 2009 je Veronika Davidová z V.B redaktorkou
Televize JS a můžete ji tak vidět v rámci reportáží
především z akcí naší školy. A právě jí se dostalo cti uvádět
vánoční studio na regionálním televizním kanálu Účko. V
úterý 14. prosince 2010 proběhlo mnohahodinové natáčení
studiových vstupů. Verča moderovala, vyptávala se a
dokonce hrála i na piano. I přesto, že její texty obsahovaly
více než 100 vět, zvládla vše na jedničku.

15. prosinec 2010: Naše škola zvítězila ve sběrové soutěži úpických škol
Díky našim pilným žákům se nám podařilo ovládnout soutěž ve sběru papíru i soutěž ve sběru
tetrapaků. Cílová prémie ve výši 5 000 Kč tak putuje do naší školní pokladny.

počet
žáků

sběr papíru
celkem
na
1
žáka
17 578 kg 64,63 kg
16 510 kg 60,04 kg
990 kg
29,12 kg

272
ZŠ BČ
275
ZŠ ÚL
34
SPEC.
ŠK.
231
2 390 kg 10,35 kg
GYMN.
Vysvětlivky:
ZŠ BČ
- Základní škola Bratří Čapků
ZŠ ÚL
- Základní škola Úpice – Lány
SPEC. ŠK. - Speciální škola Úpice
GYMN.
- Gymnázium a SOŠ Úpice

1.
2.
3.

sběr tetrapaků
celkem
na
1
žáka
180 kg
0,66 kg
177 kg
0,64 kg
18 kg
0,53 kg

4.

130 kg

pořadí

0,56 kg

pořadí
1.
2.
4.
3.

Nejlepší sběrači:
1. Johanka Cachová (I.A), 444 ks
2. Renata Galuščáková (IV.A), 760 ks
3. Vojtěch Ott (III.B), 491 ks
4. Karolína Součková (III.A), 487 ks
5. Anna Skřivánková (III.A), 391 ks
6. Tomáš Vrána (V.A), 320 ks
7. Julie Térová (II.A), 281 ks
8. – 9. Daniela Maršíková (I.A), 280 ks
Jakub Skřivánek (IX.A), 280 ks
10. Leona Kubasová (I.A), 236 ks
11. Karolína Matysková (II.A), 220 ks
15. prosinec 2010: Okrskové kolo v halové kopané
S cílem obhájit loňské druhé místo odcestovali 15. prosince
2010 žáci 1. stupně na okrskové kolo v halové kopané do
Malých Svatoňovic. Nakonec naši chlapci na vysněnou metu
nedosáhli a získali pomyslný bronz. Všichni naši hráči bez
rozdílu podali svědomitý a snaživý výkon s maximálním
úsilím dosáhnout co nejlepšího výsledku.
BČ
BČ

ÚL

RT

MS

Body

Skóre

Pořadí

0:6

0:3

2:0

3

2:9

3

3:0

4:0

9

13 : 0

1

2:0

6

5:3

2

0

0:8

4

ÚL

6:0

RT

3:0

0:3

MS

0:2

0:4

0:2

Vysvětlivky:
BČ – ZŠ Bratří Čapků Úpice
RT – ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
MS – ZŠ Malé Svatoňovice
ÚL – ZŠ Úpice – Lány
Sestava našich žáků:
• Jakub Dytrych, Marián Ferenc, Jakub Hron, Jakub Kábele, Martin Kroužel, Vojtěch
Kubec, Vít Levinský, David Nývlt, Tomáš Reichert, Petr Rychlík, Matěj Vocel

16. prosinec 2010: Celoškolní projekt Já, ty, my, oni
Ve čtvrtek 16. prosince 2010 se naši žáci opět vydali na
pouť, v rámci které se rozdělili dle svého věku a plnili úkoly
v rámci takzvaných průřezových témat. Nejmladší školáci
tak prošli sebepoznáním a poznáním druhých. Páťáci až
sedmáci rozebrali Evropskou unii. Žáci osmého ročníku si
nanečisto vyzkoušeli komunální volby včetně předvolební
kampaně a deváťáci se vydali na cestu od diktatury k
demokracii. Celý den proběhl bez problému a doufáme, že
každému účastníkovi něco užitečného přinesl.
MYŠLENKY ZE ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU:
• „Když jsem viděl film Hitler, Stalin a já, říkal jsem si, jestli je tohle vůbec možné.“
(Lukáš Mjartan)
• „Nejhroznější byly záběry z koncentračních táborů, na kterých jsou mrtví lidé
poskládáni na hromadách a hlínou je zahrnuje velký bagr. (Kateřina Drahorádová)
• „Viděli jsme dokument, kterým nás provázela Heda Margoliová. Obdivuji ji. Prošla si
neuvěřitelným nebezpečím. Tuto situaci bych já sama nezvládla.“ (Nikola Valentová)
• „Co je to vlastně demokracie? To je vláda lidu. Menšina se podřizuje většině. Musí
být však zachovány občanské svobody a práva pro všechny.“ (Veronika Hofmanová)
• „V demokratické zemi chci žít. protože si myslím, že diktátorské režimy nejsou dobré,
ba jsou dokonce nelidské. Na demokracii se mi líbí, že mám mnoho práv. Můžu třeba
svobodně volit, mám svobodu slova a názoru. Dále se mi líbí, že je to vlastně vláda
lidu a ne vláda jedné osoby. Že máme možnost výběru z více politických stran,
můžeme cestovat a studovat na školách, které si sami vybereme.“ (Jakub Skřivánek)
UKÁZKY VOLEBNÍCH PROGRAMŮ ŽÁKŮ 8. ROČNÍKU
• Strana městského rozvoje (SMR)
- vyšší bezpečnost ve městě
- sportovní vyžití pro všechny věkové
kategorie
- zlepšení ovzduší ve městě
- vylepšení průmyslové zóny
- vybudování parkovišť
- vybudování klubu seniorů
• Slunce do měst (SM)
- rozvoj města (zajistit nová pracovní místa, opravit domy, lépe pečovat o parky
a zeleň)
- vybudovat kulturnější prostředí (postavit kulturní centrum, vylepšit náměstí)
- sport pro všechny (postavit sportovní centrum, zpřístupnit sport všem vrstvám
obyvatel
• Strana podpory obyčejných lidí (SPOL)
- rozvoj města (bezpečnost, čistota; budování dětských hřišť, opravy chodníků,
budov)
- výstavba sportovního a nákupního centra
- čerpání peněz z fondů EU
- podpora vzniku nových pracovních míst
- boj proti korupci
- podpora zkvalitnění výuky na školách
• Ochranářská strana (OS)

-

zázemí pro občany (nová pracovní místa, stavba nemocnice, ubytovna pro
bezdomovce)
kultura (klub pro seniory, obchodní domy, více parků)
sport (cyklotrasy i trasy pro kolečkové brusle)

17. prosinec 2010: Projekt IV.A "Lidové tradice, pranostiky!"
Celým rokem nás provázejí různé přírodní změny,
které jsou velmi často spojovány s lidovou
tvořivostí a vírou. V dnešní uspěchané době se
zapomíná na zvyky a tradice, které naše předky
provázely od pradávna. Rozhodli jsme se tento
nedostatek alespoň trochu napravit. Velice hezky
k tomu našim čtvrťákům posloužila kniha od
Dagmar Šottnerové Lidové tradice, ve které našli
informace a poznatky o svátcích, světcích,
pranostikách, zvycích a zvyklostech, jak je s sebou přináší celý rok – od Nového roku až po
Silvestra. Dětem se však nejvíce líbily básničky, říkadla, rozpočitadla, hádanky a různé hry.
17. prosinec 2010: Vánoční návštěva II.A a V.A v Domě s pečovatelskou službou
Naše životy i dny jsou poskládány z maličkostí, kterým
mnohdy nepřikládáme příliš velký význam. Dokonce je
někdy považujeme za fádní, či zbytečné. A to je škoda,
protože právě ony dávají našemu bytí smysl a řád. Mají
kouzelnou moc učinit nás šťastnými, pokud je dokážeme
vidět a radovat se z nich. Ať je to úsměv člověka, kterého
potkáme cestou do práce, vůně čerstvého dřeva nebo radost,
kterou jsme měli možnost udělat někomu druhému.
A právě ona radost učiněná skrze nás je hlavním smyslem
předvánočního vystoupení dětí ze třídy paní učitelky Hubálovské a paní učitelky Mikešové,
které se již pravidelně v tento krásný čas snaží potěšit naše seniory. Tentokrát se svým úsilím
na výrobě přáníček podílely i děti z jiných ročníků a hudebním doprovodem a nácvikem koled
také paní učitelka Řeháková.
Snad snaha předat tuto myšlenku dětem není zbytečná a jednou, až dorostou v mladé muže a
ženy, mají své srdce byť na levém, ale na pravém místě.
17. prosinec 2010: Projekt III.A a III.B "Vánoční tradice"
V pátek 17. prosince 2010, poslední den před vánočními prázdninami, se třeťáčci ve třídě
sešli s vánoční náladou – čekal je projekt s názvem "Vánoční tradice". Ozdobený stromeček,
dárky pod ním a koledy atmosféru jenom podpořily. V 8 hodin se přesunuli do školní jídelny,
kde jim žáci z ostatních tříd prvního stupně připravili podívanou v podobě vánoční besídky.
Zpívali vánoční písně, říkali básničky a tančili. Také si všichni společně zazpívali koledy.
V 9 hodin už děti seděly ve třídě a vyprávěly si v kroužku o tom, jak kdo prožívá Štědrý den,
co večeří, jaké ovoce má na stole, jaké vánoční zvyky dělá. O tradičních vánočních zvycích si
nejprve všichni společně povídali, potom si některé z nich vyzkoušeli. Rozkrajovali jablka a
hledali v nich hvězdičku, posílali lodičky ze skořápek od ořechů, kapali vosk do vody,
pozorovali kouř ze sfouknuté svíčky, děvčata házela pantoflí. Během celého dne také všichni
ochutnávali cukroví. Nakonec nastal okamžik, na který se všechny děti těšily nejvíc –
rozdávání dárků.
17. prosinec 2010: Předvánoční návštěva trutnovského UFFA

Poslední předvánoční školní den byl pro páťáky náročný – hned ráno vystupovali ve škole na
vánoční besídce a v 11 hodin již sledovali představení o Starých pověstech českých v
trutnovském UFFU. Vystoupení bylo zajímavé, protože se jednalo o pražský komorní balet
Pavla Šmoka. Místa v divadle byla v předních řadách a tak si děti mohly vychutnat dění na
jevišti. Po představení navštívily v prostorách divadla výstavu Veroniky Bromové na téma
videoart. Na závěr ještě stihly proběhnout trutnovské adventní trhy a nakoupit drobné dárečky
a pochoutky.

LEDEN

5. leden 2011: Chemická olympiáda
Dne 5. ledna 2011 bylo ukončeno školní kolo Chemické
olympiády kategorie D. Součástí školního kola bylo řešení
šesti teoretických úloh a dvou úloh praktických. Úspěšnými
řešiteli se však stali pouze dva žáci – na 1. místě Michaela
Ševcová (IX.A) a na 2. místě Michal Souček (IX.A).
Blahopřejeme k postupu do okresního kola.

6. leden 2011: Na zápis přišlo 53 budoucích prvňáčků
Název zápisu „Hraješ si rád?“ již leccos napovídá. Děti
přicházely se svou oblíbenou hračkou v náručí a s ní pak
plnily i rozličné úkoly. Plyšáčci, panenky, autíčka a další tak
byly svědky zpívání, počítání, cvičení, poznávání zvířátek
nebo přednesu básničky. Po náročném programu musí
samozřejmě následovat odpočinek. Průvodci z řad čtvrťáků
a páťáků proto po absolvování všech stanovišť zavedli
budoucí prvňáčky i jejich doprovod do jídelny. Zde na ně
čekalo občerstvení, které mělo posloužit k načerpání dalších
sil. A kdo ještě nebyl unavený, mohl se projít po budově 2. stupně nebo si vyhrát na
interaktivní tabuli.
Děti odcházely spokojené a s úsměvem na tváři. Celkem 43 z nich nastoupí 1. září 2011 do
první třídy. Zbylých deset má odloženou školní docházku. Vzhledem k počtu budoucích
prvňáčků budou otevřeny dvě první třídy. Nastávající prvňáčci se v příštím školním roce
budou opět učit podle našeho školního vzdělávacího programu " Blahováček".

6. leden 2011: Beseda s předškoláky a jejich rodiči v suchovršické mateřské škole
Paní učitelka Radka Řeháková tentokrát přijala pozvání do Suchovršic, kam ve čtvrtek 6.
ledna 2011 zajela pracovat a hrát si s předškoláky a besedovat s jejich rodiči. I zde
předškoláci plnili nejrůznější úkoly s písmenky a čísly, povídali o zvířátkách a také si
společně s paní učitelkou zazpívali. Děti paní učitelka za jejich snažení odměnila sladkostí a
poté odpovídala na nejrůznější otázky jejich rodičů, týkající se nástupu do školy.

6. až 10. leden 2011: Zimní radovánky školní družiny
Ve většině rodin jsou dnes Vánoce
především ve znamení velkého množství
jídla a sledování pohádek v televizi.
Proto se paní vychovatelky ve školní
družině rozhodly, že první lednový týden
věnují pohybu na čerstvém vzduchu.
Každý den odpoledne vyrazily s dětmi
ven. Za hvězdárnou a v Milešovce
všichni hráli ve sněhu hry, stavěli různé
stavby ze sněhu nebo pekáčovali. Na kluzišti, které vzniklo na hřišti s umělým povrchem na
sídlišti Pod Skalkou, se vyřádili na bruslích. Kdo neměl brusle nebo bruslit nechtěl, mohl se
svézt na ledové skluzavce. Celý sportovní týden se vydařil. Může nás hřát pocit, že jsme hned
začátkem roku udělali něco pro své zdraví.

10. leden 2011: Soutěž v přeskocích švihadla
Stále slýcháváme, že dnešní děti vysedávají u počítače a
nesportují. O opaku nás přesvědčili naši žáci z prvního
stupně. Na soutěž v přeskakování švihadla jich totiž přišlo
59. A navíc výsledky většiny z nich byly velmi slušné.
Absolutním vítězem se stal trochu překvapivě David Vocel
ze III.B, který v limitu 30 sekund dokázal švihadlo přeskočit
hned 69krát. Z dívek se nejlepším výkonem 65 přeskoků
mohou pyšnit Michaela Hájková (III.B) a Simona Knížová
(IV.A).

11. leden 2011: Soutěž v hodu kroužky na cíl
Dvacet žáků 2. stupně si v úterý 11. ledna 2011 přišlo
poměřit své síly a dovednosti v hodu kroužků na cíl. Každý
z účastníků měl k dispozici deset hodů a mohl se rozmyslet,
na jakou tyčku bude své kroužky házet. Ta nejbližší měla
hodnotu 10, prostřední 30 a 60 a nejvzdálenější 100 bodů.
Výsledný výkon byl samozřejmě součtem hodnot úspěšných
hodů. Nejúspěšnějším „házečem“ byl Daniel Dolejška z
VIII.A, kterému se podařilo získat 270 bodů.

12. leden 2011: Návštěva předškoláčků v prvních třídách
Začátkem ledna 2011 nás v prvních třídách navštívili předškoláci z mateřské školky ze
Suchovršic a Libňatova, aby si vyzkoušeli, jak to v takové
škole vypadá a co tu na ně čeká. A tak si pro ně jejich starší
kamarádi a paní učitelky připravili mnoho úkolů. Děti
usedly do laviček ke školákům, prohlédly si knížky a sešity
pro prvňáčky, hledaly po třídě rozmístěná písmenka,
sestavovaly své jméno, počítaly s počítadlem, kreslily různé
tvary, ale také zpívaly, cvičily a tancovaly. Děti byly moc
šikovné a prozradily nám, že se do školy moc těší.

13. leden 2011: Beseda se zástupcem Úřadu práce v Trutnově
Ve čtvrtek 13. ledna 2011 se uskutečnila beseda deváťáků s paní Janou Marešovou z Úřadu
práce v Trutnově. Dvě hodiny s ní diskutovali a o budoucí práci a jejím uplatnění, ale i o
výběru střední školy. Paní Marešová jim také prozradila důležité webové stránky –
http://www.budoucnostprofesi.cz a http://www.mpsv.cz, kde je spousta zajímavých informací.

14. leden 2011: Den otevřených dveří do výuky
Jako již tradičně patřil i tentokrát pátek před dnem otevřených dětí zájemcům, kteří by si
chtěli prohlédnout vyučování tak říkajíc „naživo“. Podívat se na své děti a vnoučata a
povzbudit je při školní práci přišli především rodiče a prarodiče žáčků 1. stupně.

15. leden 2011: Sportovní dopoledne netradičně
Přestože počasí přímo svádělo k lenošení u televize nebo
hraní počítačových her, zdaleka ne všichni tomuto vábení
podlehli. Na šedesát dětí dalo přednost „trochu“ netradičním
disciplínám, ve kterých se v sobotu 15. ledna 2011 soutěžilo
v tělocvičně ZŠ Bří Čapků v Úpici. Už popáté učitelé a
vychovatelky připravily pro děti dopoledne plné soutěží, při
nichž se každý mohl pořádně vydovádět. Skákalo se v
pytlích, prolézalo látkovým
tunelem, srážely se kuželky
nebo na lžíci přenášel pingpongový míček. Rychlost a hbitost si
děti poměřily při slalomu mezi metami, přenášení míčků z
obruče do obruče či skákání s míčem mezi koleny. Všem se
závodilo báječně. Byli totiž řádně povzbuzováni rodiči a
kamarády v roli diváků, a navíc na každého soutěžícího čekala
sladká odměna a pamětní list. Netradiční sportování se líbilo –
takže za rok opět nashledanou!

15. leden 2011: Školička nanečisto
Jaké to je ve škole? Jak se sedí ve školní lavici? Jak se správně hlásit? To
vše si mohlo vyzkoušet na 30 budoucích prvňáčků ve "Školičce
nanečisto", která se již stala tradicí v naší škole v rámci Dne otevřených
dveří. Na lavičkách na děti čekaly barevné fixy, sešit, omalovánka a
samozřejmě i sladkosti. Ve třídě je uvítala paní učitelka a pejsek s
kočičkou, kterým děti společně zazpívaly písničku Kočka leze dírou.
Potom předškoláčci dokázali, že
zvládnou spoustu činností, které ve škole
dělají jejich starší spolužáci v 1. třídě –
vytleskali své jméno, odpovídali na otázky, počítali s
lentilkami, hledali na tabuli písmenko, kterým začíná jejich
jméno. Ukázali, že znají barvičky a podle diktátu
vybarvovali veselého šaška. Nakonec si zapsali za uši svůj
první domácí úkol – omalovánku šaška krásně dovybarvit a
přinést ji k ukázat k zápisu. Snad nezapomenou.

15. leden 2011: Den otevřených dveří
Ukázky
volitelných
předmětů a prezentace
školy v médiích. Na tato
témata byl zaměřen letošní
„Den otevřených dveří“,
který se uskutečnil v
sobotu 15. ledna 2011.
Vzhledem k tomu, že naše
škola nabízí v rámci
školního vzdělávacího programu mnoho různorodých volitelných předmětů, čekal na
návštěvníky opět velmi pestrý program. Ze sportovních aktivit si děvčata mohla zacvičit
aerobik a chlapci vyzkoušet střelbu na branku. Zkusit mluvit do kamery a zároveň se vidět na

velkoplošné obrazovce, to si nechal ujít pouze málokdo. Děti se dokonce prostřednictvím
dramatického koutku mohly stát na chviličku herci a herečkami. Pro „chytré hlavy“ zde
nechyběly kvizy a hlavolamy různých obtížností. A víte, s čím si děvčata hrají nejraději?
Samozřejmě s panenkami. Ani to tady nechybělo, neboť i péči o dítě nabízíme jako volitelný
předmět. Všechna stanoviště byla uzpůsobena návštěvě malých dětí. Ty se také mohly na
vyznačené komunikaci ve třídě vydovádět na plastových motorkách nebo si zajezdit s
autíčkem na ovládání. A pokud toho ještě měly málo, mohly si jít hrát do školní družiny.
Po náročném programu si všichni návštěvníci mohli posedět v pěkném prostředí naší školní
jídelny, kde pro ně bylo připraveno drobné občerstvení. A že má škola spoustu různých aktivit
a stále je schopna nabízet něco nového, to dokumentovaly reportáže Televize JS a Blahovky
TV, které byly v jídelně promítány na velkoplošnou obrazovku.
Přehled jednotlivých stanovišť:
• hrátky s čísly
• aerobic s dívkami ze 4. a 5. ročníku
• prakticky anglicky
• aspoň na chvíli redaktorkou
• kopaná s chlapci z 5. ročníku
• hrací zóna ve školní družině
• divadelní výstup ve školní
knihovně
• práce s interaktivní tabulí
• pravidla silničního provozu
• náš kraj
• rétorika
• péče o dítě
• oranžová učebna
• pokusy v laboratoři
26. leden 2011: Okrskové kolo žáků 2. stupně ve šplhu ve Rtyni v Podkrkonoší
Po delší odmlce pokračoval ve středu 26. ledna 2011 seriál závodů o putovní pohár Grand
Prix okrsku Úpice. Tentokrát se žáci pěti škol sešli v tělocvičně ZŠ a ZUŠ ve Rtyni v
Podkrkonoší, aby změřili své síly ve šplhu na tyči.
Soutěžící byli rozděleni do pěti kategorií dle ročníku narození (1995 až 1999). Zvlášť chlapci
a zvlášť děvčata. Mezi nejmladšími žáky a žákyněmi se našim reprezentantům příliš nevedlo.
Čím starší kategorie, tím však byli pro ostatní školy vyrovnanějším soupeřem. I když se to
zprvu nezdálo, v celkovém součtu časů skončili na skvělém 2. místě. Nutno podotknout, že
třetího, ZŠ Úpice – Lány, porazili o pouhopouhé 2 desetiny.
Přehled individuálních úspěchů:
• Ročník 1998: Vodičková Eliška, 3. místo
Špinler Daniel, 1. místo
• Ročník 1997: Křížová Dominika, 1. místo
Fejfar Jakub, 2. místo
• Ročník 1996: Komárková Lucie, 2. místo
Paťha Tomáš, 2.místo
Čapek Petr, 1. místo
• Ročník 1995: Valentová Nikola, 2. místo
Drejsl Michal, 1. místo

27. leden 2011: Okrskové kolo žáků 1. stupně ve šplhu ve
Rtyni v Podkrkonoší
Ve čtvrtek 27. ledna 2011 vyrazila třicetičlenná reprezentace
do Rtyně v Podkrkonoší. V tělocvičně zdejší základní školy
se konal tradiční závod ve šplhu, tentokrát zaměřený na žáky
1. stupně. Všichni měli chuť závodit a snažili se podat co
nejlepší výkon. Celkem získali 15 diplomů a v hodnocení
škol bezkonkurenčně obsadili 1. místo.
Individuální úspěchy:
• 1. místo: Anita Čapková, Barbora Müllerová, Matyáš Nývlt, Kamila Kuldová, Kamila
Šlechtová, Petr Dufek
• 2. místo: Kristýna Jakubčaninová, Tereza Jareišová, Jaroslav Suchánek
• 3. místo: Michaela Holanová, Dominik Scholz, Veronika Čiháková, Mikoláš Zajac,
Andrea Čudková, Tomáš Reichert
28. leden 2011: 5. ročník turnaje ve stolním fotbálku – ukončení základní části
S koncem pololetí skončila i základní část celoročního turnaje ve stolním fotbálku. Po
odehrání 72 zápasů jsme stanovili výsledná pořadí v obou skupinách. Z celkových 18 dvojic
jich pak 16 nejlepších postoupilo do vyřazovací části, kde se utkají v sériích na dva vítězné
zápasy.
Přihlášení do turnaje:
• Lukáš Hilsch + Filip Ferenc, Aleš Hübner + Patrik Vlček, Martin Kubiček + Ladislav
Záliš, Jakub Fejfar + Sára Gottsteinová, Filip Kunc + Zdeněk Ledvina, Veronika
Hofmanová + Nikola Valentová, Alžběta Kubcová + Martin Nývlt, Karolína Fingrová
+ Kateřina Jursíková, Tomáš Šimek + Pavel Šrejber, Petr Vodák + Jiří Zákravský,
Tomáš Balcar + David Beier, Lukáš Mjartan + Michal Souček, Anna Kociánová +
Jakub Lautsch, Dominik Rychlík + Pavel Ševčík, Michaela Čudková + Tomáš Paťha,
Jan a Ladislav Soukupovi, Tomáš Hrouda + Dominik Švorčík, Martin Dytrych +
Martin Zakouřil Turnaj ve stolním fotbálku po ukončení základní části
31. leden 2011: Hodnocení 1. pololetí školního roku 2010/2011
24. ledna 2011 proběhla pedagogická rada a 31. ledna dostali žáci vše černé na bílém neboli
obdrželi vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2010/2011. Výsledky jsou následující:
PROSPĚCH:
• Průměr známek všech žáků školy se za několik posledních pololetí prakticky
nezměnil. Tentokrát dosáhl hodnoty 1,73.
• Průměr tříd na 1. stupni: 1.A (1,12), 2.A (1,21), 3.A (1,19), 3.B (1,46), 4.A (1,36), 5.A
(1,76), 5.B (1,44).
• Průměr tříd na 2. stupni: 6.A (1,81), 7.A (2,15), 8.A (2,30), 8.B (2,07), 9.A (2,06), 9.B
(2,59).
• Počet žáků s vyznamenáním je 115, což je jeden z nejlepších výsledků v historii školy.
• Počet neprospívajících žáků se mírně zvýšil, a to ze 12 v pololetí školního roku
2009/2010 na současných 15.
CHOVÁNÍ:
• S výsledkem jsme spokojeni. Pedagogická rada odsouhlasila šest zhoršených známek
z chování.
ABSENCE:
• Naši žáci zameškali za 1. pololetí celkem 11 095 vyučovacích hodin, což představuje
42,02 vyuč. hodin na 1 žáka.

NEJLEPŠÍ ŽÁCI ŠKOLY:
• Škola vytváří žebříček nejlepších žáků (k bodům za prospěch se přičte počet
plusových bodů a od tohoto součtu se odečtou přestupkové body). Při rovnosti bodů
rozhodují pomocná kritéria.
nejlepší žáci 1.A:
• Johanka Cachová
• Kristýna Jakubčaninová
• Matyáš Lacko
• Jan Vodák
NEJLEPŠÍ ŽÁCI 1. STUPNĚ:
1. Veronika Davidová (5.B) 35 b.
2. Kamila Kuldová (4.A) 24 b.
3. Barbora Müllerová (4.A) 22 b.
4. Renata Galuščáková (4.A) 20 b.
5. Barbora Hilschová (4.A) 20 b.
6. – 7. Vít Levinský (5.B) 18 b.
Anna Marie Řeháková (3.B) 18 b.
8. – 9. Anna Skřivánková (3.A) 17 b.
Karolína Součková (3.A) 17 b.
10. Jakub Dytrych (5.B) 17 b.
11. – 14. Lenka Hrušková (3.A) 16 b.
Jan Jansa (3.A) 16 b.
Karolína Matysková (2.A) 16 b.
Bára Procházková (3.A) 16 b.
15. Simona Knížová (4.A) 16 b.
16. Jaroslav Suchánek (3.B) 16 b.

NEJLEPŠÍ ŽÁCI 2. STUPNĚ:
1. Eliška Vodičková (6.A) 30 b.
2. Tereza Seidelová (8.A) 30 b.
3. Veronika Hofmanová (9.A) 23 b.
4. Nika Vojnarová (6.A) 22 b.
5. Diana Neureiterová (6.A) 21 b.
6. Ladislav Soukup (9.B) 20 b.
7. Michal Drejsl (9.A) 20 b.
8. – 9. Lucie Pospíšilová (6.A) 18 b.
Michaela Ševcová (9.A) 18 b.
10. Andrea Pátrová (6.A) 17 b.
11. Karolína Kopecká (8.A) 17 b.
12. Kamila Grundová (8.B) 17 b.
13. Pavel Růžička (6.A) 16 b.
14. David Beier (7.A) 15 b.
15. Kateřina Endlichová (8.B) 15 b.
16. Jan Soukup (9.B) 14 b.
17. Jakub Skřivánek (9.A) 12 b.
18. Aneta Staníková (7.A) 12 b.
19. Nikola Valentová (9.A) 12 b.
20. Pavel Šrejber (7.A) 11 b.

ÚNOR

1. únor 2011: Černobílý den
Černá i bílá patří mezi nejoblíbenější barvy. A tak se děti z
Dětského parlamentu rozhodly, že toho využijí, a
uspořádají pro své kamarády tzv. Černobílý den. V úterý
1. února 2011 se tak každý, kdo chtěl, oblékl do oblečení
těchto dvou barev a vyrazil do školy. Ke spatření byli
elegáni v obleku, bílé
paní nebo černokněžníci.
Především děti z I.
stupně si svými převleky
skutečně vyhrály.
Každý, kdo se do akce zapojil, obdržel od poroty, která
obcházela třídy, malou sladkost. Vyhodnotit nejlepší
kolektiv bylo skutečně složité. Nakonec zvítězily dvě třídy –
III.A a IV.A.
2. únor 2011: Soutěž "Hod basketbalovým míčem na koš"
Šestka, to je v basketbalové hantýrce výraz pro trestný hod. A právě v jejich házení proběhla
na naší škole ve středu 2. února 2011 další soutěž, tentokrát
určená pro žáky 5. – 9. ročníku. Každý z účastníků měl deset
pokusů. Páťáci házeli z trochu kratší vzdálenosti, jejich
starší spolužáci pak už klasicky z mety pro šestku.
Z 28 účastníků se nejvíce dařilo Lukáši Malínskému z IX.A,
který trefil pět pokusů. Z děvčat byla se dvěma trefami
nejlepší Eliška Vodičková ze VI.A. Za zmínku stojí také
výkon Mariána Ference z V.B, který proměnil pět svých
hodů.
8. únor 2011: Školní kolo zeměpisné olympiády
Výborné znalosti předvedli nejlepší účastníci školního kola
zeměpisné olympiády. Již tradičně byli žáci rozděleni do tří
kategorií podle ročníků. „Jedničkáři“ v soutěži potvrdili roli
favorita a ve výsledkové listině se umístili na předních
příčkách. Daniel Souček z VIII.B se stal již trojnásobným
vítězem a pouze drobné přehlédnutí ho připravilo o dosažení
maximálního bodového hodnocení. Na loňský skvělý úspěch
(4. místo v kraji) by chtěl určitě navázat Radim Kejzlar ze
VII.A. Vítězstvím ve své kategorii k tomu udělal první krok.
Velkým zeměpisným talentem se zdá být také Pavel Růžička ze VI.A. S přehledem zvítězil v
kategorii 6. tříd a spolu s výše jmenovanými postoupil do okresního kola.
9. únor 2011: Zimní víceboj žáků prvního stupně
Rychlost a šikovnost. To byly dvě hlavní přednosti našich
reprezentantů v Zimním víceboji, který se konal ve středu 9.
února 2011 v tělocvičnách naší školy. 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
ještě navíc přeskok švihadla v časovém limitu jedné minuty.

V hodnocení jednotlivců jsme nakonec získali jedenáct
prvních míst. Nejvíce se dařilo Kristýně Jakubčaninové z
I.A, Jiřímu Pecháčkovi z II. A a Báře Müllerové ze IV.A,
kteří ve své kategorii vyhráli dvě disciplíny. Celkově naše
škola obsadila 1. místo. Poděkování patří všem závodníkům,
kteří se na tomto úspěchu podíleli.
Naši školu reprezentovali:
• 1. třída: Jakubčaninová Kristýna, Kubasová Leona,
Vodák Jan, Benko Daniel
• 2. třída: Mesnerová Eliška, Čiháková Veronika, Pecháček Jiří, Hájková Michaela
• 3. třída: Hrušková Lenka, Nývlt Matyáš, Burýšek Matěj, Luštinec Filip
• 4. třída: Müllerová Barbora, Kuldová Kamila, Malinský Daniel, Kroužel Martin
• 5. třída: Davidová Veronika, Šlechtová Kamila, Levinský Vít, Vocel Matěj
11. únor 2011: Svatý Valentýn
Jelikož na svátek sv. Valentýna letos připadl výlet nejlepších
žáků, oslavili jsme ho s předstihem. Do zvláštní krabice
vyzdobené stylově mnoha srdíčky vhazovali zájemci během
pátečního dopoledne své „valentýnky“ a děvčata z IX.A
Veronika Hofmanová a
Lenka Rejchrtová je pak
doručovala
adresátům.
Naše
valentýnské
doručovatelky se tentokrát
pořádně naběhaly, neboť zásilek bylo více než 70. Nejvíc
jich bylo určeno trochu překvapivě pro VI.A a IV.A, ale ani
osmé třídy a IX.A se nenechaly zahanbit. Z jednotlivců
dostala bezkonkurenčně nejvíce psaníček a dárečků Eliška
Vodičková ze VI.A.

11. únor 2011: První narozeniny školní Blahovka TV
Prvních 12 měsíců života naší školní televize rozhodně nebylo procházkou růžovou zahradou
– bylo potřeba stabilizovat tým spolupracovníků, vyřešit nejeden technický problém, doplnit
potřebné vybavení a především natočit 81 reportáží, které jsou k vidění na našich webových
stránkách www.zsbcupice.cz v sekci „Blahovka TV“.
14. únor 2011: Výlet nejlepších žáků do "země Liliputů"
Gulliverovy cesty. Kdo by neznal tuto satirickou knihu od
Jonathana Swifta, kde hlavní hrdina podniká několik
dobrodružství, z nichž ta nejznámější jsou mezi obry a mezi
liliputy. A právě nové filmové zpracování bylo na svátek sv.
Valentýna cílem jednodenního výletu, který naše škola
připravila pro nejlepší žáky za 1. pololetí. Za tím účelem
jsme vyrazili do multikina Cinestar v Hradci Králové.
Především pro menší děti to byl zajímavý zážitek, neboť
film byl promítán v 3D rozlišení. A když už tradice, tak
samozřejmě nemohla chybět také návštěva rychlého občerstvení v McDonaldu a KFC.

21. únor 2011: Soutěž pro žáky 1. stupně "Čára"
Naše školní soutěž dostala sice stejné pojmenování jako hra
provozovaná již po mnoho dětských generací, organizátoři
však výrazně pozměnili její pravidla. Na linoleu byly
vyznačeny dvě čáry – startovní a cílová. Každý z 53
účastníků dostal pět korunových mincí, se kterými se
postavil na startovní čáru a snažil se je hodit co možná
nejblíže k cílové čáře. Rozhodčí vybrali tři čáře nejbližší a
změřili jejich vzdálenost. Součet těchto vzdáleností stanovil
výsledné pořadí, přičemž nejvýše se umístili ti, jejichž
součet byl nejmenší. Z kategorie žáků 1. ročníku to byl Tomáš Kuťák (22 cm), mezi druháky
kraloval Kryštof Menšík (30,5 cm), nejúspěšnějším třeťákem se stal Jonáš Hetflejš (29,5 cm)
a vůbec nejlepší výkon předvedl v kategorii žáků 4. ročníku Samuel Pumpa (19 cm).
24. únor 2011: V. ročník Mistrovství Úpice v SUDOKU
Čtvrteční odpoledne 24. února 2011 bylo v naší škole vyhrazeno řešitelům sudoku. Celkem 24
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 1. kolo započítáno 20 min. (v případě 2. kola 40 min.).
Mezi žáky 1. stupně zvítězil Vojtěch Kubec z V.A. Nejslaběji zastoupenou kategorii žáků 2.
stupně ovládla Kristýna Balcarová ze VII.A. Dospělé kategorii již počtvrté za sebou kralovala
Anna Martincová. První tři z každé kategorie byli odměněni diplomem a cenou.
Výsledné pořadí 1. kategorie (žáci 1. stupně):
1. Vojtěch Kubec 3 min 44 s
2. Lukáš Čudka 3 min 49 s
3. Michal Černý 5 min 40 s
4. Aneta Hubálovská 6 min 15 s
5. Petr Rychlík 21 min 32 s
6. Aleš Scholz 22 min 30 s
7. Johana Grundová 43 min 47 s
Výsledné pořadí 2. kategorie (žáci 2. stupně):
1. Kristýna Balcarová 14 min 19 s
2. Otakar Bárta 20 min 35 s
3. Anna Martincová 42 min 10 s
4. David Vlček 44 min 47 s
Výsledné pořadí 3. kategorie (mládež a dospělí):
1. Anna Martincová 5 min 54 s
2. Dáša Ramešová 6 min 48 s
3. Josef Rychnovský 6 min 52 s
4. Lukáš Vlček 7 min 30 s
5. Martin Kníže 9 min 15 s
6. Josef Friebel 9 min 27 s
7. Petr Teichman 10 min 37 s
8. Berta Hladíková 12 min 57 s
9. Kateřina Knížová 16 min 57 s
10. Lenka Turková 29 min 04 s
11. Jiří Janoš 32 min 18 s
12. Pavla Bílková 51 min 30 s
13. Jaroslav Mertlík 60 min

25. únor 2011: (Po)Valentýnská diskotéka ve školní jídelně
V pátek 25. února 2011 pořádal Dětský parlament ve školní
jídelně diskotéku, která se setkala s velkým zájmem žáků. V
17.30 se už u vchodu tlačilo téměř padesát dětí z prvního
stupně. DJ Heřman (Jan Jánský, náš loňský absolvent) a DJ
Marfin (Martin Nývlt z IX.A) hráli jeden hit za druhým, a
tak byl parket pořád plný. Komu tancem vyhládlo nebo
vyschlo v krku, mohl se občerstvit v bufetu. Program
zpestřily
nezbytné
soutěže – tentokráte
židličkovaná, tanec s jablíčkem mezi čely a také boj o titul
„Nejlepší tanečník“ a „Nejlepší tanečnice“. Dvě hodiny
utekly jako voda.
V 19.30 vystřídali v jídelně menší děti jejich starší
kamarádi. Sešlo se jich „jen“ šestnáct. Na parketě se nejen
tancovalo, ale k vidění byly i akrobatické prvky. Přesně ve
22.00 zazněla poslední skladba a všichni chtě nechtě
museli domů.
25. únor 2011: Karneval školní družiny
Vodník, víla, černokněžník nebo voják. Tyto všechny
postavy a mnohé další jsme měli možnost spatřit v pátek 25.
února 2011 v tělocvičně naší školy. Konal se zde totiž
tradiční karneval školní
družiny. I přes smutnou
skutečnost, že účast byla
poznamenána
velkou
nemocností, děti se dobře
bavily. Zasoutěžily si v
hadím slalomu nebo s gymnastickými balony, odvážlivci
zazpívali písničku nebo zarecitovali básničku. Závěr patřil
oblíbené diskotéce. Každý účastník navíc obdržel sladkou
odměnu.
25. a 26. únor 2011: Pozorování noční oblohy
V pátek večer 25. února 2011 měli žáci osmých ročníků
možnost zúčastnit se večerního pozorování oblohy na
Hvězdárně v Úpici. Nejprve se od pana Klimeše dozvěděli
zajímavosti o vzniku a historii hvězdárny a že se odborníci
hvězdárny své práci a při sledováních a měřeních zaměřují
na sledování Slunce, zatmění Slunce, zkoumání vlivu
sluneční aktivity na lidský organismus, sledování noční
oblohy a meteorologická
měření.
Některá
pozorování jsou dokonce unikátní.
Předmětem zájmu našich návštěvníků však byla tentokrát
noční obloha. Měli štěstí, protože zimní obloha byla bez
mráčku a tak z kopule dalekohledem pozorovali planetu
Jupiter, otevřenou hvězdokupu a další objekty. Před
budovou hvězdárny se pak žáci pokoušeli zorientovat se na

obloze a vyhledat některá souhvězdí pouze za pomoci vlastního zraku. Poté se mladí
astronomové vrátili z mrazivé noci do tepla školy, připravili si večeři a odebrali se ke spánku
v učebně fyziky a chemie. Druhý den dopoledne posnídali a uklidili a odešli dospat část
propovídané noci do svých domovů.
28. únor 2011: Do muzea za starými kronikami a listinami
V pondělí 28. února 2011 se žáci osmého a devátého ročníku, kteří si pro
letošní školní rok vybrali jako jeden z volitelných předmětů Seminář z
dějepisu, vydali do místního Městského muzea a Galerie Julie Winterové
– Mezerové. Během uplynulých měsíců se ve výuce seznámili s
pomocnými vědami historickými, mj. s paleografií a diplomatikou, a nyní
poznávali staré dokumenty na vlastní oči.
Ředitelka muzea, paní Marcela Strachotová, je nejprve seznámila s historií
a způsoby psaní úpických kronik a do mnoha z nich mohli žáci rovněž
nahlédnout. Obdivovali úhledný rukopis pana Schreibera i mladší kroniky
plné nejen písemných záznamů, ale i fotografií či novinových výstřižků. Značnou pozornost
vzbudila i vysvědčení vzorné studentky Julie Winterové, krásně ilustrovaný a pečetí opatřený
„Lehr-Brief“ neboli výuční list místního barvíře, kniha úmluv sňatečních a knížečka se zápisy
o odvodech na penzi. Poutavý výklad paní ředitelky a atmosféru dýchající ze starých
dokumentů podtrhlo i prostředí výstavního sálu s národopisnou expozicí.

BŘEZEN

1. březen 2011: Přednáška na téma HIV a AIDS
Díky tomu, že se naše škola zapojila do sbírky ke Dni boje
proti AIDS, uskutečnila se beseda na téma HIV a AIDS.
Žáci osmého ročníku, kterým byla přednáška určena, se
dozvěděli spoustu zajímavých a pro život nezbytných
informací.
Pozvaný lektor hovořil o HIV a AIDS z pohledu
historického, ale hlavně současného. Důraz kladl na rizika
infikace a možnosti ochrany. Vše uváděl na konkrétních,
dosti šokujících případech. Žáci velmi pozorně naslouchali a
přednáška měla velmi pozitivní ohlas.
Ohlasy žáků:
• „Přednáška na mě zapůsobila velmi kladně. Odnesl jsem si spoustu užitečných
informací. Teď už vím, co mám dělat, abych se nenakazil virem HIV.“
• „Podle mě byla přednáška velice zajímavá. Rady, které jsem obdržela, určitě v
budoucnu využiju.“
• „Můj dojem je, že prevence proti nakažení je vážně důležitá. Nejdřív jsem si myslel,
že nás ten pán jen tak straší, ale když řekl, že je HIV pozitivní, pochopil jsem, že se
nám vlastně snaží pomoci. Obdivuju ho!“
• „Přednášející byl milý a vtipný, ale v pravou chvíli i vážný. Nestyděl se s námi podělit
o své zážitky. A to se cení.“
• „K takto nemocnému člověku bych se chovala stejně jako ke každému jinému. Už
vím, že se nenakazím podáním ruky. Ale i kdybych to nevěděla, nebála bych se mu tu
ruku podat.“
• „Bylo na něm vidět, že opravdu chce, abychom mu věřili a brali jeho rady vážně.
Když jsem mu pak podávala ruku, nebála jsem se. Naopak, měla jsem takový zvláště
dobrý pocit.“
• „Z té nemoci mám strach. Kdybych ji měla, chtěla bych se s ní umět takto vyrovnat.“
1. březen 2011: Školní kolo Pythagoriády pro žáky 6. a 7.
ročníku
Školní kolo matematické soutěže na počest legendárního
řeckého filosofa, matematika a astronoma pro žáky 6. – 7.
ročníku proběhlo v úterý 1. března 2011. Devíti účastníkům
bylo opět předloženo 15 příkladů, v nichž převažovaly ty na
logické myšlení. Nejúspěšnějším řešitelem se stal Pavel
Šrejber ze VII.A, který také postoupil do okresního kola.
1. březen 2011: Okrskové kolo v basketbalu starších žáků
Našim reprezentantům se první březnový den vydařil.
Chlapci hráli soustředěně, neudělali prakticky žádné chyby a
porazili výběr ZŠ Úpice –
Lány přesvědčivě 8 : 1.
Malé
Svatoňovice
a
gymnázium přehráli 10 : 2,
resp. 8 : 0. V zápasu se
Rtyní se rozhodovalo o
celkovém vítězství. Naši
reprezentanti znervózněli, což se projevilo na hře. Nakonec
ale zápas zvládli, vyhráli jej 4 : 0. Chlapci tak po výborných

výkonech suverénně zvítězili a získali pro naši školu putovní pohár a postup do okresního
kola. Také naše děvčata podala vynikající výkon plný zodpovědnosti, dravosti a odhodlání. Po
třech výhrách a jedné prohře nakonec obsadila výborné 2. místo.
Sestava dívek:
• Kristýna Bejrová, Michaela Čudková, Kristýna Machová, Denisa Nývltová, Lucie
Pazderková, Michaela Ševcová, Nikola Valentová, Monika Vocelová
Sestava chlapců:
• Jakub Fejfar, Lukáš Laštůvka, Lukáš Malínský, Lukáš Mjartan, Martin Nývlt, Daniel
Souček, Jan Soukup, Ladislav Soukup, Jan Vacek, Patrik Vlček
1. březen 2011: Sboreček na vernisáži výstavy
V úterý 1. března 2011 zahájili zpěváčci našeho školního sborečku vernisáž výstavy obrazů a
krajek Ivany Dvořákové. Předvedli zde tři nové jarně laděné písničky, za které sklidili velký
potlesk a opět i odměnu, tentokrát v podobě pohádkových příběhů na DVD a drobných
sladkostí. I přes velkou nemocnost se jich pod taktovkou paní učitelky Radky Řehákové sešlo
24.
2. březen 2011: Sboreček mezi učiteli – důchodci
Ve středu 2. března 2011 zavítali naši zpěváčci do budovy Turistického a informačního centra
mezi bývalé učitele, kde jim svým vystoupením zpestřili posezení k blížícímu se Dni učitelů.
Děti zde zazpívaly 5 písniček a přednesly několik básniček, za svůj výkon sklidily potlesk a
malou sladkou odměnu. Všem děkuji za krásné a příjemné chvíle.
2. březen 2011: Za tajemstvími Vízmburku
Žáci V.A a V.B, kteří v letošním školním roce navštěvují volitelný předmět Region Jestřebí
hory, si v posledních dvou hodinách povídali o hradě Vízmburku. A aby nezůstalo jen u
teorie, vydali se ve středu 2. března 2011 do Městského muzea a Galerie Julie Winterové –
Mezerové v Úpici, kde je uchována část nálezů z archeologických vykopávek prováděných na
Vízmburku.
Paní ředitelka Marcela Strachotová děti nejprve zavedla do místnosti s národopisnou expozicí,
rozesadila je na starodávné truhly a povídala si s nimi o historii hradu a jeho majitelích,
pověstech, životě středověkých lidí a archeologovi PhDr. Antonínu Hejnovi. Naši žáčci se do
debaty živě zapojovali a prokázali nemalé znalosti. Zvědavě si prohlíželi fotografie
dokumentující archeologický výzkum v 70. a 80. letech a obdivovali nadšení tehdejší
mládeže, jež při něm ochotně a zdarma pomáhala. Zlatým hřebem exkurze do muzea byla
jednoznačně návštěva sklepa, který ukrývá část vízmburských nálezů. Děti obdivovaly
především krásně zachovalou gotickou kružbu, největší nadšení však vzbudily kamenné
dělové koule, které si mohly potěžkat. Tajemný sklep se všem moc zamlouval a nikomu
nevadilo, že tam bylo poněkud čerstvo – sotva 5 stupňů.
2. březen 2011: Okrskové kolo v basketbalu mladších žáků
Chlapci šestých a sedmých tříd se v letošním školním roce
poprvé utkali v basketbalu. V prvním utkání se našim
reprezentantům podařilo po boji remizovat s mužstvem
gymnázia 2 : 2. Ve druhém utkání zpřesnili hru a nad
výběrem z Malých Svatoňovic jasně vyhráli 10 : 4. Utkání
se ZŠ Rtyně v Podkrkonoší bylo díky nepřesné střelbě
vyrovnané až do konce. Na úplný závěr se však naši chlapci
dopustili faulu při bránění a z trestných hodů dostali
rozhodující bod. Prohráli tak 2 : 3. V posledním utkání se

žáky ZŠ Úpice – Lány náš výběr znervózněl. Nešla mu souhra ani střelba a soupeři podlehli 1
: 5. Celkové 4. místo chlapce mrzelo. Doufáme, že je to zkušenost, která se promítne do
příprav na další sportovní soutěže.
Sestava chlapců:
• Tomáš Balcar, Petr Kábele, Pavel Růžička, Marek Sedlařík, Daniel Špinler, Pavel
Šrejber, David Vlček, Petr Vlček, Jiří Zákravský, Ladislav Záliš
Také děvčata se letos v rámci našeho okrsku utkala v basketbalu poprvé. V předešlých letech
se vždy sestavovalo družstvo ze žákyň (resp. žáků) 6. až 9.ročníku. Protože však musíme
respektovat podmínky okresních kol, v letošním školním roce došlo ke změně.
Mladší děvčata však nedokázala na úterní úspěch starších kamarádek. Po velmi matném
výkonu, který byl navíc poznamenán množstvím naprosto zbytečných chyb, obsadila poslední
4. místo (družstvo Gymnázia a SOŠ Úpice kvůli malému počtu žákyň nenastoupilo). Dívky se
snažily, to jim upřít nelze, ovšem některé z nich nedokázaly respektovat dobře míněné rady a
poučit se z chyb.
Sestava dívek:
• Monika Billiová, Kristýna Balcarová, Eliška Buryšková, Nicol Kadrmasová, Kateřina
Knížová, Andrea Pátrová, Petra Štefánková, Daniela Viková
2. březen 2011: Školní kolo FUČ v recitaci
Ve středu 2. března 2011 se na 1. stupni v učebně s interaktivní tabulí
sešli všichni ti, kteří si chtěli poměřit síly v recitaci. Účast byla
poznamenaná chřipkovou epidemií, takže soutěžících bylo oproti
loňskému roku pomálu. Soutěž pro nultou kategorii byla dokonce
zrušena.
I přes to jsme byli svědky velmi pěkných výkonů. Většina dětí byla
dobře připravena a za svou snahu odměněna potleskem pozorně
poslouchajícího publika. Porota dokonce zhlédla několik vystoupení
chybějících žáků z videokamery. Do okresního kola postupují Matyáš
Nývlt a Bára Šrůtková. Stejně jako v předcházejících létech se v této soutěži nekonají
okrsková kola. Přímo do okresního kola postupuje nejlepší recitátor v každé kategorii.
2. březen 2011: Páťáci na hvězdárně
Ve středu 2. března 2011 se žáci pátých tříd vydali na
návštěvu hvězdárny. Nejprve si prohlédli dalekohled a
posuvnou kopuli, poté se přesunuli do přednáškového sálu,
kde zhlédli naučný film o sluneční soustavě. Závěrem se jim
dostalo zajímavé přednášky o Slunci.

4. březen 2011: Sbírka na pomoc koním
Stejně jako v minulých letech, tak i v letošním roce jsme se 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 chov a výcvik koní pro ústavy a léčebny
v celé České republice, kde se léčí nejrůznější zdravotní problémy prostřednictvím jízdy na
koni – tzv. hiporehabilitací.
Vlastní sbírka proběhla formou prodeje dětského tetování s motivy koní. Zakoupením těchto
předmětů přispěla řada žáků i učitelů naší školy k nákupu a chovu koní, k budování
výcvikového areálu a posloužili tím dobré věci. A kolik, že jsme nakonec vybrali? Na konto
veřejné sbírky bylo zasláno 580,- Kč. Nezbývá, než všem dobrovolným dárcům upřímně
poděkovat.

12. březen 2011: Další zpívání školního sborečku
V sobotu 12. března 2011 se městský sál nad Tomanem
zaplnil maminkami, babičkami, tetičkami, prostě samými
ženami, aby zde společně oslavily svátek MDŽ. A děti z
našeho sborečku tady opět nechyběly. Zazpívaly a
zarecitovaly, za což sklidily velký potlesk a sladkou
odměnu. A i přes to, že měly jarní prázdniny, sešlo se jich
pod vedením paní učitelky Řehákové 25.

14. březen 2011: Soutěž pro žáky 1. a 2. tříd "Kuželky"
Kuželky, jak jsme se přesvědčili, umí hrát i naši prvňáčci a druháčci. Právě v kuželkách totiž
soutěžili hned první den po jarních prázdninách, tedy v pondělí 14. března 2011, a jejich
zkušenosti byly znát. Na každého z účastníků čekalo devět kuželek, které se měl pokusit
shodit třemi míčky. Toto každý absolvoval dvakrát. Součty shozených kuželek z obou pokusů
pak stanovily výsledné pořadí.
Mezi šestnácti žáky 1. ročníku zvítězil Miroslav Gabčan, kterému se podařilo shodit 16
kuželek. Daleko napínavější situace se zrodila v kategorii žáků 2. ročníku. Ze dvaceti žáků se
podařilo nejvíce, a to 17, shodit hned dvěma žákům. V rozstřelu nakonec porazil Filip Kaplan
Martina Teichmana a stal se vítězem.

14. březen 2011: Den ve středověkém městě
Abychom našim sedmákům zpříjemnili poprázdninový
návrat do školy, připravili jsme pro ně na pondělí 14.
března 2011 „Den ve středověkém městě“.
Oproti minulému roku jsme se více zaměřili na
„praktický“ středověk. Naši žáci se nejprve snažili
napodobit lokátory z dob kolonizace českého
království a vytvářeli návrhy podob měst. Pracovali s
předtištěnými obrázky i vlastní fantazií a výtvarným
umem a hlavně museli přemýšlet nad uspořádáním ulic
a umístěním jednotlivých staveb. Občas se vloudila chybička, kterou bylo třeba rychle opravit
– vždyť jak by se točilo mlýnské vodní kolo, když řeka teče na druhém konci města nebo jak
projít skrze hradební zeď bez městské brány? Dalším úkolem bylo vymyslet název města. Zde
naši lokátoři většinou nezapřeli vlastní ješitnost a města, jejichž plány navrhli, pojmenovávali
většinou po sobě. Pak si děti zahrály na zaznamenavatele dějinných událostí a za pomoci
násadkových per a tuše vytvářely krátké kronikářské záznamy z „dějin“ svých měst.
Přitažlivými tématy byly povětšinou bitvy, návštěvy panovníků, živelní katastrofy a epidemie.
Díky panu Danielu Richterovi z dohalické společnosti Dějeprava se sedmáci následně přenesli
do doby posledních Přemyslovců. Odvážní dobrovolníci se
převlékli za sedláky a rytíře časů mírových i válečných a
žáci vyslechli poutavý výklad o výrobě a podobě tehdejších
oděvů a zbroje. Poté si všichni mohli oděvy i zbraně
důkladně prohlédnout a vyzkoušet. Další lektorka, paní
Martina Poliaková z voletinského Domu pod jasanem, je
seznámila se zpracováváním vlny. Děti si vyzkoušely
rozčesávání vlny, předení a výrobu míčků technikou

mokrého plstění. Za pomoci hry na slepce jsme si ještě
ujasnili, co se prodávalo na středověkých tržištích,
zažonglovali jsme si míčky, zahráli si kostky, popovídali si o
stravě našich předků i menu při svatbě Jana Lucemburského
s Eliškou Přemyslovnou a s údivem konstatovali, že den
utekl jako voda.

16. a 17. březen 2011: Naši recitátoři se v okresním kole neztratili
Ve středu 16. března 2011 se v Trutnově konalo okresní kolo v recitaci pro 1. a 2. kategorii.
Už počtvrté za sebou v něm byli naši žáci velice úspěšní. Velkou radost nám udělal Matyáš
Nývlt ze III.B, který postoupil do krajského kola v Hradci Králové s veselou prózou Jiřího
Holuba Kolik váží Matylda. Čestné uznání obdržela za svůj výkon Bára Šrůtková z V.A.
Porotu zaujala přednesem básně Jiřího Havla Co si dlouhé roky povídají řeky.
Další den recitační přehlídka pokračovala 3. a 4. kategorií. Zde nás úspěšně reprezentovala
Tereza Seidelová z VIII.A úryvkem z prózy Radka Johna Memento. Za svou interpretaci si
odvezla Čestné uznání poroty. Všem našim soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci naší
školy.

18. březen 2011: Soutěž "Jistá ruka" pro žáky 3. až 5. tříd
Máte pevnou ruku, která se vám vůbec neklepe? Mnozí si to myslí, ale
skutečnost je jiná. Toto ověření podstoupili žáci 3. až 5. ročníku, kteří se
zúčastnili zbrusu nové soutěže „Jistá ruka“. Úkolem každého z nich bylo
projet bez dotyku kovovým očkem kolem drátu po připravené dráze.
Jakýkoliv dotyk zahlásilo pípnutí a rozsvícení žárovičky. A nebyla by to
pravá soutěž, kdyby se neměřil i čas. K tomu výslednému bylo za každé
pípnutí připočteno pět sekund. Všichni příchozí (a bylo jich 40) měli dva
pokusy, přičemž se do výsledné tabulky zapsal ten rychlejší z nich.
Těžko překonatelný rekord stanovili Anna Marie Řeháková ze III.B a
Tomáš Reichert z V.B. Oběma se podařilo překonat dráhu za neuvěřitelných 31 s.

17. březen 2011: Okresní kolo v basketbalu
Ve čtvrtek 17. března chlapci z 8. a 9. ročníku vyrazili do
Trutnova na okresní kolo v basketbalu. Na turnaj se
dostavilo pouze pět z osmi přihlášených mužstev.
V prvním zápasu narazili na domácí tým, tedy ZŠ V
Domcích Trutnov. Naši reprezentanti začali ve velkém stylu
a zvítězili přesvědčivě 13 : 5. Ve druhém zápasu se střetli se
ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem. Tento tým
neměl na turnaji konkurenci a uštědřil našemu týmu porážku
23 : 1. Z této drtivé porážky se hoši nevzpamatovali ani ve
třetím zápasu a ZŠ Podharť Dvůr Králové podlehli 6 : 18. Nutno dodat, že to bylo také
částečně způsobeno několika zraněními v našem mužstvu. Rozhodčí totiž připustili neobvykle
tvrdou hru, vždy spravedlivě na obou stranách. Proti ZŠ Mládežnická Trutnov nastoupila naše
reprezentace s velkým odhodláním a zvítězili 6 : 4. Přes veškerou snahu obsadil náš výběr
čtvrté místo. O pořadí na 2. – 4. místě totiž rozhodla malá tabulka (tři mužstva měla stejný

počet bodů a naše, bohužel, nejhorší skóre). Nastřílet o čtyři koše víc, přivezlo by stříbrné
medaile.
Sestava chlapců:
• Jakub Fejfar, Lukáš Malínský, Lukáš Mjartan, Martin Nývlt, Dominik Rychlík, Daniel
Souček, Jan Soukup, Ladislav Soukup, Jan Vacek, Patrik Vlček
Tabulka okresního kola starších žáků:
SCH
PO
ML
BČ
VD
Body
Skóre
Pořadí
SCH
26: 5
16 : 9 23: 1
32 : 2 8
97 : 27
1.
PO
15 : 26
4 : 10 18:6
18: 0 4
55 : 52
2.
ML
9 : 16
10: 4
4:6
20 : 7 4
43 : 33
3.
BČ
1 : 23
6: 18
6:4
13 : 5 4
26 : 50
4.
VD
2 : 32
10:18
7 : 20 5 : 13
0
24 : 83
5.
SCH
PO
ML
BČ
VD

=
=
=
=
=

ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem
ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem
ZŠ Mládežnická Trutnov
ZŠ Bratří Čapků Úpice
ZŠ V Domcích Trutnov

22. březen 2011: Radim Kejzlar obhájil prvenství v okresním kole zeměpisné olympiády
Vynikajícího úspěchu dosáhl v okresním kole Zeměpisné olympiády Radim Kejzlar ze VII.A.
Podařilo se mu obhájit loňské prvenství a postoupil do krajského kola. Vůbec špatně si
nevedli ani další naši reprezentanti. Daniel Souček (VIII.B) obsadil 11. místo a v nejmladší
kategorii se Pavel Růžička (VI.A) umístil na pěkném 7. místě.

22. březen 2011: Soutěž "Jistá ruka" pro žáky 6. až 9. tříd
V úterý 22. března 2011 vstoupila soutěž „Jistá ruka“ na 2.
stupeň. I tady o ni byl poměrně velký zájem. Souboj s
dráhou ve tvaru pokrouceného drátu si totiž přišlo vyzkoušet
23 „druhostupňáků“. Kategorii žáků 6. ročníku ovládl Lukáš
Aman. Mezi sedmáky se nejvíce dařilo Jiřímu Zákravskému.
Vítěz kategorie žáků 8. až 9. ročníku, Martin Kubiček z
VIII.A, navíc dokonce pokořil školní rekord, když
předepsanou trasu zvládl za neuvěřitelných 28 sekund.

22. březen 2011: Okrskové kolo ve vybíjené smíšených družstev 2. a 3. tříd
Družstvo našich chlapců a dívek nastoupilo k turnaji s
velkou bojovností. S radostí jsme sledovali úspěchy ve
všech zápasech. Bez problémů porazili žáky z Malých
Svatoňovic a ze Rtyně v Podkrkonoší. Zápas se žáky ze ZŠ
Úpice Lány byl velmi vyrovnaný. V závěru měli více štěstí
reprezentanti ZŠ Lány. Naši reprezentanti obsadili krásné
druhé místo. K našemu smíšenému družstvu tak letí slova
uznání za předvedené výkony.
Reprezentovali nás:
• Karolína Součková, Nikola Beirová, Lenka Hrušková, Julie Térová, Eva Krouželová,
Jonáš Hetflejš, Jan Jansa, Dominik Endlich, Ondřej Toman, Matyáš Nývlt, Lukáš
Kejzlar, Karolína Matysková

23. březen 2011: Úspěch v okresním kole soutěže mladých zpěváků
Okresní kolo pěvecké soutěže se konalo ve středu 23. března 2011 v Trutnově a vynikající
výkon předvedla Kamila Kostovská z V.B, která ve své kategorii obsadila velmi pěkné 3.
místo. Patří jí velké poděkování za skvělou reprezentaci naší školy. Naši školu reprezentovaly
ještě Nikola Winklerová a Anna Skřivánková, které se však výsledkově neprosadily. I tak jim
samozřejmě patří poděkování.

24. březen 2011: Okrskové kolo ve vybíjené chlapců a dívek 4. a 5. tříd
Okrskové turnaje ve vybíjené mají v naší tělocvičně
dlouholetou tradici. Ve čtvrtek 24. března 2011 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. Určitě jim k tomu pomohlo
bouřlivé povzbuzování od spolužáků. Obě družstva
zaslouženě zvítězila a postoupila do okresního kola. Všem
našim hráčům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Družstvo chlapců:
• Tomáš Reichert, Petr Rychlík, Vojtěch Kubec, Mikoláš Zajac, Jaroslav Suchánek, Vít
Levinský, Tadeáš Haase, Jakub Dytrych, Jakub Kábele, Ladislav Nyklíček, David
Nývlt, Marian Ferenc
Družstvo dívek:
• Veronika Davidová, Kamila Šlechtová, Eva Ferencová, Tereza Jareišová, Šárka
Winklerová, Simona Knížová, Renata Galuščáková, Eliška Žlůvová, Barbora
Müllerová, Kamila Gottsteinová, Andrea Čudková, Anna Šimková

26. březen 2011: XXI. ročník Úpické laťky
Přelom března a dubna je tradiční termín konání Úpické
laťky. Do tělocvičny Základní školy Bratří Čapků se v
sobotu 26. března 2011 sjelo 65 účastníků. Již XXI.
ročník tohoto populárního skokanského klání nabídl v
některých kategoriích skvělé výkony. Padl dokonce i
rekord mítinku. Postarala se o něj v kategorii mladších
žákyň Lada Pejchalová z Gymnázia Trutnov. Svým
výkonem 145 cm by dokonce o 10 cm překonala
nejlepší chlapce v této
kategorii. Po loňském půstu doskákali na stupně vítězů i naši
žáci. Nicol Kadrmasová ze VII.A se umístila na 2. místě v
kategorii mladších žákyň a medaili ze stejného kovu přebral
ve stejné kategorii chlapců Tomáš Balcar také ze VII.A.
Tomu dokonce prvenství uniklo o pověstný fous. Oba
předvedli vynikající výkon, ale obrovská snaha byla znát i
na ostatních našich reprezentantech.

30. březen 2011: Okresní kolo fyzikální olympiády
Ve středu 30. března 2011 se ve Dvoře Králové nad
Labem konalo okresní kolo Fyzikální olympiády.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Za žáky osmého ročníku
se na pěkném čtvrtém místě umístil Daniel Dolejška z
VIII.A, za žáky devátého ročníku se na osmém místě
umístila Michaela Ševcová z IX.A. Děkujeme za snahu.

31. březen 2011: Čtvrťáci a pátáci besedovali o chování v silničním provozu
Dne 31. března 2011 zavítala mezi žáky 5. tříd paní Lucie Nedvídková ze Dvora Králové nad
Labem a přednášela jim o dopravě. Nejprve dětem
vysvětlila, co by měl dodržovat chodec, poté chování na
silnici a dodržování dopravních předpisů. Dalšími tématy
byly ještě jízdní kolo a jeho povinná výbava, zásady chování
cyklisty na silnici, dopravní značky a křižovatky. Na závěr si
všichni ještě popovídali o svých zkušenostech s účastí v
dopravním provozu. Dětem se beseda velmi líbila a věřme,
že nově nabyté vědomosti uplatní v praxi a vyvarují se
zbytečných chyb a nebezpečných situací.

DUBEN

5. duben 2011: Okrskové kolo ve vybíjené 6. tříd
Chlapci: Úterý 5. dubna 2011 se stalo dnem soubojů ve vybíjené šestých tříd úpického
okrsku. Dopoledne se střetla družstva chlapců. Prvním zápasem našich hochů se stal duel se
ZŠ Rtyně v Podkrkonoší, ve kterém zvítězili celkem hladce 10:4. Ve druhém utkání byla
jejich soupeřem ZŠ Malé Svatoňovice, již porazili 14:4. Ve třetím utkání po opravdu
výborném výkonu přehráli družstvo ZŠ Úpice – Lány 20:8. V posledním klání náš tým vršil
chyby a nakonec prohrál s celkovým vítězem celého turnaje, družstvem úpického gymnázia,
12:16 a obsadil konečné druhé místo.
Děvčata: V úterý odpoledne bojovaly o další body do Grand
Prix ve vybíjené i žákyně 6. ročníku. Do každého zápasu
nastupovaly opět s handicapem dvou vybitých hráček, neboť
dvě žákyně onemocněly, jedna nemohla nastoupit kvůli
nevyhovujícímu datu narození a jedna žákyně opět
připomněla trend poslední doby – omlouvat se v den turnaje.
Výkon našich reprezentantek nebyl špatný, především je
třeba vyzdvihnout výkony Elišky Vodičkové a Kateřiny
Knížové, i přes to však naše děvčata skončila na posledním
čtvrtém místě.

7. duben 2011: Pořad "Normální je nekouřit" v
trutnovském UFFU
Ve čtvrtek 7. dubna 2011 navštívili žáci 5. tříd pořad
„Normální je nekouřit“. Děti nejvíce zaujaly postavičky
Vajgl a Tydýt, které jim ukázaly, jak dopadnou, propadnouli nikotinové závislosti. Nezbývá než doufat, že se tak
nestane.

7. duben 2011: Okrskové kolo v piškvorkách
Ve čtvrtek 7. dubna 2011 se žáci z I.stupně sešli na ZŠ Úpice Lány, aby změřili své síly v
nestárnoucí hře – v piškvorkách. Největšího úspěchu dosáhla čtveřice z V. A ve složení Petr
Rychlík, Vojtěch Kubec, Jan Jareiš, Tereza Jareišová, která svoji kategorii ovládla. Jan Jareiš
navíc skončil mezi jednotlivci na výborném 2. místě. Stejné umístění patří naší škole v
celkovém hodnocení turnaje.
Naši školu reprezentovali:
• Kategorie 1. – 3. tříd: Černý Michal, Endlich Dominik, Jansa Jan, Nývlt Matyáš
• Kategorie 4. tříd: Komůrková Veronika, Galuščáková Renata, Knížová Simona,
Kroužel Martin
• Kategorie 5. tříd: Rychlík Petr, Kubec Vojtěch, Jareiš Jan, Jareišová Tereza
8. duben 2011: Výstava školní družiny
ve výloze firmy POKR Markoušovice
Děti ve školní družině neustále něco
tvoří, vyrábějí. Aby se svými výtvory
pochlubily,
uspořádaly
paní
vychovatelky výstavu
ve výloze
prodejny POKR Markoušovice. Dětské
výtvory zde byly k vidění po celý měsíc
duben.

8. a 9. duben 2011: Zdravotnická víkendovka
Od začátku 2. pololetí na naší škole fungoval zdravotnický
kroužek, jehož vyvrcholením je účast pětičlenných družstev
na soutěži s názvem „Zdravotnický víceboj“. Ten se sice
konal až na konci dubna, ale čas plyne jako voda, a tak se
paní učitelka Paulusová po dohodě s dětmi rozhodla
zorganizovat víkendovku, která byla komplexní přípravou
na tuto soutěž.
Účastníci (celkem 12) si tak vyzkoušeli různé druhy
obvazové techniky, ošetřování zranění ve skupinách,
nepřímou masáž srdce, dýchání do „anduly“, ale také
poznávali léčivé rostliny, překonávali překážkovou dráhu,
házeli na cíl nebo odpovídali na otázky s dopravní
tematikou.
Bylo připraveno samozřejmě i jídlo. V pátek večer se děti
mohly zakousnout do obloženého chleba, v sobotu si
pochutnat na čerstvých rohlících nebo lahodné buchtě, k
obědu se pak servírovala slepičí polévka a zapečené
těstoviny. Nechyběly ani sladkosti jako odměna za
jednotlivě splněné úkoly.
Několik ohlasů z úst účastníků:
• „ Na zdravotnické víkendovce se mi moc líbilo. Nejvíce asi ošetřování a soutěže
venku.“ (Michaela Müllerová)
• „ Víkendovka byla krásná, spousta nádherných her a akcí. Jídlo bylo velmi chutné, ani
chvíli jsem neměl hlad.“ (Otakar Bárta)
• „Víkendovka se mi moc líbila. Bavilo mě dělat figurínu. Byly tam soutěže a nenudila
jsem se tam.“ (Andrea Pátrová)
• „Strašně se mi líbily všechny soutěže. Krásně se mi spalo. Také se mi líbilo, jak jsme
večer chodili a hledali otázky.“ (Lucie Pospíšilová)
11. a 14. duben 2011: Pedagogická rada a rodičovské schůzky
V pondělí 11. dubna 2011 se ve sborovně II. stupně sešla pedagogická rada, aby zhodnotila
průběh třetího čtvrtletí školního roku. Ve čtvrtek potom následovaly rodičovské schůzky, kde
se o prospěchu a chování svých potomků i dění ve škole a jednotlivých třídách dostalo
zákonným zástupcům našich žáků.
12. duben 2011: Blahovecké hry
Opět po roce, v úterý 12. dubna 2011, se žáci 1. stupně sešli
ve velké tělocvičně na tradičních Blahoveckých hrách. Tyto
hry jsou v podstatě završením celoročního tréninku čtyř
disciplín – šplhu, hodu plným míčem, člunkového běhu a
skoku z místa. Každou
třídu v nich reprezentuje
čtyřčlenné
družstvo
nejzdatnějších chlapců a
dívek a to soutěží se svými
spolužáky z paralelní třídy. Všichni soutěžící byli bouřlivě
povzbuzováni svými kamarády v roli diváků, takže není
divu, že mnoho závodníků si zlepšilo osobní rekord.
Bára Müllerová ze IV.A letos opět potvrdila své sportovní

kvality, když překonala o tři body rekord Kristýny Šulitkové z roku 2004 a dosáhla své
kategorii 65 bodů. Velkou pochvalu zaslouží i Kristýnka Jakubčaninová z I.A, které chyběl k
vyrovnání rekordu pouhý jediný bod. Doufejme, že z ní naší škole vyroste další výborná
atletická reprezentantka. Na závěr byli nejzdatnější závodníci odměněni diplomy a
čokoládovými medailemi, ostatní účastníci si mohli pochutnat na sladkých dobrůtkách.
12. duben 2011: Naši reprezentanti na okresních kolech soutěží v matematice
Školní kolo matematické olympiády je velmi těžké a pro žáky přímo odrazující. Okresního
kola se tak zpravidla účastní pouze žáci gymnázií, velkých škol ze Dvora Králové nad Labem
a co je potěšující, tak i z obou úpických základních škol. Na naší škole se stali v tomto
školním roce úspěšnými řešiteli Pavel Růžička ze VI.A a Pavel Šrejber ze VII.A. Pavel
Růžička obsadil pěkné 9. místo z 23 soutěžících, Pavlu Šrejberovi patří 15. místo z 25
soutěžících.
Ještě před okresním kolem Matematické olympiády proběhlo měření sil v Pythagoriádě. V
okresním kole této soutěže zastupoval naši školu Pavel Šrejber, který se prezentoval slušným
výkonem. Patří mu totiž 12. místo z 29 soutěžících.
14. duben 2011: Řekni drogám ne!
Ve čtvrtek 14. dubna 2011 zavítali žáci našeho 4. až 9. ročníku do Divadla A. Jiráska, kde pro
ně byl připraven preventivní program „Řekni drogám ne!“. Žáci nejprve shlédli poutavý film
o problematice alkoholu, kouření, drog a gamblerství. Poté měli možnost diskutovat se
zakladatelem střediska Drop In pro prevenci a léčbu drogových závislostí PhDr. Ivanem
Doudou. Celý program zpestřil známý zpěvák Ivan Hlas.
14. duben 2011: Beseda žáků VII.A s pracovnicí OSPOD Trutnov na téma „Právo a
pořádek“
Orgán sociálně-právní ochrany dětí je odbor péče o děti a mládež příslušného pověřeného
městského úřadu. Tento orgán má mimo jiné zastupovat zájmy dítěte v řízeních, v nichž se
rozhoduje o nezletilých dětech (např. komu bude dítě svěřeno do výchovy, jaké bude výživné,
jak bude upraven styk rodičů s dětmi). A právě s pracovníky OSPODu v Trutnově ve čtvrtek
14. dubna 2011 besedovali žáci sedmého ročníku naší školy. Velmi bedlivě poslouchali a
kladli zajímavé otázky týkající se práv a povinností dítěte, trestní odpovědnosti atd.
15. duben 2011: Okresní kolo ve vybíjené 4. a 5. tříd
V pátek 15. dubna 2011
odjela družstva chlapců a
dívek na okresní kolo ve
vybíjené, které se konalo
na ZŠ R. Frimla v
Trutnově.
Naši
reprezentanti se snažili ze
všech sil. V konečném
součtu obsadily dívky
krásné třetí místo ze čtyř družstev a mohly se radovat z poháru. Chlapci vybojovali čtvrté
místo ze sedmi družstev, což můžeme považovat za velmi pěkný výsledek. Obě družstva ještě
obdržela diplomy a sladké odměny.
Školu reprezentovali:
• Dívky: Knížová Simona, Galuščáková Renata, Žlůvová Eliška, Mullerová Barbora,
Gottsteinová Kamila, Davidová Veronika, Šlechtová Kamila, Winklerová Šárka,
Ferencová Eva, Čudková Andrea, Šimková Anna.

•

Chlapci: Zajac Mikoláš, Suchánek Jaroslav, Reichert Tomáš, Rychlík Petr, Levinský
Vít, Haase Tadeáš, Dytrych Jakub, Kábele Jakub, Ferenc Marian, Nyklíček Ladislav,
Kubec Vojtěch, Kroužel Martin.

18. duben 2011: Neúspěchy v přehazované
V pondělí 18. dubna 2011se konalo v naší tělocvičně okrskové kolo v přehazované.
Dopoledne patřilo chlapcům. Musíme jim přiznat velkou snahu o co nejlepší výsledek, ale
svojí zbrklostí a nepromyšleností akcí se připravili o daleko lepší umístění než je konečné 3.
místo.
Naše sestava:
• Lukáš Aman, David Beier, Petr Kábele, Martin Lacko, Pavel Růžička, Pavel Šrejber,
David Vlček, Petr Vlček, Jiří Zákravský, Ladislav Záliš
Pomalu se stává nemilou tradicí, že v meziškolních kláních v rámci poháru Grand Prix
obsazujeme v kategorii mladších žákyň zadní příčky. Výjimkou bohužel nebylo ani okrskové
kolo v přehazované. I přes veškerou snahu se děvčata nedokázala vyvarovat zbytečných chyb
a obsadila opět poslední, páté místo.
Naše sestava:
• Kristýna Balcarová, Monika Billiová, Eliška Buryšková, Nicol Kadrmasová, Kateřina
Knížová, Petra Štefánková, Daniela Viková, Eliška Vodičková

18. duben 2011: Celoškolní projekt "Voda"
Projekt „VODA“ je jeden ze dvou
celoškolních projektů, které na naší škole
organizujeme v průběhu školního roku.
Témata projektu v jednotlivých ročnících
jsou pevně stanovena. Cílem rozhodně
není pouhé rozšíření teoretických
znalostí o této drahocenné tekutině, ale
například i vyhledání a zpracování
informací,
či
získání
různých
praktických dovedností. Projekt probíhá nejen ve škole, ale některé ročníky se pohybují i v
„terénu“. Nechybí návštěva čističky odpadních vod, fermentační stanice nebo Městského
muzea v Úpici, kde se žáci seznámí s největšími povodněmi v historii našeho města. Zajímavé
výsledky přináší také anketa žáků na téma „Jak šetřím a plýtvám vodou“. V průběhu dne tak
žáci obdrží různou formou například odpovědi na otázky typu kolik vody proteče za noc při
kapajícím kohoutku, jak vznikají atmosférické srážky, jestli
se dá z mořské vody vyrobit pitná voda, či proč na naší
planetě ubývá celkový objem ledovců.
Výstupem projektu v 9. ročníku byla prezentace referátů se
zaměřením na ekologické katastrofy. Žáci si vybírali z pěti
různých témat („Vysychání Aralského jezera“, „Havárie
ropných tankerů“, „Vodní dílo Tři soutěsky v Číně“,
„Havárie jaderné elektrárny ve Fukušimě“, „Ničivá vlna
tsunami v Japonsku“) a při zpracování využívali internet.

Celoškolní projekt "Voda" – Exkurze 3. tříd v čistírně odpadních vod
„Dnes jsme byli na výletě. Nejdřív jsme šli ze školy do čističky. Trochu
to tam smrdělo a ty splašky – fuj. Ale nakonec to tam bylo docela fajn.
Pak jsme se šli najíst a vyvětrat na louku. Bylo to super.“ Takto Lenka
shrnula Hrušková exkurzi III.A a III.B do Čistírny odpadních vod Úpice,
která se uskutečnila projektu „Voda“. Areálem děti velmi ochotně provedl
pan Středa. Ukázal jim, kudy veškerá odpadní voda z Úpice musí projít
před tím, než se čistá vypustí zpátky do řeky Úpy – viděly česle, lapač
písku i nádrže s mikroorganismy, kde dochází k biologickému čištění.
Když děti na vlastní oči viděly a na vlastní nosy také cítily, co prochází
nádržemi, byly rády, že nic takového neteče řekou Úpou.
Celoškolní projekt "Voda" v 7. ročníku – Historie povodní
Jako již tradičně jsme se v souvislosti se Dnem Země věnovali tématu „Voda“. Část VII.A se
zaměřila na povodně v historii města Úpice. Nejprve si žáci povídali o povodních a záplavách
obecně, poté pracovali s publikacemi „Deset století úpické historie“ a „Úpicko tenkrát a
dnes“, ve kterých vyhledávali, kdy naše město postihla velká voda, a prohlíželi si staré
fotografie. Následující hodinu pracovali s kopiemi z dobových kronik, přičemž nejzajímavější
shledali pasáž popisující katastrofu z roku 1897. Jelikož účastníků této části projektu letos
bylo méně, vydali se do muzea, kde je paní ředitelka usadila do národopisné expozice a
seznámila je s popisem povodní v kronikách města. Ohlas vzbudily záznamy z roku 2002
doplněné mnoha fotografiemi a zejména velká divadelní opona s vyobrazením místního
ostrova. Všichni svorně litovali, že nebyl obnoven. A pak už jen zbývalo připravit závěrečnou
prezentaci a seznámit spolužáky s výsledky celodenního bádání.

19. duben 2011: Význam Velikonoc
Jelikož se Velikonoce v posledních desetiletích staly
především svátky barevných vajíček a koledy, zavítal mezi
žáky V.B pan Michal Hrdlička, pracovníka Diecéze Hradec
Králové, aby jim osvětlil původ a tradici těchto svátků.
Nejdříve děti rozdělil do skupin, v nichž vymýšlely, které
věci souvisí s Velikonocemi. Potom se dozvěděly příběh o
Ježíši Kristovi, pracovaly s interaktivní tabulí a besedovaly o
velikonočních zvycích.
19. duben 2011: 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.
Takto tento den prožily jednotlivé třídy:
Žáci prvních až čtvrtých tříd vyrazili do
přírody. Jejich cílem bylo vyčistit
nejbližší okolí školy od odpadků. Prvňáci
s druháky se vydali směrem ke
Svobodnému, třeťáci čistili les směrem k Velbabě.
Děti z V.A zvolily jako tradičně trasu na Kvíčalu a vykácený
pahorek nad suchovršickou vlakovou zastávkou. Cestou byl
čas nejen na sbírání odpadků, ale i povídání si, různé hrátky,

opékání špekáčků a hlavně na pozorování krásné probouzející se prosluněné a voňavé přírody,
či poznávání rostlin. (Jaké bylo překvapení paní učitelky, když nikdo nepoznal obyčejný
devětsil.)
Žáci VI.A uklízeli komunikaci v prostorách safari
královéhradecké ZOO a pracovali jako draci. Již před
jedenáctou hodinou jsme měli vše hotovo. Následoval
rozchod po ZOO s individuálním programem. Návštěvu
ZOO si užil i Honza Písařík, který na ni měl pod dohledem
obou rodičů celý den.
Téměř v plném počtu (pouze jeden chybějící) a dostatečně
vybaveni (rukavice, plastové pytle), vyrazili žáci VII.A do
terénu na sběr odpadků. Pečlivě prolezli každý kout sídliště
Veselka a po „vrchařském“ výstupu na Kvíčalu, pokračovali až do areálu Dlouhé Záhony. To
bylo ideální místo na krátký odpočinek. Po nezbytném občerstvení se vydali podle řeky až k
novému mostu směrem na Radeč. Místní kontejnery na tříděný odpad zatížili několika pytli
papírových a plastových odpadků. I když letošní „úlovek“ nebyl tak velký jako loni, myslíme
si, že všem patří poděkování a zmrzlina na náměstí nám byla zaslouženou odměnou.
Žáci VIII.B společně s pracovníkem KRNAPU panem Mgr. Mrštěkem uklízeli v
Krkonošském národním parku v lokalitě Horní Albeřice nepořádek po turistech, který
„vykvetl“ pod tajícím sněhem. Cestou k Lysečinské boudě nasbírali sedm velkých igelitových
pytlů plechovek, plastů, střepů a dalšího odpadu. Počasí bylo nádherné a tak využili možnost
procházky Dlouhým hřebenem do Horního Maršova. V průběhu cesty se dozvěděli i mnoho
zajímavého o fauně a floře Krkonošského národního parku. Na závěr náš průvodce rozdal
dětem samolepky se znakem Krnapu, všem poděkoval a vyjádřil velkou spokojenost s
odvedenou prací.
V rámci Dne Země vyrazily třídy IX.A, IX.B a VIII.A do Vrchlabí, kde navštívily
Krkonošské muzeum sídlící v budově bývalého augustiniánského kláštera. Uspořádání
exkurze nemělo jen naučné a poznávací cíle, ale bylo zároveň i malou odměnou za dlouholetý
vzorný sběr odpadků, jimiž naši žáci vyplňovali Dny Země v předchozích letech školní
docházky. V muzeu zhlédli dvě expozice – audiovizuální „Kámen a život“, jež vysvětluje
hlavní děje v krkonošské přírodě, poučuje o geologickém vývoji a složení Krkonoš, o vlivu
horského klimatu na živou přírodu a ukazuje krkonošské ekosystémy i živou přírodu (např.
model horského potoka s tekoucí vodou, který je oživen rostlinami, rybami a ptáky), a v
křížové chodbě umístěnou „Člověk a hory“, která sleduje nejzávažnější složky působení
člověka na horskou přírodu od počátku doby historické až do 30. a 40. let 20. století (např.
rozvoj hutnictví, sklářství, budního a lesního hospodářství, vědeckého poznání a turistiky).
Příjemným bonusem pak byla aktuální výstava k 80. narozeninám fotografa Jiřího Havla. Po
odchodu z muzea dostali naši žáci rozchod, který využili k prohlídce centra města a
zámeckého parku i k nezbytnému občerstvení. Nikdo se neztratil, všichni včas dorazili k
autobusu a zpáteční cesta byla veselým završením příjemného dne korunovaného nádherným
počasím.
19. duben 2011: Velikonoční tvořeníčko – dílna pro rodiče s dětmi
Opět po roce paní učitelky a vychovatelky z 1. stupně připravily pro děti a jejich rodiče
odpoledne plné zábavného velikonočního tvoření. V úterý 19. dubna 2011 v 16 hodin se ve
školní jídelně sešlo na devadesát dětí, aby si zpříjemnilo poslední den před velikonočními
prázdninami. Sluníčko lákalo ven, ale u nás se tvořilo a tvořilo.
Na zájemce o ruční práce čekalo hned několik stanovišť – mohli si vytvořit velikonoční
zápichy, holubičku, zaječí kornoutek, tulivajíčka aneb tulipány z vajíček, ozdobit si perníčky
a odnést si je ve vlastnoručně vyrobeném košíčku z papíru.

Dětem se pracovalo tak dobře, že se jim ani nechtělo odcházet, práci jsme museli ukončit pro
nedostatek dalšího materiálu. Příjemným odpolednem jsme konečně přivolali dlouho
očekávané jaro!
27. duben 2011: Zdravotnický víceboj
Ve středu 27. dubna 2011 si již po jedenácté vyzkoušeli své
znalosti zdravotníci z regionu Jestřebích hor. K úspěchu
vedlo nejen zdárné absolvování čistě zdravotnických úkolů
(ošetření bezvědomí, tepenného krvácení, popáleniny apod.),
ale také hod na cíl,
poznávání léčivých bylin,
znalost
transportu,
dopravní tematiky nebo
historie
Českého
červeného kříže.
Za naši školu se soutěže zúčastnily dvě hlídky – jedna v
mladší kategorii, jedna ve starší. Obě družstva nakonec
obsadila ve svých kategoriích shodně sedmá místa.

29. duben 2011: Výtvarná soutěž Pořiď si Prittele
Naše škola se letos zapojila do soutěže s lepidly Pritt "Pořiď si Prittele". Ta spočívala ve
vytvoření papírové postavy zvířete. Soutěže se zúčastnily dva týmy - žáci III.A (pod vedením
paní učitelky Veroniky Prouzové) a žáci V.A (pod vedením paní učitelky Daniely Mikešové).
Oba týmy se do práce pustily s nadšením a celý duben žily vytvářením papírového tvora.
Výběr zvířátka byl ponechán na každém ze soutěžních týmů. V V.A teď mají dinosaura, ve
III.A zase obrovskou želvu. Jak páťáci dinosaura tvořili? Nejprve z pletiva vyrobili drátěnou
kostru. Potom celou kostru obalili novinami, lepili a lepili, až celou drátěnou kostru oblepili.
Nakonec přilepili bodliny z kartonu a celého dinosaura nabarvili temperami a sprejem.
Rozměry dinosaura byly úctyhodné – délka 250 cm, šířka 50 cm a výška: 80 cm. Jak třeťáci
tvořili želvu? Z obrovského kartonu vystřihli tvar želvy. Na ten postupně lepili novinové
koule tak dlouho, až měli želvu ne placatou, ale prostorovou. Pomocí novin a škrobu želvu
„vyhladili“. Když vše zaschlo a ztvrdlo, nabarvili želvu na zeleno temperami. Nakonec želvě
dolepili krunýř, jehož jednotlivé části vystříhali z kartonu a obarvili. Rozměry želvy si s
dinosaurem nijak nezadaly – délka 200 cm, šířka 150 cm a výška: 45 cm.
29. duben 2011: Pohár rozhlasu v Malých Svatoňovicích
Největší jarní sportovní akcí je vždy Pohár rozhlasu.
Účastní se ho cca 40 dětí od 6. do 9. ročníku, které jsou
rozděleny do čtyř kategorií – mladší děvčata a mladší
chlapci (6. a 7. třída), straší děvčata a starší chlapci (8. a
9. třída).
Letos
se
toto
meziškolní
atletické
klání
konalo v pátek 29.
dubna 2011 na hřišti v Malých Svatoňovicích. Závodníci
a závodnice absolvovali běh na 60 m, vytrvalostní běh,
skákali do dálky a do výšky, vrhali koulí (starší) či
házeli míčkem (mladší). Týmovou spolupráci si

vyzkoušeli v závěrečném štafetovém běhu.
Naši reprezentanti a reprezentantky se snažili podat co nejlepší výkon, ale na nejlepší
tentokrát nestačili. V některých chvílích se od nich odklonilo i pomyslné štěstíčko, když kvůli
zranění nedokončil svůj běh na 1500m Daniel Souček a štafeta starších děvčat, která
pomýšlela na velmi dobrý čas, byla diskvalifikována pro omezení soupeře.
Pořadí škol v jednotlivých kategoriích:
Mladší žákyně:
Mladší žáci:
1. ZŠ Lány
1. ZŠ a ZUŠ Rtyně
2. MG a SOŠ Úpice
2. ZŠ Lány
3. ZŠ a ZUŠ Rtyně
3. MG a SOŠ Úpice
4. ZŠ MS
4. ZŠ MS
5. ZŠ BČ
5. ZŠ BČ
Starší žákyně:
1. ZŠ a ZUŠ Rtyně
2. ZŠ Lány
3. ZŠ MS
4. ZŠ BČ
5. MG a SOŠ Úpice

Starší žáci:
1. ZŠ a ZUŠ Rtyně
2. ZŠ Lány
3. ZŠ BČ
4. ZŠ MS
5. MG a SOŠ Úpice

Použité zkratky:
ZŠ BČ – ZŠ Bratří Čapků Úpice
ZŠ Lány – ZŠ Úpice-Lány
ZŠ MS – ZŠ Malé Svatoňovice
ZŠ a ZUŠ Rtyně – ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
MG a SOŠ Úpice – Městké gymnázium a SOŠ Úpice

30. duben 2011: Lampiónový průvod s čarodějnickým rejem
Poslední dubnový den patří tradičně oslavám Filipojakubské
noci. Letos se již podruhé do organizace programu pro
veřejnost zapojila i naše škola – spolu s OS Ruka a rodinou
Lelkovou.
Malé čarodějnice a čarodějové se sešli v 18.00 na náměstí
T.G. Masaryka. Celým programem provázela Sucharda
Sopránová. Naši školu reprezentovali malé zpěvačky a malí
zpěváčci, se kterými zpívala i „Krutimůra“ Řeháková neboli
vedoucí dětského sborečku paní učitelka Radka Řeháková.
Vystoupili zde také břišní tanečnice s čarodějným tancem či zpěvačka Jana Soukupová. Závěr
celého programu obstaralo vyhlášení pěti nejlepších masek.
Pak už se všichni čarodějové, čarodějky, kouzelníci a
kouzelnice i ostatní přítomní seskupili do průvodu, v jehož
čele šel sám náš pan ředitel „Zaki Zakyntos“ Zakouřil. Za
asistence místních hasičů průvod došel na Dlouhé Záhony,
kde už byly nachystány dvě hranice – jedna menší na
opékání vuřtů, druhá větší, kde se mohli přítomní v pozdních
nočních hodinách ohřát.
Soudíc dle dětských úsměvů si všichni večer pěkně užili.
Pro dospělé pokračovala taneční zábava se skupinou Asitack.

KVĚTEN

1. květen 2011: IV.A na TV Prima
Kdo se díval v neděli 1. května 2011 na Receptář
prima nápadů na TV Prima, viděl naše čtvrťáky s
hezkými výrobky. Nápad na výrobu jarních
pilinových panáčků „ trávníčků“ převzali právě z
tohoto pořadu. A poněvadž se jim výrobky
opravdu povedly, poslali jejich fotografie do
redakce, která je zveřejnila.

2. květen 2011: Soutěž Poznáváme dopravní značky
Dej přednost v jízdě, přednost před protijedoucími vozidly, zákaz vjezdu
všech vozidel v obou směrech. Tyto značky jsou možná většině lidí
známé, ovšem jejich význam není tak jednoznačný, když se k nim napíší
čtyři možnosti odpovědí a dvě z nich jsou si hodně podobné. Takto si
zažili poznávání značek naši třeťáci, čtvrťáci a páťáci. Předloženo jim
bylo dvacet dopravních značek. Nejlepší z nich, čtvrťák Jan Roženský,
přitom správně zakroužkoval 19 odpovědí.

3. květen 2011: Vystoupení sokolníků
Sokolníci jsou lidé, kteří se zabývají výcvikem dravých ptáků. V minulosti byli
vycvičení dravci především pomocníkem při opatřování potravy. Nyní je
sokolnictví důležité například při ochraně prostoru letišť před hejny ptáků,
která mohou být, v případě střetu se startujícím nebo přistávacím letadlem,
důvodem katastrofy.
Po dvou letech jsme na naši školu opět pozvali sokolnici, která pro děti z 1.
stupně v malé tělocvičně uspořádala v úterý 3. května 2011 vystoupení, při
němž je seznámila s nejznámějšími dravými ptáky a sovami. A tak mohly vidět
káně lesní, naši největší sovu výra velkého, sovu pálenou a puštíka, ba
dokonce krkavce a orla stepního, dozvěděly se o nich spoustu zajímavostí a obdivovaly
neslyšné přelety někdy trochu neposlušných soviček mezi basketbalovými koši. Největším
lákadlem pro děti však byla možnost vyzkoušet si sokolnické držení, navléknout ochrannou
koženou rukavici a projít se před kamarády se sovou na ruce uličkou jako na přehlídce.
6. květen 2011: Okresní kolo v malé kopané
V pátek 6. května 2011 se konalo okresní kolo v malé
kopané pro chlapce z 8. a 9. ročníku. Naši kluci vyjeli s
velkým cílem. Byli přesvědčeni o svém vítězství a
následujícím postupu do krajského kola. Realita byla ovšem
trochu jiná. Špatné zpracování míče, nepřesné přihrávky,
téměř nulová střelba a nedostatečná fyzická kondice byly
příčinou našeho umístění na posledním místě. Toto vše bylo
podtrženo psychickým zlomením mužstva, které s
postupným vývojem turnaje rezignovalo a hrálo odevzdaně.
9. květen 2011: Korespondenční kolo Astronomické olympiády
Astronomická olympiáda je předmětovou soutěží z oboru astronomie a příbuzných oborů,
která je určena pro žáky základních a středních škol. Cílem olympiády je napomáhat
vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst.

Korespondenčního kola Astronomické olympiády se mohou
zúčastnit pouze úspěšní řešitelé školního kola této soutěže.
Úkolem této bylo odpovídat na testové otázky, vyřešit
několik nelehkých početních úloh, zakreslit několik nákresů,
poznat obsah a význam obrázků a rozhodnout o správnosti
tvrzení. Součástí soutěže bylo i vlastní pozorování a měření.
Žáci si dokonce museli ke svému pozorování v kategorii GH
vyrobit svůj vlastní „kvadrant“.
V kategorii EF (pro 8. a 9. ročník) byl průměrný počet
získaných bodů 24,02. Tomuto bodovému hodnocení se přiblížili z pěti našich soutěžících
nejvíce Michal Drejsl a Michaela Ševcová (oba z IX.A).
Pořadí v rámci naší školy:
1. Drejsl Michal (IX.A), 17,5 bodu
2. Ševcová Michaela (IX.A), 17 bodů
3. Skřivánek Jakub (IX.A), 13 bodů
4. – 5. Martin Kubiček (VIII.A) a Nývltová Denisa (VIII.A), 12 bodů
Pořadí v rámci kraje:
1. Kadlec Jan, 62 bodů, Gymnázium F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou
2. Drejsl Michal, 17.5 bodu
3. Ševcová Michaela, 17 bodů
4. Skřivánek Jakub, 13 bodů
5. Martin Kubiček, 12 bodů a Nývltová Denisa, 12 bodů
6. Štveráková Nikola, 6,5 bodu, ZŠ Jaroměř – Josefov
V kategorii GH (pro 6. a 7. ročník) byl průměrný počet získaných bodů v celé ČR 48,68. V
této kategorii nás reprezentovali čtyři žáci. Pěkným výsledkem nás potěšil Radim Kejzlar
(VII.A) s 44 body na čtvrtém místě v Královéhradeckém kraji. Ovšem největším úspěchem se
mohou pochlubit naši nejmladší – Vít Levinský (V.A) se 72,5 bodu a Aleš Holman (V.B) se
ziskem krásných 90,5 bodu. Vít Levinský se tak umístil na třetím a Aleš Holman dokonce na
druhém místě v kraji. Tento výsledek je velkým úspěchem, neboť naši „páťáci“ se velice
dobře umístili v kategorii určené žákům 6. a 7. ročníku.
Pořadí v rámci naší školy:
1. Holman Aleš (V.B), 90,5 bodu
2. Levinský Vít (V.A), 72.5 bodu
3. Kejzlar Radim (VII.A), 44 bodů
4. Riedl Jakub (VI.A), 17 bodů
Pořadí v rámci kraje:
1. Locker Tomáš, 95,5 bodu, Gymnázium F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou
2. Holman Aleš, 90,5 bodu
3. Levinský Vít, 72,5 bodu
4. Kejzlar Radim, 44 bodů
5. Šikolová Kateřina,
19,5 bodu, ZŠ Úpice – Lány
6. Riedl Jakub, 17 bodů
9. květen 2011: Soutěž pro žáky 1. a 2. ročníku "Běh po
čtyřech"
Běh po čtyřech je o pohyb ve směru dopředu, a to za
předpokladu, že se soutěžící dotýká podlahy oběma rukama i
nohama. Této netradiční soutěže se zúčastnilo 29 žáků z 1. a
2. ročníku. Každý ze soutěžících měl dva pokusy, přičemž

se mu do výsledné tabulky zapsal ten rychlejší z nich. Mezi prvňáky se do cíle dostali
nejrychleji Martin Káňa a Michaela Holanová. Ze druháků dosáhli nejlepšího času Martin
Staník a Veronika Čiháková.
9. a 23. květen 2011: Školní družina na návštěvě u hasičů, na pile a v rybárně
Květen byl ve školní družině ve znamení exkurzí. V pondělí
9. května 2011 se vydala do zdejší hasičárny. Pan Čihák
dětem nejprve ukázal výstavu kronik a fotografií, poté je
seznámil s hasičským vybavením a technikou. Děti si tak
mohly vyzkoušet hasičský oblek, dýchací masku, reflexní
vestu, helmu nebo si sáhnout, z jakého materiálu jsou
vyrobeny hadice.
V pondělí 23. května 2011
žáčci
družiny
odjeli
autobusem do Havlovic a
pak pěšky došli až k
rybárně. Pan Řezníček
bohužel nestihl přijet, a tak
se museli spokojit jen s
prohlídkou bez výkladu.
Po
prohlídce
sádek
pokračovali k nedaleké pile. Pan Paulus jim ochotně ukázal celý areál pily včetně katru,
vyprávěl o vybavení pily i zpracování dřeva. Výklad byl velmi zajímavý, ale čas se nachýlil, a
tak se vydali zpět. Všichni se těšili, jak se zpátky svezou opět autobusem, ale autobus jim ujel,
a tak sebrali poslední zbytky sil a šlapali do Úpice pěšky.
10. květen 2011: Exkurze VI.A do Harrachova a Jilemnice nad Jizerou
V úterý 10. května 2011 se žáci VI.A vydali na celodenní
exkurzi. Nejprve zavítali do sklárny v Harrachově. Tam
navštívili huť, kde viděli foukání skla do forem, a posléze i
brusírnu. Na závěr prohlídky sklárny ještě zavítali do muzea
skla, kde si prohlédli
mnoho
zajímavých
výrobků z historie sklárny.
Součástí výstavy byla i
expozice vývoje lyžování v
Harrachově. Následoval rozchod po Harrachově, v rámci
kterého se třída rozdělila na dvě skupiny. Část šla na
prohlídku městečka, část šla procházkou k Mumlavským
vodopádům.
Na odpoledne byla domluvena ještě jedna exkurze, a to v tkalcovně v Rokytnici nad Jizerou.
Od průvodce ing. Ježka se žáci dozvěděli, že tkalcovna patří rakousko-švýcarské firmě, že se
v ní zpracovává len, bavlna a polyester a že téměř všechna výroba směřuje na vývoz. Žáci
viděli přejímku materiálu, úpravnu, přádelnu, tkalcovnu, kontrolu i expedici.
11. květen 2011: Zdravotnický víceboj – skvělý úspěch v okresním kole
Dva týdny po okrskovém kole se dvě naše zdravotnické hlídky zúčastnily i okresního kola,
které se konalo ve středu 11. května 2011 v budově bývalého okresního úřadu v Trutnově.
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. Naše družstvo v mladší kategorii velice mile
překvapilo a po vynikajícím výkonu obsadilo výborné 2. místo, což je nejlepší umístění v
dosavadní historii školy. Ve starší kategorii patřilo našim reprezentantům slušné 7. místo.
Jsem velice ráda, že jsme se dostali „na bednu“. Děkuji všem, kteří naši školu reprezentovali a
celé druhé pololetí svědomitě navštěvovali zdravotnický kroužek.
Školu reprezentovali:
• Mladší: Veronika Davidová, Tomáš Reichert (oba V.B), Anna Šimková, Renata
Galuščáková (obě IV.A)
• Starší: Nikola Valentová, Michaela Ševcová (obě IX.A), Otakar Bárta, Lucie
Pospíšilová, Kateřina Morávková (všichni VI.A)
14. květen 2011: Historické odpoledne s Úpickým střelci již potřetí
Základní škola bratří Čapků, Úpičtí střelci a Město Úpice.
Tak toto spojení funguje již třetím rokem při organizování
„Historického odpoledne s Úpickými střelci“. V letošním
roce se tato akce konala v sobotu 14. května 2011 na
travnatém hřišti v areálu na Dlouhých Záhonech a měla
připomenout 770. výročí vpádu Tatarů do Úpice. Úvodního
slova se ujal ředitel ZŠ Bratří Čapků pan Martin Zakouřil a
paní Jana Kadaníková, která všem přítomným přečetla
pověst „Úpičtí rytíři“.
Pak už se všechny přítomné děti vrhly na soutěže – bavily se
u veselého žejdlíku, trefovaly se míčky do proutěného koše,
podkovou a kroužky na kůly, bojovaly na lávce a střílely z
luku. Za absolvování každé soutěže nemohla chybět sladká
odměna. Program zpestřilo vystoupení Úpických střelců –
pánů z Vízmburku. V půlhodinovém vstupu představili
střelné a palné zbraně (některé rány musely být slyšet po
celém městě), po krátké přestávce zahráli dobové divadlo s
názvem „Jak chytili Jaroše“.
Během celého odpoledne mohly děti vyplňovat kviz, který
tvořilo deset otázek různé náročnosti. Své lístečky vhazovaly
do připravené krabice. Vyhodnocení kvizu bylo připraveno
na 16.00. Některé odpovědi byly lepší, některé horší, ale
minci úpického rytíře si nakonec odnesl každý řešitel.
Poděkování náleželo po právu všem, kteří se na organizaci
podíleli – paní Janě Kadaníkové, Úpickým střelcům, rodině
Lelkově. Zvláštní poděkování patří sestrám Gottsteinovým,
které namalovaly ve velmi krátkém čase a speciálně pro tuto
akci obraz tatarské princezny.
16. květen 2011: Projekt "Holocaust"
Pondělí 16. května 2011 probíhalo v devátém ročníku ve znamení projektu
„Holocaust“. Téma nebylo ani jedné ze tříd zcela cizí, neboť se s ním
částečně seznámily již v běžných hodinách dějepisu v rámci probírání
druhé světové války. 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.
Osudy židovského etnika na Úpicku přiblížila našim žákům paní Marcela
Strachotová, ředitelka místního muzea, která děti zaujala jednak poutavým
výkladem o předválečných, válečných i poválečných osudech „zmizelých
sousedů“, jednak exponáty z muzejních sbírek, jež si všichni mohli
důkladně prohlédnout. K vidění byly kromě městské kroniky se seznamem
zemřelých a fotografií i uniforma vězně koncentračního tábora, ostnatý drát, soška z chleba,
úlomky z pecí či židovská hvězda, za války povinná součást svrchních oděvů.
Poté žáci shlédli dokument Olgy Sommerové „Sedm světel“, mapující
osudy několika židovských žen přeživších holocaust. Popis života v
„lágrech“, dobové záběry z nich i postoj poválečného komunistického
režimu k Židům mnohé naše deváťáky zjevně šokovaly.
Na závěr děti 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.
16. květen 2011: Soutěž pro žáky 2. stupně "Piškvorky"
Křížky a kolečka, to jsou piškvorky, kdo by je neznal. A
právě v tomto duchu se u nás na škole neslo pondělní
odpoledne šestnáctého májového dne. Na turnaj dorazilo
šest chlapců a tři dívky. Dívky hrály každá s každou na dva
vítězné zápasy. Vítězkou se stala Sára Gottsteinová z VIII.B,
která všechny čtyři duely vyhrála. Chlapci se rozlosovali do
dvou skupin po třech. V nich hráli každý s každým na dva
vítězné zápasy. Následovalo semifinále, finále a zápas o 3.
místo. Mezi chlapci dominoval Filip Kunc z VIII.B.
16. květen 2011: Silový čtyřboj
V pondělí 16. května 2011 se v posilovně naší tělocvičny uskutečnila úplně nová soutěž, a to
silový čtyřboj. Skládala se ze čtyř disciplín – přitahování činky v předklonu, vzpírání činky
vleže na zádech, dřepy s činkou a rozpažování s činkami.
Sešlo se pět statečných chlapců ze tří věkových kategorií. V kategorii šesťáků zvítězil Otakar
Bárta, když nazvedal 781 kg. Mezi o rok staršími chlapci kraloval David Vlček (1 134 kg)
před Pavlem Šrejberem. Mezi osmáky triumfoval Daniel Souček s úctyhodným výkonem 3
110 kg, druhé místo patří Jakubu Fejfarovi.
19. květen 2011: Výtvarná soutěž Rozesmátý svět už zná vítěze
Základní škola Bratří Čapků vyhlásila v dubnu letošního roku již 5. ročník
výtvarné soutěže Rozesmátý svět, tentokrát na téma pohádek a všeho co s
pohádkami souvisí. Velmi nás potěšil zájem o toto pohádkové malování,
celkem jsme obdrželi na stovku výkresů. Své práce zaslaly děti z místních
i okolních mateřských a základních škol.

Dne 5. května 2011 se sešla nezávislá porota ve složení
Stanislav Špelda (výtvarník a podnikatel), Květa Krhánková
(učitelka výtvarného oboru ZUŠ A. M. Buxton Úpice) a
Mirek Malý (grafik) a vyhodnotila nejlepší práce.
Diplomy a věcné dárky byly předány na slavnostním
vyhlášení, které se uskutečnilo ve čtvrtek 19. května 2011 v
jídelně ZŠ Bří Čapků. Zároveň byla v prostoru vedle školní
družiny zahájena výstava všech prací.
Výsledková listina:
• Kategorie předškoláků:
1. Filip Ryšavý: „Kuky se vrací“, MŠ Veselka
2. – 3. Jan Kleistner: „Spider man“, MŠ Veselka
Tereza Mědílková: „Karneval“, MŠ Suchovršice
4. Jakub Mádr: „Požární autíčko“, MŠ Veselka
Čestné uznání: oddělení Sluníčko z MŠ Jaromír - Loutkové divadlo
Sebastien Drejsl: „Kašpárek“
Nathalie Drejslová: „Princezny“
Tomáš Folc: „Čaroděj a jeho učeň“
Jan Nguyen: „Rytíři“
Anna Pytlíková: „Loutkové divadlo“
Vivien Wintrová: „Perníková chaloupka“
• Kategorie 1. a 2. tříd:
1. Nela Borůvková: „Kašpárek“, ZŠ Havlovice
2. – 3. Veronika Bartošová: „Rákosníček a jeho rybník“,
ZŠ Velké Svatoňovice
Zuzana Prokopová: „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“,
ZŠ Havlovice
4. Sára Pumpová: „Fanynka a František“, ZŠ Bří Čapků
• Kategorie 3. až 5. tříd:
1. Lukáš Kejzlar: „Vodník“, ZŠ Bří Čapků
2. Dalibor Hirnšal: „Planeta Země“, ZŠ Bří Čapků
3. Ondřej Bekr: „Perníková chaloupka“, ZŠ
Havlovice
• Kategorie speciální školy:
Čestné uznání: Ivan Balog, Eva Petirová, Patrik
Holoubek, Filip Hron, Martin Šlechta,
Jakub Čtvrtečka, Václav Doležal

20. květen 2011: Třeťáci v Adršpašských skalách
Do našich nejznámějších skal vyrazili žáci III.A a III.B v pátek 20. května 2011. Do skalního
města vstupovali toho dne mezi prvními návštěvníky. Sluníčko svítilo a ve skalách byl klid,
proto si mohli užívat krásné výhledy. Viděli Džbán, Homoli cukru, Koberce, Krakonošův zub
i jeho Lenošku a Piano, Malý vodopád, Starostu a starostovou, Milence a mnoho dalších. U
Velkého vodopádu volali na Krakonoše. Vyslyšel je a pustil velkou spršku vody. Dalším
zážitkem byla projížďka na lodičce po jezírku, průchod Myší dírou a utrácení peněz za dárky
pro vzpomínku na vydařený výlet.

23. květen 2011: Výlet na Superstar
Díky rodině Michala Šepse se nám podařilo získat volné vstupenky na
Superstar na neděli 23. května 2011. Vybaveni zásobami z domova a
patřičnými transparenty vyrazili převážně žáci 1. stupně za doprovodu paní
učitelek Pavláskové a Hubálovské pana zástupce ředitele Dytrycha na cestu do
našeho hlavního města. Abychom
v úmorném vedru přežili, udělali
jsme si delší přestávku v
McDonaldu. Nekonečné zástupy
před pražskou Incheba arénou sice
nevěstily nic dobrého, ale pan Šeps naši výpravu
nakonec protlačil dopředu a ta se tak mohla usadit
v hledišti. Během představení všichni ze všech sil
fandili (samozřejmě především Michalovi
Šepsovi), mávali transparenty a vyvolávali jména.

24. květen 2011: Úspěch našich žáků na XIII. ročníku Kinderiády
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 inspirací z produktové řady výrobků Kinder, které
distribuuje společnost Ferrero Česká.
Kinderiáda je rozdělena na 14 regionálních kol, které probíhají ve dvou
částech – na podzim a na jaře. Do finále postupují vždy tři vítězné školy.
Na finálovém kole se tak sejde v ideálním případě celkem 42 škol, které
bojují o hlavní ceny od společnosti Ferrero Česká. I nad XIII. ročníkem převzali patronát
světová rekordmanka v běhu na 800 m Ludmila Formanová a desetibojař a šéftrenér českých
atletů Tomáš Dvořák, závody opět herec provázel herecFilip Jančík, který moderuje všechna
kola Kinderiády.
Závody jsou určeny družstvům o 4 chlapcích a 4 dívkách. Každý ročník (2. až 5. třídy ZŠ)
reprezentuje jeden hoch a jedna dívka. Atletické disciplíny vycházejí z osnov pro základní
školy:
• běh na 60 m: všichni účastníci, dle ročníků
• skok daleký z místa: 2. ročník ZŠ
• hod plným míčem 1 kg: 3. ročník ZŠ
• hod kriketovým míčkem: 4. ročník ZŠ
• skok daleký z rozběh: 5. ročník ZŠ
• štafeta 4 x 60 m : 4 vybraní zástupci z družstva
Naši závodníci se umístili na 17. místě z 33 škol
Královéhradeckého kraje. Vynikající výkon podala opět
Barbora Müllerová, která s přehledem vyhrála běh na 60 m. Je to obdivuhodné, protože
stejnou disciplínu vyhrálo i v roce 2009 a 2010.
Naši školu reprezentovali:
• Kristýna Jakubčaninová (I.A), Jiří Pecháček (II.A), Adriana Dufková (III.A), Filip
Luštinec (III.A), Barbora Müllerová (IV.A), Renata Galuščáková (IV.A), David Nývlt
(IV.A), Roman Sabev (IV.A), Kamila Šlechtová (V.B), Petr Rychlík (V.A )

25. až 30. květen 2011: Ekologický kurz ZŠ Bří Čapků
Ekologický
kurz
organizovaný
PaedDr.
Věrou Nývltovou a Mgr.
Martinem Dytrychem začal
ve středu 25. května 2011.
Krátce po ubytování na
chatě Kamor v Peci pod
Sněžkou se účastníci kurzu
vydali na první velkou túru
– šli údolím Zeleného potoka na Richterovy boudy, odtud po úbočí Lesní hory do Modrého
dolu a přes Obří důl pak zpět do Pece pod Sněžkou. Cestou probrali květenu Krkonoš,
povídali si o místních ledovcových údolích, lavinových polích, řece Úpě a mnohém dalším.
Ve čtvrtek byla na programu cesta Obřím dolem na Sněžku. Když však naše výprava potkala
ze Sněžky sestupující V.B (byla tu na výletě) a uslyšela, jak tam fouká, bylo rozhodnutí
rychlé – protentokrát naši nejvyšší horu vypustit. Výletníci se tedy vydali k Luční boudě, kde
si vyprávěli si o pramenech Labe a Úpy, o Úpském
rašeliništi, o nebezpečí na horách a jejich obětech. Poté
pokračovali přes Výrovku a Chalupu Na Rozcestí zpět ke
Kamorce.
Páteční den přinesl velmi nepříznivé a chladné počasí, proto
bylo opět třeba změnit program – místo túry na Černou horu
odpočinek na chatě a odpoledne procházka po Peci pod
Sněžkou.

26. květen 2011: Výlet V.B do Krkonoš
Dne 26. května 2011 vyrazila třída V.B na školní výlet do
Pece pod Sněžkou. Zde došla k lanovce a jela na vrchol
Sněžky. , kde se zastavila v Poštovně. Výhledy na všechny
strany byly krásné, jen počasí větrné a chladné. Poté se děti
vydaly na Luční boudu, od ní ke kapličce a na vyhlídku. Nad
Výrovkou si zajezdily na zbytcích sněhu, nechybělo ani
koulování. Pak pokračovaly přes Liščí horu k Lyžařské
boudě a zpět do Pece pod Sněžkou a odtud autobusem
domů.
30. květen až 3. červen 2011: Poznávací zájezd do Paříže a Londýna
Ve dnech 30. května až 3. června 2011 se žáci 2. stupně
vedení učitelkami anglického jazyka paní Effenberkovou a
Žďárskou zúčastnili zájezdu do evropských metropolí
Francie a Velké Británie. Jejich putování začalo na náměstí
T.G. Masaryka odkud ve 14: 30 vyrazili směr Praha, Plzeň,
Rozvadov a po německých a francouzských dálnicích do
Paříže. Již v 7:00 posledního květnového dne začínal
celodenní program zaměřený na prohlídku Paříže. Metrem
se naše výprava dopravila k Eiffelovce a z posledního patra
se jim naskytl krásný výhled na celé město. Od Eiffelovky pokračovali k Invalidovně a poté
podél Seiny na Náměstí Svornosti. Prohlédli si i známý palác Louvre a prošli se ke katedrále

Notre Dame. Po náročné pěší túře byla plavba parníkem po Seině příjemnou odměnou. V půl
šesté večer naši výletníci Paříž opustili a vydali se na sever k prvnímu ubytování v hotelu F1.
Druhý den v 7:30 cesta pokračovala směrem do Calais, odtud
Eurotunelem do Folkestone ve Velké Británii a dále po dálnici směrem k
Londýnu. Okolo 9. hodiny dorazil zájezd do cíle – do Londýna. Během
prvního dne v britském hlavním městě stihli naši žáci navštívit muzeum
Madamme Tussaud´s, Westminsterské opatství, ulici Whitehall, sídlo
ministerského předsedy Downing Street 10, St. James Park,
Buckinghamský palác, Piccadilly Circus a Traffalgarské náměstí. Autobus
pak znavené turisty dopravil na tzv. meeting point, odkud si každou
skupinku odvezly anglické rodiny, které se postaraly o stravu a ubytování.
Druhý den ráno se posílení a odpočatí účastníci zájezdu sešli, aby si užili další den v
Londýně. Tentokrát využili možnosti cestovat metrem a
podívat se na Londýn z ptačí perspektivy, kterou jim nabídla
známá atrakce London Eye. Poznávací cesta pokračovala
směrem k pevnosti The Toner, na Tower Bridge, kde je
prezentace známých světových mostů včetně Karlova mostu,
a královskou observatoř v Greenwichi, kde zájemci mohli
díky nultému poledníku postát zároveň na východní i
západní polokouli. V 17:45 greenwichského času vyčerpaní
a uchození žáci vyrazili zpět do České republiky.

ČERVEN

2. červen 2011: Dětský den pro mateřské školy na téma "Cvičím, cvičíš, cvičíme"
Hemžení desítek malých žlutých a červených broučků,
spousta pestrobarevných míčů, pastelových gymnastických
podložek a různých pomůcek sloužících k protažení těla.
Takový pohled se naskytl divákovi z hlavního ochozu
tělocvičny. V té totiž 2. června 2011 proběhla oslava Dne
dětí na téma „Cvičím, cvičíš, cvičíme“, na kterou jsme
pozvali úpické a okolní mateřinky. Sešlo se zde 161 dětí v
doprovodu svých učitelek – od těch úplně nejmenších, ještě
nejistých prcků, až po zkušené předškoláky. Děti přitahovalo
cvičení s malými i velkými overbally – velmi pečlivě a soustředěně napodobovaly
předcvičující čtvrťáky. Vyzkoušely si slalom s míčem, který
byl mnohým z nich až do pasu, procvičily si rovnováhu při
přechodu laviček. Také házely na cíl kroužky, či přenášely
na raketě míček a přemísťovaly činky. Ale úplně nejvíc se
všichni vyřádili v malé tělocvičně na trampolíně, při
prolézání dlouhatánských pytlů a při válení sudů na
gymnastickém koberci. Nakonec byli všichni účastníci za
svou snahu odměněni taškou plnou dobrůtek. Poděkování
patří čtvrťákům, kteří mladší kamarády na jednotlivých
stanovištích provázeli a starali se o ně.

3. červen 2011: Dětský den pro žáky naší školy
V pátek 3. června 2011 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, co všechno se jim podařilo "nakoupit."
Děkujeme všem rodičům, kteří dětem přispěli spoustou drobných dárků a rozšířili tak
sortiment přitažlivého zboží v krámku, a Michalu Šepsovi, který pro naše děti rovněž věnoval
sponzorský dárek. Pochvalu zaslouží páťáci v roli průvodců na jednotlivých stanovištích.
Dětský den se opět vydařil na jedničku.

6. červen 2011: Soutěž v poznávání rostlin
V pondělí 6. června 2011 soutěžily jednotlivé ročníky 1.
stupně (nezapojili jsme pouze ty nejmladší – prvňáčky) o
největšího znalce rostlin. Žáci 2. a 3. ročníku poznávali 15
rostlin, žáci 4. a 5. ročníku 20 rostlin. Děti se mohly
připravovat celý měsíc – na chodbě v 1. patře pro ně paní
učitelky vytvořily výstavku živých
rostlin,
kterou
jsme
pravidelně
obměňovaly, k učení také sloužily
nástěnky s obrázky všech 55 soutěžních
rostlin. Ne každý se však připravoval tak důsledně, jako vítězové
jednotlivých kategorií. Mezi druháky prokázal největší znalosti Martin
Křížek, kategorie třetích a čtvrtých tříd měly hned dva vítěze – Annu
Skřivánkovou a Petra Millera, respektive Andreu Čudkovou a Barboru
Hilschovou, mezi páťáky nejlépe obstála Veronika Davidová.

7. červen 2011: Výlet V.A do Krkonoš
Podobně jako kamarádi z V.B se i žáci V.A vydali na školní
výlet do Krkonoš. Jejich cílem byla Černá hora. Z kabinkové
lanovky se otevíraly kouzelné rozhledy. Čistý vzduch, svěží
zeleň a horská květena je provázely cestou kolem rašelinišť
až ke Kolínské boudě, kde si udělali občerstvovací zastávku
a zaskákali si na trampolíně. Pak už jen sestup do Pece pod
Sněžkou se zastávkou v galerii Veselý výlet letní bobová
dráha s hodinou jízdy, skákání na trampolínách nebo
klouzačky podle odvahy.
9. červen 2011: Výlet I.A a II.A do ZOO ve Dvoře Králové
V úterý 9. června 2011 vyrazilo 20 prvňáků a 21 druháků na
školní výlet do ZOO do Dvora Králové nad Labem. Bylo
příjemné počasí, přestávalo pršet a občas vykouklo i
sluníčko.
V ZOO však děti čekalo nemilé překvapení – vláček, který
mají tak rády, už po ZOO nejezdí a také pěkná procházka
kolem surikat, nosorožců, lvů a dalších zvířat je zrušená.
Paní učitelky Řeháková a Hubálovská proto vybraly
náhradní variantu – projížďku „Safari autobusem“, během
které žáčci viděli spoustu krásných a zajímavých zvířat, mj. nejmenší krávu na světě
(dahome), krávu africkou (watusi) s největším rozpětím rohů až 230 cm. Po hodinové
projížďce po Safari se děti posilnily a pokračovaly v prohlídce pavilonů ptáků, plazů, slonů a
opic. Na závěr si všichni ještě zadováděli v dětské ZOO s ovcemi a kozami kamerunskými.
9. červen 2011: Exkurze do Trutnova aneb
IV.A poznávala bývalé okresní město
Dne 9. června 2011 se třída IV.A vypravila na
výlet do města Trutnova. Děti si prohlédly
Janskou kapli i pomník generála Gablenze,
městský park, náměstí, Dračí uličku, zbytky
hradeb, Společenské centrum Trutnovska UFFO i
sochy Jiřího Róny.
10. červen 2011: Ukončení sběrových soutěží
Pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd:
1. 3.A 1 123,67 kg/žáka Jan Jansa 11 062,0 kg
2. 3.B 176,67 kg/žáka Ondřej Toman 2 190,0 kg
3. 5.A 152,33 kg/žáka Tomáš Vrána 1 475,0 kg
4. 9.A 130,15 kg/žáka Michaela Ševcová 887,0 kg
5. 5.B 124,00 kg/žáka Tadeáš Haase 1 340,0 kg
6. 1.A 114,16 kg/žáka Daniela Maršíková 839,0 kg
7. 2.A 107,59 kg/žáka Kryštof Vojtěch 605,0 kg
8. 4.A 96,77 kg/žáka Renata Galuščáková 664,0 kg
9. 8.A 41,45 kg/žáka Karolína Kopecká 730,0 kg
10. 7.A 39,96 kg/žáka Jiří Zákravský 365,0 kg
11. 8.B 34,55 kg/žáka Robin Grossmann 433,0 kg
12. 6.A 23,25 kg/žáka Otakar Bárta 290,0 kg
13. 9.B 5,30 kg/žáka Filip Kuťka 53,0 kg

Odměnou nejlepším je finanční příspěvek na výlet či exkurzi: 1. místo – 1.200,- Kč; 2. místo
– 900,- Kč; 3. místo – 600,- Kč; 4. místo – 400,- Kč a 5. místo – 200,- Kč.
Celkem jsme letos sebrali 42 775,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 155,54
kg! Pro porovnání v loňském roce jsme měli sesbíráno 43.781,0 kg s průměrem 141,23 kg na
žáka a zaměstnance.
Dohromady jsme také sesbírali 29.780 vybitých baterií (vloni to bylo 10.950).
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
1. Jan Jansa (3.A) 11 062,0 kg
2. Jan Krejcar (3.A) 6 700,0 kg
3. Ondřej Toman (3.B) 2 190,0 kg
4. Tomáš Vrána (5.A) 1 475,0 kg
5. Tadeáš Haase (5.B) 1 340,0 kg
Sběr vybitých baterií:
1. Jan Frydrych (2.A) 8 230 ks
2. Kryštof Vojtěch (2.A) 8 148 ks
3. Jiří Šťovíček (4.A) 5 813 ks
4. Jan Krejcar (3.A) 2 690 ks
5. Johanka Cachová (1.A) 1 030 ks
V letošním roce padlo opět několik rekordů. Počet vybitých baterií stoupl trojnásobně. Velké
poděkování patří všem sběračům odpadových surovin.
Sběr plastových lahví:
1. Jan Jansa (3.A) 8 492 ks
2. Daniela Maršíková (1.A) 8 270 ks
3. Anna Marie Řeháková (3.B) 3 670 ks
4. Tadeáš Haase (5.B) 3 400 ks
5. Johanka Cachová (1.A) 2 197 ks
Sběr plastových kelímků:
1. Johanka Cachová (1.A) 17 285 ks
2. Mikoláš Zajac (5.A) 6 620 ks
3. Jiří Zákravský (7.A) 6 479 ks
4. Kamila Grundová (8.B) 6 349 ks
5. Jiří Rýdl (3.B) 3 300 ks
Dohromady jsme letos sesbírali 45.124 plastových lahví (vloni to bylo 27.928) a 69.577
plastových kelímků (vloni to bylo 51.126).
Sběr plastových víček:
1. Karolína Matysková (2.A) 73 580 ks
2. K. Jakubčaninová (1.A) 60 170 ks
3. Jan Jansa (3.A) 45 170 ks
4. Jakub Dytrych (5.B) 38 400 ks
5. Petr Rychlík (5.A) 30 600 ks
Sběr kovových víček:
1. Karolína Matysková (2.A) 330 000 ks
2. Jan Jansa (3.A) 238 902 ks
3. Tadeáš Haase (5.B) 47 500 ks
4. Jiří Rýdl (3.B) 27 300 ks
5. Ondřej Toman (3.B) 25 500 ks
Dohromady jsme letos sesbírali 593.070 plastových víček (vloni to bylo 547.377) a
rekordních 968.465 kovových víček (vloni to bylo 868.620).

16. červen 2011: Školní výlet IV.A do Krkonoš
Každý, kdo jede na hory, ví, že musí být přítelem
Krakonoše a poprosit ho o pěkné počasí. A taky
musí mít rád přírodu a chránit ji. A to se naši
čtvrťáci snaží dělat. „Pán hor“ to ví a bohatě je
odměnil v podobě sluníčka, nádherných výhledů
na celé Krkonoše i Ještěd. Lanovka vyvezla naše
výletníky ze Špindlerova Mlýna na Medvědín.
Dále pak přes Sviňskou louži a Šmídovu vyhlídku
šlapali pěšky až na Zlaté návrší. Posilněni
svačinou vyrazili směr Labská bouda, cestou míjeli vojenské opevnění, Pančavu a její
vodopád, nádherné vyhlídky. Po návratu do Špindlerova Mlýna si unavená tělíčka všech
zasloužila relaxaci v místním akvaparku.

16. červen 2011: Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování na čtenáře – tak právě to se dne 16. června 2011 událo v městské knihovně v Úpici.
Naši prvňáčci poprvé navštívili knihovnu na začátku první třídy, kdy ještě neuměli číst ani
psát. To tady tenkrát poslouchali vyprávění paní knihovnice a seznámili se s prostředím
knihovny. Dnes už sem přišli jako opravdoví čtenáři. A tak plnili různé úkoly, odpovídali na
otázky, přiřazovali pohádkám správné postavy a hlavně prokázali své čtenářské dovednosti.
Každý z nich byl poté pasován králem Knihomolem na čtenáře. Děti si odnesly drobné
odměny a na tričku připíchnutý "Řád čtenáře". Někteří už dokonce odcházeli s první
vypůjčenou knížkou.

16. červen 2011: Nejlepší žáci ve vědomostních soutěžích
Stejné pořadí na medailových příčkách jako v minulém roce. Tak skončila soutěž "O
NEJLEPŠÍHO ŽÁKA ŠKOLY VE VĚDOMOSTNÍCH A DOVEDNOSTNÍCH
SOUTĚŽÍCH“. Suverénní Radim Kejzlar položil základ svého úspěchu opět vítězstvím v
okresním kole Zeměpisné olympiády. Druhá Michaela Ševcová získala nejvíce bodů za
skvělé výsledky ve fyzikální a chemické olympiádě. Český jazyk a dějepis byl zase silnou
stránkou Terezy Seidelové. Druhé místo ve školním kole dějepisné olympiády a úspěch v
literární soutěži Úpice bratří Čapků ji vynesly na bronzovou příčku.
Konečné pořadí desítky nejlepších:
1. Radim Kejzlar (VII.A), 66 b.
2. Michaela Ševcová (IX.A), 40 b.
3. Tereza Seidelová (VIII.A), 32 b.
4. Vojtěch Levinský (VII.A), 31 b.
5. – 6. Pavel Růžička (VI.A), 30 b.
5. – 6. Pavel Šrejber (VII.A), 30 b.
7. Daniel Souček (VIII.B), 28 b.
8. Daniel Dolejška (VIII.A), 25 b.
9. Aneta Staníková (VII.A), 21 b.
10. Otakar Bárta (VI.A), 20 b.

20. červen 2011: Atletický čtyřboj potvrdil naše celkové 3. místo v Grand Prix
Poslední soutěží v rámci Grand Prix škol našeho okrsku
bývá pravidelně atletický čtyřboj. Nejinak tomu bylo i letos.
V pondělí 20. června 2011se tak na hřišti ZŠ Úpice – Lány
představila pětičlenná družstva, která mezi sebou soutěžila v
běhu na 60 m, na delší trati (dle věku a pohlaví od 600 do 1
000 m), skoku dalekém a hodu míčkem či granátem.
Podstatně větší radost nám tentokrát udělali starší žáci.
Dívky obsadily 3. místo a chlapci dokonce dokázali zvítězit.
Zklamáním pro nás bylo naopak vystoupení družstev
mladších žáků. Oběma totiž patří až 5. místo. V celkovém pořadí Grand Prix nám to v
letošním ročníku stačilo na konečné 3. místo.
Celkové nejlepší umístění jednotlivců:
1. Michal Drejsl (starší žáci)
2. Lukáš Malínský (starší žáci)
3. Eliška Buryšková (mladší žákyně)
5. Sára Gottsteinová (starší žákyně)
8. Daniel Souček (starší žáci)
Vítězství našich reprezentantů v jednotlivých disciplínách:
• Eliška Buryšková (mladší žákyně) – běh na 600 m
• Nikola Valentová (starší žákyně) – míček
• David Wajsar (mladší žáci) – míček
• Michal Drejsl (starší žáci) – granát
• Lukáš Malínský (starší žáci) – běh na 60 m
22. červen 2011: Atletické finále
Dne 22. června 2011
uspořádala ZŠ Úpice Lány
Atletické finále pro žáky 1.
stupně. Zúčastnili se ho
žáci těchto škol: Rtyně v
Podkrkonoší,
Malé
Svatoňovice, Úpice – Lány
a Úpice – Bratří Čapků.
Soutěžilo se ve skoku
dalekém, v hodu kriketovým míčkem, běhu na 50 metrů a ve vytrvalostním běhu. Závodníci
byli vyhodnoceni ve čtyřboji, v soutěži družstev a v jednotlivých disciplínách. Naši žáci
svými výbornými výkony přispěli k vzorné reprezentaci naší školy. Putovní pohár GRAND
PRIX se opět vrátil k nám. Děkujeme!
Naši školu reprezentovali:
• 2. a 3. třída: Lenka Hrušková, Eliška Mesnerová, Karolína Matysková, Veronika
Čiháková, Eva Krouželová, Adriana Dufková, Anna Marie Řeháková, Jiří Pecháček,
Michal Černý, Filip Luštinec, Dominik Endlich, Matyáš Nývlt, Vojtěch Ott, Štefan
More, Dominik Macek
• 4. a 5. třída: Eva Ferencová, Barbora Müllerová, Johana Gruntová, Veronika
Davidová, Kamila Šlechtová, Kamila Kuldová, Lenka Kejzlarová, Vít Levinský, Petr
Rychlík, Mikoláš Zajac, Tomáš Reichert, Zdeněk Radoň, Ladislav Nyklíček, David
Nývlt, Jaroslav Suchánek

Nejlepší umístění jednotlivců – 1. místa:
• Filip Luštinec – běh 50 m a skok daleký
• Vojtěch Ott – hod kriketovým míčkem
• Eva Krouželová – hod kriketovým míčkem
• Petr Rychlík – skok daleký
• Ladislav Nyklíček – hod kriketovým míčkem
• Kamila Šlechtová – hod kriketovým míčkem
• Barbora Müllerová – běh 600 m
22. červen 2011: V. ročník turnaje v šipkách
Mnohdy dramatickou a napínavou podívanou přinesly vyřazovací zápasy dalšího ročníku
turnaje v šipkách. Prosadili se především favorité turnaje.
Vítěz Daniel Soural z VIII.B sice v základní skupině dvakrát
prohrál, ale ve vyřazovací části byl k neporažení. Stříbrný
Filip Kuťka z IX.B až do finále zvítězil ve všech zápasech.
V boji o bronzovou medaili pak zvítězil v souboji spolužáků
z VIII.A Martin Kubiček nad Viktorem Kejzlarem.
Nejúspěšnější dívkou byla Karolína Kopecká taktéž z
VIII.A, která vypadla až ve čtvrtfinále.
23. červen 2011: Nejlepší sportovci školy
Konec školního roku je mj. spojen s uzávěrkou celoročních soutěží o nejlepší sportovce školy.
Mezi dívkami letos dominovala Eliška Buryšková, mezi chlapci zvítězil Lukáš Malínský.
Nejlepší sportovkyně školy:
1. Eliška Buryšková (VII.A), 295 b.
2. Nicol Kadrmasová (VII.A), 260 b.
3. Kristýna Balcarová (VII.A), 235 b.
4. Nikola Valentová (IX.A), 230 b.
5. Kateřina Knížová (VI.A), 225 b.
6. Kristýna Machová (VIII.B), 210 b.
7. Eliška Vodičková (VI.A), 205 b.
8. Michaela Ševcová (IX.A), 200 b.
9. Tereza Seidelová (VIII.A), 135 b.
10. Petra Štefánková (VII.A), 130 b.
Nejlepší sportovci školy:
1. Lukáš Malínský (IX.A), 508 b.
2. Daniel Souček (VIII.B), 504 b.
3. Jakub Fejfar (VIII.B), 465 b.
4. Michal Drejsl (IX.A), 450 b.
5. Daniel Špinler (VI.A), 449 b.
6. Petr Vlček (VI.A), 389 b.
7. Petr Kábele (VI.A), 387 b.
8. Lukáš Aman (VI.A), 373 b.
9. Pavel Růžička (VI.A), 359 b.
10. Jan Soukup (IX.B), 344 b.
27. červen 2011: Slavnostní předávání ocenění za celoroční soutěže
V pondělí 27. června 2011 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.

28. červen 2011: Výlet pro nejlepší žáky
Nejlepší žáci I. i II. stupně se 28. června 2011 vydali na výlet do
akvaparku ve Špindlerově Mlýně. Letní počasí bylo jen třešinkou na dortu
příjemných zážitků všech odměněných.

29. červen 2011: Rozloučení s 9. třídami
Předposlední odpoledne školního roku 29. června 2011 se
neslo ve znamení slavnostního dojetí. Loučili jsme se se
žáky IX.A a IX.B. Vzorně připravený program zahájili
Petr Čapek, Michal Drejsl, Lukáš Mjartan a Michal
Souček ukázkami moderních sportů freerunu a parkouru,
následovala skladba Yesterday v podání saxofonistky
Veroniky Hofmanové, Nikola Valentová a Hana
Szelkeová zarecitovaly báseň svého spolužáka Michala
Drejsla „Loučení je
branou do budoucna“, Dominik Švorčík přednesl báseň
„Maminka“ a Lucie Pazderová zazpívala píseň
„Vzpomínky“. Závěr obstarala skladba „Léta prázdnin“
zpívaná všemi absolventy, které na kytaru doprovodil
Jakub Skřivánek. Slavnostní program moderovali Nikola
Valentová a Martin Nývlt. Pak už zbýval jen společný
odchod, spousta slziček, objetí, díků a přání všeho
dobrého do dalšího života.
Ze vzpomínek našich absolventů:
• Devět let je dlouhá doba, ale nám to uteklo jako voda. Byla to dlouhá cesta plná
nových věcí, přátel, radostí i starostí. Když si vzpomeneme na náš první den, kdy jsme
jako nic netušící děti vstoupili do nového světa školních lavic, vůbec jsme netušili, co
nás čeká. Některé chvíle byly krásné a nezapomenutelné, ale také jsme prožili chvíle,
které byly těžší a mnohdy plné slz a napětí. S přibývajícími ročníky jsme začali
poznávat, že škola není jen zábava, ale že se také musíme trochu snažit, abychom
dosáhli co možná nejlepších výsledků. Postupně přicházelo těžší a těžší učivo a s ním
také horší známky. Každý z nás někdy dostal pětku. Někteří z nás se to snažili
okamžitě zlepšit, ale někteří dále pokračovali ve stejných kolejích a jejich prospěch se
tak postupně zhoršoval. Společné výlety a jiné školní akce nám pomohli ke spřátelení
a přinesly nám také mnoho zážitků, vzpomínek a zkušeností. Škola nám dala opravdu
hodně vědomostí (některé z nich jsou možná i zbytečné), ovšem dala nám i jiné věci,
kterých si mnohdy vážíme ještě víc. (Kateřina Drahorádová, Veronika Hofmanová,
Lenka Rejchrtová, Michaela Ševcová)
• Všichni se asi shodneme na tom, že jsme s učiteli prožili mnoho krásných chvil, ale
samozřejmě i pár těch nepěkných by se našlo. Na každého z nich si odnášíme nějaké
ty vzpomínky. Na druhém stupni jsme si brzy zvykli na naše třídní učitelky. Za pár

dnů si budeme muset, bohužel, zvykat na jiné. Nevíme, jací budou, nevíme, co od nich
máme čekat. Každý z nás si určitě vzpomene na časy, které jsme tu prožili a bude
litovat toho, že už škola skončila. Teď už však vstupujeme do další životní etapy.
(Dominik Švorčík, Nikola Valentová, Monika Vocelová)

PŘÍPRAVNÝ
TÝDEN
V
SRPNU

POČTY TŘÍD A ŽÁKŮ, VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, PRACOVNÍCI
ŠKOLY, ŠKOLSKÁ RADA
Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo naši školu 272 žáků, jež byli vyučováni ve
13 třídách (z toho byla jedna třída, IX.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 60 dětí, školní
klub sdružující 125 dětí a nabízející 17 zájmových útvarů, do kterých docházelo 198 žáků, a
školní jídelna schopná připravit denně až 450 obědů.
Žáci 1. až 9. ročníku byli vzděláváni podle ŠVP Blahováček. Náš vlastní ŠVP byl před
začátkem tohoto školního roku na základě zkušeností, kterých jsme nabyli během práce s ním,
výrazněji 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 třídy 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 ukončilo základní vzdělávání 32 žáků. Všichni žáci devátého ročníku byli
umístěni, a to následovně: 56% žáků bylo přijato na studijní obory středních škol (z toho 2
žáci na gymnázium, 6 žáků na SŠ technického zaměření a 10 žáků na ostatní SŠ). Zbylí žáci
byli přijati na obory středních odborných učilišť. Devět žáků (tj. 25% žáků pátých tříd) bylo
přijato ke studiu víceletého gymnázia.
K zápisu do 1. tříd přišlo celkem 55 žáků. Do 1. tříd bylo přijato 44 žáků (z toho 15
dětí s odkladem z předchozího roku) a 11 žákům byl dán odklad.

PŘEHLED TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011
Třída

Třídní učitel(-ka)

Celkový
počet žáků

Z toho
dívek

chlapců

I.A

Mgr. Radka Řeháková

26

14

12

II.A

Mgr. Marie Hubálovská

26

13

13

III.A

Mgr. Veronika Prouzová

19

8

11

III.B

Mgr. Eva Prouzová

18

8

10

IV.A

Mgr. Blanka Pavlásková

29

17

12

V.A

Mgr. Daniela Mikešová

17

4

13

V.B

Mgr. Jarmila Špůrová

18

7

11

Celkem za I. stupeň:

153

71

82

VI.A

Václav Král

24

11

13

VII.A

Ing. Jaromír Beránek

25

8

17

VIII.A

Mgr. Silvie Žďárská

20

8

12

VIII.B

PaedDr. Věra Nývltová

20

10

10

IX.A

Mgr. Šárka Paulusová

20

8

12

IX.B

Mgr. Renata Kafková, PhD.

10

4

6

Celkem za II. stupeň:

119

49

70

Celkem za školu:

272

120

152

PRACOVNÍCI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011
Kolektiv zaměstnanců školy doznal v letošním školním roce výraznějších změn. S
novým školním rokem začala na naší škole opět působit ing. Jitka Pulkrábková, nově
nastoupila učitelka prvního stupně Mgr. Veronika Prouzová, výuku hudební výchovy
zajišťoval od září do května Mgr. Jan Vídeňský. Od 1. září 2010 do 30. června 2011 působily
na škole dvě asistentky pedagogů – Pavla Folcová a Světlana Holmanová. Ve funkci
hospodářky a vedoucí školního klubu vystřídala Irenu Nyklíčkovou paní Martina Šrollová. Na
zasloužený odpočinek odešla ke 30. červnu 2011 Mgr. Jarmila Špůrová. Z nepedagogických
pracovníků odešla k 31. březnu 2011 uklízečka Jitka Haasová a nahradila ji paní Růžena
Vávrová.
Konkrétní personální obsazení pracovních míst přináší následující přehled:

Celkem: 32 (z toho 27 žen)
z toho: 23,5 pedagogických pracovníků
(z toho 2,5 vychovatelek a 2 asistentky pedagoga)
0,5 hospodářka
4 správní zaměstnanci
4 zaměstnanci ve školní jídelně
Pedagogičtí pracovníci:
titul, jméno a příjmení

funkce, vzdělání, aprobace, praxe

Mgr. Martin Zakouřil

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

Mgr. Martin Dytrych

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

Mgr. Petra Báčová

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

Ing. Jaromír Beránek

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

Eva Effenberková, DiS.

učitelka na II. stupni,
Obchodní akademie Trutnov,
Jazyková škola PASTIME Náchod,
Certificate in Englisch (University of Cambridge)
VOŠ pedagogická Litomyšl (speciální pedagogika)
7 let

Mgr. Marie Hubálovská

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

Mgr. Renata Kafková, Ph.D.

učitelka na II. stupni
Filozofická fakulta v Ostravě
německý jazyk + dějepis,
6 let

Václav Král

učitel na II. stupni,
Pedagogická fakulta v Hradci Králové,
dílenské předměty + odborný výcvik,
Fakulta tělesné výchovy a sportu, trenérská škola,
nad 32 let

Mgr. Daniela Mikešová

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

PaedDr. Věra Nývltová

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

Mgr. Šárka Paulusová

učitelka na II. stupni
Pedagogická fakulta v Liberci
český jazyk + občanská výchova
5 let

Mgr. Blanka Pavlásková

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

Mgr. Eva Prouzová

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

Mgr. Veronika Prouzová

učitelka na I. stupni,
Pedagogická fakulta MU v Brně,
učitelství pro I. stupeň základní školy,
bez praxe

Ing. Jitka Pulkrábková

učitelka na II. stupni
Vysoká škola chemicko-technologická Pardubice
Doplňující pedagogické studium Univerzita Pardubice
18 let

Mgr. Radka Řeháková

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

Mgr. Jarmila Špůrová

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

Mgr. Jan Vídeňský

učitel Hv
JAMU Brno,
nad 32 let

Mgr. Silvie Žďárská

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

Asistenti pedagoga: Pavla Folcová
Světla Holmanová
Na škole pracovalo šest dyslektických asistentek a dvě logopedické asistentky. I v
letošním školním roce se naši pracovníci v rámci DVPP zúčastnili 22 vzdělávacích programů.
Jedna učitelka úspěšně dokončila vyšší odbornou školu a další získala specializaci pro výuku
mimořádně nadaných žáků.

Školní družina:
Věra Páslerová
Eva Jansová

vedoucí vychovatelka
vychovatelka

Školní klub:
Irena Nyklíčková/Martina Šrollová

vedoucí

Nepedagogičtí pracovníci:
Hospodářka:
Irena Nyklíčková/Martina Šrollová
Jídelna:
Pavlína Blehová
Jana Voleská
Alena Gumbírová
Jaroslava Lednová

vedoucí školní jídelny
vedoucí kuchařka
kuchařka
kuchařka

Správní zaměstnanci:
Josef Nedvěd
vedoucí, údržbář
Zdeňka Blažková
uklízečka
Jitka Haasová/Růžena Vávrová
uklízečka
Lenka Vítová
uklízečka

ŠKOLSKÁ RADA
Volby do školské rady proběhly již v předminulém 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
• Poláčková Petra
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
3 (1 %)
1 (0,3 %)

II. pololetí
8 (2,9 %)
2 (0,7 %)

Omluvené absence:
I. pololetí: 11 055 (průměr na jednoho žáka: 40,64)
II. pololetí: 16 388 (průměr na jednoho žáka: 60,25)
Neomluvené absence:
I. pololetí: 29 (průměr na jednoho žáka: 0,11)
II. pololetí: 93 (průměr na jednoho žáka: 0,34)
Prospěch na konci školního roku 2010/2011:
Třída Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo
I.A
II.A
III.A
III.B
IV.A
V.A
V.B

26
26
18
18
30
18
18

22
19
14
8
18
6
10

0
7
3
10
12
10
8

3
0
1
0
0
2
0

VI.A
VII.A
VIII.A
VIII.B
IX.A
IX.B

25
25
19
20
20
9

5
1
2
3
3
0

19
22
15
17
15
7

1
2
2
0
2
2

VOLNOČASOVÉ A PREVENTIVNÍ AKTIVITY, ŠKOLNÍ KLUB
Na škole realizujeme podobně jako v letech minulých Minimální preventivní program.
Školní preventistka PaedDr. Věra Nývltová vytvořila Krizový plán školy a podílela se na
organizaci řady preventivních akcí, z nichž nejvýznamnější byl program na zlepšení vtahů ve
třídě VIII.B.
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
 e-mailová adresa Blahovka.pomoc@seznam.cz
Preventivní akce uskutečněné ve školním roce 2010/2011:
 beseda žáků 1. stupně s příslušníky Policie ČR
 preventivní kurz (VIII.B)
 beseda Kyberšikana (VIII.B)
 beseda Extremismus (9. ročník a pro pedagogy a veřejnost)
 účast na sbírkové akci Den proti AIDS
 přednáška AIDS (9. třídy)
 účast preventistky na schůzkách pracovní skupiny ROMODROM v Úpici
 film a program v divadle „Řekni drogám ne“
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:
•

ANGLICKÝ JAZYK (1. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Marie Hubálovská

•

BASKETBAL (5. – 9. ROČNÍK – ZAČÁTEČNÍCI) – vedoucí: MUDr. Pavel Černý

•

CVIČENÍ NA SPORTOVNÍM NÁŘADÍ (DÍVKY Z 1. – 9. ROČNÍKU) – vedoucí:
Lenka Machová

•

CVIČENÍ NA SPORTOVNÍM NÁŘADÍ (CHLAPCI Z 1. – 9. ROČNÍKU) – vedoucí:
Martin Just

•

DRAMATICKÝ KROUŽEK (4. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Petra Báčová

•

FLÉTNIČKY (1. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Radka Řeháková

•

FLORBAL (CHLAPCI I DÍVKY 4. – 5. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Martin Dytrych

•

FLORBAL (6. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Václav Král

•

FREERUNNING A PARKOUR (5. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Jaroslav Dohnal

•

HRÁTKY S ANGLIČTINOU (3. – 4. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Silvie Žďárská

•

MLADÝ KAMERAMAN (5. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Ing. Jaromír Beránek

•

MLADÝ POŽÁRNÍK (1. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Ondřej Baudyš

•

PRVNÍ KRŮČKY V NĚMČINĚ (4. – 6. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Renata Kafková,
Ph.D.

•

RUČNÍ PRÁCE (1. – 5. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Radka Řeháková

•

SBOREČEK (1. – 5. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Radka Řeháková

•

STŘELECKÝ KROUŽEK nebo TOPOGRAFICKÝ KROUŽEK (6. – 9. ROČNÍK) –
vedoucí: Václav Král

•

ŠACHY (1. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Jaroslav Vít

•

VÝTVARNÝ KROUŽEK (1. – 5. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Daniela Mikešová

•

ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK – vedoucí Mgr. Šárka Paulusová

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 rekonstrukcím i k nákupu moderních pomůcek. V létě
byly vymalovány některé učebny a chodby, v prostorách půdní vestavby byla nově zařízena
školní kuchyňka a byl zrekonstruován odpočinkový koutek s minigalerií Julie WinterovéMezerové. V rámci akce „Oranžová učebna“ byla z dotace firmy ČEZ kompletně
zrekonstruována multifunkční učebna fyziky a chemie. Z peněz Evropské unie (program
„Peníze školám“) byly v letošním roce zakoupeny nové počítače do školního klubu a
interaktivní tabule na 1. stupeň. Opět bylo zapracováno na rozšíření fondu školní knihovny a
byla zakoupena řada drobných výukových pomůcek.

PREZENTACE ŠKOLY
I v letošním školním roce pokračovalo mnohaleté vydávání školního časopisu „Trhlej
svět“, na jehož vytváření se opět podíleli i žáci předmětu „Týmová práce“ a redaktorky z
IX.A Veronika Hofmanová a Klára Kultová. Mgr. Eva Proudová denně aktualizuje webové
stránky školy, škola publikovala články v Úpických novinách a Krkonošském deníku, o
aktuálním dění rodiče i širokou veřejnost informují také vývěska u školy či pracemi našich
žáků vyzdobené výlohy úpických obchodů.
Pokračovala rovněž velmi úspěšná spolupráce s Televizí JS („Účko“), jež kromě
klasických reportáží o významných akcích naší školy přinášela i dětské reportáže moderované
Veronikou Davidovou ze třídy V.B. První rok existence oslavila školní „Blahovka TV“,
jejímiž kameramany a redaktorkami jsou výhradně naši žáci. Role režisérů a střihačů plní
učitelé Ing. Jaromír Beránek, Mgr. Martin Dytrych a Mgr. Martin Zakouřil.
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 znovu setkala

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 III. Historické
odpoledne s úpickými střelci. Kulturymilovné spoluobčany potěšila četná vystoupení školního
Sborečku.
12. až 16. červenec 2010: Tábor školní družiny
Tábor školní družiny se konal v Janských Lázních, naši
žáčci byli ubytováni v chatě Jitřenka. Program byl pestrý:
dlouhá túra po horách – lanovkou na Černou horu a pak po
dřevěných lávkách přes
rašeliniště, příprava masek
na karneval a diskotéka,
návštěva lanového centra,
soutěže,
hry,
stezka
odvahy, koupání, velká
trampolína, hledání táborového pokladu a získávání „tlapek“
za pořádek, zručnost, odvahu, dobré skutky i mlčení.

ZÁŘÍ

1. září 2010: Slavnostní vítání prvňáčků
Slavnostní vítání se konalo ve středu 1. září 2010 v
prostorách školní jídelny ZŠ Bratří Čapků. Nové školáky
přišel pozdravit ředitel školy Mgr. Martin Zakouřil, paní
starostka Ing. Iljana Beránková a pan
místostarosta Mgr. Robert Hager. O
kulturní vystoupení se postarala děvčata
z 5. třídy - Verunka Davidová a Kamilka
Kostovská. Na konci celého programu se
děti naučily slib školáka: "MY SE
ŠKOLY NEBOJÍME, ČÍST A PSÁT SE NAUČÍME!" Potom ještě
dostaly velký kornout sladkostí, pamětní list a se svou paní učitelkou Mgr.
Radkou Řehákovou odešly do vyzdobené třídy, kde na ně čekalo plno
dalších překvapení.

8. až 11. září 2010: Program pro zlepšení vztahů v VIII.B
Ve dnech 8. až 11. září 2010 se konal preventivní kurz ZŠ
Bří Čapků Úpice. Programu zaměřeného na zlepšení vztahů
ve třídě, na prevenci sociálně nežádoucích jevů se tentokrát
zúčastnili žáci VIII.B a paní učitelky Věra Nývltová a Jitka
Pulkrábková. Projekt byl financován z příspěvku EU v rámci
Operačního
programu
„Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost“. Současně se nám podařilo získat
finanční podporu některých podnikatelů z Úpicka. Díky
tomu se mohli akce zúčastnit i chlapci a děvčata ze sociálně
slabších rodin.
Během čtyř dnů strávených na chatě Betyna v Peci pod Sněžkou si žáci
stanovili pravidla slušného chování ve třídě, pravidla vzájemné pomoci a
tolerance ve skupině. Letošní kurz jsme zaměřili především na aktuální
téma: „Kyberšikana, její specifika a nebezpečí.“ Součástí programu byla
přednáška na téma kyberšikana a následná beseda s žáky. V prostředí
krásné krkonošské přírody si děti rovněž zahrály různé seznamovací hry,
tzv. ledolamky a další. Různé aktivity probíhaly také při procházkách do
Modrého dolu, do Obřího dolu a do Pece pod Sněžkou.

13. září 2010: Soutěž žáků 1. stupně "O nejlepšího čtenáře"
V pondělí 13. září 2010 se sešli třeťáci, čtvrťáci a páťáci, aby se utkali v soutěži „O nejlepšího
čtenáře“. Všichni četli po dobu 60 sekund stejný, dopředu
neznámý, text – úvod pohádky O Šípkové Růžence. Vítězi v
kategorii žáků 5. ročníku se stali Veronika Davidová (V.B) a
Tomáš Vrána (V.A), kteří správně přečetli 135 slov. Mezi
čtvrťáky vynikl Jan Roženský (IV.A) se 103 slovy, z třeťáků
byl nejlepší Jan Krejcar s 84 slovy. Tři nejlepší čtenáři z
každé kategorie obdrží diplom a sladkou odměnu. Celkový
počet soutěžících (27) nás přesvědčil o tom, že děti stále
ještě baví číst.

20. září 2010: Vzdělávací program Planeta 3000
V pondělí 20. září 2010 absolvovali žáci 2. stupně vzdělávací program Planeta 3000, tentokrát
na téma Česká republika. Prostřednictvím komentovaného filmu se tak dozvěděli mnoho
faktů i zajímavostí o zemi, ve které žijí.

21. září 2010: Zátopkova "Pětka"
Tradiční štafetový běh pro žáky 1. stupně se letos opět konal ve Rtyni v Podkrkonoší. Žáci
naší školy bojovali s velkým nasazením. Všem reprezentantům patří velký dík za bojovnost a
pěkné třetí místo.
Pořadí škol:
1. ZŠ Úpice Lány
2. ZŠ Rtyně v Podkrkonoší
3. ZŠ Bří Čapků Úpice
4. ZŠ Malé Svatoňovice
Naše štafeta běžela v tomto pořadí:
1. Tomáš Reichert, 2. Pavel Doležal, 3. Jiří Pecháček,
4. Ladislav Nyklíček, 5. Renata Galuščáková, 6. Vít
Levinský, 7. Adriana Dufková, 8. Martin Kroužel, 9. Matyáš Nývlt, 10. Veronika Davidová,
11. Filip Luštinec, 12. Kamila Kuldová, 13. Petr Rychlík ,14. David Nývlt, 15. Kamila
Gottsteinová, 16. Andrea Čudková, 17. Jaroslav Suchánek, 18. Jakub Kábele, 19. Dominik
Endlich, 20. Vojtěch Ott, 21. Eva Ferencová , 22. Johana Grundová, 23. Barbora Mullerová,
24. Mikoláš Zajac, 25. Radek Dufka.

21. září 2010: Soutěž žáků 2. stupně v rychlosti psaní na počítači
Na výše zmíněnou soutěž totiž dorazili ve slunném odpoledni 21. září 2010 pouze tři žáci. I
tak se však soutěžilo. Předem bylo ale avizováno, že již jen
v rámci jedné kategorie.
Celkovým vítězem se stal Daniel Dolejška z VIII.A, který
správně opsal za 5 minut 114 slov (udělal pouze jednu
chybu). Druhé místo patří Andree Pátrové ze VI.A, jež stihla
správně napsat 107 slov (taktéž udělala jen jednu chybu).
Pomyslnou bronzovou medaili získala za 73 slov Nikola
Pátrová z VIII.A (udělala osm chyb).

24. září 2010: Vzpomínka na paní Miladu Pacákovou
Dne 24. září 2010 zemřela naše dlouholetá spolupracovnice, paní Milada
Pacáková. Na naší škole vyučovala na 1. stupni, na druhém stupni pak
předmětům občanská výchova a pracovní vyučování. Její pracovní kariéra
vyvrcholila funkcí ředitelky, kterou zastávala v letech 1976 – 1984.

ŘÍJEN

1. říjen 2010: Zahájení V. ročníku školního turnaje ve stolním fotbale
První říjnový den odstartoval další ročník soutěže ve stolním fotbale. O vítězství se utká 18
dvojic.
Přihlášené dvojice:
• Lukáš Hilsch + Filip Ferenc, Aleš Hübner + Patrik Vlček, Martin Kubiček + Ladislav
Záliš, Jakub Fejfar + Sára Gottsteinová, Filip Kunc + Zdeněk Ledvina, Veronika
Hofmanová + Nikola Valentová, Alžběta Kubcová + Martin Nývlt, Karolína Fingrová
+ Kateřina Jursíková, Tomáš Šimek + Pavel Šrejber, Petr Vodák + Jiří Zákravský,
Tomáš Balcar + David Beier, Lukáš Mjartan + Michal Souček, Anna Kociánová +
Jakub Lautsch, Dominik Rychlík + Pavel Ševčík, Michaela Čudková + Tomáš Paťha,
Jan a Ladislav Soukupovi, Tomáš Hrouda + Dominik Švorčík, Martin Dytrych +
Martin Zakouřil
1. říjen 2010: Školní družina na výstavě drobného zvířectva
První říjnový víkend uspořádali chovatelé z Úpice a
okolí tradiční výstavu drobného zvířectva v areálu na
Podrači. V pátek 1. října 2010 na výstavu zavítaly i
dětmi z naší školní družiny.
Celým areálem je provedl starší kolega Otakar Bárta ze
VI.A. Kromě králíků, hus, slepic a dalšího drobného
zvířectva si všichni prohlédli ovečky. Zaujala je nejen
zvířátka, ale také výjimečně bohatá tombola. Výborný
průvodce, výborná organizace, výborné počasí – tak lze
ve stručnosti shrnout průběh pátečního odpoledne. Doufejme, že nadšení vydrží i příští rok.
4. říjen 2010: Soutěž v hodu kroužky na cíl
Dvacet soutěže chtivých prvňáků, stejný počet druháků a 23 třeťáků si v
pondělí 4. října 2010 přišlo zasoutěžit v hodu kroužků na cíl. Každý z
účastníků měl k dispozici šest hodů a mohl se rozmyslet, na jakou tyčku
bude své kroužky házet. Ta nejbližší měla hodnotu 10, prostřední 30 a 60
a nejvzdálenější 100 bodů. Výsledný výkon byl samozřejmě součtem
hodnot úspěšných hodů. Mezi prvňáčky zvítězila Daniela Maršíková,
mezi druháky Jiří Pecháček (II.A) a mezi třeťáky Dominik Macek (III.A)
Tři nejlepší soutěžící obdrželi jako již tradičně diplom a sladkou odměnu.

5. říjen 2010: Zahájení VII. ročníku florbalové ligy dívek
Dne 5. října 2010 byl sehrán úvodní zápas nového ročníku florbalové ligy dívek. Do soutěže
se přihlásila tři družstva.
Přihlášené týmy:
• DYLINKY: Alžběta Kubcová – C + G, Veronika Hofmanová, Lenka Rejchrtová,
Nikola Valentová, Monika Vocelová
• LOLITKY: Michaela Čudková, Sára Gottsteinová, Anna Kociánová, Denisa Nývltová
– C + G, Tereza Seidelová, Michaela Ševcová
• McDONALD’S: Kristýna Balcarová – G, Eliška Buryšková – C, Šárka Levinská,
Andrea Pátrová, Eliška Vodičková
5. říjen 2010: Začátek II. ročníku školního turnaje v halové kopané
Pátý říjnový den byl zahájen i další ze školních sportovních turnajů probíhajících po celý
školní rok, tentokrát v halové kopané. O pomyslný školní pohár se utká pět mužstev.

Přihlášené týmy:
• FARKAŠ TEAM: Filip Ferenc, Aleš Hübner, Lukáš Malínský, Martin Nývlt – C,
Pavel Sodomka
• FC BACHA MÍČ: Jakub Fejfar, Viktor Kejzlar – C, Martin Kubiček, Tomáš Paťha,
Dominik Rychlík, Daniel Souček
• FC FIALKY: Michal Drejsl, Tomáš Hrouda, Michal Souček, Jan Soukup, Ladislav
Soukup – C, Dominik Švorčík
• FK 03 PRIMASENS: Petr Kábele, Daniel Kadaník, Martin Lacko, Jakub Riedl, Daniel
Špinler, Petr Vlček, Pavel Růžička – C
• RETARDI: Zdeněk Ledvina, Pavel Šrejber, Petr Vodák, Jiří Zákravský, Ladislav Záliš
–C

5. říjen 2010: Prvňáčci v knihovně
Naši prvňáčci jsou pilní žáčci, vždyť jen za první měsíc ve
škole se už naučili pět písmenek a pomalu začínají
sestavovat slabiky. A protože nebude dlouho trvat a budou si
moci přečíst svou první knížku, vyrazili v úterý 5. října 2010
do zdejší Městské knihovny, aby se seznámili s jejím
prostředím a množstvím knih, které se zde nachází. S dětmi
si paní knihovnice Jana Šimková povídala o knihách,
zacházení s nimi, jak se
každý má ke knížkám
chovat a co se s nimi dělat nemá. Přečetla jim krátkou
pohádku "Krása není všechno" z knihy "Vodnické pohádky"
od Jaromíra Sypala. Děti pozorně poslouchaly a potom
kreslily k pohádce obrázek. Nebylo jednoduché vybrat ten
nejzdařilejší, proto byli odměněni všichni prvňáčci, a to
velkým sladkým dortem, který si ve třídě místo svačiny od
maminky s chutí zbaštili.

5. říjen 2010: Zátopkova "Desítka"
S novým školním rokem začala i meziškolní soutěž okrsku Úpice o pohár Grand Prix.
Úvodním závodem byla „Zátopkova desítka“, která se konala v úterý 5. října 2010 na nově
zrekonstruovaném atletickém oválu u ZŠ Úpice – Lány.
Za každou školu se do závodu zapojilo 40 sportovců. Každý z nich absolvoval jedno tzv.
lánské kolečko v délce 250ti metrů. Nejrychlejší bylo družstvo ze ZŠ a ZUŠ Rtyně v
Podkrkonoší, naši reprezentanti a reprezentantky obsadili po rozpačitém úvodu třetí místo.
Mrzí nás, že někteří vynikající sportovci odmítli reprezentovat a tudíž připravili celou štafetu
o lepší umístění, neboť rozdíl mezi družstvy na stupních vítězů nebyl veliký.
Pořadí škol:
1. ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
2. ZŠ Úpice – Lány
3. ZŠ Bratří Čapků Úpice
4. ZŠ Malé Svatoňovice
5. Gymnázium a SOŠ Úpice

6. říjen 2010: Start XII. ročníku florbalové ligy chlapců
O den později než jejich spolužačky vstoupily do nového ročníku florbalové ligy chlapecké
týmy. Do soutěže se zapsala čtyři mužstva.
Přihlášené týmy:
• FC STŘÍLÍME DO BRÁNY: Jakub Fejfar, Aleš Hübner, Martin Nývlt – C, Dominik
Švorčík, Jan Vacek – G
• LDN WYDLÁKOW: Viktor Kejzlar, Martin Kubiček, Filip Kunc – G, Zdeněk
Ledvina, Daniel Souček – C, Pavel Šrejber, Ladilav Záliš
• PEKELNÍ SATANI: Tomáš Balcar – G, Otakar Bárta, Jakub Dytrych, Vít Levinský,
Vojtěch Levinský – C, David Wajsar
• UMÍME KLIČKY A STŘÍLÍME TYČKY: Michal Drejsl – C, Tomáš Hrouda, Michal
Souček, Jan Soukup, Ladislav Soukup – G

6. říjen 2010: Běh do vrchu na Klůčku
Ve středu 6. října 2010 se nejlepší sportovci 1. stupně naší
školy zúčastnili „Běhu do vrchu na Klůčku“, který se konal
v Malých Svatoňovicích. Závody byly dobře připraveny,
proměnlivé počasí bez sluníčka neovlivnilo bojovnost našich
žáků, kteří se opravdu snažili. Klůček je pořádně velký
kopec a vyběhnout a udýchat ho vyžadovalo pořádné
sebezapření. Naši reprezentanti bojovali statečně a nakonec
obsadili 1. místo.
Celkové pořadí škol:
1. ZŠ Bratří Čapků Úpice
2. ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
3. ZŠ Úpice – Lány
4. ZŠ Malé Svatoňovice

8. říjen 2010: Zahájení V. ročníku školního turnaje v šipkách 301 SINGLE OUT
Poslední z celoročních sportovních soutěží, turnaj v šipkách, vstoupila do dalšího ročníku 8.
října 2010. Do klání se přihlásilo 32 žáků a žákyň.
Přihlášení žáci:
• Jakub Hájek, Dalibor Hirnšal, Jan Jareiš (všichni z V.A)
• Zdeněk Čudka, Jakub Dytrych, Marián Ferenc, Tadeáš Haase, Nikola Mlčáková,
Kamila Šlechtová (všichni z V.B)
• Tomáš Balcar, David Beier, Tomáš Šimek (všichni ze VII.A)
• Michaela Čudková, Daniel Dolejška, Viktor Kejzlar, Anna Kociánová, Martin
Kubiček, Karolína Kopecká, Denisa Nývltová, Nikola Pátrová, Tomáš Paťha,
Dominik Rychlík, Tereza Seidelová, Pavel Ševčík (všichni z VIII.A)
• Jakub Fejfar, Filip Kunc, Daniel Soural, Patrik Vlček (všichni z VIII.B)
• Lukáš Mjartan, Martin Nývlt, Michal Souček (všichni z IX.A)
• Filip Kuťka (IX.B)

8. říjen 2010: Drakiáda pro všechny
Krásné slunečné počasí provázelo účastníky tradiční
podzimní drakiády, která se konala v pátek 8. října 2010.
Více než 150 dětí se sešlo na louce za hvězdárnou, aby
vypustilo své dráčky. Vítr foukal, a tak
všichni draci bez problému vzlétli a
proháněli se po obloze. S pouštěním
pomáhali i maminky, tatínkové, babičky,
dědečkové a další příbuzní či známí.
Výbornou atmosféru nenarušila ani
divoká prasata, která znenadání vyběhla z kukuřice. Několik dráčků
nakonec zůstalo za plotem hvězdárny, ale i přesto všichni byli šťastni,
spokojeni a za odměnu si odnesli velkou odměnu.

9. říjen 2010: Výlet do Národního divadla
V sobotu 9. října 2010 se zájemci z naší školy v
doprovodu paní učitelky Šňůrové vydali na
tradiční výlet do Národního divadla v Praze. Před
začátkem divadelního představení nezapomněli
navštívit památky – Hradčany, Zámecké schody,
Karlův most, Malá Strana, Václavské náměstí,
staroměstský orloj dokonce i se svatbou přesně ve
12 hodin. Po obědě v Macdonaldu nastal čas
zamířit směrem k Národnímu divadlu. Hrála
klasické představení – „Naši furianti“ od
Ladislava Stroupežnického. Skvělé obsazení,
např. Miroslav Donutil, Jiří Štěpnička, Igor Bareš,
Václav Postránecký, David Prachař a mnoho
dalších známých tváří, vyvolalo v dětech upřímné
nadšení. O přestávce se ještě stihly jít podívat na
lunety, které navrhl a namaloval Mikoláš Aleš, i
na vystavené základní kameny.

11. říjen 2010: Turnaj žáků 2. stupně ve stolním tenisu
Zajímavé výměny, souboj různých herních stylů a boj o
každý míček, to bylo k vidění při školním turnaji ve stolním
tenisu, který proběhl v pondělí 11. října 2010. Celkem se ho
zúčastnilo 12 hráčů včetně tří učitelů. A nutno dodat, že žáci
své učitele velmi nešetřili, nejlepší z nich, Filip Kuťka z
IX.B, prohrál až ve finále. V turnaji se prosadili i mladí
hráči. Skvěle zahrál hlavně Ladislav Záliš ze VII.A, který v
souboji o 5. místo porazil Lukáše Hilsche z IX.A. Tím si
zajistil mezi žáky celkové druhé místo. Turnaj se hrál ve
třech skupinách, z nichž 8 nejlepších postoupilo do závěrečných vyřazovacích bojů.

12. říjen 2010: Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou
Jak dopadne maličký Vojta, který neposlechne strýčka, vydá se sám do
města a nakonec se ztratí? Co Ema, která utekla z domu pro opuštěné děti a
toulá se městem? Jaká dobrodružství prožije ona? Aby se naši žáčci
dozvěděli odpovědi na tyto otázky, museli by si přečíst knížky „Jak se
Vojta ztratil“ a „Ema a kouzelná kniha“ od spisovatelky Petry Braunové.
Žáci II.A, III.A a III.B jsou ale o něco
napřed. V úterý 12. října 2010 vyrazili do
Městské knihovny v Úpici, aby se osobně
s paní Braunovou setkali a poslechli si
poutavé ukázky z těchto dvou knih. Paní spisovatelka děti
také seznámila s tím, co všechno se s knížkou děje od
okamžiku, kdy se „narodí“ u spisovatele v hlavě, až do
doby, kdy se dostane do ruky nám, nedočkavým čtenářům.

10. říjen 2010: Exkurze na Městský úřad v Úpici
V rámci tématu „Naše Město“ se třída IV.A
vypravila na exkurzi na Městský úřad v Úpici.
Zde se dětí velmi ochotně ujala paní Jana Srnová
– matrikářka obce. Ukázala jim sídla jednotlivých
odborů a vysvětlila, jaké záležitosti a problémy
občanů se tam řeší. Žáci nahlédli i do matriční
knihy a Adélka Riedlová našla datum svatby
svých rodičů v knize sňatků. Nejvíce se dětem
líbila obřadní síň. Obdivovaly obrazy Julie
Wintrové-Mezerové, obraz staré Úpice z roku 1911, květinovou výzdobu a prapor Úpice.
Dále jsme si prohlédly zasedací místnost a kancelář paní starostky. Ve své kanceláři je mile
přivítal místostarosta pan Robert Hager. Děti dostaly i dárky – pohledy Úpice a bloček
„pamatováček“.

13. říjen 2010: Šesťáci na hvězdárně
Co to je koróna, sluneční erupce nebo protuberance. Nejen
tyto zajímavé informace o Slunci získali žáci VI.A při
návštěvě Hvězdárny v Úpici. Mimo jiné se také dozvěděli,
že na Europě, což je měsíc planety Jupiter, by se mohly
vyskytovat živé organismy. Exkurze se uskutečnila v rámci
předmětu zeměpis. Na závěr návštěvy si pak děti v kopuli
hvězdárny prohlédly ještě velký dalekohled, kterým se
pozoruje Slunce i jiná tělesa Sluneční soustavy.

19. říjen 2010: Páťáci v trutnovském UFFU
Ještě voněl novotou, když se V.A rozjela navštívit prosklený kulturní stánek města Trutnova.
Aby byl jejich zážitek dokonalý, rozhodli se absolvovat hned dvě akce najednou. Veselou
nauku klauníka Notíka v podání divadla Cylindr Praha a půvabnou výstavu obrázků, skic,
fotografií a dekorací bratří Formanů. Sladkou tečkou za jejich multikulturním zážitkem byl
dortík v noblesní divadelní kavárně Kaffé Horn.

20. říjen 2010: Strašidláci z dýní – tvořivá dílna rodičů s dětmi
Dýně se dají využít všelijak. Zcela jistě v kuchyni, avšak
kolem Halloweenu dýně slouží i jinak. Stávají se z nich
„Jack-O-Lanterns“ – dnes už všem známé vyřezávané
dýňové svítilny. Ve středeční podvečer 20. října 2010 se
školní jídelna zaplnila dětmi dychtícími vyrobit si právě
takového svítícího dýňového strašidláka. Na jejich šikovné
ruce čekalo několik desítek dýní nejrůznějších velikostí a
tvarů. Pro všechny případy byli v záloze připraveni rodiče
nebo babičky a dědové, to když nějaká dýně byla moc
"tvrdohlavá". Strašidláky děti vytvářely nejen vydlabáváním a
prořezáváním, ale i zdobením dýní různými přírodninami. Menší
návštěvníci určitě ocenili i možnost vyrobit si veselou dýni z
barevného papíru. Všichni si odnesli na památku na tvořivou
dílnu upomínkovou omalovánku s Garfieldem a dýní.
Ke zdařilému průběhu odpoledne přispěli jak ochotní zahrádkáři,
kteří nás v dostatečné míře zásobili svými výpěstky, tak i naši
"parlamenťáci" z druhého stupně. Moc se nám líbil jejich přístup
k mladším kamarádům i pomoc při organizaci celé akce.
22. až 23. říjen 2010: Víkendovka "Fantastická cesta nejen prstem po mapě Ameriky"
Nemusíte mít peníze, abyste poznávali exotické kraje. O tom se přesvědčilo dvacet účastníků
víkendovky, která je zavedla na území Ameriky. Při cestách po USA, Mexiku, Brazílii, Peru a
Jamajce se dozvěděli nejen základní informace o těchto státech, ale především to
nejzajímavější, co se o nich dá vyhledat. Prezentace na interaktivní tabuli střídaly práce ve
skupinkách a na internetu. Vše pak bylo doprovázeno turnaji a sportovními soutěžemi.
Nejdelší časový úsek byl věnován tradičním americkým sportům – basketbalu a fotbalu.
Soupeření však proběhlo i v některých dalších disciplínách. I hod medicinbalem, běh do
schodů, podlézání laťky, stezka odvahy či vybíjená tak přispěly ke zdárnému průběhu celé
akce.
27. říjen 2010: Prázdninový florbal
Mělo jich být 12 a měli
vytvořit tři družstva. Přišlo
jich však pouze devět.
Turnaj smíšených družstev
se tak nekonal. Tato
skutečnost však nebránila v
tom, uskutečnit alespoň
pořádný zápas. Příchozí se
tedy rozdělili do dvou
družstev a utkání mohlo začít. Po celých 100 minut bylo velmi vyrovnané. Chvíli vedli
oranžoví, pak zase modří. Výsledné skóre se zastavilo na stavu 18 : 18, když oranžoví
vyrovnali cca 10 sekund před uplynutím hrací doby.
Výsledek však nebyl až tak důležitý. Šlo především o to, si pořádně zahrát, zase se ve florbalu
o kousek zlepšit a především duchaplně strávit prázdninové dopoledne.

LISTOPAD

1. listopad 2010: Slavnostní otevření "Oranžové učebny"
V pondělí 1. listopadu 2010 se uskutečnilo, po dlouhém a
namáhavém pracovním procesu, slavnostní otevření
„Oranžové učebny“. Proč oranžové? Protože hlavním a
jediným sponzorem byla firma ČEZ.
Úvodní slovo pronesl pan ředitel Martin Zakouřil. Na něj
navázala paní učitelka Věra Nývltová, která vypracovala
projekt a vše organizovala, od soutěžního hlasování po
samotnou vlastní realizaci
rekonstrukce
této
multimediální učebny. V rámci dotace byl do učebny
pořízen televizor s DVD přehrávačem a videem, nový
počítač s multifunkční tiskárnou a keramická tabule.
Největší chloubou je však interaktivní tabule, na které svojí
prezentací ukázali žáci IX.A – Michal Souček a Nikola
Valentová, jaké jsou možnosti využití této učební pomůcky.
Doufáme, že bude „Oranžová učebna“ dobrou a zábavnou
pomůckou při hodinách mnoha předmětů.

2. listopad 2010: Okrskové kolo v halové kopané
Druhý listopadový den se v Malých Svatoňovicích konalo
okrskové kolo v halové kopané. Dopoledne hráli starší žáci.
Turnaj zahájili s mužstvem ZŠ Úpice – Lány, kde vlastní
chybou pouze remizovali 1 : 1. Ostatní zápasy v celku bez
problémů vyhráli. Chlapci odehráli celý turnaj s příkladnou
herní disciplínou. Mimo to se Lukáš Malínský stal se 6
brankami
vstřelenými
nejlepším střelcem turnaje.
Odpoledne
nastoupili
chlapci mladší, kterým se na začátku turnaje vůbec nedařilo.
Prohráli jak s Lány, tak i se Rtyní. Ve třetím zápasu se jim
konečně podařilo zvítězit, porazili úpické gymnázium.
Poslední zápas byl vskutku dramatický. Věděli, že pokud
chtějí obsadit 2. místo, musí vyhrát o dva góly. To se
chlapcům asi minutu před koncem podařilo.

3. listopad 2010: Okrskové kolo ve florbalu
Ve středu 3. listopadu 2010 se ve Rtyni v Podkrkonoší konal
turnaj ve florbalu starších chlapců našeho okrsku. První
zápas našeho mužstva proti domácím byl smolný. Vyrobilo
jednu chybu, která znamenala gól v naší síti a tím i ztrátu
bodů, které nakonec chyběly k celkovému vítězství. Další
zápas s Malými Svatoňovicemi odehráli chlapci s větší
pozorností a zvítězili 5 : 0. V utkání s Gymnáziem a SOŠ
Úpice taktéž měli více ze hry a výhrou 4 : 0 potvrdili
markantní rozdíl v pojetí hry. Poslední zápas byl vlastně
utkáním o 2. místo. Vítězstvím 2 : 1 nad ZŠ Úpice – Lány jej naši reprezentanti nakonec
vybojovali. Děkujeme chlapcům za bojovnost a chuť po vítězství.

Naše sestava:
• Michal Drejsl, Jakub Fejfar, Filip Kunc, Lukáš Malínský, Lukáš Mjartan, Martin
Nývlt, Dominik Rychlík, Pavel Sodomka, Daniel Souček, Jan Soukup, Ladislav
Soukup, Jan Vacek
V ten samý den se konala i soutěž dívek. S poměrně úzkým
kádrem hráček vstoupil náš tým do turnaje zápasem s
domácími favoritkami. Proti dívkám, z nich některé hrají
florbal závodně, se naše reprezentace dost dlouho držela.
Ještě výsledek po poločase (1 : 2 v náš neprospěch) byl
velmi přijatelný. Hráčky ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
však po změně stran zužitkovaly další dvě šance a naše
dívky tak s nimi prohrály 1 : 4. Následoval zápas proti
Gymnáziu a SOŠ Úpice. Před začátkem zápasu se naše
dívky hecovaly, povzbuzovaly. V šatně panovala bojovná nálada. Slibovalo to velký boj, ale
zápas se prostě nepovedl, vysoká prohra 0 : 6 dost mrzela. Jako třetí v pořadí přišlo na řadu
„velké derby“. Proti reprezentaci ZŠ Úpice – Lány naše dívky zvítězily 2 : 1. Závěrečné
utkání s Malými Svatoňovicemi však do vítězného konce nedotáhly a prohra v tomto zápase
mrzela o to víc, že vítězství by pro naše reprezentantky znamenalo celkové 2. místo.
Naše sestava:
• Michaela Čudková, Sára Gottsteinová, Veronika Hofmanová, Denisa Nývltová,
Tereza Seidelová, Michaela Ševcová, Nikola Valentová

4. listopad 2010: 1. kolo futsalové ligy
Čtvrtek 4. listopadu 2010 byl už třetím dnem sportovních
turnajů v řadě. Tentokrát se jednalo o futsalovou ligu, jejíž
1. kolo se konalo v naší tělocvičně. V jeho rámci se střetly
výběry žáků 8. – 9. ročníku ze ZŠ Červený Kostelec, ZŠ
Úpice – Lány a ZŠ Bratří Čapků Úpice.
V prvním zápasu se střetla mužstva z Červeného Kostelce a
Lán. Červený Kostelec nakonec po poločasu 2 : 2 zvítězil 4 :
2. Proti vítězům nastoupilo ve druhém kole naše mužstvo.
Průběh zápasu byl jako na houpačce. Nejprve naši
reprezentanti vedli 1 : 0, pak prohrávali 1 : 2, aby nakonec doslova vydřeli výhru 3 : 2.
Poslední zápas se ZŠ Úpice – Lány již dopadl celkem jednoznačně pro náš tým. Zvítězil
přesvědčivě 6 : 3.
Naši školu reprezentovali:
• Jakub Fejfar, Filip Ferenc, Martin Kubiček, Lukáš Laštůvka, Zdeněk Ledvina, Lukáš
Malínský, Martin Nývlt, Tomáš Paťha, Dominik Rychlík, Pavel Sodomka, Daniel
Souček, Jan Soukup, Jan Vacek

4. listopad 2010: Schůzka s rodiči žáků 9. tříd ohledně volby povolání
Rodiče žáků IX.A a IX.B se ve čtvrtek 4. listopadu 2010 sešli ve školní jídelně s výchovnou
poradkyní paní učitelkou Báčovou a třídními učitelkami Paulusovou a Kafkovou, aby si
vyslechli důležité informace o všem, co se týká volby budoucího povolání jejich dětí.
Dozvěděli se, kde hledat informace a rady, důležité termíny burz škol i odevzdávání
přihlášek, vše o vyplňování a doručování přihlášek, zápisových lístcích a dostali také řadu
materiálů.

6. listopad 2010: Exkurze VI.A do Letohradu
V úterý 6. listopadu 2010 vyjeli žáci VI.A na exkurzi do
Muzea řemesel v Letohradu. Vzhledem k tomu, že se naší
škole podařilo získat finanční dotaci na dopravu, platili
pouze vstupy do expozic. Nejprve navštívili výrobu
netradičního nábytku, kde
jsme byli seznámeni s
postupem
výroby
od
nařezaných prken až po
finální výrobek. Potom
pokračovali návštěvou samotného Muzea řemesel. Jeho
expozice jsou velmi rozsáhlé, je zde obsaženo mnoho
řemeslných oborů a projít s plnou pozorností všechna tři
patra stálo naše výletníky nemalé úsilí.
8. a 11. listopad 2010: Pedagogická rada a rodičovské schůzky
V pondělí 8. listopadu 2010 hodnotili pedagogové prospěch a chování žáků za první čtvrtletí
školního roku 2010/2011. Ve čtvrtek se pak informací o dění ve škole dostalo i rodičům.
Třídní schůzky probíhaly na 1. stupni od 15, na druhém stupni od 16 hodin, zde opět formou
konzultací.
8. listopad 2010: Exkurze do elektrárny a pivovaru v Trutnově
Dne 8. listopadu 2010 podnikli žáci devátých tříd exkurzi na
půdu společnosti ČEZ a.s. – do elektrárny v Trutnově –
Poříčí. Dozvěděli se spoustu informací o této uhelné
elektrárně, o její historii i o principu jejího fungování. Ze
všeho nejdříve však každý v rámci bezpečnosti dostal
ochrannou helmu a pak již následovala prohlídka celého
areálu – žáci si prohlédli skladovací prostory pro paliva
(uhlí, dřevěné štěpky…), kotle, turbínu s generátorem,
chladící věž i komíny. Prohlídku ukončili v místnosti, kde se
celý proces výroby elektrické energie sleduje a kontroluje na monitorech.
Poté se naši deváťáci přesunuli o několik kilometrů dále, do pivovaru Krakonoš a.s. Zde
navštívili sladovnu, varnu i stáčírnu piva do lahví. Všichni účastníci se shodli, že se dozvěděli
spoustu nových informací, o kterých dosud nevěděli.
9. listopad 2010: Energie – projekt 9. tříd
Hned následující den navázali deváťáci na exkurzi celodenním projektem „Energie“. Tuto
oblast lidského vědění prozkoumali z hlediska fyzikálního, zeměpisného, přírodopisného i
dějepisného. Završením dvoudenního programu pak byla samostatná práce, jejíž téma si žáci
mohli vybrat.
12. listopad 2010: Ostrov snů – projekt 7. tříd
Písečná pláž, kokosové palmy, čisté moře a pestrobarevné
rybičky. Tak si představuje většina žáků svůj vysněný
ostrov. Projekt na toto téma proběhl již tradičně v 7. ročníku.
Podílely se na něm předměty český jazyk, zeměpis,
přírodopis, informatika a výtvarná výchova, kde žáci své
představy vyjadřovali kresbou. Z projektu nakonec
odcházeli s tím, že ve světě sice takové ostrovy existují, ale

běžnému člověku se jeho návštěva splní pouze výjimečně. Pro většinu z nás tak zůstávají
takové ostrovy pouze snem.
15. až 19. listopad 2010: Projekt "Pohádka"
Týden od 15. do 19. listopadu 2010 byl v I.A ve znamení
pohádek – prvňáčci totiž prožili projektový týden na toto
téma. A tak je ve všech výukových předmětech pohádka
provázela. Nejvíce se věnovali knížce bratří Čapků
„Povídání o pejskovi a kočičce“, která je naší škole tak
blízká. Určitě není nikdo, kdo by neznal příběh o tom, jak
pejsek s kočičkou pekli dort. A jeden takový si žáčci upekli
i na naší školní tabuli, jenže byl smutný, bez barviček, a tak
děti za každý splněný úkol část dortu vybarvily. Poslední
den se tak na ně z tabule smál krásný barevný dort. Za odměnu děti od paní učitelky
Řehákové dostaly pozvání na loutkové divadlo, ale ne tak ledajaké, navštívily totiž úpické
loutkáře a jejich zákulisí, kde se pravidelně schází a připravují pro pohádky. Děti se zde
mohly osobně pozdravit s kašpárkem, vodníkem, vílami a dokonce i čerty, vyzkoušely si, jak
se takové loutky vodí a zhlédly i krátkou pohádku.
16. listopad 2010: Víte, co je extrémismus?
Většina lidí tuší, ale nedokáže přesně odpovědět. Jiné by to
nebylo ani u našich žáků. Proto se paní učitelka Nývltová
rozhodla v rámci preventivní činnosti pozvat na naši školu
odborného lektora. A Bc. David Lebeda se skutečně
osvědčil. Při jeho přednášce žáci 9. ročníku ani „nedutali“.
Hltali
informace
o
ultrapravici a anarchistech
stejně pozorně jako o
scientologii či problémech
na fotbalových stadionech. Když to navíc lektor zpestřil
spoustou materiálů, prezentací a policejních záběrů, nezbylo,
než konstatovat, že program o extremismu v jeho podání
neměl chybu. Uznali to i samotní žáci. Podobný program
proběhl v odpoledních hodinách i pro veřejnost. Škoda jen,
že nebyl nenavštíven v hojnější míře.
16. listopad 2010: Odpolední bruslení na trutnovském zimním stadionu
Dlouhý skluz a ladný pohyb. To předváděli nejlepší
bruslaři. V úterý 16. listopadu 2010 totiž vyrazili na zimní
stadion v Trutnově. Přes 40 žáků 1. – 6. tříd zde
předvádělo své bruslařské schopnosti. K vidění zde bylo
několik vláčků, ale i pokusů o piruety nebo holubičky.
Někteří začátečníci měli sice mnohdy problém udržet se
na bruslích, ale v tom jim ochotně pomáhaly paní
učitelky. A případné pády brali s humorem a těžkou hlavu
si z nich rozhodně nedělali.
Opět nechyběla soutěž o nejrychlejšího bruslaře. Dovednostní slalom nejrychleji „prolétli“
shodným časem 14,6 sekund Lukáš Aman a Martin Lacko (oba VI.A). Děvčata rozhodně za
chlapci nezůstávala pozadu. Vždyť nejrychlejší dívka, Barbora Šrůtková z V.B, zaostala za

těmito chlapci o necelou sekundu. A Eliška Mesnerová ze II. A porazila ve své kategorii
všechny chlapce.

19. listopad 2010: Projekt "Krkonoše"
Naše nejvyšší pohoří bylo projektové téma, kterému se v
pátek 19. listopadu 2010 věnovali žáci 8. ročníku. A je třeba
říci, že jednotlivé předměty pojaly tuto oblast z různých
pohledů. V přírodopisu například žáci řešili křížovku s
pojmy, které se samozřejmě týkaly převážně místní fauny a
flóry. Nechyběl krátký film, který jsme získali od KRNAPu.
Znalosti a orientaci práce s mapou Krkonoš museli pak
prokázat žáci v zeměpisu. V hodině dějepisu se nejprve
pracovalo na stanovištích, kde žáci plnili úkoly z pracovního
listu. Pracovali s různými texty a obrázky. Ve druhé části hodiny ve dvojicích na základě
zjištěných informací buď porovnávali život v Krkonoších v 19. a na počátku 20. stol., anebo
psali krátkou reportáž z fiktivního pobytu v našich nejvyšších horách v tomto období.
Aktivity v rámci tohoto projektu byly velmi různorodé a žáci si z nich odnesli spoustu nových
a zajímavých informací o Krkonoších.

22. až 26. listopad 2010: Projekt II.A „Člověk a rodina“
V listopadu proběhl projekt
rovněž ve II.A, zde na
téma „Moje rodina“. Jak
již bývá zvykem, druháci v
rámci projektového týdne
představují
členy
své
rodiny i domácí mazlíčky,
povídají si o příbuzenských
vztazích, prohlížejí si své
rodinné fotografie a vyprávějí o svých blízkých.

22. listopad 2010: Školní kolo astronomické olympiády
Vysoká účast, velmi soutěživá nálada a těsné výsledky se staly charakteristikou školního kola
Astronomické olympiády v kategorii E-F (pro 8. až 9. ročník). Zúčastnilo se 15 soutěžících.
Žáci s pomocí odborné literatury, časopisů a internetu řešili několik úloh formou kvizu,
doplňování, odůvodňování a znázorňování.
Výsledky byly skutečně velmi těsné. Na prvním místě (30
bodů) se umístil Petr Čapek (IX.A), na druhém (29 bodů)
Michal Souček (IX.A). O třetí místo (28 bodů) se dělí Sára
Gottsteinová (VIII.B) a Michal Drejsl (IX.A). K postupu do
dalšího kola je potřebné získat minimálně 15 bodů. Třináct
žáků (rekordní počet) tuto hranici prolomilo a postoupilo do
korespondenčního kola Astronomické olympiády, které
bude zahájeno v lednu.

25. listopad 2010: Školní kolo astronomické olympiády
Ve čtvrtek 25. listopadu 2010 se na naší škole opět
soutěžilo. Tentokrát ve školním kole astronomické
olympiády kategorie G-H (pro 6. až 7. ročník) bojovalo 13
žáků. Jejich úkolem bylo odpovědět na kvizové otázky,
rozhodnout o pravdivosti nebo nepravdivosti tvrzení, určit
kolik „let“ by bylo Honzovi, kdyby se narodil na jiné
planetě, rozpoznat objekty na obrázcích (souhvězdí
Orion…) a vyřešit doplňovačku. Na prvním místě se umístil
s 26 body Radim Kejzlar (VII.A). Těší nás, že se do soutěže
přihlásili i dva chlapci z pátých tříd. Naši nejmladší hvězdáři se „ve hvězdách“ opravdu
vyznají. Vít Levínský (V.B) s 25 body skončil na výborném druhém místě a Aleš Holman s
19 body (V.A) na místě třetím. I ostatní si však vedli dobře. Osm žáků postupuje do
korespondenčního kola.
25. listopad 2010: Projekt "Cesta do pravěku"
Středa 24. listopadu 2010 patřila v VI.A projektu „Cesta do
pravěku“, který jsme pro žáky šestého ročníku zorganizovali
již popáté. 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. Mimo jiné se například věnovali
vyhledávání informací o pravěku na internetu či kreslili na
obrovský papír napodobeniny jeskynních maleb.
Součástí projektu byl i programu „Lovci mamutů aneb Co pan Štorch ještě nevěděl“, se
kterým k nám přijel pan Daniel Richter z dohalické
společnosti Dějeprava.
Svoji poutavou přednášku
doplňoval obrazovými ukázkami a především replikami
nejrůznějších předmětů z doby lovců mamutů. 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.

26. listopad 2010: Návštěva adventního koncertu
Atmosféru blížících se vánočních svátků pomohl navodit adventní koncert ZUŠ Anny Marie
Buton, který navštívili jak žáci 1., tak děti ze 2. stupně. Shlédli vystoupení svých kamarádů a
připomněli si mj. několik vánočních koled.

27. listopad 2010: Blahovka cup 2010
Boj o každý míč, nádherné kombinace a výborná
individuální technika. Již V. ročník fotbalového turnaje
Blahova cup opět poskytl skvělou podívanou a fantastickou
atmosféru. Na Základní školu Bratří Čapků v Úpici se v
sobotu 27. listopadu 2010 sjelo 12 týmů. Kapitánem
každého manšaftu byl současný či bývalý žák, případně
zaměstnanec místní školy. To byla podmínka přijetí do
turnaje.
K hlavním favoritům turnaje opět patřily týmy APRIL BAR
„A“ a APRIL BAR „B“, které jsou již tradičně složené z hráčů místního fotbalového klubu
SK Sparta Úpice. Přestože oba týmy vyhrály své základní skupiny, ve vyřazovacích zápasech
už tak úspěšný nebyly. Neprosadil se ani loňský finalista OLD STARS, vedený ředitelem
školy Martinem Zakouřilem, kterého již ve čtvrtfinále přehrál rychlonohý i technicky vyspělý
tým GORON RYDERS.
Pohár pro vítěze nakonec zvedl nad hlavu kapitán týmu
POBŘEŽÍ SLONOVINY Bohumil Kafka. Přestože ze
základní skupiny mužstvo postoupilo až ze třetího místa, v
závěrečných bojích bylo suverénní a ve finále pak porazilo
tým FC SLAVOJ 4 : 2. Je třeba ještě říci, že právě výkon
týmu FC SLAVOJ, vedený Patrikem Břicháčkem, který byl
od začátku pasován za černého koně, patřil asi k největšímu
překvapení turnaje.

27. listopad 2010: S čerty nejsou žerty aneb karneval školní družiny
V sobotu 27. listopadu 2010 se v tělocvičně naší školy konal
tradiční karneval „S čerty nejsou žerty“. Čertíky a čerticemi
se to tu jen hemžilo (sešlo se jich na sedmdesát), na všechno
dohlížel osobně sám pan Lucifer. V první části
dvouhodinového programu prokázali všichni pekelníci svoji
šikovnost a obratnost – absolvovali Belzebubovu skluzavku,
čertovskou houpačku, trefovali se do pekelného kotle apod.
Odměnou jim vždy byla
malá sladkost. Druhá část
patřila soutěžím. Čertíci si tak mohli vyzkoušet přetahování
lanem, hru s obuškem nebo přenášení míčků. Úplný závěr
byl ve znamení diskotéky, kde se všichni pod vedením
šikovných pomocníků z vyšších ročníků a paní učitelek
vyřádili. Všichni odcházeli domů nadšení, usměvaví a se
spoustou sladkostí. Poděkování patří všem, kteří se na
karnevalu jakýmkoliv způsobem podíleli. Doufejme, že se
za rok sejdeme ve stejně hojném počtu.

29. listopad 2010: Setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči v libňatovské školce
Na pondělí 29. listopadu 2010 přijala paní učitelka Radka
Řeháková pozvání paní ředitelky Ivy Pichové z MŠ
Libňatov k besedě s rodiči budoucích prvňáčků. A co by to
bylo za povídání, kdyby u toho nebyly jejich děti, které se už
tolik do školy těší. A právě ony přišly na řadu jako první –
úspěšně poznávaly číslice, počítaly puntíky, roztleskávaly
slova na slabiky, určovaly písmenka na začátku slov,
vybarvovaly obrázky se zvířátky a dokonce jsme si i krásně
zazpívali vánoční koledy. Za splněné úkoly dostaly velkou
jedničku a tiskátko a samozřejmě nemohla chybět malá sladká odměna. Poté následovalo
povídání s rodiči o tom, co je důležité pro vstup jejich dětí do základní školy, co všechno je
bude čekat u zápisu.

PROSINEC

1. prosinec 2010: Den boje proti AIDS aneb Jak jsme prodávali červené stužky
Naše škola, konkrétně paní
učitelky
Nývltová
a
Paulusová a žáci VIII.B a
IX.A, se zapojila do
osvětové a informační
kampaně, která se konala
1. prosince 2010. V tento
den ve tří až čtyřčlenných
skupinách předávali naši
žáci zájemcům z Úpice a okolí informační materiály a odpovídali na jejich dotazy. Ruku v
ruce s tím nabízeli i červené stužky za 20 Kč, které jsou celosvětovým symbolem solidarity s
infikovanými virem HIV a důkazem toho, že si lidé nebezpečí AIDS a nutnost prevence
uvědomují. Vzhledem k velkým mrazům, které v tento den panovaly, po městě chodili asi jen
hodinu. I přesto stihli vybrat přes 2 000 Kč. Všem, kteří přispěli, ještě jednou děkujeme.
1. a 3. prosinec 2010: Deváťáci pekli cukroví
Adventní čas není provoněn jen větvičkami stromků,
kouřem svíček postupně zapalovaných na věncích, jablíčky
a punčem, ale i vánočním cukrovím. S několika žáky IX.A a
IX.B jsme tedy zůstali věrni tradici a během dvou odpolední
1. a 3. prosince 2010 provoněli naši zbrusu novou školní
kuchyňku máslem, rybízovou marmeládou, medem, skořicí,
hřebíčkem a badyánem. Ve středu naši
nejstarší pekli linecké koláčky, v pátek si
je zopakovali a navíc připravili i krásně
měkoučké medové perníčky. Výsledek dopadl na výbornou. Ukázalo se,
že i při práci v kuchyni rychle tráví a vlastnoručně připravené cukroví
chutná ze všech nejlépe, neboť nikdo nejen že nekritizoval jeho chuť, ale
mnozí si domů odnášeli balíčky se svými výtvory poloprázdné. Snad naši
mladí pekaři uplatní své zkušenosti i v domácích kuchyních a s pečením
cukroví pomohou svým rodičům a prarodičům.
3. prosinec 2010: Andělský den
Už od samého rána nakukovali žáci prvního stupně do
chodeb druhé budovy – vyhlíželi vzácnou návštěvu, měli
mezi ně přijít Mikuláš, andělé a čerti. Většině dětí se pak
rozbušila srdce nedočkavostí a možná i trochu strachem
hned, jak uslyšely za dveřmi řinčet řetězy. Když pak
nadpozemská delegace vešla do třídy, čerti začali spouštět
hrůzu, ale andělé jejich úmysly zarazili a rozdali dětem malé
sladkosti. Ti zlobivější si je však museli zasloužit. A tak byl
Mikuláš i jeho doprovod svědkem roztodivných představení.
Střídaly se básničky s písničkami, „lumpíci“ přeskakovali čertovské metly a k vidění bylo
dokonce i odříkání vyjmenovaných slov. Největší překvapení však na ně čekalo v V.A. Zdejší
děvčata si nacvičila taneční vystoupení s mikulášskými a čertovskými motivy. Mikuláše i
všechny okolo to muselo přinejmenším zahřát u srdíčka.
Andělský den očima žačky 4. třídy Kamilky Kuldové:
První hodinu jsme se my holky seřadily a šly si ještě naposledy vyzkoušet taneček, než
přijdou čerti. Kluci mezi tím stříhali ozdoby na papírový stromeček. Ten jsme pak nalepili na

dveře od naší třídy. Když zazvonilo na druhou hodinu,
všichni napjatě čekali ve svých třídách, až uslyší čerta,
Mikuláše a anděla. A za chvilinku už byl slyšet jekot a
zvoneček. Někdo dokonce začal brečet. Potom jsme se
všichni seřadili a šli ke družině. Tam přišlo 6 čertů, 3 andělé
a 1 Mikuláš. Čerti hned chtěli, aby vystoupili všichni, kdo
zlobili. Rozhodně jich nebylo málo. Čerti nás pošpinili a my
holky jsme začaly tancovat taneček, který jsme si nacvičily
na aerobiku. Kluci nám k tomu zpívali Mikuláši, Mikuláši.
Potom jsme všichni skákali přes metlu a vidle. Kdo skočil, dostal vánoční kalendář od anděla.
Nakonec jsme chtěli zarecitovat básničku, ale čerti se mezi nás nahrnuli a my jsme zapomněli
slova. Ale jinak to byla sranda.

3. prosinec 2010: Setkání pod vánočním stromem
V pátek 3. prosince 2010 se jako každoročně na našem
náměstí rozsvítil vánoční strom. Slavnost zahájily
slavnostní fanfáry, poté promluvil pan starosta 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 Tereza
Jareišová. Malí zpěváčci svým vystoupením navodili tu
správnou vánoční atmosféru. Všechny děti dostaly na
zahřátí horký čaj a pytlík plný sladkostí.

6. a 7. prosinec 2010: Soutěž žáků "O nejzdatnějšího anglického čtenáře"
Ve dnech 6. až 7. prosince proběhla na naší škole soutěž v anglickém čtení. Soutěžilo se ve
dvou disciplínách – ve čtení na rychlost (jak rychle dokážeš přečíst řádek čísel, barev...) a v
množství slov přečtených za 1 minutu. Klání probíhalo ve čtyřech kategoriích – podle
ročníků. Titul nejlepšího čtenáře I. stupně si vybojovala Veronika Davidová z V. B, která
řádek čísel pokořila v čase 8,58 sekundy. Avšak v celkovém hodnocení se nejzdatnější
anglickou čtenářkou stala Tereza Seidelová z VIII. A, která zdolala řádek čísel v čase 7,85
sekundy.

8. prosinec 2010: Vánoční tvořeníčko – dílna rodičů s dětmi
Ve středu 8. prosince 2010 jsme se opět po roce sešli v naší školní jídelně. Konalo se tam v
pořadí již druhé vánoční tvořeníčko. Svým účastníkům nabídlo osm pracovních stanovišť, kde
si všichni mohli vyzkoušet svou šikovnost a vyrobit si nějakou vánoční drobnost.
Každý si rád vytvořil vánoční přáníčko či si složil papírového andělíčka. Vedle to vonělo
perníčky – ozdobit si alespoň jeden neodolal snad nikdo. Na dalších stanovištích děti vyráběly
svícínek na čajovou svíčku, polepovaly bílé koule, vytvářely ozdůbky na stromeček ze sádry a
z korálků. Všichni si mohli vyrobit lodičky ze skořápek od ořechů a poslat je na vodu tak,
jako se to dělává na Štědrý den.
Atmosféru dotvářela vánoční hudba a koledy. Čas utekl jako voda a poslední tvořivci s náručí
plnou výrobků opouštěli jídelnu až v 18 hodin. Letošní vánoční dílna potvrdila, že se tato akce
stává na naší škole milou tradicí, na kterou se před Vánocemi všichni těší.

8. prosinec 2010: Školní kolo dějepisné olympiády
Dějepisná olympiáda pro školní rok 2010/2011 proběhla
letos s mírným zpožděním – dopídit se zadání školního kola
totiž nebylo vůbec snadné. Nakonec se však podařilo a
zájemci o historii si mohli prověřit své vědomosti o tématu
„Ve zdraví i v nemoci (Od šamana po penicilin)“. Naši
soutěžící řešili např. úkoly týkající se keltských druidů,
egyptské mumifikace, řecké hygieny a lékařství, čínské
akupunktury i indické jógy, pátrali po původu Hippokratovy
přísahy, připomněli si osudy sv. Anežky České, lékaře Jana
Jessenia a Karla Havlíčka Borovského, odhalovali neduhy českých panovníků i jména
významných vědců spjatých s medicínou, zabrousili i do genetiky a dějin Sokola.
Mezi 21 účastníky nejlépe obstáli Vojtěch Levinský ze VII.A, Tereza Seidelová z VIII.A a
David Suchánek ze VI.A, kteří byli odměněni plusovými body a drobnými věcnými cenami.
Dalším v pořadí se dostalo odměny v rámci předmětu dějepis.

12 a 13. prosinec 2010: Pokračování futsalové ligy
Ve čtvrtek 12. prosince 2010 odjeli naši reprezentanti do
Hradce Králové na turnaj 2. kola futsalové ligy starších žáků
oslabeni o dva členy základní sestavy. Všichni chlapci
zaslouží pochvalu, že se nechali uklidnit a nedošlo tak ke
zbytečným šarvátkám, neboť soupeři předvedli několik
likvidačních zákroků, kterými čtyři z našich reprezentantů
zranili. Za předvedený výkon zaslouží pochvalu především
Ladislav Soukup, který podal výborný výkon v brance, a
Martin Nývlt s Lukášem Malínským. Všichni ostatní si
zaslouží pochvalu za snahu a disciplínu.
Následující den odjeli na 2. kolo futsalové ligy i mladší žáci. Pořadatelem byla tentokrát ZŠ
Komenského Trutnov. První zápas se ZŠ Vrchlabí (sportovní škola) byl velice vyrovnaný.
Nakonec jej naši hoši prohráli po nešťastném gólu 0 : 1. Do druhého zápasu nastoupili proti
domácím s odhodláním, uhrát co nejlepší výsledek. Na chlapcích byla vidět únava z
předešlého zápasu, přesto dělali, co mohli. Měli několik šancí, ale nepřesná střelba a tyče
branky jim znemožnili skórovat. Po dvou obdržených brankách kluci zápas již vypustili a
prohráli jej 0 : 7.
14. prosinec 2010: Vánoční vysílání "Účka" moderuje Veronika Davidová
Od června 2009 je Veronika Davidová z V.B redaktorkou
Televize JS a můžete ji tak vidět v rámci reportáží
především z akcí naší školy. A právě jí se dostalo cti uvádět
vánoční studio na regionálním televizním kanálu Účko. V
úterý 14. prosince 2010 proběhlo mnohahodinové natáčení
studiových vstupů. Verča moderovala, vyptávala se a
dokonce hrála i na piano. I přesto, že její texty obsahovaly
více než 100 vět, zvládla vše na jedničku.

15. prosinec 2010: Naše škola zvítězila ve sběrové soutěži úpických škol
Díky našim pilným žákům se nám podařilo ovládnout soutěž ve sběru papíru i soutěž ve sběru
tetrapaků. Cílová prémie ve výši 5 000 Kč tak putuje do naší školní pokladny.

počet
žáků

sběr papíru
celkem
na
1
žáka
17 578 kg 64,63 kg
16 510 kg 60,04 kg
990 kg
29,12 kg

272
ZŠ BČ
275
ZŠ ÚL
34
SPEC.
ŠK.
231
2 390 kg 10,35 kg
GYMN.
Vysvětlivky:
ZŠ BČ
- Základní škola Bratří Čapků
ZŠ ÚL
- Základní škola Úpice – Lány
SPEC. ŠK. - Speciální škola Úpice
GYMN.
- Gymnázium a SOŠ Úpice

1.
2.
3.

sběr tetrapaků
celkem
na
1
žáka
180 kg
0,66 kg
177 kg
0,64 kg
18 kg
0,53 kg

4.

130 kg

pořadí

0,56 kg

pořadí
1.
2.
4.
3.

Nejlepší sběrači:
1. Johanka Cachová (I.A), 444 ks
2. Renata Galuščáková (IV.A), 760 ks
3. Vojtěch Ott (III.B), 491 ks
4. Karolína Součková (III.A), 487 ks
5. Anna Skřivánková (III.A), 391 ks
6. Tomáš Vrána (V.A), 320 ks
7. Julie Térová (II.A), 281 ks
8. – 9. Daniela Maršíková (I.A), 280 ks
Jakub Skřivánek (IX.A), 280 ks
10. Leona Kubasová (I.A), 236 ks
11. Karolína Matysková (II.A), 220 ks
15. prosinec 2010: Okrskové kolo v halové kopané
S cílem obhájit loňské druhé místo odcestovali 15. prosince
2010 žáci 1. stupně na okrskové kolo v halové kopané do
Malých Svatoňovic. Nakonec naši chlapci na vysněnou metu
nedosáhli a získali pomyslný bronz. Všichni naši hráči bez
rozdílu podali svědomitý a snaživý výkon s maximálním
úsilím dosáhnout co nejlepšího výsledku.
BČ
BČ

ÚL

RT

MS

Body

Skóre

Pořadí

0:6

0:3

2:0

3

2:9

3

3:0

4:0

9

13 : 0

1

2:0

6

5:3

2

0

0:8

4

ÚL

6:0

RT

3:0

0:3

MS

0:2

0:4

0:2

Vysvětlivky:
BČ – ZŠ Bratří Čapků Úpice
RT – ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
MS – ZŠ Malé Svatoňovice
ÚL – ZŠ Úpice – Lány
Sestava našich žáků:
• Jakub Dytrych, Marián Ferenc, Jakub Hron, Jakub Kábele, Martin Kroužel, Vojtěch
Kubec, Vít Levinský, David Nývlt, Tomáš Reichert, Petr Rychlík, Matěj Vocel

16. prosinec 2010: Celoškolní projekt Já, ty, my, oni
Ve čtvrtek 16. prosince 2010 se naši žáci opět vydali na
pouť, v rámci které se rozdělili dle svého věku a plnili úkoly
v rámci takzvaných průřezových témat. Nejmladší školáci
tak prošli sebepoznáním a poznáním druhých. Páťáci až
sedmáci rozebrali Evropskou unii. Žáci osmého ročníku si
nanečisto vyzkoušeli komunální volby včetně předvolební
kampaně a deváťáci se vydali na cestu od diktatury k
demokracii. Celý den proběhl bez problému a doufáme, že
každému účastníkovi něco užitečného přinesl.
MYŠLENKY ZE ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU:
• „Když jsem viděl film Hitler, Stalin a já, říkal jsem si, jestli je tohle vůbec možné.“
(Lukáš Mjartan)
• „Nejhroznější byly záběry z koncentračních táborů, na kterých jsou mrtví lidé
poskládáni na hromadách a hlínou je zahrnuje velký bagr. (Kateřina Drahorádová)
• „Viděli jsme dokument, kterým nás provázela Heda Margoliová. Obdivuji ji. Prošla si
neuvěřitelným nebezpečím. Tuto situaci bych já sama nezvládla.“ (Nikola Valentová)
• „Co je to vlastně demokracie? To je vláda lidu. Menšina se podřizuje většině. Musí
být však zachovány občanské svobody a práva pro všechny.“ (Veronika Hofmanová)
• „V demokratické zemi chci žít. protože si myslím, že diktátorské režimy nejsou dobré,
ba jsou dokonce nelidské. Na demokracii se mi líbí, že mám mnoho práv. Můžu třeba
svobodně volit, mám svobodu slova a názoru. Dále se mi líbí, že je to vlastně vláda
lidu a ne vláda jedné osoby. Že máme možnost výběru z více politických stran,
můžeme cestovat a studovat na školách, které si sami vybereme.“ (Jakub Skřivánek)
UKÁZKY VOLEBNÍCH PROGRAMŮ ŽÁKŮ 8. ROČNÍKU
• Strana městského rozvoje (SMR)
- vyšší bezpečnost ve městě
- sportovní vyžití pro všechny věkové
kategorie
- zlepšení ovzduší ve městě
- vylepšení průmyslové zóny
- vybudování parkovišť
- vybudování klubu seniorů
• Slunce do měst (SM)
- rozvoj města (zajistit nová pracovní místa, opravit domy, lépe pečovat o parky
a zeleň)
- vybudovat kulturnější prostředí (postavit kulturní centrum, vylepšit náměstí)
- sport pro všechny (postavit sportovní centrum, zpřístupnit sport všem vrstvám
obyvatel
• Strana podpory obyčejných lidí (SPOL)
- rozvoj města (bezpečnost, čistota; budování dětských hřišť, opravy chodníků,
budov)
- výstavba sportovního a nákupního centra
- čerpání peněz z fondů EU
- podpora vzniku nových pracovních míst
- boj proti korupci
- podpora zkvalitnění výuky na školách
• Ochranářská strana (OS)

-

zázemí pro občany (nová pracovní místa, stavba nemocnice, ubytovna pro
bezdomovce)
kultura (klub pro seniory, obchodní domy, více parků)
sport (cyklotrasy i trasy pro kolečkové brusle)

17. prosinec 2010: Projekt IV.A "Lidové tradice, pranostiky!"
Celým rokem nás provázejí různé přírodní změny,
které jsou velmi často spojovány s lidovou
tvořivostí a vírou. V dnešní uspěchané době se
zapomíná na zvyky a tradice, které naše předky
provázely od pradávna. Rozhodli jsme se tento
nedostatek alespoň trochu napravit. Velice hezky
k tomu našim čtvrťákům posloužila kniha od
Dagmar Šottnerové Lidové tradice, ve které našli
informace a poznatky o svátcích, světcích,
pranostikách, zvycích a zvyklostech, jak je s sebou přináší celý rok – od Nového roku až po
Silvestra. Dětem se však nejvíce líbily básničky, říkadla, rozpočitadla, hádanky a různé hry.
17. prosinec 2010: Vánoční návštěva II.A a V.A v Domě s pečovatelskou službou
Naše životy i dny jsou poskládány z maličkostí, kterým
mnohdy nepřikládáme příliš velký význam. Dokonce je
někdy považujeme za fádní, či zbytečné. A to je škoda,
protože právě ony dávají našemu bytí smysl a řád. Mají
kouzelnou moc učinit nás šťastnými, pokud je dokážeme
vidět a radovat se z nich. Ať je to úsměv člověka, kterého
potkáme cestou do práce, vůně čerstvého dřeva nebo radost,
kterou jsme měli možnost udělat někomu druhému.
A právě ona radost učiněná skrze nás je hlavním smyslem
předvánočního vystoupení dětí ze třídy paní učitelky Hubálovské a paní učitelky Mikešové,
které se již pravidelně v tento krásný čas snaží potěšit naše seniory. Tentokrát se svým úsilím
na výrobě přáníček podílely i děti z jiných ročníků a hudebním doprovodem a nácvikem koled
také paní učitelka Řeháková.
Snad snaha předat tuto myšlenku dětem není zbytečná a jednou, až dorostou v mladé muže a
ženy, mají své srdce byť na levém, ale na pravém místě.
17. prosinec 2010: Projekt III.A a III.B "Vánoční tradice"
V pátek 17. prosince 2010, poslední den před vánočními prázdninami, se třeťáčci ve třídě
sešli s vánoční náladou – čekal je projekt s názvem "Vánoční tradice". Ozdobený stromeček,
dárky pod ním a koledy atmosféru jenom podpořily. V 8 hodin se přesunuli do školní jídelny,
kde jim žáci z ostatních tříd prvního stupně připravili podívanou v podobě vánoční besídky.
Zpívali vánoční písně, říkali básničky a tančili. Také si všichni společně zazpívali koledy.
V 9 hodin už děti seděly ve třídě a vyprávěly si v kroužku o tom, jak kdo prožívá Štědrý den,
co večeří, jaké ovoce má na stole, jaké vánoční zvyky dělá. O tradičních vánočních zvycích si
nejprve všichni společně povídali, potom si některé z nich vyzkoušeli. Rozkrajovali jablka a
hledali v nich hvězdičku, posílali lodičky ze skořápek od ořechů, kapali vosk do vody,
pozorovali kouř ze sfouknuté svíčky, děvčata házela pantoflí. Během celého dne také všichni
ochutnávali cukroví. Nakonec nastal okamžik, na který se všechny děti těšily nejvíc –
rozdávání dárků.
17. prosinec 2010: Předvánoční návštěva trutnovského UFFA

Poslední předvánoční školní den byl pro páťáky náročný – hned ráno vystupovali ve škole na
vánoční besídce a v 11 hodin již sledovali představení o Starých pověstech českých v
trutnovském UFFU. Vystoupení bylo zajímavé, protože se jednalo o pražský komorní balet
Pavla Šmoka. Místa v divadle byla v předních řadách a tak si děti mohly vychutnat dění na
jevišti. Po představení navštívily v prostorách divadla výstavu Veroniky Bromové na téma
videoart. Na závěr ještě stihly proběhnout trutnovské adventní trhy a nakoupit drobné dárečky
a pochoutky.

LEDEN

5. leden 2011: Chemická olympiáda
Dne 5. ledna 2011 bylo ukončeno školní kolo Chemické
olympiády kategorie D. Součástí školního kola bylo řešení
šesti teoretických úloh a dvou úloh praktických. Úspěšnými
řešiteli se však stali pouze dva žáci – na 1. místě Michaela
Ševcová (IX.A) a na 2. místě Michal Souček (IX.A).
Blahopřejeme k postupu do okresního kola.

6. leden 2011: Na zápis přišlo 53 budoucích prvňáčků
Název zápisu „Hraješ si rád?“ již leccos napovídá. Děti
přicházely se svou oblíbenou hračkou v náručí a s ní pak
plnily i rozličné úkoly. Plyšáčci, panenky, autíčka a další tak
byly svědky zpívání, počítání, cvičení, poznávání zvířátek
nebo přednesu básničky. Po náročném programu musí
samozřejmě následovat odpočinek. Průvodci z řad čtvrťáků
a páťáků proto po absolvování všech stanovišť zavedli
budoucí prvňáčky i jejich doprovod do jídelny. Zde na ně
čekalo občerstvení, které mělo posloužit k načerpání dalších
sil. A kdo ještě nebyl unavený, mohl se projít po budově 2. stupně nebo si vyhrát na
interaktivní tabuli.
Děti odcházely spokojené a s úsměvem na tváři. Celkem 43 z nich nastoupí 1. září 2011 do
první třídy. Zbylých deset má odloženou školní docházku. Vzhledem k počtu budoucích
prvňáčků budou otevřeny dvě první třídy. Nastávající prvňáčci se v příštím školním roce
budou opět učit podle našeho školního vzdělávacího programu " Blahováček".

6. leden 2011: Beseda s předškoláky a jejich rodiči v suchovršické mateřské škole
Paní učitelka Radka Řeháková tentokrát přijala pozvání do Suchovršic, kam ve čtvrtek 6.
ledna 2011 zajela pracovat a hrát si s předškoláky a besedovat s jejich rodiči. I zde
předškoláci plnili nejrůznější úkoly s písmenky a čísly, povídali o zvířátkách a také si
společně s paní učitelkou zazpívali. Děti paní učitelka za jejich snažení odměnila sladkostí a
poté odpovídala na nejrůznější otázky jejich rodičů, týkající se nástupu do školy.

6. až 10. leden 2011: Zimní radovánky školní družiny
Ve většině rodin jsou dnes Vánoce
především ve znamení velkého množství
jídla a sledování pohádek v televizi.
Proto se paní vychovatelky ve školní
družině rozhodly, že první lednový týden
věnují pohybu na čerstvém vzduchu.
Každý den odpoledne vyrazily s dětmi
ven. Za hvězdárnou a v Milešovce
všichni hráli ve sněhu hry, stavěli různé
stavby ze sněhu nebo pekáčovali. Na kluzišti, které vzniklo na hřišti s umělým povrchem na
sídlišti Pod Skalkou, se vyřádili na bruslích. Kdo neměl brusle nebo bruslit nechtěl, mohl se
svézt na ledové skluzavce. Celý sportovní týden se vydařil. Může nás hřát pocit, že jsme hned
začátkem roku udělali něco pro své zdraví.

10. leden 2011: Soutěž v přeskocích švihadla
Stále slýcháváme, že dnešní děti vysedávají u počítače a
nesportují. O opaku nás přesvědčili naši žáci z prvního
stupně. Na soutěž v přeskakování švihadla jich totiž přišlo
59. A navíc výsledky většiny z nich byly velmi slušné.
Absolutním vítězem se stal trochu překvapivě David Vocel
ze III.B, který v limitu 30 sekund dokázal švihadlo přeskočit
hned 69krát. Z dívek se nejlepším výkonem 65 přeskoků
mohou pyšnit Michaela Hájková (III.B) a Simona Knížová
(IV.A).

11. leden 2011: Soutěž v hodu kroužky na cíl
Dvacet žáků 2. stupně si v úterý 11. ledna 2011 přišlo
poměřit své síly a dovednosti v hodu kroužků na cíl. Každý
z účastníků měl k dispozici deset hodů a mohl se rozmyslet,
na jakou tyčku bude své kroužky házet. Ta nejbližší měla
hodnotu 10, prostřední 30 a 60 a nejvzdálenější 100 bodů.
Výsledný výkon byl samozřejmě součtem hodnot úspěšných
hodů. Nejúspěšnějším „házečem“ byl Daniel Dolejška z
VIII.A, kterému se podařilo získat 270 bodů.

12. leden 2011: Návštěva předškoláčků v prvních třídách
Začátkem ledna 2011 nás v prvních třídách navštívili předškoláci z mateřské školky ze
Suchovršic a Libňatova, aby si vyzkoušeli, jak to v takové
škole vypadá a co tu na ně čeká. A tak si pro ně jejich starší
kamarádi a paní učitelky připravili mnoho úkolů. Děti
usedly do laviček ke školákům, prohlédly si knížky a sešity
pro prvňáčky, hledaly po třídě rozmístěná písmenka,
sestavovaly své jméno, počítaly s počítadlem, kreslily různé
tvary, ale také zpívaly, cvičily a tancovaly. Děti byly moc
šikovné a prozradily nám, že se do školy moc těší.

13. leden 2011: Beseda se zástupcem Úřadu práce v Trutnově
Ve čtvrtek 13. ledna 2011 se uskutečnila beseda deváťáků s paní Janou Marešovou z Úřadu
práce v Trutnově. Dvě hodiny s ní diskutovali a o budoucí práci a jejím uplatnění, ale i o
výběru střední školy. Paní Marešová jim také prozradila důležité webové stránky –
http://www.budoucnostprofesi.cz a http://www.mpsv.cz, kde je spousta zajímavých informací.

14. leden 2011: Den otevřených dveří do výuky
Jako již tradičně patřil i tentokrát pátek před dnem otevřených dětí zájemcům, kteří by si
chtěli prohlédnout vyučování tak říkajíc „naživo“. Podívat se na své děti a vnoučata a
povzbudit je při školní práci přišli především rodiče a prarodiče žáčků 1. stupně.

15. leden 2011: Sportovní dopoledne netradičně
Přestože počasí přímo svádělo k lenošení u televize nebo
hraní počítačových her, zdaleka ne všichni tomuto vábení
podlehli. Na šedesát dětí dalo přednost „trochu“ netradičním
disciplínám, ve kterých se v sobotu 15. ledna 2011 soutěžilo
v tělocvičně ZŠ Bří Čapků v Úpici. Už popáté učitelé a
vychovatelky připravily pro děti dopoledne plné soutěží, při
nichž se každý mohl pořádně vydovádět. Skákalo se v
pytlích, prolézalo látkovým
tunelem, srážely se kuželky
nebo na lžíci přenášel pingpongový míček. Rychlost a hbitost si
děti poměřily při slalomu mezi metami, přenášení míčků z
obruče do obruče či skákání s míčem mezi koleny. Všem se
závodilo báječně. Byli totiž řádně povzbuzováni rodiči a
kamarády v roli diváků, a navíc na každého soutěžícího čekala
sladká odměna a pamětní list. Netradiční sportování se líbilo –
takže za rok opět nashledanou!

15. leden 2011: Školička nanečisto
Jaké to je ve škole? Jak se sedí ve školní lavici? Jak se správně hlásit? To
vše si mohlo vyzkoušet na 30 budoucích prvňáčků ve "Školičce
nanečisto", která se již stala tradicí v naší škole v rámci Dne otevřených
dveří. Na lavičkách na děti čekaly barevné fixy, sešit, omalovánka a
samozřejmě i sladkosti. Ve třídě je uvítala paní učitelka a pejsek s
kočičkou, kterým děti společně zazpívaly písničku Kočka leze dírou.
Potom předškoláčci dokázali, že
zvládnou spoustu činností, které ve škole
dělají jejich starší spolužáci v 1. třídě –
vytleskali své jméno, odpovídali na otázky, počítali s
lentilkami, hledali na tabuli písmenko, kterým začíná jejich
jméno. Ukázali, že znají barvičky a podle diktátu
vybarvovali veselého šaška. Nakonec si zapsali za uši svůj
první domácí úkol – omalovánku šaška krásně dovybarvit a
přinést ji k ukázat k zápisu. Snad nezapomenou.

15. leden 2011: Den otevřených dveří
Ukázky
volitelných
předmětů a prezentace
školy v médiích. Na tato
témata byl zaměřen letošní
„Den otevřených dveří“,
který se uskutečnil v
sobotu 15. ledna 2011.
Vzhledem k tomu, že naše
škola nabízí v rámci
školního vzdělávacího programu mnoho různorodých volitelných předmětů, čekal na
návštěvníky opět velmi pestrý program. Ze sportovních aktivit si děvčata mohla zacvičit
aerobik a chlapci vyzkoušet střelbu na branku. Zkusit mluvit do kamery a zároveň se vidět na

velkoplošné obrazovce, to si nechal ujít pouze málokdo. Děti se dokonce prostřednictvím
dramatického koutku mohly stát na chviličku herci a herečkami. Pro „chytré hlavy“ zde
nechyběly kvizy a hlavolamy různých obtížností. A víte, s čím si děvčata hrají nejraději?
Samozřejmě s panenkami. Ani to tady nechybělo, neboť i péči o dítě nabízíme jako volitelný
předmět. Všechna stanoviště byla uzpůsobena návštěvě malých dětí. Ty se také mohly na
vyznačené komunikaci ve třídě vydovádět na plastových motorkách nebo si zajezdit s
autíčkem na ovládání. A pokud toho ještě měly málo, mohly si jít hrát do školní družiny.
Po náročném programu si všichni návštěvníci mohli posedět v pěkném prostředí naší školní
jídelny, kde pro ně bylo připraveno drobné občerstvení. A že má škola spoustu různých aktivit
a stále je schopna nabízet něco nového, to dokumentovaly reportáže Televize JS a Blahovky
TV, které byly v jídelně promítány na velkoplošnou obrazovku.
Přehled jednotlivých stanovišť:
• hrátky s čísly
• aerobic s dívkami ze 4. a 5. ročníku
• prakticky anglicky
• aspoň na chvíli redaktorkou
• kopaná s chlapci z 5. ročníku
• hrací zóna ve školní družině
• divadelní výstup ve školní
knihovně
• práce s interaktivní tabulí
• pravidla silničního provozu
• náš kraj
• rétorika
• péče o dítě
• oranžová učebna
• pokusy v laboratoři
26. leden 2011: Okrskové kolo žáků 2. stupně ve šplhu ve Rtyni v Podkrkonoší
Po delší odmlce pokračoval ve středu 26. ledna 2011 seriál závodů o putovní pohár Grand
Prix okrsku Úpice. Tentokrát se žáci pěti škol sešli v tělocvičně ZŠ a ZUŠ ve Rtyni v
Podkrkonoší, aby změřili své síly ve šplhu na tyči.
Soutěžící byli rozděleni do pěti kategorií dle ročníku narození (1995 až 1999). Zvlášť chlapci
a zvlášť děvčata. Mezi nejmladšími žáky a žákyněmi se našim reprezentantům příliš nevedlo.
Čím starší kategorie, tím však byli pro ostatní školy vyrovnanějším soupeřem. I když se to
zprvu nezdálo, v celkovém součtu časů skončili na skvělém 2. místě. Nutno podotknout, že
třetího, ZŠ Úpice – Lány, porazili o pouhopouhé 2 desetiny.
Přehled individuálních úspěchů:
• Ročník 1998: Vodičková Eliška, 3. místo
Špinler Daniel, 1. místo
• Ročník 1997: Křížová Dominika, 1. místo
Fejfar Jakub, 2. místo
• Ročník 1996: Komárková Lucie, 2. místo
Paťha Tomáš, 2.místo
Čapek Petr, 1. místo
• Ročník 1995: Valentová Nikola, 2. místo
Drejsl Michal, 1. místo

27. leden 2011: Okrskové kolo žáků 1. stupně ve šplhu ve
Rtyni v Podkrkonoší
Ve čtvrtek 27. ledna 2011 vyrazila třicetičlenná reprezentace
do Rtyně v Podkrkonoší. V tělocvičně zdejší základní školy
se konal tradiční závod ve šplhu, tentokrát zaměřený na žáky
1. stupně. Všichni měli chuť závodit a snažili se podat co
nejlepší výkon. Celkem získali 15 diplomů a v hodnocení
škol bezkonkurenčně obsadili 1. místo.
Individuální úspěchy:
• 1. místo: Anita Čapková, Barbora Müllerová, Matyáš Nývlt, Kamila Kuldová, Kamila
Šlechtová, Petr Dufek
• 2. místo: Kristýna Jakubčaninová, Tereza Jareišová, Jaroslav Suchánek
• 3. místo: Michaela Holanová, Dominik Scholz, Veronika Čiháková, Mikoláš Zajac,
Andrea Čudková, Tomáš Reichert
28. leden 2011: 5. ročník turnaje ve stolním fotbálku – ukončení základní části
S koncem pololetí skončila i základní část celoročního turnaje ve stolním fotbálku. Po
odehrání 72 zápasů jsme stanovili výsledná pořadí v obou skupinách. Z celkových 18 dvojic
jich pak 16 nejlepších postoupilo do vyřazovací části, kde se utkají v sériích na dva vítězné
zápasy.
Přihlášení do turnaje:
• Lukáš Hilsch + Filip Ferenc, Aleš Hübner + Patrik Vlček, Martin Kubiček + Ladislav
Záliš, Jakub Fejfar + Sára Gottsteinová, Filip Kunc + Zdeněk Ledvina, Veronika
Hofmanová + Nikola Valentová, Alžběta Kubcová + Martin Nývlt, Karolína Fingrová
+ Kateřina Jursíková, Tomáš Šimek + Pavel Šrejber, Petr Vodák + Jiří Zákravský,
Tomáš Balcar + David Beier, Lukáš Mjartan + Michal Souček, Anna Kociánová +
Jakub Lautsch, Dominik Rychlík + Pavel Ševčík, Michaela Čudková + Tomáš Paťha,
Jan a Ladislav Soukupovi, Tomáš Hrouda + Dominik Švorčík, Martin Dytrych +
Martin Zakouřil Turnaj ve stolním fotbálku po ukončení základní části
31. leden 2011: Hodnocení 1. pololetí školního roku 2010/2011
24. ledna 2011 proběhla pedagogická rada a 31. ledna dostali žáci vše černé na bílém neboli
obdrželi vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2010/2011. Výsledky jsou následující:
PROSPĚCH:
• Průměr známek všech žáků školy se za několik posledních pololetí prakticky
nezměnil. Tentokrát dosáhl hodnoty 1,73.
• Průměr tříd na 1. stupni: 1.A (1,12), 2.A (1,21), 3.A (1,19), 3.B (1,46), 4.A (1,36), 5.A
(1,76), 5.B (1,44).
• Průměr tříd na 2. stupni: 6.A (1,81), 7.A (2,15), 8.A (2,30), 8.B (2,07), 9.A (2,06), 9.B
(2,59).
• Počet žáků s vyznamenáním je 115, což je jeden z nejlepších výsledků v historii školy.
• Počet neprospívajících žáků se mírně zvýšil, a to ze 12 v pololetí školního roku
2009/2010 na současných 15.
CHOVÁNÍ:
• S výsledkem jsme spokojeni. Pedagogická rada odsouhlasila šest zhoršených známek
z chování.
ABSENCE:
• Naši žáci zameškali za 1. pololetí celkem 11 095 vyučovacích hodin, což představuje
42,02 vyuč. hodin na 1 žáka.

NEJLEPŠÍ ŽÁCI ŠKOLY:
• Škola vytváří žebříček nejlepších žáků (k bodům za prospěch se přičte počet
plusových bodů a od tohoto součtu se odečtou přestupkové body). Při rovnosti bodů
rozhodují pomocná kritéria.
nejlepší žáci 1.A:
• Johanka Cachová
• Kristýna Jakubčaninová
• Matyáš Lacko
• Jan Vodák
NEJLEPŠÍ ŽÁCI 1. STUPNĚ:
1. Veronika Davidová (5.B) 35 b.
2. Kamila Kuldová (4.A) 24 b.
3. Barbora Müllerová (4.A) 22 b.
4. Renata Galuščáková (4.A) 20 b.
5. Barbora Hilschová (4.A) 20 b.
6. – 7. Vít Levinský (5.B) 18 b.
Anna Marie Řeháková (3.B) 18 b.
8. – 9. Anna Skřivánková (3.A) 17 b.
Karolína Součková (3.A) 17 b.
10. Jakub Dytrych (5.B) 17 b.
11. – 14. Lenka Hrušková (3.A) 16 b.
Jan Jansa (3.A) 16 b.
Karolína Matysková (2.A) 16 b.
Bára Procházková (3.A) 16 b.
15. Simona Knížová (4.A) 16 b.
16. Jaroslav Suchánek (3.B) 16 b.

NEJLEPŠÍ ŽÁCI 2. STUPNĚ:
1. Eliška Vodičková (6.A) 30 b.
2. Tereza Seidelová (8.A) 30 b.
3. Veronika Hofmanová (9.A) 23 b.
4. Nika Vojnarová (6.A) 22 b.
5. Diana Neureiterová (6.A) 21 b.
6. Ladislav Soukup (9.B) 20 b.
7. Michal Drejsl (9.A) 20 b.
8. – 9. Lucie Pospíšilová (6.A) 18 b.
Michaela Ševcová (9.A) 18 b.
10. Andrea Pátrová (6.A) 17 b.
11. Karolína Kopecká (8.A) 17 b.
12. Kamila Grundová (8.B) 17 b.
13. Pavel Růžička (6.A) 16 b.
14. David Beier (7.A) 15 b.
15. Kateřina Endlichová (8.B) 15 b.
16. Jan Soukup (9.B) 14 b.
17. Jakub Skřivánek (9.A) 12 b.
18. Aneta Staníková (7.A) 12 b.
19. Nikola Valentová (9.A) 12 b.
20. Pavel Šrejber (7.A) 11 b.

ÚNOR

1. únor 2011: Černobílý den
Černá i bílá patří mezi nejoblíbenější barvy. A tak se děti z
Dětského parlamentu rozhodly, že toho využijí, a
uspořádají pro své kamarády tzv. Černobílý den. V úterý
1. února 2011 se tak každý, kdo chtěl, oblékl do oblečení
těchto dvou barev a vyrazil do školy. Ke spatření byli
elegáni v obleku, bílé
paní nebo černokněžníci.
Především děti z I.
stupně si svými převleky
skutečně vyhrály.
Každý, kdo se do akce zapojil, obdržel od poroty, která
obcházela třídy, malou sladkost. Vyhodnotit nejlepší
kolektiv bylo skutečně složité. Nakonec zvítězily dvě třídy –
III.A a IV.A.
2. únor 2011: Soutěž "Hod basketbalovým míčem na koš"
Šestka, to je v basketbalové hantýrce výraz pro trestný hod. A právě v jejich házení proběhla
na naší škole ve středu 2. února 2011 další soutěž, tentokrát
určená pro žáky 5. – 9. ročníku. Každý z účastníků měl deset
pokusů. Páťáci házeli z trochu kratší vzdálenosti, jejich
starší spolužáci pak už klasicky z mety pro šestku.
Z 28 účastníků se nejvíce dařilo Lukáši Malínskému z IX.A,
který trefil pět pokusů. Z děvčat byla se dvěma trefami
nejlepší Eliška Vodičková ze VI.A. Za zmínku stojí také
výkon Mariána Ference z V.B, který proměnil pět svých
hodů.
8. únor 2011: Školní kolo zeměpisné olympiády
Výborné znalosti předvedli nejlepší účastníci školního kola
zeměpisné olympiády. Již tradičně byli žáci rozděleni do tří
kategorií podle ročníků. „Jedničkáři“ v soutěži potvrdili roli
favorita a ve výsledkové listině se umístili na předních
příčkách. Daniel Souček z VIII.B se stal již trojnásobným
vítězem a pouze drobné přehlédnutí ho připravilo o dosažení
maximálního bodového hodnocení. Na loňský skvělý úspěch
(4. místo v kraji) by chtěl určitě navázat Radim Kejzlar ze
VII.A. Vítězstvím ve své kategorii k tomu udělal první krok.
Velkým zeměpisným talentem se zdá být také Pavel Růžička ze VI.A. S přehledem zvítězil v
kategorii 6. tříd a spolu s výše jmenovanými postoupil do okresního kola.
9. únor 2011: Zimní víceboj žáků prvního stupně
Rychlost a šikovnost. To byly dvě hlavní přednosti našich
reprezentantů v Zimním víceboji, který se konal ve středu 9.
února 2011 v tělocvičnách naší školy. 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
ještě navíc přeskok švihadla v časovém limitu jedné minuty.

V hodnocení jednotlivců jsme nakonec získali jedenáct
prvních míst. Nejvíce se dařilo Kristýně Jakubčaninové z
I.A, Jiřímu Pecháčkovi z II. A a Báře Müllerové ze IV.A,
kteří ve své kategorii vyhráli dvě disciplíny. Celkově naše
škola obsadila 1. místo. Poděkování patří všem závodníkům,
kteří se na tomto úspěchu podíleli.
Naši školu reprezentovali:
• 1. třída: Jakubčaninová Kristýna, Kubasová Leona,
Vodák Jan, Benko Daniel
• 2. třída: Mesnerová Eliška, Čiháková Veronika, Pecháček Jiří, Hájková Michaela
• 3. třída: Hrušková Lenka, Nývlt Matyáš, Burýšek Matěj, Luštinec Filip
• 4. třída: Müllerová Barbora, Kuldová Kamila, Malinský Daniel, Kroužel Martin
• 5. třída: Davidová Veronika, Šlechtová Kamila, Levinský Vít, Vocel Matěj
11. únor 2011: Svatý Valentýn
Jelikož na svátek sv. Valentýna letos připadl výlet nejlepších
žáků, oslavili jsme ho s předstihem. Do zvláštní krabice
vyzdobené stylově mnoha srdíčky vhazovali zájemci během
pátečního dopoledne své „valentýnky“ a děvčata z IX.A
Veronika Hofmanová a
Lenka Rejchrtová je pak
doručovala
adresátům.
Naše
valentýnské
doručovatelky se tentokrát
pořádně naběhaly, neboť zásilek bylo více než 70. Nejvíc
jich bylo určeno trochu překvapivě pro VI.A a IV.A, ale ani
osmé třídy a IX.A se nenechaly zahanbit. Z jednotlivců
dostala bezkonkurenčně nejvíce psaníček a dárečků Eliška
Vodičková ze VI.A.

11. únor 2011: První narozeniny školní Blahovka TV
Prvních 12 měsíců života naší školní televize rozhodně nebylo procházkou růžovou zahradou
– bylo potřeba stabilizovat tým spolupracovníků, vyřešit nejeden technický problém, doplnit
potřebné vybavení a především natočit 81 reportáží, které jsou k vidění na našich webových
stránkách www.zsbcupice.cz v sekci „Blahovka TV“.
14. únor 2011: Výlet nejlepších žáků do "země Liliputů"
Gulliverovy cesty. Kdo by neznal tuto satirickou knihu od
Jonathana Swifta, kde hlavní hrdina podniká několik
dobrodružství, z nichž ta nejznámější jsou mezi obry a mezi
liliputy. A právě nové filmové zpracování bylo na svátek sv.
Valentýna cílem jednodenního výletu, který naše škola
připravila pro nejlepší žáky za 1. pololetí. Za tím účelem
jsme vyrazili do multikina Cinestar v Hradci Králové.
Především pro menší děti to byl zajímavý zážitek, neboť
film byl promítán v 3D rozlišení. A když už tradice, tak
samozřejmě nemohla chybět také návštěva rychlého občerstvení v McDonaldu a KFC.

21. únor 2011: Soutěž pro žáky 1. stupně "Čára"
Naše školní soutěž dostala sice stejné pojmenování jako hra
provozovaná již po mnoho dětských generací, organizátoři
však výrazně pozměnili její pravidla. Na linoleu byly
vyznačeny dvě čáry – startovní a cílová. Každý z 53
účastníků dostal pět korunových mincí, se kterými se
postavil na startovní čáru a snažil se je hodit co možná
nejblíže k cílové čáře. Rozhodčí vybrali tři čáře nejbližší a
změřili jejich vzdálenost. Součet těchto vzdáleností stanovil
výsledné pořadí, přičemž nejvýše se umístili ti, jejichž
součet byl nejmenší. Z kategorie žáků 1. ročníku to byl Tomáš Kuťák (22 cm), mezi druháky
kraloval Kryštof Menšík (30,5 cm), nejúspěšnějším třeťákem se stal Jonáš Hetflejš (29,5 cm)
a vůbec nejlepší výkon předvedl v kategorii žáků 4. ročníku Samuel Pumpa (19 cm).
24. únor 2011: V. ročník Mistrovství Úpice v SUDOKU
Čtvrteční odpoledne 24. února 2011 bylo v naší škole vyhrazeno řešitelům sudoku. Celkem 24
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 1. kolo započítáno 20 min. (v případě 2. kola 40 min.).
Mezi žáky 1. stupně zvítězil Vojtěch Kubec z V.A. Nejslaběji zastoupenou kategorii žáků 2.
stupně ovládla Kristýna Balcarová ze VII.A. Dospělé kategorii již počtvrté za sebou kralovala
Anna Martincová. První tři z každé kategorie byli odměněni diplomem a cenou.
Výsledné pořadí 1. kategorie (žáci 1. stupně):
1. Vojtěch Kubec 3 min 44 s
2. Lukáš Čudka 3 min 49 s
3. Michal Černý 5 min 40 s
4. Aneta Hubálovská 6 min 15 s
5. Petr Rychlík 21 min 32 s
6. Aleš Scholz 22 min 30 s
7. Johana Grundová 43 min 47 s
Výsledné pořadí 2. kategorie (žáci 2. stupně):
1. Kristýna Balcarová 14 min 19 s
2. Otakar Bárta 20 min 35 s
3. Anna Martincová 42 min 10 s
4. David Vlček 44 min 47 s
Výsledné pořadí 3. kategorie (mládež a dospělí):
1. Anna Martincová 5 min 54 s
2. Dáša Ramešová 6 min 48 s
3. Josef Rychnovský 6 min 52 s
4. Lukáš Vlček 7 min 30 s
5. Martin Kníže 9 min 15 s
6. Josef Friebel 9 min 27 s
7. Petr Teichman 10 min 37 s
8. Berta Hladíková 12 min 57 s
9. Kateřina Knížová 16 min 57 s
10. Lenka Turková 29 min 04 s
11. Jiří Janoš 32 min 18 s
12. Pavla Bílková 51 min 30 s
13. Jaroslav Mertlík 60 min

25. únor 2011: (Po)Valentýnská diskotéka ve školní jídelně
V pátek 25. února 2011 pořádal Dětský parlament ve školní
jídelně diskotéku, která se setkala s velkým zájmem žáků. V
17.30 se už u vchodu tlačilo téměř padesát dětí z prvního
stupně. DJ Heřman (Jan Jánský, náš loňský absolvent) a DJ
Marfin (Martin Nývlt z IX.A) hráli jeden hit za druhým, a
tak byl parket pořád plný. Komu tancem vyhládlo nebo
vyschlo v krku, mohl se občerstvit v bufetu. Program
zpestřily
nezbytné
soutěže – tentokráte
židličkovaná, tanec s jablíčkem mezi čely a také boj o titul
„Nejlepší tanečník“ a „Nejlepší tanečnice“. Dvě hodiny
utekly jako voda.
V 19.30 vystřídali v jídelně menší děti jejich starší
kamarádi. Sešlo se jich „jen“ šestnáct. Na parketě se nejen
tancovalo, ale k vidění byly i akrobatické prvky. Přesně ve
22.00 zazněla poslední skladba a všichni chtě nechtě
museli domů.
25. únor 2011: Karneval školní družiny
Vodník, víla, černokněžník nebo voják. Tyto všechny
postavy a mnohé další jsme měli možnost spatřit v pátek 25.
února 2011 v tělocvičně naší školy. Konal se zde totiž
tradiční karneval školní
družiny. I přes smutnou
skutečnost, že účast byla
poznamenána
velkou
nemocností, děti se dobře
bavily. Zasoutěžily si v
hadím slalomu nebo s gymnastickými balony, odvážlivci
zazpívali písničku nebo zarecitovali básničku. Závěr patřil
oblíbené diskotéce. Každý účastník navíc obdržel sladkou
odměnu.
25. a 26. únor 2011: Pozorování noční oblohy
V pátek večer 25. února 2011 měli žáci osmých ročníků
možnost zúčastnit se večerního pozorování oblohy na
Hvězdárně v Úpici. Nejprve se od pana Klimeše dozvěděli
zajímavosti o vzniku a historii hvězdárny a že se odborníci
hvězdárny své práci a při sledováních a měřeních zaměřují
na sledování Slunce, zatmění Slunce, zkoumání vlivu
sluneční aktivity na lidský organismus, sledování noční
oblohy a meteorologická
měření.
Některá
pozorování jsou dokonce unikátní.
Předmětem zájmu našich návštěvníků však byla tentokrát
noční obloha. Měli štěstí, protože zimní obloha byla bez
mráčku a tak z kopule dalekohledem pozorovali planetu
Jupiter, otevřenou hvězdokupu a další objekty. Před
budovou hvězdárny se pak žáci pokoušeli zorientovat se na

obloze a vyhledat některá souhvězdí pouze za pomoci vlastního zraku. Poté se mladí
astronomové vrátili z mrazivé noci do tepla školy, připravili si večeři a odebrali se ke spánku
v učebně fyziky a chemie. Druhý den dopoledne posnídali a uklidili a odešli dospat část
propovídané noci do svých domovů.
28. únor 2011: Do muzea za starými kronikami a listinami
V pondělí 28. února 2011 se žáci osmého a devátého ročníku, kteří si pro
letošní školní rok vybrali jako jeden z volitelných předmětů Seminář z
dějepisu, vydali do místního Městského muzea a Galerie Julie Winterové
– Mezerové. Během uplynulých měsíců se ve výuce seznámili s
pomocnými vědami historickými, mj. s paleografií a diplomatikou, a nyní
poznávali staré dokumenty na vlastní oči.
Ředitelka muzea, paní Marcela Strachotová, je nejprve seznámila s historií
a způsoby psaní úpických kronik a do mnoha z nich mohli žáci rovněž
nahlédnout. Obdivovali úhledný rukopis pana Schreibera i mladší kroniky
plné nejen písemných záznamů, ale i fotografií či novinových výstřižků. Značnou pozornost
vzbudila i vysvědčení vzorné studentky Julie Winterové, krásně ilustrovaný a pečetí opatřený
„Lehr-Brief“ neboli výuční list místního barvíře, kniha úmluv sňatečních a knížečka se zápisy
o odvodech na penzi. Poutavý výklad paní ředitelky a atmosféru dýchající ze starých
dokumentů podtrhlo i prostředí výstavního sálu s národopisnou expozicí.

BŘEZEN

1. březen 2011: Přednáška na téma HIV a AIDS
Díky tomu, že se naše škola zapojila do sbírky ke Dni boje
proti AIDS, uskutečnila se beseda na téma HIV a AIDS.
Žáci osmého ročníku, kterým byla přednáška určena, se
dozvěděli spoustu zajímavých a pro život nezbytných
informací.
Pozvaný lektor hovořil o HIV a AIDS z pohledu
historického, ale hlavně současného. Důraz kladl na rizika
infikace a možnosti ochrany. Vše uváděl na konkrétních,
dosti šokujících případech. Žáci velmi pozorně naslouchali a
přednáška měla velmi pozitivní ohlas.
Ohlasy žáků:
• „Přednáška na mě zapůsobila velmi kladně. Odnesl jsem si spoustu užitečných
informací. Teď už vím, co mám dělat, abych se nenakazil virem HIV.“
• „Podle mě byla přednáška velice zajímavá. Rady, které jsem obdržela, určitě v
budoucnu využiju.“
• „Můj dojem je, že prevence proti nakažení je vážně důležitá. Nejdřív jsem si myslel,
že nás ten pán jen tak straší, ale když řekl, že je HIV pozitivní, pochopil jsem, že se
nám vlastně snaží pomoci. Obdivuju ho!“
• „Přednášející byl milý a vtipný, ale v pravou chvíli i vážný. Nestyděl se s námi podělit
o své zážitky. A to se cení.“
• „K takto nemocnému člověku bych se chovala stejně jako ke každému jinému. Už
vím, že se nenakazím podáním ruky. Ale i kdybych to nevěděla, nebála bych se mu tu
ruku podat.“
• „Bylo na něm vidět, že opravdu chce, abychom mu věřili a brali jeho rady vážně.
Když jsem mu pak podávala ruku, nebála jsem se. Naopak, měla jsem takový zvláště
dobrý pocit.“
• „Z té nemoci mám strach. Kdybych ji měla, chtěla bych se s ní umět takto vyrovnat.“
1. březen 2011: Školní kolo Pythagoriády pro žáky 6. a 7.
ročníku
Školní kolo matematické soutěže na počest legendárního
řeckého filosofa, matematika a astronoma pro žáky 6. – 7.
ročníku proběhlo v úterý 1. března 2011. Devíti účastníkům
bylo opět předloženo 15 příkladů, v nichž převažovaly ty na
logické myšlení. Nejúspěšnějším řešitelem se stal Pavel
Šrejber ze VII.A, který také postoupil do okresního kola.
1. březen 2011: Okrskové kolo v basketbalu starších žáků
Našim reprezentantům se první březnový den vydařil.
Chlapci hráli soustředěně, neudělali prakticky žádné chyby a
porazili výběr ZŠ Úpice –
Lány přesvědčivě 8 : 1.
Malé
Svatoňovice
a
gymnázium přehráli 10 : 2,
resp. 8 : 0. V zápasu se
Rtyní se rozhodovalo o
celkovém vítězství. Naši
reprezentanti znervózněli, což se projevilo na hře. Nakonec
ale zápas zvládli, vyhráli jej 4 : 0. Chlapci tak po výborných

výkonech suverénně zvítězili a získali pro naši školu putovní pohár a postup do okresního
kola. Také naše děvčata podala vynikající výkon plný zodpovědnosti, dravosti a odhodlání. Po
třech výhrách a jedné prohře nakonec obsadila výborné 2. místo.
Sestava dívek:
• Kristýna Bejrová, Michaela Čudková, Kristýna Machová, Denisa Nývltová, Lucie
Pazderková, Michaela Ševcová, Nikola Valentová, Monika Vocelová
Sestava chlapců:
• Jakub Fejfar, Lukáš Laštůvka, Lukáš Malínský, Lukáš Mjartan, Martin Nývlt, Daniel
Souček, Jan Soukup, Ladislav Soukup, Jan Vacek, Patrik Vlček
1. březen 2011: Sboreček na vernisáži výstavy
V úterý 1. března 2011 zahájili zpěváčci našeho školního sborečku vernisáž výstavy obrazů a
krajek Ivany Dvořákové. Předvedli zde tři nové jarně laděné písničky, za které sklidili velký
potlesk a opět i odměnu, tentokrát v podobě pohádkových příběhů na DVD a drobných
sladkostí. I přes velkou nemocnost se jich pod taktovkou paní učitelky Radky Řehákové sešlo
24.
2. březen 2011: Sboreček mezi učiteli – důchodci
Ve středu 2. března 2011 zavítali naši zpěváčci do budovy Turistického a informačního centra
mezi bývalé učitele, kde jim svým vystoupením zpestřili posezení k blížícímu se Dni učitelů.
Děti zde zazpívaly 5 písniček a přednesly několik básniček, za svůj výkon sklidily potlesk a
malou sladkou odměnu. Všem děkuji za krásné a příjemné chvíle.
2. březen 2011: Za tajemstvími Vízmburku
Žáci V.A a V.B, kteří v letošním školním roce navštěvují volitelný předmět Region Jestřebí
hory, si v posledních dvou hodinách povídali o hradě Vízmburku. A aby nezůstalo jen u
teorie, vydali se ve středu 2. března 2011 do Městského muzea a Galerie Julie Winterové –
Mezerové v Úpici, kde je uchována část nálezů z archeologických vykopávek prováděných na
Vízmburku.
Paní ředitelka Marcela Strachotová děti nejprve zavedla do místnosti s národopisnou expozicí,
rozesadila je na starodávné truhly a povídala si s nimi o historii hradu a jeho majitelích,
pověstech, životě středověkých lidí a archeologovi PhDr. Antonínu Hejnovi. Naši žáčci se do
debaty živě zapojovali a prokázali nemalé znalosti. Zvědavě si prohlíželi fotografie
dokumentující archeologický výzkum v 70. a 80. letech a obdivovali nadšení tehdejší
mládeže, jež při něm ochotně a zdarma pomáhala. Zlatým hřebem exkurze do muzea byla
jednoznačně návštěva sklepa, který ukrývá část vízmburských nálezů. Děti obdivovaly
především krásně zachovalou gotickou kružbu, největší nadšení však vzbudily kamenné
dělové koule, které si mohly potěžkat. Tajemný sklep se všem moc zamlouval a nikomu
nevadilo, že tam bylo poněkud čerstvo – sotva 5 stupňů.
2. březen 2011: Okrskové kolo v basketbalu mladších žáků
Chlapci šestých a sedmých tříd se v letošním školním roce
poprvé utkali v basketbalu. V prvním utkání se našim
reprezentantům podařilo po boji remizovat s mužstvem
gymnázia 2 : 2. Ve druhém utkání zpřesnili hru a nad
výběrem z Malých Svatoňovic jasně vyhráli 10 : 4. Utkání
se ZŠ Rtyně v Podkrkonoší bylo díky nepřesné střelbě
vyrovnané až do konce. Na úplný závěr se však naši chlapci
dopustili faulu při bránění a z trestných hodů dostali
rozhodující bod. Prohráli tak 2 : 3. V posledním utkání se

žáky ZŠ Úpice – Lány náš výběr znervózněl. Nešla mu souhra ani střelba a soupeři podlehli 1
: 5. Celkové 4. místo chlapce mrzelo. Doufáme, že je to zkušenost, která se promítne do
příprav na další sportovní soutěže.
Sestava chlapců:
• Tomáš Balcar, Petr Kábele, Pavel Růžička, Marek Sedlařík, Daniel Špinler, Pavel
Šrejber, David Vlček, Petr Vlček, Jiří Zákravský, Ladislav Záliš
Také děvčata se letos v rámci našeho okrsku utkala v basketbalu poprvé. V předešlých letech
se vždy sestavovalo družstvo ze žákyň (resp. žáků) 6. až 9.ročníku. Protože však musíme
respektovat podmínky okresních kol, v letošním školním roce došlo ke změně.
Mladší děvčata však nedokázala na úterní úspěch starších kamarádek. Po velmi matném
výkonu, který byl navíc poznamenán množstvím naprosto zbytečných chyb, obsadila poslední
4. místo (družstvo Gymnázia a SOŠ Úpice kvůli malému počtu žákyň nenastoupilo). Dívky se
snažily, to jim upřít nelze, ovšem některé z nich nedokázaly respektovat dobře míněné rady a
poučit se z chyb.
Sestava dívek:
• Monika Billiová, Kristýna Balcarová, Eliška Buryšková, Nicol Kadrmasová, Kateřina
Knížová, Andrea Pátrová, Petra Štefánková, Daniela Viková
2. březen 2011: Školní kolo FUČ v recitaci
Ve středu 2. března 2011 se na 1. stupni v učebně s interaktivní tabulí
sešli všichni ti, kteří si chtěli poměřit síly v recitaci. Účast byla
poznamenaná chřipkovou epidemií, takže soutěžících bylo oproti
loňskému roku pomálu. Soutěž pro nultou kategorii byla dokonce
zrušena.
I přes to jsme byli svědky velmi pěkných výkonů. Většina dětí byla
dobře připravena a za svou snahu odměněna potleskem pozorně
poslouchajícího publika. Porota dokonce zhlédla několik vystoupení
chybějících žáků z videokamery. Do okresního kola postupují Matyáš
Nývlt a Bára Šrůtková. Stejně jako v předcházejících létech se v této soutěži nekonají
okrsková kola. Přímo do okresního kola postupuje nejlepší recitátor v každé kategorii.
2. březen 2011: Páťáci na hvězdárně
Ve středu 2. března 2011 se žáci pátých tříd vydali na
návštěvu hvězdárny. Nejprve si prohlédli dalekohled a
posuvnou kopuli, poté se přesunuli do přednáškového sálu,
kde zhlédli naučný film o sluneční soustavě. Závěrem se jim
dostalo zajímavé přednášky o Slunci.

4. březen 2011: Sbírka na pomoc koním
Stejně jako v minulých letech, tak i v letošním roce jsme se 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 chov a výcvik koní pro ústavy a léčebny
v celé České republice, kde se léčí nejrůznější zdravotní problémy prostřednictvím jízdy na
koni – tzv. hiporehabilitací.
Vlastní sbírka proběhla formou prodeje dětského tetování s motivy koní. Zakoupením těchto
předmětů přispěla řada žáků i učitelů naší školy k nákupu a chovu koní, k budování
výcvikového areálu a posloužili tím dobré věci. A kolik, že jsme nakonec vybrali? Na konto
veřejné sbírky bylo zasláno 580,- Kč. Nezbývá, než všem dobrovolným dárcům upřímně
poděkovat.

12. březen 2011: Další zpívání školního sborečku
V sobotu 12. března 2011 se městský sál nad Tomanem
zaplnil maminkami, babičkami, tetičkami, prostě samými
ženami, aby zde společně oslavily svátek MDŽ. A děti z
našeho sborečku tady opět nechyběly. Zazpívaly a
zarecitovaly, za což sklidily velký potlesk a sladkou
odměnu. A i přes to, že měly jarní prázdniny, sešlo se jich
pod vedením paní učitelky Řehákové 25.

14. březen 2011: Soutěž pro žáky 1. a 2. tříd "Kuželky"
Kuželky, jak jsme se přesvědčili, umí hrát i naši prvňáčci a druháčci. Právě v kuželkách totiž
soutěžili hned první den po jarních prázdninách, tedy v pondělí 14. března 2011, a jejich
zkušenosti byly znát. Na každého z účastníků čekalo devět kuželek, které se měl pokusit
shodit třemi míčky. Toto každý absolvoval dvakrát. Součty shozených kuželek z obou pokusů
pak stanovily výsledné pořadí.
Mezi šestnácti žáky 1. ročníku zvítězil Miroslav Gabčan, kterému se podařilo shodit 16
kuželek. Daleko napínavější situace se zrodila v kategorii žáků 2. ročníku. Ze dvaceti žáků se
podařilo nejvíce, a to 17, shodit hned dvěma žákům. V rozstřelu nakonec porazil Filip Kaplan
Martina Teichmana a stal se vítězem.

14. březen 2011: Den ve středověkém městě
Abychom našim sedmákům zpříjemnili poprázdninový
návrat do školy, připravili jsme pro ně na pondělí 14.
března 2011 „Den ve středověkém městě“.
Oproti minulému roku jsme se více zaměřili na
„praktický“ středověk. Naši žáci se nejprve snažili
napodobit lokátory z dob kolonizace českého
království a vytvářeli návrhy podob měst. Pracovali s
předtištěnými obrázky i vlastní fantazií a výtvarným
umem a hlavně museli přemýšlet nad uspořádáním ulic
a umístěním jednotlivých staveb. Občas se vloudila chybička, kterou bylo třeba rychle opravit
– vždyť jak by se točilo mlýnské vodní kolo, když řeka teče na druhém konci města nebo jak
projít skrze hradební zeď bez městské brány? Dalším úkolem bylo vymyslet název města. Zde
naši lokátoři většinou nezapřeli vlastní ješitnost a města, jejichž plány navrhli, pojmenovávali
většinou po sobě. Pak si děti zahrály na zaznamenavatele dějinných událostí a za pomoci
násadkových per a tuše vytvářely krátké kronikářské záznamy z „dějin“ svých měst.
Přitažlivými tématy byly povětšinou bitvy, návštěvy panovníků, živelní katastrofy a epidemie.
Díky panu Danielu Richterovi z dohalické společnosti Dějeprava se sedmáci následně přenesli
do doby posledních Přemyslovců. Odvážní dobrovolníci se
převlékli za sedláky a rytíře časů mírových i válečných a
žáci vyslechli poutavý výklad o výrobě a podobě tehdejších
oděvů a zbroje. Poté si všichni mohli oděvy i zbraně
důkladně prohlédnout a vyzkoušet. Další lektorka, paní
Martina Poliaková z voletinského Domu pod jasanem, je
seznámila se zpracováváním vlny. Děti si vyzkoušely
rozčesávání vlny, předení a výrobu míčků technikou

mokrého plstění. Za pomoci hry na slepce jsme si ještě
ujasnili, co se prodávalo na středověkých tržištích,
zažonglovali jsme si míčky, zahráli si kostky, popovídali si o
stravě našich předků i menu při svatbě Jana Lucemburského
s Eliškou Přemyslovnou a s údivem konstatovali, že den
utekl jako voda.

16. a 17. březen 2011: Naši recitátoři se v okresním kole neztratili
Ve středu 16. března 2011 se v Trutnově konalo okresní kolo v recitaci pro 1. a 2. kategorii.
Už počtvrté za sebou v něm byli naši žáci velice úspěšní. Velkou radost nám udělal Matyáš
Nývlt ze III.B, který postoupil do krajského kola v Hradci Králové s veselou prózou Jiřího
Holuba Kolik váží Matylda. Čestné uznání obdržela za svůj výkon Bára Šrůtková z V.A.
Porotu zaujala přednesem básně Jiřího Havla Co si dlouhé roky povídají řeky.
Další den recitační přehlídka pokračovala 3. a 4. kategorií. Zde nás úspěšně reprezentovala
Tereza Seidelová z VIII.A úryvkem z prózy Radka Johna Memento. Za svou interpretaci si
odvezla Čestné uznání poroty. Všem našim soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci naší
školy.

18. březen 2011: Soutěž "Jistá ruka" pro žáky 3. až 5. tříd
Máte pevnou ruku, která se vám vůbec neklepe? Mnozí si to myslí, ale
skutečnost je jiná. Toto ověření podstoupili žáci 3. až 5. ročníku, kteří se
zúčastnili zbrusu nové soutěže „Jistá ruka“. Úkolem každého z nich bylo
projet bez dotyku kovovým očkem kolem drátu po připravené dráze.
Jakýkoliv dotyk zahlásilo pípnutí a rozsvícení žárovičky. A nebyla by to
pravá soutěž, kdyby se neměřil i čas. K tomu výslednému bylo za každé
pípnutí připočteno pět sekund. Všichni příchozí (a bylo jich 40) měli dva
pokusy, přičemž se do výsledné tabulky zapsal ten rychlejší z nich.
Těžko překonatelný rekord stanovili Anna Marie Řeháková ze III.B a
Tomáš Reichert z V.B. Oběma se podařilo překonat dráhu za neuvěřitelných 31 s.

17. březen 2011: Okresní kolo v basketbalu
Ve čtvrtek 17. března chlapci z 8. a 9. ročníku vyrazili do
Trutnova na okresní kolo v basketbalu. Na turnaj se
dostavilo pouze pět z osmi přihlášených mužstev.
V prvním zápasu narazili na domácí tým, tedy ZŠ V
Domcích Trutnov. Naši reprezentanti začali ve velkém stylu
a zvítězili přesvědčivě 13 : 5. Ve druhém zápasu se střetli se
ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem. Tento tým
neměl na turnaji konkurenci a uštědřil našemu týmu porážku
23 : 1. Z této drtivé porážky se hoši nevzpamatovali ani ve
třetím zápasu a ZŠ Podharť Dvůr Králové podlehli 6 : 18. Nutno dodat, že to bylo také
částečně způsobeno několika zraněními v našem mužstvu. Rozhodčí totiž připustili neobvykle
tvrdou hru, vždy spravedlivě na obou stranách. Proti ZŠ Mládežnická Trutnov nastoupila naše
reprezentace s velkým odhodláním a zvítězili 6 : 4. Přes veškerou snahu obsadil náš výběr
čtvrté místo. O pořadí na 2. – 4. místě totiž rozhodla malá tabulka (tři mužstva měla stejný

počet bodů a naše, bohužel, nejhorší skóre). Nastřílet o čtyři koše víc, přivezlo by stříbrné
medaile.
Sestava chlapců:
• Jakub Fejfar, Lukáš Malínský, Lukáš Mjartan, Martin Nývlt, Dominik Rychlík, Daniel
Souček, Jan Soukup, Ladislav Soukup, Jan Vacek, Patrik Vlček
Tabulka okresního kola starších žáků:
SCH
PO
ML
BČ
VD
Body
Skóre
Pořadí
SCH
26: 5
16 : 9 23: 1
32 : 2 8
97 : 27
1.
PO
15 : 26
4 : 10 18:6
18: 0 4
55 : 52
2.
ML
9 : 16
10: 4
4:6
20 : 7 4
43 : 33
3.
BČ
1 : 23
6: 18
6:4
13 : 5 4
26 : 50
4.
VD
2 : 32
10:18
7 : 20 5 : 13
0
24 : 83
5.
SCH
PO
ML
BČ
VD

=
=
=
=
=

ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem
ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem
ZŠ Mládežnická Trutnov
ZŠ Bratří Čapků Úpice
ZŠ V Domcích Trutnov

22. březen 2011: Radim Kejzlar obhájil prvenství v okresním kole zeměpisné olympiády
Vynikajícího úspěchu dosáhl v okresním kole Zeměpisné olympiády Radim Kejzlar ze VII.A.
Podařilo se mu obhájit loňské prvenství a postoupil do krajského kola. Vůbec špatně si
nevedli ani další naši reprezentanti. Daniel Souček (VIII.B) obsadil 11. místo a v nejmladší
kategorii se Pavel Růžička (VI.A) umístil na pěkném 7. místě.

22. březen 2011: Soutěž "Jistá ruka" pro žáky 6. až 9. tříd
V úterý 22. března 2011 vstoupila soutěž „Jistá ruka“ na 2.
stupeň. I tady o ni byl poměrně velký zájem. Souboj s
dráhou ve tvaru pokrouceného drátu si totiž přišlo vyzkoušet
23 „druhostupňáků“. Kategorii žáků 6. ročníku ovládl Lukáš
Aman. Mezi sedmáky se nejvíce dařilo Jiřímu Zákravskému.
Vítěz kategorie žáků 8. až 9. ročníku, Martin Kubiček z
VIII.A, navíc dokonce pokořil školní rekord, když
předepsanou trasu zvládl za neuvěřitelných 28 sekund.

22. březen 2011: Okrskové kolo ve vybíjené smíšených družstev 2. a 3. tříd
Družstvo našich chlapců a dívek nastoupilo k turnaji s
velkou bojovností. S radostí jsme sledovali úspěchy ve
všech zápasech. Bez problémů porazili žáky z Malých
Svatoňovic a ze Rtyně v Podkrkonoší. Zápas se žáky ze ZŠ
Úpice Lány byl velmi vyrovnaný. V závěru měli více štěstí
reprezentanti ZŠ Lány. Naši reprezentanti obsadili krásné
druhé místo. K našemu smíšenému družstvu tak letí slova
uznání za předvedené výkony.
Reprezentovali nás:
• Karolína Součková, Nikola Beirová, Lenka Hrušková, Julie Térová, Eva Krouželová,
Jonáš Hetflejš, Jan Jansa, Dominik Endlich, Ondřej Toman, Matyáš Nývlt, Lukáš
Kejzlar, Karolína Matysková

23. březen 2011: Úspěch v okresním kole soutěže mladých zpěváků
Okresní kolo pěvecké soutěže se konalo ve středu 23. března 2011 v Trutnově a vynikající
výkon předvedla Kamila Kostovská z V.B, která ve své kategorii obsadila velmi pěkné 3.
místo. Patří jí velké poděkování za skvělou reprezentaci naší školy. Naši školu reprezentovaly
ještě Nikola Winklerová a Anna Skřivánková, které se však výsledkově neprosadily. I tak jim
samozřejmě patří poděkování.

24. březen 2011: Okrskové kolo ve vybíjené chlapců a dívek 4. a 5. tříd
Okrskové turnaje ve vybíjené mají v naší tělocvičně
dlouholetou tradici. Ve čtvrtek 24. března 2011 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. Určitě jim k tomu pomohlo
bouřlivé povzbuzování od spolužáků. Obě družstva
zaslouženě zvítězila a postoupila do okresního kola. Všem
našim hráčům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Družstvo chlapců:
• Tomáš Reichert, Petr Rychlík, Vojtěch Kubec, Mikoláš Zajac, Jaroslav Suchánek, Vít
Levinský, Tadeáš Haase, Jakub Dytrych, Jakub Kábele, Ladislav Nyklíček, David
Nývlt, Marian Ferenc
Družstvo dívek:
• Veronika Davidová, Kamila Šlechtová, Eva Ferencová, Tereza Jareišová, Šárka
Winklerová, Simona Knížová, Renata Galuščáková, Eliška Žlůvová, Barbora
Müllerová, Kamila Gottsteinová, Andrea Čudková, Anna Šimková

26. březen 2011: XXI. ročník Úpické laťky
Přelom března a dubna je tradiční termín konání Úpické
laťky. Do tělocvičny Základní školy Bratří Čapků se v
sobotu 26. března 2011 sjelo 65 účastníků. Již XXI.
ročník tohoto populárního skokanského klání nabídl v
některých kategoriích skvělé výkony. Padl dokonce i
rekord mítinku. Postarala se o něj v kategorii mladších
žákyň Lada Pejchalová z Gymnázia Trutnov. Svým
výkonem 145 cm by dokonce o 10 cm překonala
nejlepší chlapce v této
kategorii. Po loňském půstu doskákali na stupně vítězů i naši
žáci. Nicol Kadrmasová ze VII.A se umístila na 2. místě v
kategorii mladších žákyň a medaili ze stejného kovu přebral
ve stejné kategorii chlapců Tomáš Balcar také ze VII.A.
Tomu dokonce prvenství uniklo o pověstný fous. Oba
předvedli vynikající výkon, ale obrovská snaha byla znát i
na ostatních našich reprezentantech.

30. březen 2011: Okresní kolo fyzikální olympiády
Ve středu 30. března 2011 se ve Dvoře Králové nad
Labem konalo okresní kolo Fyzikální olympiády.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Za žáky osmého ročníku
se na pěkném čtvrtém místě umístil Daniel Dolejška z
VIII.A, za žáky devátého ročníku se na osmém místě
umístila Michaela Ševcová z IX.A. Děkujeme za snahu.

31. březen 2011: Čtvrťáci a pátáci besedovali o chování v silničním provozu
Dne 31. března 2011 zavítala mezi žáky 5. tříd paní Lucie Nedvídková ze Dvora Králové nad
Labem a přednášela jim o dopravě. Nejprve dětem
vysvětlila, co by měl dodržovat chodec, poté chování na
silnici a dodržování dopravních předpisů. Dalšími tématy
byly ještě jízdní kolo a jeho povinná výbava, zásady chování
cyklisty na silnici, dopravní značky a křižovatky. Na závěr si
všichni ještě popovídali o svých zkušenostech s účastí v
dopravním provozu. Dětem se beseda velmi líbila a věřme,
že nově nabyté vědomosti uplatní v praxi a vyvarují se
zbytečných chyb a nebezpečných situací.

DUBEN

5. duben 2011: Okrskové kolo ve vybíjené 6. tříd
Chlapci: Úterý 5. dubna 2011 se stalo dnem soubojů ve vybíjené šestých tříd úpického
okrsku. Dopoledne se střetla družstva chlapců. Prvním zápasem našich hochů se stal duel se
ZŠ Rtyně v Podkrkonoší, ve kterém zvítězili celkem hladce 10:4. Ve druhém utkání byla
jejich soupeřem ZŠ Malé Svatoňovice, již porazili 14:4. Ve třetím utkání po opravdu
výborném výkonu přehráli družstvo ZŠ Úpice – Lány 20:8. V posledním klání náš tým vršil
chyby a nakonec prohrál s celkovým vítězem celého turnaje, družstvem úpického gymnázia,
12:16 a obsadil konečné druhé místo.
Děvčata: V úterý odpoledne bojovaly o další body do Grand
Prix ve vybíjené i žákyně 6. ročníku. Do každého zápasu
nastupovaly opět s handicapem dvou vybitých hráček, neboť
dvě žákyně onemocněly, jedna nemohla nastoupit kvůli
nevyhovujícímu datu narození a jedna žákyně opět
připomněla trend poslední doby – omlouvat se v den turnaje.
Výkon našich reprezentantek nebyl špatný, především je
třeba vyzdvihnout výkony Elišky Vodičkové a Kateřiny
Knížové, i přes to však naše děvčata skončila na posledním
čtvrtém místě.

7. duben 2011: Pořad "Normální je nekouřit" v
trutnovském UFFU
Ve čtvrtek 7. dubna 2011 navštívili žáci 5. tříd pořad
„Normální je nekouřit“. Děti nejvíce zaujaly postavičky
Vajgl a Tydýt, které jim ukázaly, jak dopadnou, propadnouli nikotinové závislosti. Nezbývá než doufat, že se tak
nestane.

7. duben 2011: Okrskové kolo v piškvorkách
Ve čtvrtek 7. dubna 2011 se žáci z I.stupně sešli na ZŠ Úpice Lány, aby změřili své síly v
nestárnoucí hře – v piškvorkách. Největšího úspěchu dosáhla čtveřice z V. A ve složení Petr
Rychlík, Vojtěch Kubec, Jan Jareiš, Tereza Jareišová, která svoji kategorii ovládla. Jan Jareiš
navíc skončil mezi jednotlivci na výborném 2. místě. Stejné umístění patří naší škole v
celkovém hodnocení turnaje.
Naši školu reprezentovali:
• Kategorie 1. – 3. tříd: Černý Michal, Endlich Dominik, Jansa Jan, Nývlt Matyáš
• Kategorie 4. tříd: Komůrková Veronika, Galuščáková Renata, Knížová Simona,
Kroužel Martin
• Kategorie 5. tříd: Rychlík Petr, Kubec Vojtěch, Jareiš Jan, Jareišová Tereza
8. duben 2011: Výstava školní družiny
ve výloze firmy POKR Markoušovice
Děti ve školní družině neustále něco
tvoří, vyrábějí. Aby se svými výtvory
pochlubily,
uspořádaly
paní
vychovatelky výstavu
ve výloze
prodejny POKR Markoušovice. Dětské
výtvory zde byly k vidění po celý měsíc
duben.

8. a 9. duben 2011: Zdravotnická víkendovka
Od začátku 2. pololetí na naší škole fungoval zdravotnický
kroužek, jehož vyvrcholením je účast pětičlenných družstev
na soutěži s názvem „Zdravotnický víceboj“. Ten se sice
konal až na konci dubna, ale čas plyne jako voda, a tak se
paní učitelka Paulusová po dohodě s dětmi rozhodla
zorganizovat víkendovku, která byla komplexní přípravou
na tuto soutěž.
Účastníci (celkem 12) si tak vyzkoušeli různé druhy
obvazové techniky, ošetřování zranění ve skupinách,
nepřímou masáž srdce, dýchání do „anduly“, ale také
poznávali léčivé rostliny, překonávali překážkovou dráhu,
házeli na cíl nebo odpovídali na otázky s dopravní
tematikou.
Bylo připraveno samozřejmě i jídlo. V pátek večer se děti
mohly zakousnout do obloženého chleba, v sobotu si
pochutnat na čerstvých rohlících nebo lahodné buchtě, k
obědu se pak servírovala slepičí polévka a zapečené
těstoviny. Nechyběly ani sladkosti jako odměna za
jednotlivě splněné úkoly.
Několik ohlasů z úst účastníků:
• „ Na zdravotnické víkendovce se mi moc líbilo. Nejvíce asi ošetřování a soutěže
venku.“ (Michaela Müllerová)
• „ Víkendovka byla krásná, spousta nádherných her a akcí. Jídlo bylo velmi chutné, ani
chvíli jsem neměl hlad.“ (Otakar Bárta)
• „Víkendovka se mi moc líbila. Bavilo mě dělat figurínu. Byly tam soutěže a nenudila
jsem se tam.“ (Andrea Pátrová)
• „Strašně se mi líbily všechny soutěže. Krásně se mi spalo. Také se mi líbilo, jak jsme
večer chodili a hledali otázky.“ (Lucie Pospíšilová)
11. a 14. duben 2011: Pedagogická rada a rodičovské schůzky
V pondělí 11. dubna 2011 se ve sborovně II. stupně sešla pedagogická rada, aby zhodnotila
průběh třetího čtvrtletí školního roku. Ve čtvrtek potom následovaly rodičovské schůzky, kde
se o prospěchu a chování svých potomků i dění ve škole a jednotlivých třídách dostalo
zákonným zástupcům našich žáků.
12. duben 2011: Blahovecké hry
Opět po roce, v úterý 12. dubna 2011, se žáci 1. stupně sešli
ve velké tělocvičně na tradičních Blahoveckých hrách. Tyto
hry jsou v podstatě završením celoročního tréninku čtyř
disciplín – šplhu, hodu plným míčem, člunkového běhu a
skoku z místa. Každou
třídu v nich reprezentuje
čtyřčlenné
družstvo
nejzdatnějších chlapců a
dívek a to soutěží se svými
spolužáky z paralelní třídy. Všichni soutěžící byli bouřlivě
povzbuzováni svými kamarády v roli diváků, takže není
divu, že mnoho závodníků si zlepšilo osobní rekord.
Bára Müllerová ze IV.A letos opět potvrdila své sportovní

kvality, když překonala o tři body rekord Kristýny Šulitkové z roku 2004 a dosáhla své
kategorii 65 bodů. Velkou pochvalu zaslouží i Kristýnka Jakubčaninová z I.A, které chyběl k
vyrovnání rekordu pouhý jediný bod. Doufejme, že z ní naší škole vyroste další výborná
atletická reprezentantka. Na závěr byli nejzdatnější závodníci odměněni diplomy a
čokoládovými medailemi, ostatní účastníci si mohli pochutnat na sladkých dobrůtkách.
12. duben 2011: Naši reprezentanti na okresních kolech soutěží v matematice
Školní kolo matematické olympiády je velmi těžké a pro žáky přímo odrazující. Okresního
kola se tak zpravidla účastní pouze žáci gymnázií, velkých škol ze Dvora Králové nad Labem
a co je potěšující, tak i z obou úpických základních škol. Na naší škole se stali v tomto
školním roce úspěšnými řešiteli Pavel Růžička ze VI.A a Pavel Šrejber ze VII.A. Pavel
Růžička obsadil pěkné 9. místo z 23 soutěžících, Pavlu Šrejberovi patří 15. místo z 25
soutěžících.
Ještě před okresním kolem Matematické olympiády proběhlo měření sil v Pythagoriádě. V
okresním kole této soutěže zastupoval naši školu Pavel Šrejber, který se prezentoval slušným
výkonem. Patří mu totiž 12. místo z 29 soutěžících.
14. duben 2011: Řekni drogám ne!
Ve čtvrtek 14. dubna 2011 zavítali žáci našeho 4. až 9. ročníku do Divadla A. Jiráska, kde pro
ně byl připraven preventivní program „Řekni drogám ne!“. Žáci nejprve shlédli poutavý film
o problematice alkoholu, kouření, drog a gamblerství. Poté měli možnost diskutovat se
zakladatelem střediska Drop In pro prevenci a léčbu drogových závislostí PhDr. Ivanem
Doudou. Celý program zpestřil známý zpěvák Ivan Hlas.
14. duben 2011: Beseda žáků VII.A s pracovnicí OSPOD Trutnov na téma „Právo a
pořádek“
Orgán sociálně-právní ochrany dětí je odbor péče o děti a mládež příslušného pověřeného
městského úřadu. Tento orgán má mimo jiné zastupovat zájmy dítěte v řízeních, v nichž se
rozhoduje o nezletilých dětech (např. komu bude dítě svěřeno do výchovy, jaké bude výživné,
jak bude upraven styk rodičů s dětmi). A právě s pracovníky OSPODu v Trutnově ve čtvrtek
14. dubna 2011 besedovali žáci sedmého ročníku naší školy. Velmi bedlivě poslouchali a
kladli zajímavé otázky týkající se práv a povinností dítěte, trestní odpovědnosti atd.
15. duben 2011: Okresní kolo ve vybíjené 4. a 5. tříd
V pátek 15. dubna 2011
odjela družstva chlapců a
dívek na okresní kolo ve
vybíjené, které se konalo
na ZŠ R. Frimla v
Trutnově.
Naši
reprezentanti se snažili ze
všech sil. V konečném
součtu obsadily dívky
krásné třetí místo ze čtyř družstev a mohly se radovat z poháru. Chlapci vybojovali čtvrté
místo ze sedmi družstev, což můžeme považovat za velmi pěkný výsledek. Obě družstva ještě
obdržela diplomy a sladké odměny.
Školu reprezentovali:
• Dívky: Knížová Simona, Galuščáková Renata, Žlůvová Eliška, Mullerová Barbora,
Gottsteinová Kamila, Davidová Veronika, Šlechtová Kamila, Winklerová Šárka,
Ferencová Eva, Čudková Andrea, Šimková Anna.

•

Chlapci: Zajac Mikoláš, Suchánek Jaroslav, Reichert Tomáš, Rychlík Petr, Levinský
Vít, Haase Tadeáš, Dytrych Jakub, Kábele Jakub, Ferenc Marian, Nyklíček Ladislav,
Kubec Vojtěch, Kroužel Martin.

18. duben 2011: Neúspěchy v přehazované
V pondělí 18. dubna 2011se konalo v naší tělocvičně okrskové kolo v přehazované.
Dopoledne patřilo chlapcům. Musíme jim přiznat velkou snahu o co nejlepší výsledek, ale
svojí zbrklostí a nepromyšleností akcí se připravili o daleko lepší umístění než je konečné 3.
místo.
Naše sestava:
• Lukáš Aman, David Beier, Petr Kábele, Martin Lacko, Pavel Růžička, Pavel Šrejber,
David Vlček, Petr Vlček, Jiří Zákravský, Ladislav Záliš
Pomalu se stává nemilou tradicí, že v meziškolních kláních v rámci poháru Grand Prix
obsazujeme v kategorii mladších žákyň zadní příčky. Výjimkou bohužel nebylo ani okrskové
kolo v přehazované. I přes veškerou snahu se děvčata nedokázala vyvarovat zbytečných chyb
a obsadila opět poslední, páté místo.
Naše sestava:
• Kristýna Balcarová, Monika Billiová, Eliška Buryšková, Nicol Kadrmasová, Kateřina
Knížová, Petra Štefánková, Daniela Viková, Eliška Vodičková

18. duben 2011: Celoškolní projekt "Voda"
Projekt „VODA“ je jeden ze dvou
celoškolních projektů, které na naší škole
organizujeme v průběhu školního roku.
Témata projektu v jednotlivých ročnících
jsou pevně stanovena. Cílem rozhodně
není pouhé rozšíření teoretických
znalostí o této drahocenné tekutině, ale
například i vyhledání a zpracování
informací,
či
získání
různých
praktických dovedností. Projekt probíhá nejen ve škole, ale některé ročníky se pohybují i v
„terénu“. Nechybí návštěva čističky odpadních vod, fermentační stanice nebo Městského
muzea v Úpici, kde se žáci seznámí s největšími povodněmi v historii našeho města. Zajímavé
výsledky přináší také anketa žáků na téma „Jak šetřím a plýtvám vodou“. V průběhu dne tak
žáci obdrží různou formou například odpovědi na otázky typu kolik vody proteče za noc při
kapajícím kohoutku, jak vznikají atmosférické srážky, jestli
se dá z mořské vody vyrobit pitná voda, či proč na naší
planetě ubývá celkový objem ledovců.
Výstupem projektu v 9. ročníku byla prezentace referátů se
zaměřením na ekologické katastrofy. Žáci si vybírali z pěti
různých témat („Vysychání Aralského jezera“, „Havárie
ropných tankerů“, „Vodní dílo Tři soutěsky v Číně“,
„Havárie jaderné elektrárny ve Fukušimě“, „Ničivá vlna
tsunami v Japonsku“) a při zpracování využívali internet.

Celoškolní projekt "Voda" – Exkurze 3. tříd v čistírně odpadních vod
„Dnes jsme byli na výletě. Nejdřív jsme šli ze školy do čističky. Trochu
to tam smrdělo a ty splašky – fuj. Ale nakonec to tam bylo docela fajn.
Pak jsme se šli najíst a vyvětrat na louku. Bylo to super.“ Takto Lenka
shrnula Hrušková exkurzi III.A a III.B do Čistírny odpadních vod Úpice,
která se uskutečnila projektu „Voda“. Areálem děti velmi ochotně provedl
pan Středa. Ukázal jim, kudy veškerá odpadní voda z Úpice musí projít
před tím, než se čistá vypustí zpátky do řeky Úpy – viděly česle, lapač
písku i nádrže s mikroorganismy, kde dochází k biologickému čištění.
Když děti na vlastní oči viděly a na vlastní nosy také cítily, co prochází
nádržemi, byly rády, že nic takového neteče řekou Úpou.
Celoškolní projekt "Voda" v 7. ročníku – Historie povodní
Jako již tradičně jsme se v souvislosti se Dnem Země věnovali tématu „Voda“. Část VII.A se
zaměřila na povodně v historii města Úpice. Nejprve si žáci povídali o povodních a záplavách
obecně, poté pracovali s publikacemi „Deset století úpické historie“ a „Úpicko tenkrát a
dnes“, ve kterých vyhledávali, kdy naše město postihla velká voda, a prohlíželi si staré
fotografie. Následující hodinu pracovali s kopiemi z dobových kronik, přičemž nejzajímavější
shledali pasáž popisující katastrofu z roku 1897. Jelikož účastníků této části projektu letos
bylo méně, vydali se do muzea, kde je paní ředitelka usadila do národopisné expozice a
seznámila je s popisem povodní v kronikách města. Ohlas vzbudily záznamy z roku 2002
doplněné mnoha fotografiemi a zejména velká divadelní opona s vyobrazením místního
ostrova. Všichni svorně litovali, že nebyl obnoven. A pak už jen zbývalo připravit závěrečnou
prezentaci a seznámit spolužáky s výsledky celodenního bádání.

19. duben 2011: Význam Velikonoc
Jelikož se Velikonoce v posledních desetiletích staly
především svátky barevných vajíček a koledy, zavítal mezi
žáky V.B pan Michal Hrdlička, pracovníka Diecéze Hradec
Králové, aby jim osvětlil původ a tradici těchto svátků.
Nejdříve děti rozdělil do skupin, v nichž vymýšlely, které
věci souvisí s Velikonocemi. Potom se dozvěděly příběh o
Ježíši Kristovi, pracovaly s interaktivní tabulí a besedovaly o
velikonočních zvycích.
19. duben 2011: 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.
Takto tento den prožily jednotlivé třídy:
Žáci prvních až čtvrtých tříd vyrazili do
přírody. Jejich cílem bylo vyčistit
nejbližší okolí školy od odpadků. Prvňáci
s druháky se vydali směrem ke
Svobodnému, třeťáci čistili les směrem k Velbabě.
Děti z V.A zvolily jako tradičně trasu na Kvíčalu a vykácený
pahorek nad suchovršickou vlakovou zastávkou. Cestou byl
čas nejen na sbírání odpadků, ale i povídání si, různé hrátky,

opékání špekáčků a hlavně na pozorování krásné probouzející se prosluněné a voňavé přírody,
či poznávání rostlin. (Jaké bylo překvapení paní učitelky, když nikdo nepoznal obyčejný
devětsil.)
Žáci VI.A uklízeli komunikaci v prostorách safari
královéhradecké ZOO a pracovali jako draci. Již před
jedenáctou hodinou jsme měli vše hotovo. Následoval
rozchod po ZOO s individuálním programem. Návštěvu
ZOO si užil i Honza Písařík, který na ni měl pod dohledem
obou rodičů celý den.
Téměř v plném počtu (pouze jeden chybějící) a dostatečně
vybaveni (rukavice, plastové pytle), vyrazili žáci VII.A do
terénu na sběr odpadků. Pečlivě prolezli každý kout sídliště
Veselka a po „vrchařském“ výstupu na Kvíčalu, pokračovali až do areálu Dlouhé Záhony. To
bylo ideální místo na krátký odpočinek. Po nezbytném občerstvení se vydali podle řeky až k
novému mostu směrem na Radeč. Místní kontejnery na tříděný odpad zatížili několika pytli
papírových a plastových odpadků. I když letošní „úlovek“ nebyl tak velký jako loni, myslíme
si, že všem patří poděkování a zmrzlina na náměstí nám byla zaslouženou odměnou.
Žáci VIII.B společně s pracovníkem KRNAPU panem Mgr. Mrštěkem uklízeli v
Krkonošském národním parku v lokalitě Horní Albeřice nepořádek po turistech, který
„vykvetl“ pod tajícím sněhem. Cestou k Lysečinské boudě nasbírali sedm velkých igelitových
pytlů plechovek, plastů, střepů a dalšího odpadu. Počasí bylo nádherné a tak využili možnost
procházky Dlouhým hřebenem do Horního Maršova. V průběhu cesty se dozvěděli i mnoho
zajímavého o fauně a floře Krkonošského národního parku. Na závěr náš průvodce rozdal
dětem samolepky se znakem Krnapu, všem poděkoval a vyjádřil velkou spokojenost s
odvedenou prací.
V rámci Dne Země vyrazily třídy IX.A, IX.B a VIII.A do Vrchlabí, kde navštívily
Krkonošské muzeum sídlící v budově bývalého augustiniánského kláštera. Uspořádání
exkurze nemělo jen naučné a poznávací cíle, ale bylo zároveň i malou odměnou za dlouholetý
vzorný sběr odpadků, jimiž naši žáci vyplňovali Dny Země v předchozích letech školní
docházky. V muzeu zhlédli dvě expozice – audiovizuální „Kámen a život“, jež vysvětluje
hlavní děje v krkonošské přírodě, poučuje o geologickém vývoji a složení Krkonoš, o vlivu
horského klimatu na živou přírodu a ukazuje krkonošské ekosystémy i živou přírodu (např.
model horského potoka s tekoucí vodou, který je oživen rostlinami, rybami a ptáky), a v
křížové chodbě umístěnou „Člověk a hory“, která sleduje nejzávažnější složky působení
člověka na horskou přírodu od počátku doby historické až do 30. a 40. let 20. století (např.
rozvoj hutnictví, sklářství, budního a lesního hospodářství, vědeckého poznání a turistiky).
Příjemným bonusem pak byla aktuální výstava k 80. narozeninám fotografa Jiřího Havla. Po
odchodu z muzea dostali naši žáci rozchod, který využili k prohlídce centra města a
zámeckého parku i k nezbytnému občerstvení. Nikdo se neztratil, všichni včas dorazili k
autobusu a zpáteční cesta byla veselým završením příjemného dne korunovaného nádherným
počasím.
19. duben 2011: Velikonoční tvořeníčko – dílna pro rodiče s dětmi
Opět po roce paní učitelky a vychovatelky z 1. stupně připravily pro děti a jejich rodiče
odpoledne plné zábavného velikonočního tvoření. V úterý 19. dubna 2011 v 16 hodin se ve
školní jídelně sešlo na devadesát dětí, aby si zpříjemnilo poslední den před velikonočními
prázdninami. Sluníčko lákalo ven, ale u nás se tvořilo a tvořilo.
Na zájemce o ruční práce čekalo hned několik stanovišť – mohli si vytvořit velikonoční
zápichy, holubičku, zaječí kornoutek, tulivajíčka aneb tulipány z vajíček, ozdobit si perníčky
a odnést si je ve vlastnoručně vyrobeném košíčku z papíru.

Dětem se pracovalo tak dobře, že se jim ani nechtělo odcházet, práci jsme museli ukončit pro
nedostatek dalšího materiálu. Příjemným odpolednem jsme konečně přivolali dlouho
očekávané jaro!
27. duben 2011: Zdravotnický víceboj
Ve středu 27. dubna 2011 si již po jedenácté vyzkoušeli své
znalosti zdravotníci z regionu Jestřebích hor. K úspěchu
vedlo nejen zdárné absolvování čistě zdravotnických úkolů
(ošetření bezvědomí, tepenného krvácení, popáleniny apod.),
ale také hod na cíl,
poznávání léčivých bylin,
znalost
transportu,
dopravní tematiky nebo
historie
Českého
červeného kříže.
Za naši školu se soutěže zúčastnily dvě hlídky – jedna v
mladší kategorii, jedna ve starší. Obě družstva nakonec
obsadila ve svých kategoriích shodně sedmá místa.

29. duben 2011: Výtvarná soutěž Pořiď si Prittele
Naše škola se letos zapojila do soutěže s lepidly Pritt "Pořiď si Prittele". Ta spočívala ve
vytvoření papírové postavy zvířete. Soutěže se zúčastnily dva týmy - žáci III.A (pod vedením
paní učitelky Veroniky Prouzové) a žáci V.A (pod vedením paní učitelky Daniely Mikešové).
Oba týmy se do práce pustily s nadšením a celý duben žily vytvářením papírového tvora.
Výběr zvířátka byl ponechán na každém ze soutěžních týmů. V V.A teď mají dinosaura, ve
III.A zase obrovskou želvu. Jak páťáci dinosaura tvořili? Nejprve z pletiva vyrobili drátěnou
kostru. Potom celou kostru obalili novinami, lepili a lepili, až celou drátěnou kostru oblepili.
Nakonec přilepili bodliny z kartonu a celého dinosaura nabarvili temperami a sprejem.
Rozměry dinosaura byly úctyhodné – délka 250 cm, šířka 50 cm a výška: 80 cm. Jak třeťáci
tvořili želvu? Z obrovského kartonu vystřihli tvar želvy. Na ten postupně lepili novinové
koule tak dlouho, až měli želvu ne placatou, ale prostorovou. Pomocí novin a škrobu želvu
„vyhladili“. Když vše zaschlo a ztvrdlo, nabarvili želvu na zeleno temperami. Nakonec želvě
dolepili krunýř, jehož jednotlivé části vystříhali z kartonu a obarvili. Rozměry želvy si s
dinosaurem nijak nezadaly – délka 200 cm, šířka 150 cm a výška: 45 cm.
29. duben 2011: Pohár rozhlasu v Malých Svatoňovicích
Největší jarní sportovní akcí je vždy Pohár rozhlasu.
Účastní se ho cca 40 dětí od 6. do 9. ročníku, které jsou
rozděleny do čtyř kategorií – mladší děvčata a mladší
chlapci (6. a 7. třída), straší děvčata a starší chlapci (8. a
9. třída).
Letos
se
toto
meziškolní
atletické
klání
konalo v pátek 29.
dubna 2011 na hřišti v Malých Svatoňovicích. Závodníci
a závodnice absolvovali běh na 60 m, vytrvalostní běh,
skákali do dálky a do výšky, vrhali koulí (starší) či
házeli míčkem (mladší). Týmovou spolupráci si

vyzkoušeli v závěrečném štafetovém běhu.
Naši reprezentanti a reprezentantky se snažili podat co nejlepší výkon, ale na nejlepší
tentokrát nestačili. V některých chvílích se od nich odklonilo i pomyslné štěstíčko, když kvůli
zranění nedokončil svůj běh na 1500m Daniel Souček a štafeta starších děvčat, která
pomýšlela na velmi dobrý čas, byla diskvalifikována pro omezení soupeře.
Pořadí škol v jednotlivých kategoriích:
Mladší žákyně:
Mladší žáci:
1. ZŠ Lány
1. ZŠ a ZUŠ Rtyně
2. MG a SOŠ Úpice
2. ZŠ Lány
3. ZŠ a ZUŠ Rtyně
3. MG a SOŠ Úpice
4. ZŠ MS
4. ZŠ MS
5. ZŠ BČ
5. ZŠ BČ
Starší žákyně:
1. ZŠ a ZUŠ Rtyně
2. ZŠ Lány
3. ZŠ MS
4. ZŠ BČ
5. MG a SOŠ Úpice

Starší žáci:
1. ZŠ a ZUŠ Rtyně
2. ZŠ Lány
3. ZŠ BČ
4. ZŠ MS
5. MG a SOŠ Úpice

Použité zkratky:
ZŠ BČ – ZŠ Bratří Čapků Úpice
ZŠ Lány – ZŠ Úpice-Lány
ZŠ MS – ZŠ Malé Svatoňovice
ZŠ a ZUŠ Rtyně – ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
MG a SOŠ Úpice – Městké gymnázium a SOŠ Úpice

30. duben 2011: Lampiónový průvod s čarodějnickým rejem
Poslední dubnový den patří tradičně oslavám Filipojakubské
noci. Letos se již podruhé do organizace programu pro
veřejnost zapojila i naše škola – spolu s OS Ruka a rodinou
Lelkovou.
Malé čarodějnice a čarodějové se sešli v 18.00 na náměstí
T.G. Masaryka. Celým programem provázela Sucharda
Sopránová. Naši školu reprezentovali malé zpěvačky a malí
zpěváčci, se kterými zpívala i „Krutimůra“ Řeháková neboli
vedoucí dětského sborečku paní učitelka Radka Řeháková.
Vystoupili zde také břišní tanečnice s čarodějným tancem či zpěvačka Jana Soukupová. Závěr
celého programu obstaralo vyhlášení pěti nejlepších masek.
Pak už se všichni čarodějové, čarodějky, kouzelníci a
kouzelnice i ostatní přítomní seskupili do průvodu, v jehož
čele šel sám náš pan ředitel „Zaki Zakyntos“ Zakouřil. Za
asistence místních hasičů průvod došel na Dlouhé Záhony,
kde už byly nachystány dvě hranice – jedna menší na
opékání vuřtů, druhá větší, kde se mohli přítomní v pozdních
nočních hodinách ohřát.
Soudíc dle dětských úsměvů si všichni večer pěkně užili.
Pro dospělé pokračovala taneční zábava se skupinou Asitack.

KVĚTEN

1. květen 2011: IV.A na TV Prima
Kdo se díval v neděli 1. května 2011 na Receptář
prima nápadů na TV Prima, viděl naše čtvrťáky s
hezkými výrobky. Nápad na výrobu jarních
pilinových panáčků „ trávníčků“ převzali právě z
tohoto pořadu. A poněvadž se jim výrobky
opravdu povedly, poslali jejich fotografie do
redakce, která je zveřejnila.

2. květen 2011: Soutěž Poznáváme dopravní značky
Dej přednost v jízdě, přednost před protijedoucími vozidly, zákaz vjezdu
všech vozidel v obou směrech. Tyto značky jsou možná většině lidí
známé, ovšem jejich význam není tak jednoznačný, když se k nim napíší
čtyři možnosti odpovědí a dvě z nich jsou si hodně podobné. Takto si
zažili poznávání značek naši třeťáci, čtvrťáci a páťáci. Předloženo jim
bylo dvacet dopravních značek. Nejlepší z nich, čtvrťák Jan Roženský,
přitom správně zakroužkoval 19 odpovědí.

3. květen 2011: Vystoupení sokolníků
Sokolníci jsou lidé, kteří se zabývají výcvikem dravých ptáků. V minulosti byli
vycvičení dravci především pomocníkem při opatřování potravy. Nyní je
sokolnictví důležité například při ochraně prostoru letišť před hejny ptáků,
která mohou být, v případě střetu se startujícím nebo přistávacím letadlem,
důvodem katastrofy.
Po dvou letech jsme na naši školu opět pozvali sokolnici, která pro děti z 1.
stupně v malé tělocvičně uspořádala v úterý 3. května 2011 vystoupení, při
němž je seznámila s nejznámějšími dravými ptáky a sovami. A tak mohly vidět
káně lesní, naši největší sovu výra velkého, sovu pálenou a puštíka, ba
dokonce krkavce a orla stepního, dozvěděly se o nich spoustu zajímavostí a obdivovaly
neslyšné přelety někdy trochu neposlušných soviček mezi basketbalovými koši. Největším
lákadlem pro děti však byla možnost vyzkoušet si sokolnické držení, navléknout ochrannou
koženou rukavici a projít se před kamarády se sovou na ruce uličkou jako na přehlídce.
6. květen 2011: Okresní kolo v malé kopané
V pátek 6. května 2011 se konalo okresní kolo v malé
kopané pro chlapce z 8. a 9. ročníku. Naši kluci vyjeli s
velkým cílem. Byli přesvědčeni o svém vítězství a
následujícím postupu do krajského kola. Realita byla ovšem
trochu jiná. Špatné zpracování míče, nepřesné přihrávky,
téměř nulová střelba a nedostatečná fyzická kondice byly
příčinou našeho umístění na posledním místě. Toto vše bylo
podtrženo psychickým zlomením mužstva, které s
postupným vývojem turnaje rezignovalo a hrálo odevzdaně.
9. květen 2011: Korespondenční kolo Astronomické olympiády
Astronomická olympiáda je předmětovou soutěží z oboru astronomie a příbuzných oborů,
která je určena pro žáky základních a středních škol. Cílem olympiády je napomáhat
vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst.

Korespondenčního kola Astronomické olympiády se mohou
zúčastnit pouze úspěšní řešitelé školního kola této soutěže.
Úkolem této bylo odpovídat na testové otázky, vyřešit
několik nelehkých početních úloh, zakreslit několik nákresů,
poznat obsah a význam obrázků a rozhodnout o správnosti
tvrzení. Součástí soutěže bylo i vlastní pozorování a měření.
Žáci si dokonce museli ke svému pozorování v kategorii GH
vyrobit svůj vlastní „kvadrant“.
V kategorii EF (pro 8. a 9. ročník) byl průměrný počet
získaných bodů 24,02. Tomuto bodovému hodnocení se přiblížili z pěti našich soutěžících
nejvíce Michal Drejsl a Michaela Ševcová (oba z IX.A).
Pořadí v rámci naší školy:
1. Drejsl Michal (IX.A), 17,5 bodu
2. Ševcová Michaela (IX.A), 17 bodů
3. Skřivánek Jakub (IX.A), 13 bodů
4. – 5. Martin Kubiček (VIII.A) a Nývltová Denisa (VIII.A), 12 bodů
Pořadí v rámci kraje:
1. Kadlec Jan, 62 bodů, Gymnázium F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou
2. Drejsl Michal, 17.5 bodu
3. Ševcová Michaela, 17 bodů
4. Skřivánek Jakub, 13 bodů
5. Martin Kubiček, 12 bodů a Nývltová Denisa, 12 bodů
6. Štveráková Nikola, 6,5 bodu, ZŠ Jaroměř – Josefov
V kategorii GH (pro 6. a 7. ročník) byl průměrný počet získaných bodů v celé ČR 48,68. V
této kategorii nás reprezentovali čtyři žáci. Pěkným výsledkem nás potěšil Radim Kejzlar
(VII.A) s 44 body na čtvrtém místě v Královéhradeckém kraji. Ovšem největším úspěchem se
mohou pochlubit naši nejmladší – Vít Levinský (V.A) se 72,5 bodu a Aleš Holman (V.B) se
ziskem krásných 90,5 bodu. Vít Levinský se tak umístil na třetím a Aleš Holman dokonce na
druhém místě v kraji. Tento výsledek je velkým úspěchem, neboť naši „páťáci“ se velice
dobře umístili v kategorii určené žákům 6. a 7. ročníku.
Pořadí v rámci naší školy:
1. Holman Aleš (V.B), 90,5 bodu
2. Levinský Vít (V.A), 72.5 bodu
3. Kejzlar Radim (VII.A), 44 bodů
4. Riedl Jakub (VI.A), 17 bodů
Pořadí v rámci kraje:
1. Locker Tomáš, 95,5 bodu, Gymnázium F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou
2. Holman Aleš, 90,5 bodu
3. Levinský Vít, 72,5 bodu
4. Kejzlar Radim, 44 bodů
5. Šikolová Kateřina,
19,5 bodu, ZŠ Úpice – Lány
6. Riedl Jakub, 17 bodů
9. květen 2011: Soutěž pro žáky 1. a 2. ročníku "Běh po
čtyřech"
Běh po čtyřech je o pohyb ve směru dopředu, a to za
předpokladu, že se soutěžící dotýká podlahy oběma rukama i
nohama. Této netradiční soutěže se zúčastnilo 29 žáků z 1. a
2. ročníku. Každý ze soutěžících měl dva pokusy, přičemž

se mu do výsledné tabulky zapsal ten rychlejší z nich. Mezi prvňáky se do cíle dostali
nejrychleji Martin Káňa a Michaela Holanová. Ze druháků dosáhli nejlepšího času Martin
Staník a Veronika Čiháková.
9. a 23. květen 2011: Školní družina na návštěvě u hasičů, na pile a v rybárně
Květen byl ve školní družině ve znamení exkurzí. V pondělí
9. května 2011 se vydala do zdejší hasičárny. Pan Čihák
dětem nejprve ukázal výstavu kronik a fotografií, poté je
seznámil s hasičským vybavením a technikou. Děti si tak
mohly vyzkoušet hasičský oblek, dýchací masku, reflexní
vestu, helmu nebo si sáhnout, z jakého materiálu jsou
vyrobeny hadice.
V pondělí 23. května 2011
žáčci
družiny
odjeli
autobusem do Havlovic a
pak pěšky došli až k
rybárně. Pan Řezníček
bohužel nestihl přijet, a tak
se museli spokojit jen s
prohlídkou bez výkladu.
Po
prohlídce
sádek
pokračovali k nedaleké pile. Pan Paulus jim ochotně ukázal celý areál pily včetně katru,
vyprávěl o vybavení pily i zpracování dřeva. Výklad byl velmi zajímavý, ale čas se nachýlil, a
tak se vydali zpět. Všichni se těšili, jak se zpátky svezou opět autobusem, ale autobus jim ujel,
a tak sebrali poslední zbytky sil a šlapali do Úpice pěšky.
10. květen 2011: Exkurze VI.A do Harrachova a Jilemnice nad Jizerou
V úterý 10. května 2011 se žáci VI.A vydali na celodenní
exkurzi. Nejprve zavítali do sklárny v Harrachově. Tam
navštívili huť, kde viděli foukání skla do forem, a posléze i
brusírnu. Na závěr prohlídky sklárny ještě zavítali do muzea
skla, kde si prohlédli
mnoho
zajímavých
výrobků z historie sklárny.
Součástí výstavy byla i
expozice vývoje lyžování v
Harrachově. Následoval rozchod po Harrachově, v rámci
kterého se třída rozdělila na dvě skupiny. Část šla na
prohlídku městečka, část šla procházkou k Mumlavským
vodopádům.
Na odpoledne byla domluvena ještě jedna exkurze, a to v tkalcovně v Rokytnici nad Jizerou.
Od průvodce ing. Ježka se žáci dozvěděli, že tkalcovna patří rakousko-švýcarské firmě, že se
v ní zpracovává len, bavlna a polyester a že téměř všechna výroba směřuje na vývoz. Žáci
viděli přejímku materiálu, úpravnu, přádelnu, tkalcovnu, kontrolu i expedici.
11. květen 2011: Zdravotnický víceboj – skvělý úspěch v okresním kole
Dva týdny po okrskovém kole se dvě naše zdravotnické hlídky zúčastnily i okresního kola,
které se konalo ve středu 11. května 2011 v budově bývalého okresního úřadu v Trutnově.
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. Naše družstvo v mladší kategorii velice mile
překvapilo a po vynikajícím výkonu obsadilo výborné 2. místo, což je nejlepší umístění v
dosavadní historii školy. Ve starší kategorii patřilo našim reprezentantům slušné 7. místo.
Jsem velice ráda, že jsme se dostali „na bednu“. Děkuji všem, kteří naši školu reprezentovali a
celé druhé pololetí svědomitě navštěvovali zdravotnický kroužek.
Školu reprezentovali:
• Mladší: Veronika Davidová, Tomáš Reichert (oba V.B), Anna Šimková, Renata
Galuščáková (obě IV.A)
• Starší: Nikola Valentová, Michaela Ševcová (obě IX.A), Otakar Bárta, Lucie
Pospíšilová, Kateřina Morávková (všichni VI.A)
14. květen 2011: Historické odpoledne s Úpickým střelci již potřetí
Základní škola bratří Čapků, Úpičtí střelci a Město Úpice.
Tak toto spojení funguje již třetím rokem při organizování
„Historického odpoledne s Úpickými střelci“. V letošním
roce se tato akce konala v sobotu 14. května 2011 na
travnatém hřišti v areálu na Dlouhých Záhonech a měla
připomenout 770. výročí vpádu Tatarů do Úpice. Úvodního
slova se ujal ředitel ZŠ Bratří Čapků pan Martin Zakouřil a
paní Jana Kadaníková, která všem přítomným přečetla
pověst „Úpičtí rytíři“.
Pak už se všechny přítomné děti vrhly na soutěže – bavily se
u veselého žejdlíku, trefovaly se míčky do proutěného koše,
podkovou a kroužky na kůly, bojovaly na lávce a střílely z
luku. Za absolvování každé soutěže nemohla chybět sladká
odměna. Program zpestřilo vystoupení Úpických střelců –
pánů z Vízmburku. V půlhodinovém vstupu představili
střelné a palné zbraně (některé rány musely být slyšet po
celém městě), po krátké přestávce zahráli dobové divadlo s
názvem „Jak chytili Jaroše“.
Během celého odpoledne mohly děti vyplňovat kviz, který
tvořilo deset otázek různé náročnosti. Své lístečky vhazovaly
do připravené krabice. Vyhodnocení kvizu bylo připraveno
na 16.00. Některé odpovědi byly lepší, některé horší, ale
minci úpického rytíře si nakonec odnesl každý řešitel.
Poděkování náleželo po právu všem, kteří se na organizaci
podíleli – paní Janě Kadaníkové, Úpickým střelcům, rodině
Lelkově. Zvláštní poděkování patří sestrám Gottsteinovým,
které namalovaly ve velmi krátkém čase a speciálně pro tuto
akci obraz tatarské princezny.
16. květen 2011: Projekt "Holocaust"
Pondělí 16. května 2011 probíhalo v devátém ročníku ve znamení projektu
„Holocaust“. Téma nebylo ani jedné ze tříd zcela cizí, neboť se s ním
částečně seznámily již v běžných hodinách dějepisu v rámci probírání
druhé světové války. 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.
Osudy židovského etnika na Úpicku přiblížila našim žákům paní Marcela
Strachotová, ředitelka místního muzea, která děti zaujala jednak poutavým
výkladem o předválečných, válečných i poválečných osudech „zmizelých
sousedů“, jednak exponáty z muzejních sbírek, jež si všichni mohli
důkladně prohlédnout. K vidění byly kromě městské kroniky se seznamem
zemřelých a fotografií i uniforma vězně koncentračního tábora, ostnatý drát, soška z chleba,
úlomky z pecí či židovská hvězda, za války povinná součást svrchních oděvů.
Poté žáci shlédli dokument Olgy Sommerové „Sedm světel“, mapující
osudy několika židovských žen přeživších holocaust. Popis života v
„lágrech“, dobové záběry z nich i postoj poválečného komunistického
režimu k Židům mnohé naše deváťáky zjevně šokovaly.
Na závěr děti 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.
16. květen 2011: Soutěž pro žáky 2. stupně "Piškvorky"
Křížky a kolečka, to jsou piškvorky, kdo by je neznal. A
právě v tomto duchu se u nás na škole neslo pondělní
odpoledne šestnáctého májového dne. Na turnaj dorazilo
šest chlapců a tři dívky. Dívky hrály každá s každou na dva
vítězné zápasy. Vítězkou se stala Sára Gottsteinová z VIII.B,
která všechny čtyři duely vyhrála. Chlapci se rozlosovali do
dvou skupin po třech. V nich hráli každý s každým na dva
vítězné zápasy. Následovalo semifinále, finále a zápas o 3.
místo. Mezi chlapci dominoval Filip Kunc z VIII.B.
16. květen 2011: Silový čtyřboj
V pondělí 16. května 2011 se v posilovně naší tělocvičny uskutečnila úplně nová soutěž, a to
silový čtyřboj. Skládala se ze čtyř disciplín – přitahování činky v předklonu, vzpírání činky
vleže na zádech, dřepy s činkou a rozpažování s činkami.
Sešlo se pět statečných chlapců ze tří věkových kategorií. V kategorii šesťáků zvítězil Otakar
Bárta, když nazvedal 781 kg. Mezi o rok staršími chlapci kraloval David Vlček (1 134 kg)
před Pavlem Šrejberem. Mezi osmáky triumfoval Daniel Souček s úctyhodným výkonem 3
110 kg, druhé místo patří Jakubu Fejfarovi.
19. květen 2011: Výtvarná soutěž Rozesmátý svět už zná vítěze
Základní škola Bratří Čapků vyhlásila v dubnu letošního roku již 5. ročník
výtvarné soutěže Rozesmátý svět, tentokrát na téma pohádek a všeho co s
pohádkami souvisí. Velmi nás potěšil zájem o toto pohádkové malování,
celkem jsme obdrželi na stovku výkresů. Své práce zaslaly děti z místních
i okolních mateřských a základních škol.

Dne 5. května 2011 se sešla nezávislá porota ve složení
Stanislav Špelda (výtvarník a podnikatel), Květa Krhánková
(učitelka výtvarného oboru ZUŠ A. M. Buxton Úpice) a
Mirek Malý (grafik) a vyhodnotila nejlepší práce.
Diplomy a věcné dárky byly předány na slavnostním
vyhlášení, které se uskutečnilo ve čtvrtek 19. května 2011 v
jídelně ZŠ Bří Čapků. Zároveň byla v prostoru vedle školní
družiny zahájena výstava všech prací.
Výsledková listina:
• Kategorie předškoláků:
1. Filip Ryšavý: „Kuky se vrací“, MŠ Veselka
2. – 3. Jan Kleistner: „Spider man“, MŠ Veselka
Tereza Mědílková: „Karneval“, MŠ Suchovršice
4. Jakub Mádr: „Požární autíčko“, MŠ Veselka
Čestné uznání: oddělení Sluníčko z MŠ Jaromír - Loutkové divadlo
Sebastien Drejsl: „Kašpárek“
Nathalie Drejslová: „Princezny“
Tomáš Folc: „Čaroděj a jeho učeň“
Jan Nguyen: „Rytíři“
Anna Pytlíková: „Loutkové divadlo“
Vivien Wintrová: „Perníková chaloupka“
• Kategorie 1. a 2. tříd:
1. Nela Borůvková: „Kašpárek“, ZŠ Havlovice
2. – 3. Veronika Bartošová: „Rákosníček a jeho rybník“,
ZŠ Velké Svatoňovice
Zuzana Prokopová: „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“,
ZŠ Havlovice
4. Sára Pumpová: „Fanynka a František“, ZŠ Bří Čapků
• Kategorie 3. až 5. tříd:
1. Lukáš Kejzlar: „Vodník“, ZŠ Bří Čapků
2. Dalibor Hirnšal: „Planeta Země“, ZŠ Bří Čapků
3. Ondřej Bekr: „Perníková chaloupka“, ZŠ
Havlovice
• Kategorie speciální školy:
Čestné uznání: Ivan Balog, Eva Petirová, Patrik
Holoubek, Filip Hron, Martin Šlechta,
Jakub Čtvrtečka, Václav Doležal

20. květen 2011: Třeťáci v Adršpašských skalách
Do našich nejznámějších skal vyrazili žáci III.A a III.B v pátek 20. května 2011. Do skalního
města vstupovali toho dne mezi prvními návštěvníky. Sluníčko svítilo a ve skalách byl klid,
proto si mohli užívat krásné výhledy. Viděli Džbán, Homoli cukru, Koberce, Krakonošův zub
i jeho Lenošku a Piano, Malý vodopád, Starostu a starostovou, Milence a mnoho dalších. U
Velkého vodopádu volali na Krakonoše. Vyslyšel je a pustil velkou spršku vody. Dalším
zážitkem byla projížďka na lodičce po jezírku, průchod Myší dírou a utrácení peněz za dárky
pro vzpomínku na vydařený výlet.

23. květen 2011: Výlet na Superstar
Díky rodině Michala Šepse se nám podařilo získat volné vstupenky na
Superstar na neděli 23. května 2011. Vybaveni zásobami z domova a
patřičnými transparenty vyrazili převážně žáci 1. stupně za doprovodu paní
učitelek Pavláskové a Hubálovské pana zástupce ředitele Dytrycha na cestu do
našeho hlavního města. Abychom
v úmorném vedru přežili, udělali
jsme si delší přestávku v
McDonaldu. Nekonečné zástupy
před pražskou Incheba arénou sice
nevěstily nic dobrého, ale pan Šeps naši výpravu
nakonec protlačil dopředu a ta se tak mohla usadit
v hledišti. Během představení všichni ze všech sil
fandili (samozřejmě především Michalovi
Šepsovi), mávali transparenty a vyvolávali jména.

24. květen 2011: Úspěch našich žáků na XIII. ročníku Kinderiády
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 inspirací z produktové řady výrobků Kinder, které
distribuuje společnost Ferrero Česká.
Kinderiáda je rozdělena na 14 regionálních kol, které probíhají ve dvou
částech – na podzim a na jaře. Do finále postupují vždy tři vítězné školy.
Na finálovém kole se tak sejde v ideálním případě celkem 42 škol, které
bojují o hlavní ceny od společnosti Ferrero Česká. I nad XIII. ročníkem převzali patronát
světová rekordmanka v běhu na 800 m Ludmila Formanová a desetibojař a šéftrenér českých
atletů Tomáš Dvořák, závody opět herec provázel herecFilip Jančík, který moderuje všechna
kola Kinderiády.
Závody jsou určeny družstvům o 4 chlapcích a 4 dívkách. Každý ročník (2. až 5. třídy ZŠ)
reprezentuje jeden hoch a jedna dívka. Atletické disciplíny vycházejí z osnov pro základní
školy:
• běh na 60 m: všichni účastníci, dle ročníků
• skok daleký z místa: 2. ročník ZŠ
• hod plným míčem 1 kg: 3. ročník ZŠ
• hod kriketovým míčkem: 4. ročník ZŠ
• skok daleký z rozběh: 5. ročník ZŠ
• štafeta 4 x 60 m : 4 vybraní zástupci z družstva
Naši závodníci se umístili na 17. místě z 33 škol
Královéhradeckého kraje. Vynikající výkon podala opět
Barbora Müllerová, která s přehledem vyhrála běh na 60 m. Je to obdivuhodné, protože
stejnou disciplínu vyhrálo i v roce 2009 a 2010.
Naši školu reprezentovali:
• Kristýna Jakubčaninová (I.A), Jiří Pecháček (II.A), Adriana Dufková (III.A), Filip
Luštinec (III.A), Barbora Müllerová (IV.A), Renata Galuščáková (IV.A), David Nývlt
(IV.A), Roman Sabev (IV.A), Kamila Šlechtová (V.B), Petr Rychlík (V.A )

25. až 30. květen 2011: Ekologický kurz ZŠ Bří Čapků
Ekologický
kurz
organizovaný
PaedDr.
Věrou Nývltovou a Mgr.
Martinem Dytrychem začal
ve středu 25. května 2011.
Krátce po ubytování na
chatě Kamor v Peci pod
Sněžkou se účastníci kurzu
vydali na první velkou túru
– šli údolím Zeleného potoka na Richterovy boudy, odtud po úbočí Lesní hory do Modrého
dolu a přes Obří důl pak zpět do Pece pod Sněžkou. Cestou probrali květenu Krkonoš,
povídali si o místních ledovcových údolích, lavinových polích, řece Úpě a mnohém dalším.
Ve čtvrtek byla na programu cesta Obřím dolem na Sněžku. Když však naše výprava potkala
ze Sněžky sestupující V.B (byla tu na výletě) a uslyšela, jak tam fouká, bylo rozhodnutí
rychlé – protentokrát naši nejvyšší horu vypustit. Výletníci se tedy vydali k Luční boudě, kde
si vyprávěli si o pramenech Labe a Úpy, o Úpském
rašeliništi, o nebezpečí na horách a jejich obětech. Poté
pokračovali přes Výrovku a Chalupu Na Rozcestí zpět ke
Kamorce.
Páteční den přinesl velmi nepříznivé a chladné počasí, proto
bylo opět třeba změnit program – místo túry na Černou horu
odpočinek na chatě a odpoledne procházka po Peci pod
Sněžkou.

26. květen 2011: Výlet V.B do Krkonoš
Dne 26. května 2011 vyrazila třída V.B na školní výlet do
Pece pod Sněžkou. Zde došla k lanovce a jela na vrchol
Sněžky. , kde se zastavila v Poštovně. Výhledy na všechny
strany byly krásné, jen počasí větrné a chladné. Poté se děti
vydaly na Luční boudu, od ní ke kapličce a na vyhlídku. Nad
Výrovkou si zajezdily na zbytcích sněhu, nechybělo ani
koulování. Pak pokračovaly přes Liščí horu k Lyžařské
boudě a zpět do Pece pod Sněžkou a odtud autobusem
domů.
30. květen až 3. červen 2011: Poznávací zájezd do Paříže a Londýna
Ve dnech 30. května až 3. června 2011 se žáci 2. stupně
vedení učitelkami anglického jazyka paní Effenberkovou a
Žďárskou zúčastnili zájezdu do evropských metropolí
Francie a Velké Británie. Jejich putování začalo na náměstí
T.G. Masaryka odkud ve 14: 30 vyrazili směr Praha, Plzeň,
Rozvadov a po německých a francouzských dálnicích do
Paříže. Již v 7:00 posledního květnového dne začínal
celodenní program zaměřený na prohlídku Paříže. Metrem
se naše výprava dopravila k Eiffelovce a z posledního patra
se jim naskytl krásný výhled na celé město. Od Eiffelovky pokračovali k Invalidovně a poté
podél Seiny na Náměstí Svornosti. Prohlédli si i známý palác Louvre a prošli se ke katedrále

Notre Dame. Po náročné pěší túře byla plavba parníkem po Seině příjemnou odměnou. V půl
šesté večer naši výletníci Paříž opustili a vydali se na sever k prvnímu ubytování v hotelu F1.
Druhý den v 7:30 cesta pokračovala směrem do Calais, odtud
Eurotunelem do Folkestone ve Velké Británii a dále po dálnici směrem k
Londýnu. Okolo 9. hodiny dorazil zájezd do cíle – do Londýna. Během
prvního dne v britském hlavním městě stihli naši žáci navštívit muzeum
Madamme Tussaud´s, Westminsterské opatství, ulici Whitehall, sídlo
ministerského předsedy Downing Street 10, St. James Park,
Buckinghamský palác, Piccadilly Circus a Traffalgarské náměstí. Autobus
pak znavené turisty dopravil na tzv. meeting point, odkud si každou
skupinku odvezly anglické rodiny, které se postaraly o stravu a ubytování.
Druhý den ráno se posílení a odpočatí účastníci zájezdu sešli, aby si užili další den v
Londýně. Tentokrát využili možnosti cestovat metrem a
podívat se na Londýn z ptačí perspektivy, kterou jim nabídla
známá atrakce London Eye. Poznávací cesta pokračovala
směrem k pevnosti The Toner, na Tower Bridge, kde je
prezentace známých světových mostů včetně Karlova mostu,
a královskou observatoř v Greenwichi, kde zájemci mohli
díky nultému poledníku postát zároveň na východní i
západní polokouli. V 17:45 greenwichského času vyčerpaní
a uchození žáci vyrazili zpět do České republiky.

ČERVEN

2. červen 2011: Dětský den pro mateřské školy na téma "Cvičím, cvičíš, cvičíme"
Hemžení desítek malých žlutých a červených broučků,
spousta pestrobarevných míčů, pastelových gymnastických
podložek a různých pomůcek sloužících k protažení těla.
Takový pohled se naskytl divákovi z hlavního ochozu
tělocvičny. V té totiž 2. června 2011 proběhla oslava Dne
dětí na téma „Cvičím, cvičíš, cvičíme“, na kterou jsme
pozvali úpické a okolní mateřinky. Sešlo se zde 161 dětí v
doprovodu svých učitelek – od těch úplně nejmenších, ještě
nejistých prcků, až po zkušené předškoláky. Děti přitahovalo
cvičení s malými i velkými overbally – velmi pečlivě a soustředěně napodobovaly
předcvičující čtvrťáky. Vyzkoušely si slalom s míčem, který
byl mnohým z nich až do pasu, procvičily si rovnováhu při
přechodu laviček. Také házely na cíl kroužky, či přenášely
na raketě míček a přemísťovaly činky. Ale úplně nejvíc se
všichni vyřádili v malé tělocvičně na trampolíně, při
prolézání dlouhatánských pytlů a při válení sudů na
gymnastickém koberci. Nakonec byli všichni účastníci za
svou snahu odměněni taškou plnou dobrůtek. Poděkování
patří čtvrťákům, kteří mladší kamarády na jednotlivých
stanovištích provázeli a starali se o ně.

3. červen 2011: Dětský den pro žáky naší školy
V pátek 3. června 2011 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, co všechno se jim podařilo "nakoupit."
Děkujeme všem rodičům, kteří dětem přispěli spoustou drobných dárků a rozšířili tak
sortiment přitažlivého zboží v krámku, a Michalu Šepsovi, který pro naše děti rovněž věnoval
sponzorský dárek. Pochvalu zaslouží páťáci v roli průvodců na jednotlivých stanovištích.
Dětský den se opět vydařil na jedničku.

6. červen 2011: Soutěž v poznávání rostlin
V pondělí 6. června 2011 soutěžily jednotlivé ročníky 1.
stupně (nezapojili jsme pouze ty nejmladší – prvňáčky) o
největšího znalce rostlin. Žáci 2. a 3. ročníku poznávali 15
rostlin, žáci 4. a 5. ročníku 20 rostlin. Děti se mohly
připravovat celý měsíc – na chodbě v 1. patře pro ně paní
učitelky vytvořily výstavku živých
rostlin,
kterou
jsme
pravidelně
obměňovaly, k učení také sloužily
nástěnky s obrázky všech 55 soutěžních
rostlin. Ne každý se však připravoval tak důsledně, jako vítězové
jednotlivých kategorií. Mezi druháky prokázal největší znalosti Martin
Křížek, kategorie třetích a čtvrtých tříd měly hned dva vítěze – Annu
Skřivánkovou a Petra Millera, respektive Andreu Čudkovou a Barboru
Hilschovou, mezi páťáky nejlépe obstála Veronika Davidová.

7. červen 2011: Výlet V.A do Krkonoš
Podobně jako kamarádi z V.B se i žáci V.A vydali na školní
výlet do Krkonoš. Jejich cílem byla Černá hora. Z kabinkové
lanovky se otevíraly kouzelné rozhledy. Čistý vzduch, svěží
zeleň a horská květena je provázely cestou kolem rašelinišť
až ke Kolínské boudě, kde si udělali občerstvovací zastávku
a zaskákali si na trampolíně. Pak už jen sestup do Pece pod
Sněžkou se zastávkou v galerii Veselý výlet letní bobová
dráha s hodinou jízdy, skákání na trampolínách nebo
klouzačky podle odvahy.
9. červen 2011: Výlet I.A a II.A do ZOO ve Dvoře Králové
V úterý 9. června 2011 vyrazilo 20 prvňáků a 21 druháků na
školní výlet do ZOO do Dvora Králové nad Labem. Bylo
příjemné počasí, přestávalo pršet a občas vykouklo i
sluníčko.
V ZOO však děti čekalo nemilé překvapení – vláček, který
mají tak rády, už po ZOO nejezdí a také pěkná procházka
kolem surikat, nosorožců, lvů a dalších zvířat je zrušená.
Paní učitelky Řeháková a Hubálovská proto vybraly
náhradní variantu – projížďku „Safari autobusem“, během
které žáčci viděli spoustu krásných a zajímavých zvířat, mj. nejmenší krávu na světě
(dahome), krávu africkou (watusi) s největším rozpětím rohů až 230 cm. Po hodinové
projížďce po Safari se děti posilnily a pokračovaly v prohlídce pavilonů ptáků, plazů, slonů a
opic. Na závěr si všichni ještě zadováděli v dětské ZOO s ovcemi a kozami kamerunskými.
9. červen 2011: Exkurze do Trutnova aneb
IV.A poznávala bývalé okresní město
Dne 9. června 2011 se třída IV.A vypravila na
výlet do města Trutnova. Děti si prohlédly
Janskou kapli i pomník generála Gablenze,
městský park, náměstí, Dračí uličku, zbytky
hradeb, Společenské centrum Trutnovska UFFO i
sochy Jiřího Róny.
10. červen 2011: Ukončení sběrových soutěží
Pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd:
1. 3.A 1 123,67 kg/žáka Jan Jansa 11 062,0 kg
2. 3.B 176,67 kg/žáka Ondřej Toman 2 190,0 kg
3. 5.A 152,33 kg/žáka Tomáš Vrána 1 475,0 kg
4. 9.A 130,15 kg/žáka Michaela Ševcová 887,0 kg
5. 5.B 124,00 kg/žáka Tadeáš Haase 1 340,0 kg
6. 1.A 114,16 kg/žáka Daniela Maršíková 839,0 kg
7. 2.A 107,59 kg/žáka Kryštof Vojtěch 605,0 kg
8. 4.A 96,77 kg/žáka Renata Galuščáková 664,0 kg
9. 8.A 41,45 kg/žáka Karolína Kopecká 730,0 kg
10. 7.A 39,96 kg/žáka Jiří Zákravský 365,0 kg
11. 8.B 34,55 kg/žáka Robin Grossmann 433,0 kg
12. 6.A 23,25 kg/žáka Otakar Bárta 290,0 kg
13. 9.B 5,30 kg/žáka Filip Kuťka 53,0 kg

Odměnou nejlepším je finanční příspěvek na výlet či exkurzi: 1. místo – 1.200,- Kč; 2. místo
– 900,- Kč; 3. místo – 600,- Kč; 4. místo – 400,- Kč a 5. místo – 200,- Kč.
Celkem jsme letos sebrali 42 775,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 155,54
kg! Pro porovnání v loňském roce jsme měli sesbíráno 43.781,0 kg s průměrem 141,23 kg na
žáka a zaměstnance.
Dohromady jsme také sesbírali 29.780 vybitých baterií (vloni to bylo 10.950).
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
1. Jan Jansa (3.A) 11 062,0 kg
2. Jan Krejcar (3.A) 6 700,0 kg
3. Ondřej Toman (3.B) 2 190,0 kg
4. Tomáš Vrána (5.A) 1 475,0 kg
5. Tadeáš Haase (5.B) 1 340,0 kg
Sběr vybitých baterií:
1. Jan Frydrych (2.A) 8 230 ks
2. Kryštof Vojtěch (2.A) 8 148 ks
3. Jiří Šťovíček (4.A) 5 813 ks
4. Jan Krejcar (3.A) 2 690 ks
5. Johanka Cachová (1.A) 1 030 ks
V letošním roce padlo opět několik rekordů. Počet vybitých baterií stoupl trojnásobně. Velké
poděkování patří všem sběračům odpadových surovin.
Sběr plastových lahví:
1. Jan Jansa (3.A) 8 492 ks
2. Daniela Maršíková (1.A) 8 270 ks
3. Anna Marie Řeháková (3.B) 3 670 ks
4. Tadeáš Haase (5.B) 3 400 ks
5. Johanka Cachová (1.A) 2 197 ks
Sběr plastových kelímků:
1. Johanka Cachová (1.A) 17 285 ks
2. Mikoláš Zajac (5.A) 6 620 ks
3. Jiří Zákravský (7.A) 6 479 ks
4. Kamila Grundová (8.B) 6 349 ks
5. Jiří Rýdl (3.B) 3 300 ks
Dohromady jsme letos sesbírali 45.124 plastových lahví (vloni to bylo 27.928) a 69.577
plastových kelímků (vloni to bylo 51.126).
Sběr plastových víček:
1. Karolína Matysková (2.A) 73 580 ks
2. K. Jakubčaninová (1.A) 60 170 ks
3. Jan Jansa (3.A) 45 170 ks
4. Jakub Dytrych (5.B) 38 400 ks
5. Petr Rychlík (5.A) 30 600 ks
Sběr kovových víček:
1. Karolína Matysková (2.A) 330 000 ks
2. Jan Jansa (3.A) 238 902 ks
3. Tadeáš Haase (5.B) 47 500 ks
4. Jiří Rýdl (3.B) 27 300 ks
5. Ondřej Toman (3.B) 25 500 ks
Dohromady jsme letos sesbírali 593.070 plastových víček (vloni to bylo 547.377) a
rekordních 968.465 kovových víček (vloni to bylo 868.620).

16. červen 2011: Školní výlet IV.A do Krkonoš
Každý, kdo jede na hory, ví, že musí být přítelem
Krakonoše a poprosit ho o pěkné počasí. A taky
musí mít rád přírodu a chránit ji. A to se naši
čtvrťáci snaží dělat. „Pán hor“ to ví a bohatě je
odměnil v podobě sluníčka, nádherných výhledů
na celé Krkonoše i Ještěd. Lanovka vyvezla naše
výletníky ze Špindlerova Mlýna na Medvědín.
Dále pak přes Sviňskou louži a Šmídovu vyhlídku
šlapali pěšky až na Zlaté návrší. Posilněni
svačinou vyrazili směr Labská bouda, cestou míjeli vojenské opevnění, Pančavu a její
vodopád, nádherné vyhlídky. Po návratu do Špindlerova Mlýna si unavená tělíčka všech
zasloužila relaxaci v místním akvaparku.

16. červen 2011: Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování na čtenáře – tak právě to se dne 16. června 2011 událo v městské knihovně v Úpici.
Naši prvňáčci poprvé navštívili knihovnu na začátku první třídy, kdy ještě neuměli číst ani
psát. To tady tenkrát poslouchali vyprávění paní knihovnice a seznámili se s prostředím
knihovny. Dnes už sem přišli jako opravdoví čtenáři. A tak plnili různé úkoly, odpovídali na
otázky, přiřazovali pohádkám správné postavy a hlavně prokázali své čtenářské dovednosti.
Každý z nich byl poté pasován králem Knihomolem na čtenáře. Děti si odnesly drobné
odměny a na tričku připíchnutý "Řád čtenáře". Někteří už dokonce odcházeli s první
vypůjčenou knížkou.

16. červen 2011: Nejlepší žáci ve vědomostních soutěžích
Stejné pořadí na medailových příčkách jako v minulém roce. Tak skončila soutěž "O
NEJLEPŠÍHO ŽÁKA ŠKOLY VE VĚDOMOSTNÍCH A DOVEDNOSTNÍCH
SOUTĚŽÍCH“. Suverénní Radim Kejzlar položil základ svého úspěchu opět vítězstvím v
okresním kole Zeměpisné olympiády. Druhá Michaela Ševcová získala nejvíce bodů za
skvělé výsledky ve fyzikální a chemické olympiádě. Český jazyk a dějepis byl zase silnou
stránkou Terezy Seidelové. Druhé místo ve školním kole dějepisné olympiády a úspěch v
literární soutěži Úpice bratří Čapků ji vynesly na bronzovou příčku.
Konečné pořadí desítky nejlepších:
1. Radim Kejzlar (VII.A), 66 b.
2. Michaela Ševcová (IX.A), 40 b.
3. Tereza Seidelová (VIII.A), 32 b.
4. Vojtěch Levinský (VII.A), 31 b.
5. – 6. Pavel Růžička (VI.A), 30 b.
5. – 6. Pavel Šrejber (VII.A), 30 b.
7. Daniel Souček (VIII.B), 28 b.
8. Daniel Dolejška (VIII.A), 25 b.
9. Aneta Staníková (VII.A), 21 b.
10. Otakar Bárta (VI.A), 20 b.

20. červen 2011: Atletický čtyřboj potvrdil naše celkové 3. místo v Grand Prix
Poslední soutěží v rámci Grand Prix škol našeho okrsku
bývá pravidelně atletický čtyřboj. Nejinak tomu bylo i letos.
V pondělí 20. června 2011se tak na hřišti ZŠ Úpice – Lány
představila pětičlenná družstva, která mezi sebou soutěžila v
běhu na 60 m, na delší trati (dle věku a pohlaví od 600 do 1
000 m), skoku dalekém a hodu míčkem či granátem.
Podstatně větší radost nám tentokrát udělali starší žáci.
Dívky obsadily 3. místo a chlapci dokonce dokázali zvítězit.
Zklamáním pro nás bylo naopak vystoupení družstev
mladších žáků. Oběma totiž patří až 5. místo. V celkovém pořadí Grand Prix nám to v
letošním ročníku stačilo na konečné 3. místo.
Celkové nejlepší umístění jednotlivců:
1. Michal Drejsl (starší žáci)
2. Lukáš Malínský (starší žáci)
3. Eliška Buryšková (mladší žákyně)
5. Sára Gottsteinová (starší žákyně)
8. Daniel Souček (starší žáci)
Vítězství našich reprezentantů v jednotlivých disciplínách:
• Eliška Buryšková (mladší žákyně) – běh na 600 m
• Nikola Valentová (starší žákyně) – míček
• David Wajsar (mladší žáci) – míček
• Michal Drejsl (starší žáci) – granát
• Lukáš Malínský (starší žáci) – běh na 60 m
22. červen 2011: Atletické finále
Dne 22. června 2011
uspořádala ZŠ Úpice Lány
Atletické finále pro žáky 1.
stupně. Zúčastnili se ho
žáci těchto škol: Rtyně v
Podkrkonoší,
Malé
Svatoňovice, Úpice – Lány
a Úpice – Bratří Čapků.
Soutěžilo se ve skoku
dalekém, v hodu kriketovým míčkem, běhu na 50 metrů a ve vytrvalostním běhu. Závodníci
byli vyhodnoceni ve čtyřboji, v soutěži družstev a v jednotlivých disciplínách. Naši žáci
svými výbornými výkony přispěli k vzorné reprezentaci naší školy. Putovní pohár GRAND
PRIX se opět vrátil k nám. Děkujeme!
Naši školu reprezentovali:
• 2. a 3. třída: Lenka Hrušková, Eliška Mesnerová, Karolína Matysková, Veronika
Čiháková, Eva Krouželová, Adriana Dufková, Anna Marie Řeháková, Jiří Pecháček,
Michal Černý, Filip Luštinec, Dominik Endlich, Matyáš Nývlt, Vojtěch Ott, Štefan
More, Dominik Macek
• 4. a 5. třída: Eva Ferencová, Barbora Müllerová, Johana Gruntová, Veronika
Davidová, Kamila Šlechtová, Kamila Kuldová, Lenka Kejzlarová, Vít Levinský, Petr
Rychlík, Mikoláš Zajac, Tomáš Reichert, Zdeněk Radoň, Ladislav Nyklíček, David
Nývlt, Jaroslav Suchánek

Nejlepší umístění jednotlivců – 1. místa:
• Filip Luštinec – běh 50 m a skok daleký
• Vojtěch Ott – hod kriketovým míčkem
• Eva Krouželová – hod kriketovým míčkem
• Petr Rychlík – skok daleký
• Ladislav Nyklíček – hod kriketovým míčkem
• Kamila Šlechtová – hod kriketovým míčkem
• Barbora Müllerová – běh 600 m
22. červen 2011: V. ročník turnaje v šipkách
Mnohdy dramatickou a napínavou podívanou přinesly vyřazovací zápasy dalšího ročníku
turnaje v šipkách. Prosadili se především favorité turnaje.
Vítěz Daniel Soural z VIII.B sice v základní skupině dvakrát
prohrál, ale ve vyřazovací části byl k neporažení. Stříbrný
Filip Kuťka z IX.B až do finále zvítězil ve všech zápasech.
V boji o bronzovou medaili pak zvítězil v souboji spolužáků
z VIII.A Martin Kubiček nad Viktorem Kejzlarem.
Nejúspěšnější dívkou byla Karolína Kopecká taktéž z
VIII.A, která vypadla až ve čtvrtfinále.
23. červen 2011: Nejlepší sportovci školy
Konec školního roku je mj. spojen s uzávěrkou celoročních soutěží o nejlepší sportovce školy.
Mezi dívkami letos dominovala Eliška Buryšková, mezi chlapci zvítězil Lukáš Malínský.
Nejlepší sportovkyně školy:
1. Eliška Buryšková (VII.A), 295 b.
2. Nicol Kadrmasová (VII.A), 260 b.
3. Kristýna Balcarová (VII.A), 235 b.
4. Nikola Valentová (IX.A), 230 b.
5. Kateřina Knížová (VI.A), 225 b.
6. Kristýna Machová (VIII.B), 210 b.
7. Eliška Vodičková (VI.A), 205 b.
8. Michaela Ševcová (IX.A), 200 b.
9. Tereza Seidelová (VIII.A), 135 b.
10. Petra Štefánková (VII.A), 130 b.
Nejlepší sportovci školy:
1. Lukáš Malínský (IX.A), 508 b.
2. Daniel Souček (VIII.B), 504 b.
3. Jakub Fejfar (VIII.B), 465 b.
4. Michal Drejsl (IX.A), 450 b.
5. Daniel Špinler (VI.A), 449 b.
6. Petr Vlček (VI.A), 389 b.
7. Petr Kábele (VI.A), 387 b.
8. Lukáš Aman (VI.A), 373 b.
9. Pavel Růžička (VI.A), 359 b.
10. Jan Soukup (IX.B), 344 b.
27. červen 2011: Slavnostní předávání ocenění za celoroční soutěže
V pondělí 27. června 2011 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.

28. červen 2011: Výlet pro nejlepší žáky
Nejlepší žáci I. i II. stupně se 28. června 2011 vydali na výlet do
akvaparku ve Špindlerově Mlýně. Letní počasí bylo jen třešinkou na dortu
příjemných zážitků všech odměněných.

29. červen 2011: Rozloučení s 9. třídami
Předposlední odpoledne školního roku 29. června 2011 se
neslo ve znamení slavnostního dojetí. Loučili jsme se se
žáky IX.A a IX.B. Vzorně připravený program zahájili
Petr Čapek, Michal Drejsl, Lukáš Mjartan a Michal
Souček ukázkami moderních sportů freerunu a parkouru,
následovala skladba Yesterday v podání saxofonistky
Veroniky Hofmanové, Nikola Valentová a Hana
Szelkeová zarecitovaly báseň svého spolužáka Michala
Drejsla „Loučení je
branou do budoucna“, Dominik Švorčík přednesl báseň
„Maminka“ a Lucie Pazderová zazpívala píseň
„Vzpomínky“. Závěr obstarala skladba „Léta prázdnin“
zpívaná všemi absolventy, které na kytaru doprovodil
Jakub Skřivánek. Slavnostní program moderovali Nikola
Valentová a Martin Nývlt. Pak už zbýval jen společný
odchod, spousta slziček, objetí, díků a přání všeho
dobrého do dalšího života.
Ze vzpomínek našich absolventů:
• Devět let je dlouhá doba, ale nám to uteklo jako voda. Byla to dlouhá cesta plná
nových věcí, přátel, radostí i starostí. Když si vzpomeneme na náš první den, kdy jsme
jako nic netušící děti vstoupili do nového světa školních lavic, vůbec jsme netušili, co
nás čeká. Některé chvíle byly krásné a nezapomenutelné, ale také jsme prožili chvíle,
které byly těžší a mnohdy plné slz a napětí. S přibývajícími ročníky jsme začali
poznávat, že škola není jen zábava, ale že se také musíme trochu snažit, abychom
dosáhli co možná nejlepších výsledků. Postupně přicházelo těžší a těžší učivo a s ním
také horší známky. Každý z nás někdy dostal pětku. Někteří z nás se to snažili
okamžitě zlepšit, ale někteří dále pokračovali ve stejných kolejích a jejich prospěch se
tak postupně zhoršoval. Společné výlety a jiné školní akce nám pomohli ke spřátelení
a přinesly nám také mnoho zážitků, vzpomínek a zkušeností. Škola nám dala opravdu
hodně vědomostí (některé z nich jsou možná i zbytečné), ovšem dala nám i jiné věci,
kterých si mnohdy vážíme ještě víc. (Kateřina Drahorádová, Veronika Hofmanová,
Lenka Rejchrtová, Michaela Ševcová)
• Všichni se asi shodneme na tom, že jsme s učiteli prožili mnoho krásných chvil, ale
samozřejmě i pár těch nepěkných by se našlo. Na každého z nich si odnášíme nějaké
ty vzpomínky. Na druhém stupni jsme si brzy zvykli na naše třídní učitelky. Za pár

dnů si budeme muset, bohužel, zvykat na jiné. Nevíme, jací budou, nevíme, co od nich
máme čekat. Každý z nás si určitě vzpomene na časy, které jsme tu prožili a bude
litovat toho, že už škola skončila. Teď už však vstupujeme do další životní etapy.
(Dominik Švorčík, Nikola Valentová, Monika Vocelová)

PŘÍPRAVNÝ
TÝDEN
V
SRPNU

POČTY TŘÍD A ŽÁKŮ, VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, PRACOVNÍCI
ŠKOLY, ŠKOLSKÁ RADA
Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo naši školu 272 žáků, jež byli vyučováni ve
13 třídách (z toho byla jedna třída, IX.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 60 dětí, školní
klub sdružující 125 dětí a nabízející 17 zájmových útvarů, do kterých docházelo 198 žáků, a
školní jídelna schopná připravit denně až 450 obědů.
Žáci 1. až 9. ročníku byli vzděláváni podle ŠVP Blahováček. Náš vlastní ŠVP byl před
začátkem tohoto školního roku na základě zkušeností, kterých jsme nabyli během práce s ním,
výrazněji 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 třídy 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 ukončilo základní vzdělávání 32 žáků. Všichni žáci devátého ročníku byli
umístěni, a to následovně: 56% žáků bylo přijato na studijní obory středních škol (z toho 2
žáci na gymnázium, 6 žáků na SŠ technického zaměření a 10 žáků na ostatní SŠ). Zbylí žáci
byli přijati na obory středních odborných učilišť. Devět žáků (tj. 25% žáků pátých tříd) bylo
přijato ke studiu víceletého gymnázia.
K zápisu do 1. tříd přišlo celkem 55 žáků. Do 1. tříd bylo přijato 44 žáků (z toho 15
dětí s odkladem z předchozího roku) a 11 žákům byl dán odklad.

PŘEHLED TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011
Třída

Třídní učitel(-ka)

Celkový
počet žáků

Z toho
dívek

chlapců

I.A

Mgr. Radka Řeháková

26

14

12

II.A

Mgr. Marie Hubálovská

26

13

13

III.A

Mgr. Veronika Prouzová

19

8

11

III.B

Mgr. Eva Prouzová

18

8

10

IV.A

Mgr. Blanka Pavlásková

29

17

12

V.A

Mgr. Daniela Mikešová

17

4

13

V.B

Mgr. Jarmila Špůrová

18

7

11

Celkem za I. stupeň:

153

71

82

VI.A

Václav Král

24

11

13

VII.A

Ing. Jaromír Beránek

25

8

17

VIII.A

Mgr. Silvie Žďárská

20

8

12

VIII.B

PaedDr. Věra Nývltová

20

10

10

IX.A

Mgr. Šárka Paulusová

20

8

12

IX.B

Mgr. Renata Kafková, PhD.

10

4

6

Celkem za II. stupeň:

119

49

70

Celkem za školu:

272

120

152

PRACOVNÍCI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011
Kolektiv zaměstnanců školy doznal v letošním školním roce výraznějších změn. S
novým školním rokem začala na naší škole opět působit ing. Jitka Pulkrábková, nově
nastoupila učitelka prvního stupně Mgr. Veronika Prouzová, výuku hudební výchovy
zajišťoval od září do května Mgr. Jan Vídeňský. Od 1. září 2010 do 30. června 2011 působily
na škole dvě asistentky pedagogů – Pavla Folcová a Světlana Holmanová. Ve funkci
hospodářky a vedoucí školního klubu vystřídala Irenu Nyklíčkovou paní Martina Šrollová. Na
zasloužený odpočinek odešla ke 30. červnu 2011 Mgr. Jarmila Špůrová. Z nepedagogických
pracovníků odešla k 31. březnu 2011 uklízečka Jitka Haasová a nahradila ji paní Růžena
Vávrová.
Konkrétní personální obsazení pracovních míst přináší následující přehled:

Celkem: 32 (z toho 27 žen)
z toho: 23,5 pedagogických pracovníků
(z toho 2,5 vychovatelek a 2 asistentky pedagoga)
0,5 hospodářka
4 správní zaměstnanci
4 zaměstnanci ve školní jídelně
Pedagogičtí pracovníci:
titul, jméno a příjmení

funkce, vzdělání, aprobace, praxe

Mgr. Martin Zakouřil

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

Mgr. Martin Dytrych

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

Mgr. Petra Báčová

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

Ing. Jaromír Beránek

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

Eva Effenberková, DiS.

učitelka na II. stupni,
Obchodní akademie Trutnov,
Jazyková škola PASTIME Náchod,
Certificate in Englisch (University of Cambridge)
VOŠ pedagogická Litomyšl (speciální pedagogika)
7 let

Mgr. Marie Hubálovská

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

Mgr. Renata Kafková, Ph.D.

učitelka na II. stupni
Filozofická fakulta v Ostravě
německý jazyk + dějepis,
6 let

Václav Král

učitel na II. stupni,
Pedagogická fakulta v Hradci Králové,
dílenské předměty + odborný výcvik,
Fakulta tělesné výchovy a sportu, trenérská škola,
nad 32 let

Mgr. Daniela Mikešová

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

PaedDr. Věra Nývltová

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

Mgr. Šárka Paulusová

učitelka na II. stupni
Pedagogická fakulta v Liberci
český jazyk + občanská výchova
5 let

Mgr. Blanka Pavlásková

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

Mgr. Eva Prouzová

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

Mgr. Veronika Prouzová

učitelka na I. stupni,
Pedagogická fakulta MU v Brně,
učitelství pro I. stupeň základní školy,
bez praxe

Ing. Jitka Pulkrábková

učitelka na II. stupni
Vysoká škola chemicko-technologická Pardubice
Doplňující pedagogické studium Univerzita Pardubice
18 let

Mgr. Radka Řeháková

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

Mgr. Jarmila Špůrová

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

Mgr. Jan Vídeňský

učitel Hv
JAMU Brno,
nad 32 let

Mgr. Silvie Žďárská

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

Asistenti pedagoga: Pavla Folcová
Světla Holmanová
Na škole pracovalo šest dyslektických asistentek a dvě logopedické asistentky. I v
letošním školním roce se naši pracovníci v rámci DVPP zúčastnili 22 vzdělávacích programů.
Jedna učitelka úspěšně dokončila vyšší odbornou školu a další získala specializaci pro výuku
mimořádně nadaných žáků.

Školní družina:
Věra Páslerová
Eva Jansová

vedoucí vychovatelka
vychovatelka

Školní klub:
Irena Nyklíčková/Martina Šrollová

vedoucí

Nepedagogičtí pracovníci:
Hospodářka:
Irena Nyklíčková/Martina Šrollová
Jídelna:
Pavlína Blehová
Jana Voleská
Alena Gumbírová
Jaroslava Lednová

vedoucí školní jídelny
vedoucí kuchařka
kuchařka
kuchařka

Správní zaměstnanci:
Josef Nedvěd
vedoucí, údržbář
Zdeňka Blažková
uklízečka
Jitka Haasová/Růžena Vávrová
uklízečka
Lenka Vítová
uklízečka

ŠKOLSKÁ RADA
Volby do školské rady proběhly již v předminulém 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
• Poláčková Petra
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
3 (1 %)
1 (0,3 %)

II. pololetí
8 (2,9 %)
2 (0,7 %)

Omluvené absence:
I. pololetí: 11 055 (průměr na jednoho žáka: 40,64)
II. pololetí: 16 388 (průměr na jednoho žáka: 60,25)
Neomluvené absence:
I. pololetí: 29 (průměr na jednoho žáka: 0,11)
II. pololetí: 93 (průměr na jednoho žáka: 0,34)
Prospěch na konci školního roku 2010/2011:
Třída Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo
I.A
II.A
III.A
III.B
IV.A
V.A
V.B

26
26
18
18
30
18
18

22
19
14
8
18
6
10

0
7
3
10
12
10
8

3
0
1
0
0
2
0

VI.A
VII.A
VIII.A
VIII.B
IX.A
IX.B

25
25
19
20
20
9

5
1
2
3
3
0

19
22
15
17
15
7

1
2
2
0
2
2

VOLNOČASOVÉ A PREVENTIVNÍ AKTIVITY, ŠKOLNÍ KLUB
Na škole realizujeme podobně jako v letech minulých Minimální preventivní program.
Školní preventistka PaedDr. Věra Nývltová vytvořila Krizový plán školy a podílela se na
organizaci řady preventivních akcí, z nichž nejvýznamnější byl program na zlepšení vtahů ve
třídě VIII.B.
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
 e-mailová adresa Blahovka.pomoc@seznam.cz
Preventivní akce uskutečněné ve školním roce 2010/2011:
 beseda žáků 1. stupně s příslušníky Policie ČR
 preventivní kurz (VIII.B)
 beseda Kyberšikana (VIII.B)
 beseda Extremismus (9. ročník a pro pedagogy a veřejnost)
 účast na sbírkové akci Den proti AIDS
 přednáška AIDS (9. třídy)
 účast preventistky na schůzkách pracovní skupiny ROMODROM v Úpici
 film a program v divadle „Řekni drogám ne“
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:
•

ANGLICKÝ JAZYK (1. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Marie Hubálovská

•

BASKETBAL (5. – 9. ROČNÍK – ZAČÁTEČNÍCI) – vedoucí: MUDr. Pavel Černý

•

CVIČENÍ NA SPORTOVNÍM NÁŘADÍ (DÍVKY Z 1. – 9. ROČNÍKU) – vedoucí:
Lenka Machová

•

CVIČENÍ NA SPORTOVNÍM NÁŘADÍ (CHLAPCI Z 1. – 9. ROČNÍKU) – vedoucí:
Martin Just

•

DRAMATICKÝ KROUŽEK (4. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Petra Báčová

•

FLÉTNIČKY (1. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Radka Řeháková

•

FLORBAL (CHLAPCI I DÍVKY 4. – 5. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Martin Dytrych

•

FLORBAL (6. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Václav Král

•

FREERUNNING A PARKOUR (5. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Jaroslav Dohnal

•

HRÁTKY S ANGLIČTINOU (3. – 4. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Silvie Žďárská

•

MLADÝ KAMERAMAN (5. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Ing. Jaromír Beránek

•

MLADÝ POŽÁRNÍK (1. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Ondřej Baudyš

•

PRVNÍ KRŮČKY V NĚMČINĚ (4. – 6. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Renata Kafková,
Ph.D.

•

RUČNÍ PRÁCE (1. – 5. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Radka Řeháková

•

SBOREČEK (1. – 5. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Radka Řeháková

•

STŘELECKÝ KROUŽEK nebo TOPOGRAFICKÝ KROUŽEK (6. – 9. ROČNÍK) –
vedoucí: Václav Král

•

ŠACHY (1. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Jaroslav Vít

•

VÝTVARNÝ KROUŽEK (1. – 5. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Daniela Mikešová

•

ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK – vedoucí Mgr. Šárka Paulusová

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 rekonstrukcím i k nákupu moderních pomůcek. V létě
byly vymalovány některé učebny a chodby, v prostorách půdní vestavby byla nově zařízena
školní kuchyňka a byl zrekonstruován odpočinkový koutek s minigalerií Julie WinterovéMezerové. V rámci akce „Oranžová učebna“ byla z dotace firmy ČEZ kompletně
zrekonstruována multifunkční učebna fyziky a chemie. Z peněz Evropské unie (program
„Peníze školám“) byly v letošním roce zakoupeny nové počítače do školního klubu a
interaktivní tabule na 1. stupeň. Opět bylo zapracováno na rozšíření fondu školní knihovny a
byla zakoupena řada drobných výukových pomůcek.

PREZENTACE ŠKOLY
I v letošním školním roce pokračovalo mnohaleté vydávání školního časopisu „Trhlej
svět“, na jehož vytváření se opět podíleli i žáci předmětu „Týmová práce“ a redaktorky z
IX.A Veronika Hofmanová a Klára Kultová. Mgr. Eva Proudová denně aktualizuje webové
stránky školy, škola publikovala články v Úpických novinách a Krkonošském deníku, o
aktuálním dění rodiče i širokou veřejnost informují také vývěska u školy či pracemi našich
žáků vyzdobené výlohy úpických obchodů.
Pokračovala rovněž velmi úspěšná spolupráce s Televizí JS („Účko“), jež kromě
klasických reportáží o významných akcích naší školy přinášela i dětské reportáže moderované
Veronikou Davidovou ze třídy V.B. První rok existence oslavila školní „Blahovka TV“,
jejímiž kameramany a redaktorkami jsou výhradně naši žáci. Role režisérů a střihačů plní
učitelé Ing. Jaromír Beránek, Mgr. Martin Dytrych a Mgr. Martin Zakouřil.
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 znovu setkala

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 III. Historické
odpoledne s úpickými střelci. Kulturymilovné spoluobčany potěšila četná vystoupení školního
Sborečku.
12. až 16. červenec 2010: Tábor školní družiny
Tábor školní družiny se konal v Janských Lázních, naši
žáčci byli ubytováni v chatě Jitřenka. Program byl pestrý:
dlouhá túra po horách – lanovkou na Černou horu a pak po
dřevěných lávkách přes
rašeliniště, příprava masek
na karneval a diskotéka,
návštěva lanového centra,
soutěže,
hry,
stezka
odvahy, koupání, velká
trampolína, hledání táborového pokladu a získávání „tlapek“
za pořádek, zručnost, odvahu, dobré skutky i mlčení.

ZÁŘÍ

1. září 2010: Slavnostní vítání prvňáčků
Slavnostní vítání se konalo ve středu 1. září 2010 v
prostorách školní jídelny ZŠ Bratří Čapků. Nové školáky
přišel pozdravit ředitel školy Mgr. Martin Zakouřil, paní
starostka Ing. Iljana Beránková a pan
místostarosta Mgr. Robert Hager. O
kulturní vystoupení se postarala děvčata
z 5. třídy - Verunka Davidová a Kamilka
Kostovská. Na konci celého programu se
děti naučily slib školáka: "MY SE
ŠKOLY NEBOJÍME, ČÍST A PSÁT SE NAUČÍME!" Potom ještě
dostaly velký kornout sladkostí, pamětní list a se svou paní učitelkou Mgr.
Radkou Řehákovou odešly do vyzdobené třídy, kde na ně čekalo plno
dalších překvapení.

8. až 11. září 2010: Program pro zlepšení vztahů v VIII.B
Ve dnech 8. až 11. září 2010 se konal preventivní kurz ZŠ
Bří Čapků Úpice. Programu zaměřeného na zlepšení vztahů
ve třídě, na prevenci sociálně nežádoucích jevů se tentokrát
zúčastnili žáci VIII.B a paní učitelky Věra Nývltová a Jitka
Pulkrábková. Projekt byl financován z příspěvku EU v rámci
Operačního
programu
„Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost“. Současně se nám podařilo získat
finanční podporu některých podnikatelů z Úpicka. Díky
tomu se mohli akce zúčastnit i chlapci a děvčata ze sociálně
slabších rodin.
Během čtyř dnů strávených na chatě Betyna v Peci pod Sněžkou si žáci
stanovili pravidla slušného chování ve třídě, pravidla vzájemné pomoci a
tolerance ve skupině. Letošní kurz jsme zaměřili především na aktuální
téma: „Kyberšikana, její specifika a nebezpečí.“ Součástí programu byla
přednáška na téma kyberšikana a následná beseda s žáky. V prostředí
krásné krkonošské přírody si děti rovněž zahrály různé seznamovací hry,
tzv. ledolamky a další. Různé aktivity probíhaly také při procházkách do
Modrého dolu, do Obřího dolu a do Pece pod Sněžkou.

13. září 2010: Soutěž žáků 1. stupně "O nejlepšího čtenáře"
V pondělí 13. září 2010 se sešli třeťáci, čtvrťáci a páťáci, aby se utkali v soutěži „O nejlepšího
čtenáře“. Všichni četli po dobu 60 sekund stejný, dopředu
neznámý, text – úvod pohádky O Šípkové Růžence. Vítězi v
kategorii žáků 5. ročníku se stali Veronika Davidová (V.B) a
Tomáš Vrána (V.A), kteří správně přečetli 135 slov. Mezi
čtvrťáky vynikl Jan Roženský (IV.A) se 103 slovy, z třeťáků
byl nejlepší Jan Krejcar s 84 slovy. Tři nejlepší čtenáři z
každé kategorie obdrží diplom a sladkou odměnu. Celkový
počet soutěžících (27) nás přesvědčil o tom, že děti stále
ještě baví číst.

20. září 2010: Vzdělávací program Planeta 3000
V pondělí 20. září 2010 absolvovali žáci 2. stupně vzdělávací program Planeta 3000, tentokrát
na téma Česká republika. Prostřednictvím komentovaného filmu se tak dozvěděli mnoho
faktů i zajímavostí o zemi, ve které žijí.

21. září 2010: Zátopkova "Pětka"
Tradiční štafetový běh pro žáky 1. stupně se letos opět konal ve Rtyni v Podkrkonoší. Žáci
naší školy bojovali s velkým nasazením. Všem reprezentantům patří velký dík za bojovnost a
pěkné třetí místo.
Pořadí škol:
1. ZŠ Úpice Lány
2. ZŠ Rtyně v Podkrkonoší
3. ZŠ Bří Čapků Úpice
4. ZŠ Malé Svatoňovice
Naše štafeta běžela v tomto pořadí:
1. Tomáš Reichert, 2. Pavel Doležal, 3. Jiří Pecháček,
4. Ladislav Nyklíček, 5. Renata Galuščáková, 6. Vít
Levinský, 7. Adriana Dufková, 8. Martin Kroužel, 9. Matyáš Nývlt, 10. Veronika Davidová,
11. Filip Luštinec, 12. Kamila Kuldová, 13. Petr Rychlík ,14. David Nývlt, 15. Kamila
Gottsteinová, 16. Andrea Čudková, 17. Jaroslav Suchánek, 18. Jakub Kábele, 19. Dominik
Endlich, 20. Vojtěch Ott, 21. Eva Ferencová , 22. Johana Grundová, 23. Barbora Mullerová,
24. Mikoláš Zajac, 25. Radek Dufka.

21. září 2010: Soutěž žáků 2. stupně v rychlosti psaní na počítači
Na výše zmíněnou soutěž totiž dorazili ve slunném odpoledni 21. září 2010 pouze tři žáci. I
tak se však soutěžilo. Předem bylo ale avizováno, že již jen
v rámci jedné kategorie.
Celkovým vítězem se stal Daniel Dolejška z VIII.A, který
správně opsal za 5 minut 114 slov (udělal pouze jednu
chybu). Druhé místo patří Andree Pátrové ze VI.A, jež stihla
správně napsat 107 slov (taktéž udělala jen jednu chybu).
Pomyslnou bronzovou medaili získala za 73 slov Nikola
Pátrová z VIII.A (udělala osm chyb).

24. září 2010: Vzpomínka na paní Miladu Pacákovou
Dne 24. září 2010 zemřela naše dlouholetá spolupracovnice, paní Milada
Pacáková. Na naší škole vyučovala na 1. stupni, na druhém stupni pak
předmětům občanská výchova a pracovní vyučování. Její pracovní kariéra
vyvrcholila funkcí ředitelky, kterou zastávala v letech 1976 – 1984.

ŘÍJEN

1. říjen 2010: Zahájení V. ročníku školního turnaje ve stolním fotbale
První říjnový den odstartoval další ročník soutěže ve stolním fotbale. O vítězství se utká 18
dvojic.
Přihlášené dvojice:
• Lukáš Hilsch + Filip Ferenc, Aleš Hübner + Patrik Vlček, Martin Kubiček + Ladislav
Záliš, Jakub Fejfar + Sára Gottsteinová, Filip Kunc + Zdeněk Ledvina, Veronika
Hofmanová + Nikola Valentová, Alžběta Kubcová + Martin Nývlt, Karolína Fingrová
+ Kateřina Jursíková, Tomáš Šimek + Pavel Šrejber, Petr Vodák + Jiří Zákravský,
Tomáš Balcar + David Beier, Lukáš Mjartan + Michal Souček, Anna Kociánová +
Jakub Lautsch, Dominik Rychlík + Pavel Ševčík, Michaela Čudková + Tomáš Paťha,
Jan a Ladislav Soukupovi, Tomáš Hrouda + Dominik Švorčík, Martin Dytrych +
Martin Zakouřil
1. říjen 2010: Školní družina na výstavě drobného zvířectva
První říjnový víkend uspořádali chovatelé z Úpice a
okolí tradiční výstavu drobného zvířectva v areálu na
Podrači. V pátek 1. října 2010 na výstavu zavítaly i
dětmi z naší školní družiny.
Celým areálem je provedl starší kolega Otakar Bárta ze
VI.A. Kromě králíků, hus, slepic a dalšího drobného
zvířectva si všichni prohlédli ovečky. Zaujala je nejen
zvířátka, ale také výjimečně bohatá tombola. Výborný
průvodce, výborná organizace, výborné počasí – tak lze
ve stručnosti shrnout průběh pátečního odpoledne. Doufejme, že nadšení vydrží i příští rok.
4. říjen 2010: Soutěž v hodu kroužky na cíl
Dvacet soutěže chtivých prvňáků, stejný počet druháků a 23 třeťáků si v
pondělí 4. října 2010 přišlo zasoutěžit v hodu kroužků na cíl. Každý z
účastníků měl k dispozici šest hodů a mohl se rozmyslet, na jakou tyčku
bude své kroužky házet. Ta nejbližší měla hodnotu 10, prostřední 30 a 60
a nejvzdálenější 100 bodů. Výsledný výkon byl samozřejmě součtem
hodnot úspěšných hodů. Mezi prvňáčky zvítězila Daniela Maršíková,
mezi druháky Jiří Pecháček (II.A) a mezi třeťáky Dominik Macek (III.A)
Tři nejlepší soutěžící obdrželi jako již tradičně diplom a sladkou odměnu.

5. říjen 2010: Zahájení VII. ročníku florbalové ligy dívek
Dne 5. října 2010 byl sehrán úvodní zápas nového ročníku florbalové ligy dívek. Do soutěže
se přihlásila tři družstva.
Přihlášené týmy:
• DYLINKY: Alžběta Kubcová – C + G, Veronika Hofmanová, Lenka Rejchrtová,
Nikola Valentová, Monika Vocelová
• LOLITKY: Michaela Čudková, Sára Gottsteinová, Anna Kociánová, Denisa Nývltová
– C + G, Tereza Seidelová, Michaela Ševcová
• McDONALD’S: Kristýna Balcarová – G, Eliška Buryšková – C, Šárka Levinská,
Andrea Pátrová, Eliška Vodičková
5. říjen 2010: Začátek II. ročníku školního turnaje v halové kopané
Pátý říjnový den byl zahájen i další ze školních sportovních turnajů probíhajících po celý
školní rok, tentokrát v halové kopané. O pomyslný školní pohár se utká pět mužstev.

Přihlášené týmy:
• FARKAŠ TEAM: Filip Ferenc, Aleš Hübner, Lukáš Malínský, Martin Nývlt – C,
Pavel Sodomka
• FC BACHA MÍČ: Jakub Fejfar, Viktor Kejzlar – C, Martin Kubiček, Tomáš Paťha,
Dominik Rychlík, Daniel Souček
• FC FIALKY: Michal Drejsl, Tomáš Hrouda, Michal Souček, Jan Soukup, Ladislav
Soukup – C, Dominik Švorčík
• FK 03 PRIMASENS: Petr Kábele, Daniel Kadaník, Martin Lacko, Jakub Riedl, Daniel
Špinler, Petr Vlček, Pavel Růžička – C
• RETARDI: Zdeněk Ledvina, Pavel Šrejber, Petr Vodák, Jiří Zákravský, Ladislav Záliš
–C

5. říjen 2010: Prvňáčci v knihovně
Naši prvňáčci jsou pilní žáčci, vždyť jen za první měsíc ve
škole se už naučili pět písmenek a pomalu začínají
sestavovat slabiky. A protože nebude dlouho trvat a budou si
moci přečíst svou první knížku, vyrazili v úterý 5. října 2010
do zdejší Městské knihovny, aby se seznámili s jejím
prostředím a množstvím knih, které se zde nachází. S dětmi
si paní knihovnice Jana Šimková povídala o knihách,
zacházení s nimi, jak se
každý má ke knížkám
chovat a co se s nimi dělat nemá. Přečetla jim krátkou
pohádku "Krása není všechno" z knihy "Vodnické pohádky"
od Jaromíra Sypala. Děti pozorně poslouchaly a potom
kreslily k pohádce obrázek. Nebylo jednoduché vybrat ten
nejzdařilejší, proto byli odměněni všichni prvňáčci, a to
velkým sladkým dortem, který si ve třídě místo svačiny od
maminky s chutí zbaštili.

5. říjen 2010: Zátopkova "Desítka"
S novým školním rokem začala i meziškolní soutěž okrsku Úpice o pohár Grand Prix.
Úvodním závodem byla „Zátopkova desítka“, která se konala v úterý 5. října 2010 na nově
zrekonstruovaném atletickém oválu u ZŠ Úpice – Lány.
Za každou školu se do závodu zapojilo 40 sportovců. Každý z nich absolvoval jedno tzv.
lánské kolečko v délce 250ti metrů. Nejrychlejší bylo družstvo ze ZŠ a ZUŠ Rtyně v
Podkrkonoší, naši reprezentanti a reprezentantky obsadili po rozpačitém úvodu třetí místo.
Mrzí nás, že někteří vynikající sportovci odmítli reprezentovat a tudíž připravili celou štafetu
o lepší umístění, neboť rozdíl mezi družstvy na stupních vítězů nebyl veliký.
Pořadí škol:
1. ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
2. ZŠ Úpice – Lány
3. ZŠ Bratří Čapků Úpice
4. ZŠ Malé Svatoňovice
5. Gymnázium a SOŠ Úpice

6. říjen 2010: Start XII. ročníku florbalové ligy chlapců
O den později než jejich spolužačky vstoupily do nového ročníku florbalové ligy chlapecké
týmy. Do soutěže se zapsala čtyři mužstva.
Přihlášené týmy:
• FC STŘÍLÍME DO BRÁNY: Jakub Fejfar, Aleš Hübner, Martin Nývlt – C, Dominik
Švorčík, Jan Vacek – G
• LDN WYDLÁKOW: Viktor Kejzlar, Martin Kubiček, Filip Kunc – G, Zdeněk
Ledvina, Daniel Souček – C, Pavel Šrejber, Ladilav Záliš
• PEKELNÍ SATANI: Tomáš Balcar – G, Otakar Bárta, Jakub Dytrych, Vít Levinský,
Vojtěch Levinský – C, David Wajsar
• UMÍME KLIČKY A STŘÍLÍME TYČKY: Michal Drejsl – C, Tomáš Hrouda, Michal
Souček, Jan Soukup, Ladislav Soukup – G

6. říjen 2010: Běh do vrchu na Klůčku
Ve středu 6. října 2010 se nejlepší sportovci 1. stupně naší
školy zúčastnili „Běhu do vrchu na Klůčku“, který se konal
v Malých Svatoňovicích. Závody byly dobře připraveny,
proměnlivé počasí bez sluníčka neovlivnilo bojovnost našich
žáků, kteří se opravdu snažili. Klůček je pořádně velký
kopec a vyběhnout a udýchat ho vyžadovalo pořádné
sebezapření. Naši reprezentanti bojovali statečně a nakonec
obsadili 1. místo.
Celkové pořadí škol:
1. ZŠ Bratří Čapků Úpice
2. ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
3. ZŠ Úpice – Lány
4. ZŠ Malé Svatoňovice

8. říjen 2010: Zahájení V. ročníku školního turnaje v šipkách 301 SINGLE OUT
Poslední z celoročních sportovních soutěží, turnaj v šipkách, vstoupila do dalšího ročníku 8.
října 2010. Do klání se přihlásilo 32 žáků a žákyň.
Přihlášení žáci:
• Jakub Hájek, Dalibor Hirnšal, Jan Jareiš (všichni z V.A)
• Zdeněk Čudka, Jakub Dytrych, Marián Ferenc, Tadeáš Haase, Nikola Mlčáková,
Kamila Šlechtová (všichni z V.B)
• Tomáš Balcar, David Beier, Tomáš Šimek (všichni ze VII.A)
• Michaela Čudková, Daniel Dolejška, Viktor Kejzlar, Anna Kociánová, Martin
Kubiček, Karolína Kopecká, Denisa Nývltová, Nikola Pátrová, Tomáš Paťha,
Dominik Rychlík, Tereza Seidelová, Pavel Ševčík (všichni z VIII.A)
• Jakub Fejfar, Filip Kunc, Daniel Soural, Patrik Vlček (všichni z VIII.B)
• Lukáš Mjartan, Martin Nývlt, Michal Souček (všichni z IX.A)
• Filip Kuťka (IX.B)

8. říjen 2010: Drakiáda pro všechny
Krásné slunečné počasí provázelo účastníky tradiční
podzimní drakiády, která se konala v pátek 8. října 2010.
Více než 150 dětí se sešlo na louce za hvězdárnou, aby
vypustilo své dráčky. Vítr foukal, a tak
všichni draci bez problému vzlétli a
proháněli se po obloze. S pouštěním
pomáhali i maminky, tatínkové, babičky,
dědečkové a další příbuzní či známí.
Výbornou atmosféru nenarušila ani
divoká prasata, která znenadání vyběhla z kukuřice. Několik dráčků
nakonec zůstalo za plotem hvězdárny, ale i přesto všichni byli šťastni,
spokojeni a za odměnu si odnesli velkou odměnu.

9. říjen 2010: Výlet do Národního divadla
V sobotu 9. října 2010 se zájemci z naší školy v
doprovodu paní učitelky Šňůrové vydali na
tradiční výlet do Národního divadla v Praze. Před
začátkem divadelního představení nezapomněli
navštívit památky – Hradčany, Zámecké schody,
Karlův most, Malá Strana, Václavské náměstí,
staroměstský orloj dokonce i se svatbou přesně ve
12 hodin. Po obědě v Macdonaldu nastal čas
zamířit směrem k Národnímu divadlu. Hrála
klasické představení – „Naši furianti“ od
Ladislava Stroupežnického. Skvělé obsazení,
např. Miroslav Donutil, Jiří Štěpnička, Igor Bareš,
Václav Postránecký, David Prachař a mnoho
dalších známých tváří, vyvolalo v dětech upřímné
nadšení. O přestávce se ještě stihly jít podívat na
lunety, které navrhl a namaloval Mikoláš Aleš, i
na vystavené základní kameny.

11. říjen 2010: Turnaj žáků 2. stupně ve stolním tenisu
Zajímavé výměny, souboj různých herních stylů a boj o
každý míček, to bylo k vidění při školním turnaji ve stolním
tenisu, který proběhl v pondělí 11. října 2010. Celkem se ho
zúčastnilo 12 hráčů včetně tří učitelů. A nutno dodat, že žáci
své učitele velmi nešetřili, nejlepší z nich, Filip Kuťka z
IX.B, prohrál až ve finále. V turnaji se prosadili i mladí
hráči. Skvěle zahrál hlavně Ladislav Záliš ze VII.A, který v
souboji o 5. místo porazil Lukáše Hilsche z IX.A. Tím si
zajistil mezi žáky celkové druhé místo. Turnaj se hrál ve
třech skupinách, z nichž 8 nejlepších postoupilo do závěrečných vyřazovacích bojů.

12. říjen 2010: Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou
Jak dopadne maličký Vojta, který neposlechne strýčka, vydá se sám do
města a nakonec se ztratí? Co Ema, která utekla z domu pro opuštěné děti a
toulá se městem? Jaká dobrodružství prožije ona? Aby se naši žáčci
dozvěděli odpovědi na tyto otázky, museli by si přečíst knížky „Jak se
Vojta ztratil“ a „Ema a kouzelná kniha“ od spisovatelky Petry Braunové.
Žáci II.A, III.A a III.B jsou ale o něco
napřed. V úterý 12. října 2010 vyrazili do
Městské knihovny v Úpici, aby se osobně
s paní Braunovou setkali a poslechli si
poutavé ukázky z těchto dvou knih. Paní spisovatelka děti
také seznámila s tím, co všechno se s knížkou děje od
okamžiku, kdy se „narodí“ u spisovatele v hlavě, až do
doby, kdy se dostane do ruky nám, nedočkavým čtenářům.

10. říjen 2010: Exkurze na Městský úřad v Úpici
V rámci tématu „Naše Město“ se třída IV.A
vypravila na exkurzi na Městský úřad v Úpici.
Zde se dětí velmi ochotně ujala paní Jana Srnová
– matrikářka obce. Ukázala jim sídla jednotlivých
odborů a vysvětlila, jaké záležitosti a problémy
občanů se tam řeší. Žáci nahlédli i do matriční
knihy a Adélka Riedlová našla datum svatby
svých rodičů v knize sňatků. Nejvíce se dětem
líbila obřadní síň. Obdivovaly obrazy Julie
Wintrové-Mezerové, obraz staré Úpice z roku 1911, květinovou výzdobu a prapor Úpice.
Dále jsme si prohlédly zasedací místnost a kancelář paní starostky. Ve své kanceláři je mile
přivítal místostarosta pan Robert Hager. Děti dostaly i dárky – pohledy Úpice a bloček
„pamatováček“.

13. říjen 2010: Šesťáci na hvězdárně
Co to je koróna, sluneční erupce nebo protuberance. Nejen
tyto zajímavé informace o Slunci získali žáci VI.A při
návštěvě Hvězdárny v Úpici. Mimo jiné se také dozvěděli,
že na Europě, což je měsíc planety Jupiter, by se mohly
vyskytovat živé organismy. Exkurze se uskutečnila v rámci
předmětu zeměpis. Na závěr návštěvy si pak děti v kopuli
hvězdárny prohlédly ještě velký dalekohled, kterým se
pozoruje Slunce i jiná tělesa Sluneční soustavy.

19. říjen 2010: Páťáci v trutnovském UFFU
Ještě voněl novotou, když se V.A rozjela navštívit prosklený kulturní stánek města Trutnova.
Aby byl jejich zážitek dokonalý, rozhodli se absolvovat hned dvě akce najednou. Veselou
nauku klauníka Notíka v podání divadla Cylindr Praha a půvabnou výstavu obrázků, skic,
fotografií a dekorací bratří Formanů. Sladkou tečkou za jejich multikulturním zážitkem byl
dortík v noblesní divadelní kavárně Kaffé Horn.

20. říjen 2010: Strašidláci z dýní – tvořivá dílna rodičů s dětmi
Dýně se dají využít všelijak. Zcela jistě v kuchyni, avšak
kolem Halloweenu dýně slouží i jinak. Stávají se z nich
„Jack-O-Lanterns“ – dnes už všem známé vyřezávané
dýňové svítilny. Ve středeční podvečer 20. října 2010 se
školní jídelna zaplnila dětmi dychtícími vyrobit si právě
takového svítícího dýňového strašidláka. Na jejich šikovné
ruce čekalo několik desítek dýní nejrůznějších velikostí a
tvarů. Pro všechny případy byli v záloze připraveni rodiče
nebo babičky a dědové, to když nějaká dýně byla moc
"tvrdohlavá". Strašidláky děti vytvářely nejen vydlabáváním a
prořezáváním, ale i zdobením dýní různými přírodninami. Menší
návštěvníci určitě ocenili i možnost vyrobit si veselou dýni z
barevného papíru. Všichni si odnesli na památku na tvořivou
dílnu upomínkovou omalovánku s Garfieldem a dýní.
Ke zdařilému průběhu odpoledne přispěli jak ochotní zahrádkáři,
kteří nás v dostatečné míře zásobili svými výpěstky, tak i naši
"parlamenťáci" z druhého stupně. Moc se nám líbil jejich přístup
k mladším kamarádům i pomoc při organizaci celé akce.
22. až 23. říjen 2010: Víkendovka "Fantastická cesta nejen prstem po mapě Ameriky"
Nemusíte mít peníze, abyste poznávali exotické kraje. O tom se přesvědčilo dvacet účastníků
víkendovky, která je zavedla na území Ameriky. Při cestách po USA, Mexiku, Brazílii, Peru a
Jamajce se dozvěděli nejen základní informace o těchto státech, ale především to
nejzajímavější, co se o nich dá vyhledat. Prezentace na interaktivní tabuli střídaly práce ve
skupinkách a na internetu. Vše pak bylo doprovázeno turnaji a sportovními soutěžemi.
Nejdelší časový úsek byl věnován tradičním americkým sportům – basketbalu a fotbalu.
Soupeření však proběhlo i v některých dalších disciplínách. I hod medicinbalem, běh do
schodů, podlézání laťky, stezka odvahy či vybíjená tak přispěly ke zdárnému průběhu celé
akce.
27. říjen 2010: Prázdninový florbal
Mělo jich být 12 a měli
vytvořit tři družstva. Přišlo
jich však pouze devět.
Turnaj smíšených družstev
se tak nekonal. Tato
skutečnost však nebránila v
tom, uskutečnit alespoň
pořádný zápas. Příchozí se
tedy rozdělili do dvou
družstev a utkání mohlo začít. Po celých 100 minut bylo velmi vyrovnané. Chvíli vedli
oranžoví, pak zase modří. Výsledné skóre se zastavilo na stavu 18 : 18, když oranžoví
vyrovnali cca 10 sekund před uplynutím hrací doby.
Výsledek však nebyl až tak důležitý. Šlo především o to, si pořádně zahrát, zase se ve florbalu
o kousek zlepšit a především duchaplně strávit prázdninové dopoledne.

LISTOPAD

1. listopad 2010: Slavnostní otevření "Oranžové učebny"
V pondělí 1. listopadu 2010 se uskutečnilo, po dlouhém a
namáhavém pracovním procesu, slavnostní otevření
„Oranžové učebny“. Proč oranžové? Protože hlavním a
jediným sponzorem byla firma ČEZ.
Úvodní slovo pronesl pan ředitel Martin Zakouřil. Na něj
navázala paní učitelka Věra Nývltová, která vypracovala
projekt a vše organizovala, od soutěžního hlasování po
samotnou vlastní realizaci
rekonstrukce
této
multimediální učebny. V rámci dotace byl do učebny
pořízen televizor s DVD přehrávačem a videem, nový
počítač s multifunkční tiskárnou a keramická tabule.
Největší chloubou je však interaktivní tabule, na které svojí
prezentací ukázali žáci IX.A – Michal Souček a Nikola
Valentová, jaké jsou možnosti využití této učební pomůcky.
Doufáme, že bude „Oranžová učebna“ dobrou a zábavnou
pomůckou při hodinách mnoha předmětů.

2. listopad 2010: Okrskové kolo v halové kopané
Druhý listopadový den se v Malých Svatoňovicích konalo
okrskové kolo v halové kopané. Dopoledne hráli starší žáci.
Turnaj zahájili s mužstvem ZŠ Úpice – Lány, kde vlastní
chybou pouze remizovali 1 : 1. Ostatní zápasy v celku bez
problémů vyhráli. Chlapci odehráli celý turnaj s příkladnou
herní disciplínou. Mimo to se Lukáš Malínský stal se 6
brankami
vstřelenými
nejlepším střelcem turnaje.
Odpoledne
nastoupili
chlapci mladší, kterým se na začátku turnaje vůbec nedařilo.
Prohráli jak s Lány, tak i se Rtyní. Ve třetím zápasu se jim
konečně podařilo zvítězit, porazili úpické gymnázium.
Poslední zápas byl vskutku dramatický. Věděli, že pokud
chtějí obsadit 2. místo, musí vyhrát o dva góly. To se
chlapcům asi minutu před koncem podařilo.

3. listopad 2010: Okrskové kolo ve florbalu
Ve středu 3. listopadu 2010 se ve Rtyni v Podkrkonoší konal
turnaj ve florbalu starších chlapců našeho okrsku. První
zápas našeho mužstva proti domácím byl smolný. Vyrobilo
jednu chybu, která znamenala gól v naší síti a tím i ztrátu
bodů, které nakonec chyběly k celkovému vítězství. Další
zápas s Malými Svatoňovicemi odehráli chlapci s větší
pozorností a zvítězili 5 : 0. V utkání s Gymnáziem a SOŠ
Úpice taktéž měli více ze hry a výhrou 4 : 0 potvrdili
markantní rozdíl v pojetí hry. Poslední zápas byl vlastně
utkáním o 2. místo. Vítězstvím 2 : 1 nad ZŠ Úpice – Lány jej naši reprezentanti nakonec
vybojovali. Děkujeme chlapcům za bojovnost a chuť po vítězství.

Naše sestava:
• Michal Drejsl, Jakub Fejfar, Filip Kunc, Lukáš Malínský, Lukáš Mjartan, Martin
Nývlt, Dominik Rychlík, Pavel Sodomka, Daniel Souček, Jan Soukup, Ladislav
Soukup, Jan Vacek
V ten samý den se konala i soutěž dívek. S poměrně úzkým
kádrem hráček vstoupil náš tým do turnaje zápasem s
domácími favoritkami. Proti dívkám, z nich některé hrají
florbal závodně, se naše reprezentace dost dlouho držela.
Ještě výsledek po poločase (1 : 2 v náš neprospěch) byl
velmi přijatelný. Hráčky ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
však po změně stran zužitkovaly další dvě šance a naše
dívky tak s nimi prohrály 1 : 4. Následoval zápas proti
Gymnáziu a SOŠ Úpice. Před začátkem zápasu se naše
dívky hecovaly, povzbuzovaly. V šatně panovala bojovná nálada. Slibovalo to velký boj, ale
zápas se prostě nepovedl, vysoká prohra 0 : 6 dost mrzela. Jako třetí v pořadí přišlo na řadu
„velké derby“. Proti reprezentaci ZŠ Úpice – Lány naše dívky zvítězily 2 : 1. Závěrečné
utkání s Malými Svatoňovicemi však do vítězného konce nedotáhly a prohra v tomto zápase
mrzela o to víc, že vítězství by pro naše reprezentantky znamenalo celkové 2. místo.
Naše sestava:
• Michaela Čudková, Sára Gottsteinová, Veronika Hofmanová, Denisa Nývltová,
Tereza Seidelová, Michaela Ševcová, Nikola Valentová

4. listopad 2010: 1. kolo futsalové ligy
Čtvrtek 4. listopadu 2010 byl už třetím dnem sportovních
turnajů v řadě. Tentokrát se jednalo o futsalovou ligu, jejíž
1. kolo se konalo v naší tělocvičně. V jeho rámci se střetly
výběry žáků 8. – 9. ročníku ze ZŠ Červený Kostelec, ZŠ
Úpice – Lány a ZŠ Bratří Čapků Úpice.
V prvním zápasu se střetla mužstva z Červeného Kostelce a
Lán. Červený Kostelec nakonec po poločasu 2 : 2 zvítězil 4 :
2. Proti vítězům nastoupilo ve druhém kole naše mužstvo.
Průběh zápasu byl jako na houpačce. Nejprve naši
reprezentanti vedli 1 : 0, pak prohrávali 1 : 2, aby nakonec doslova vydřeli výhru 3 : 2.
Poslední zápas se ZŠ Úpice – Lány již dopadl celkem jednoznačně pro náš tým. Zvítězil
přesvědčivě 6 : 3.
Naši školu reprezentovali:
• Jakub Fejfar, Filip Ferenc, Martin Kubiček, Lukáš Laštůvka, Zdeněk Ledvina, Lukáš
Malínský, Martin Nývlt, Tomáš Paťha, Dominik Rychlík, Pavel Sodomka, Daniel
Souček, Jan Soukup, Jan Vacek

4. listopad 2010: Schůzka s rodiči žáků 9. tříd ohledně volby povolání
Rodiče žáků IX.A a IX.B se ve čtvrtek 4. listopadu 2010 sešli ve školní jídelně s výchovnou
poradkyní paní učitelkou Báčovou a třídními učitelkami Paulusovou a Kafkovou, aby si
vyslechli důležité informace o všem, co se týká volby budoucího povolání jejich dětí.
Dozvěděli se, kde hledat informace a rady, důležité termíny burz škol i odevzdávání
přihlášek, vše o vyplňování a doručování přihlášek, zápisových lístcích a dostali také řadu
materiálů.

6. listopad 2010: Exkurze VI.A do Letohradu
V úterý 6. listopadu 2010 vyjeli žáci VI.A na exkurzi do
Muzea řemesel v Letohradu. Vzhledem k tomu, že se naší
škole podařilo získat finanční dotaci na dopravu, platili
pouze vstupy do expozic. Nejprve navštívili výrobu
netradičního nábytku, kde
jsme byli seznámeni s
postupem
výroby
od
nařezaných prken až po
finální výrobek. Potom
pokračovali návštěvou samotného Muzea řemesel. Jeho
expozice jsou velmi rozsáhlé, je zde obsaženo mnoho
řemeslných oborů a projít s plnou pozorností všechna tři
patra stálo naše výletníky nemalé úsilí.
8. a 11. listopad 2010: Pedagogická rada a rodičovské schůzky
V pondělí 8. listopadu 2010 hodnotili pedagogové prospěch a chování žáků za první čtvrtletí
školního roku 2010/2011. Ve čtvrtek se pak informací o dění ve škole dostalo i rodičům.
Třídní schůzky probíhaly na 1. stupni od 15, na druhém stupni od 16 hodin, zde opět formou
konzultací.
8. listopad 2010: Exkurze do elektrárny a pivovaru v Trutnově
Dne 8. listopadu 2010 podnikli žáci devátých tříd exkurzi na
půdu společnosti ČEZ a.s. – do elektrárny v Trutnově –
Poříčí. Dozvěděli se spoustu informací o této uhelné
elektrárně, o její historii i o principu jejího fungování. Ze
všeho nejdříve však každý v rámci bezpečnosti dostal
ochrannou helmu a pak již následovala prohlídka celého
areálu – žáci si prohlédli skladovací prostory pro paliva
(uhlí, dřevěné štěpky…), kotle, turbínu s generátorem,
chladící věž i komíny. Prohlídku ukončili v místnosti, kde se
celý proces výroby elektrické energie sleduje a kontroluje na monitorech.
Poté se naši deváťáci přesunuli o několik kilometrů dále, do pivovaru Krakonoš a.s. Zde
navštívili sladovnu, varnu i stáčírnu piva do lahví. Všichni účastníci se shodli, že se dozvěděli
spoustu nových informací, o kterých dosud nevěděli.
9. listopad 2010: Energie – projekt 9. tříd
Hned následující den navázali deváťáci na exkurzi celodenním projektem „Energie“. Tuto
oblast lidského vědění prozkoumali z hlediska fyzikálního, zeměpisného, přírodopisného i
dějepisného. Završením dvoudenního programu pak byla samostatná práce, jejíž téma si žáci
mohli vybrat.
12. listopad 2010: Ostrov snů – projekt 7. tříd
Písečná pláž, kokosové palmy, čisté moře a pestrobarevné
rybičky. Tak si představuje většina žáků svůj vysněný
ostrov. Projekt na toto téma proběhl již tradičně v 7. ročníku.
Podílely se na něm předměty český jazyk, zeměpis,
přírodopis, informatika a výtvarná výchova, kde žáci své
představy vyjadřovali kresbou. Z projektu nakonec
odcházeli s tím, že ve světě sice takové ostrovy existují, ale

běžnému člověku se jeho návštěva splní pouze výjimečně. Pro většinu z nás tak zůstávají
takové ostrovy pouze snem.
15. až 19. listopad 2010: Projekt "Pohádka"
Týden od 15. do 19. listopadu 2010 byl v I.A ve znamení
pohádek – prvňáčci totiž prožili projektový týden na toto
téma. A tak je ve všech výukových předmětech pohádka
provázela. Nejvíce se věnovali knížce bratří Čapků
„Povídání o pejskovi a kočičce“, která je naší škole tak
blízká. Určitě není nikdo, kdo by neznal příběh o tom, jak
pejsek s kočičkou pekli dort. A jeden takový si žáčci upekli
i na naší školní tabuli, jenže byl smutný, bez barviček, a tak
děti za každý splněný úkol část dortu vybarvily. Poslední
den se tak na ně z tabule smál krásný barevný dort. Za odměnu děti od paní učitelky
Řehákové dostaly pozvání na loutkové divadlo, ale ne tak ledajaké, navštívily totiž úpické
loutkáře a jejich zákulisí, kde se pravidelně schází a připravují pro pohádky. Děti se zde
mohly osobně pozdravit s kašpárkem, vodníkem, vílami a dokonce i čerty, vyzkoušely si, jak
se takové loutky vodí a zhlédly i krátkou pohádku.
16. listopad 2010: Víte, co je extrémismus?
Většina lidí tuší, ale nedokáže přesně odpovědět. Jiné by to
nebylo ani u našich žáků. Proto se paní učitelka Nývltová
rozhodla v rámci preventivní činnosti pozvat na naši školu
odborného lektora. A Bc. David Lebeda se skutečně
osvědčil. Při jeho přednášce žáci 9. ročníku ani „nedutali“.
Hltali
informace
o
ultrapravici a anarchistech
stejně pozorně jako o
scientologii či problémech
na fotbalových stadionech. Když to navíc lektor zpestřil
spoustou materiálů, prezentací a policejních záběrů, nezbylo,
než konstatovat, že program o extremismu v jeho podání
neměl chybu. Uznali to i samotní žáci. Podobný program
proběhl v odpoledních hodinách i pro veřejnost. Škoda jen,
že nebyl nenavštíven v hojnější míře.
16. listopad 2010: Odpolední bruslení na trutnovském zimním stadionu
Dlouhý skluz a ladný pohyb. To předváděli nejlepší
bruslaři. V úterý 16. listopadu 2010 totiž vyrazili na zimní
stadion v Trutnově. Přes 40 žáků 1. – 6. tříd zde
předvádělo své bruslařské schopnosti. K vidění zde bylo
několik vláčků, ale i pokusů o piruety nebo holubičky.
Někteří začátečníci měli sice mnohdy problém udržet se
na bruslích, ale v tom jim ochotně pomáhaly paní
učitelky. A případné pády brali s humorem a těžkou hlavu
si z nich rozhodně nedělali.
Opět nechyběla soutěž o nejrychlejšího bruslaře. Dovednostní slalom nejrychleji „prolétli“
shodným časem 14,6 sekund Lukáš Aman a Martin Lacko (oba VI.A). Děvčata rozhodně za
chlapci nezůstávala pozadu. Vždyť nejrychlejší dívka, Barbora Šrůtková z V.B, zaostala za

těmito chlapci o necelou sekundu. A Eliška Mesnerová ze II. A porazila ve své kategorii
všechny chlapce.

19. listopad 2010: Projekt "Krkonoše"
Naše nejvyšší pohoří bylo projektové téma, kterému se v
pátek 19. listopadu 2010 věnovali žáci 8. ročníku. A je třeba
říci, že jednotlivé předměty pojaly tuto oblast z různých
pohledů. V přírodopisu například žáci řešili křížovku s
pojmy, které se samozřejmě týkaly převážně místní fauny a
flóry. Nechyběl krátký film, který jsme získali od KRNAPu.
Znalosti a orientaci práce s mapou Krkonoš museli pak
prokázat žáci v zeměpisu. V hodině dějepisu se nejprve
pracovalo na stanovištích, kde žáci plnili úkoly z pracovního
listu. Pracovali s různými texty a obrázky. Ve druhé části hodiny ve dvojicích na základě
zjištěných informací buď porovnávali život v Krkonoších v 19. a na počátku 20. stol., anebo
psali krátkou reportáž z fiktivního pobytu v našich nejvyšších horách v tomto období.
Aktivity v rámci tohoto projektu byly velmi různorodé a žáci si z nich odnesli spoustu nových
a zajímavých informací o Krkonoších.

22. až 26. listopad 2010: Projekt II.A „Člověk a rodina“
V listopadu proběhl projekt
rovněž ve II.A, zde na
téma „Moje rodina“. Jak
již bývá zvykem, druháci v
rámci projektového týdne
představují
členy
své
rodiny i domácí mazlíčky,
povídají si o příbuzenských
vztazích, prohlížejí si své
rodinné fotografie a vyprávějí o svých blízkých.

22. listopad 2010: Školní kolo astronomické olympiády
Vysoká účast, velmi soutěživá nálada a těsné výsledky se staly charakteristikou školního kola
Astronomické olympiády v kategorii E-F (pro 8. až 9. ročník). Zúčastnilo se 15 soutěžících.
Žáci s pomocí odborné literatury, časopisů a internetu řešili několik úloh formou kvizu,
doplňování, odůvodňování a znázorňování.
Výsledky byly skutečně velmi těsné. Na prvním místě (30
bodů) se umístil Petr Čapek (IX.A), na druhém (29 bodů)
Michal Souček (IX.A). O třetí místo (28 bodů) se dělí Sára
Gottsteinová (VIII.B) a Michal Drejsl (IX.A). K postupu do
dalšího kola je potřebné získat minimálně 15 bodů. Třináct
žáků (rekordní počet) tuto hranici prolomilo a postoupilo do
korespondenčního kola Astronomické olympiády, které
bude zahájeno v lednu.

25. listopad 2010: Školní kolo astronomické olympiády
Ve čtvrtek 25. listopadu 2010 se na naší škole opět
soutěžilo. Tentokrát ve školním kole astronomické
olympiády kategorie G-H (pro 6. až 7. ročník) bojovalo 13
žáků. Jejich úkolem bylo odpovědět na kvizové otázky,
rozhodnout o pravdivosti nebo nepravdivosti tvrzení, určit
kolik „let“ by bylo Honzovi, kdyby se narodil na jiné
planetě, rozpoznat objekty na obrázcích (souhvězdí
Orion…) a vyřešit doplňovačku. Na prvním místě se umístil
s 26 body Radim Kejzlar (VII.A). Těší nás, že se do soutěže
přihlásili i dva chlapci z pátých tříd. Naši nejmladší hvězdáři se „ve hvězdách“ opravdu
vyznají. Vít Levínský (V.B) s 25 body skončil na výborném druhém místě a Aleš Holman s
19 body (V.A) na místě třetím. I ostatní si však vedli dobře. Osm žáků postupuje do
korespondenčního kola.
25. listopad 2010: Projekt "Cesta do pravěku"
Středa 24. listopadu 2010 patřila v VI.A projektu „Cesta do
pravěku“, který jsme pro žáky šestého ročníku zorganizovali
již popáté. 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. Mimo jiné se například věnovali
vyhledávání informací o pravěku na internetu či kreslili na
obrovský papír napodobeniny jeskynních maleb.
Součástí projektu byl i programu „Lovci mamutů aneb Co pan Štorch ještě nevěděl“, se
kterým k nám přijel pan Daniel Richter z dohalické
společnosti Dějeprava.
Svoji poutavou přednášku
doplňoval obrazovými ukázkami a především replikami
nejrůznějších předmětů z doby lovců mamutů. 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.

26. listopad 2010: Návštěva adventního koncertu
Atmosféru blížících se vánočních svátků pomohl navodit adventní koncert ZUŠ Anny Marie
Buton, který navštívili jak žáci 1., tak děti ze 2. stupně. Shlédli vystoupení svých kamarádů a
připomněli si mj. několik vánočních koled.

27. listopad 2010: Blahovka cup 2010
Boj o každý míč, nádherné kombinace a výborná
individuální technika. Již V. ročník fotbalového turnaje
Blahova cup opět poskytl skvělou podívanou a fantastickou
atmosféru. Na Základní školu Bratří Čapků v Úpici se v
sobotu 27. listopadu 2010 sjelo 12 týmů. Kapitánem
každého manšaftu byl současný či bývalý žák, případně
zaměstnanec místní školy. To byla podmínka přijetí do
turnaje.
K hlavním favoritům turnaje opět patřily týmy APRIL BAR
„A“ a APRIL BAR „B“, které jsou již tradičně složené z hráčů místního fotbalového klubu
SK Sparta Úpice. Přestože oba týmy vyhrály své základní skupiny, ve vyřazovacích zápasech
už tak úspěšný nebyly. Neprosadil se ani loňský finalista OLD STARS, vedený ředitelem
školy Martinem Zakouřilem, kterého již ve čtvrtfinále přehrál rychlonohý i technicky vyspělý
tým GORON RYDERS.
Pohár pro vítěze nakonec zvedl nad hlavu kapitán týmu
POBŘEŽÍ SLONOVINY Bohumil Kafka. Přestože ze
základní skupiny mužstvo postoupilo až ze třetího místa, v
závěrečných bojích bylo suverénní a ve finále pak porazilo
tým FC SLAVOJ 4 : 2. Je třeba ještě říci, že právě výkon
týmu FC SLAVOJ, vedený Patrikem Břicháčkem, který byl
od začátku pasován za černého koně, patřil asi k největšímu
překvapení turnaje.

27. listopad 2010: S čerty nejsou žerty aneb karneval školní družiny
V sobotu 27. listopadu 2010 se v tělocvičně naší školy konal
tradiční karneval „S čerty nejsou žerty“. Čertíky a čerticemi
se to tu jen hemžilo (sešlo se jich na sedmdesát), na všechno
dohlížel osobně sám pan Lucifer. V první části
dvouhodinového programu prokázali všichni pekelníci svoji
šikovnost a obratnost – absolvovali Belzebubovu skluzavku,
čertovskou houpačku, trefovali se do pekelného kotle apod.
Odměnou jim vždy byla
malá sladkost. Druhá část
patřila soutěžím. Čertíci si tak mohli vyzkoušet přetahování
lanem, hru s obuškem nebo přenášení míčků. Úplný závěr
byl ve znamení diskotéky, kde se všichni pod vedením
šikovných pomocníků z vyšších ročníků a paní učitelek
vyřádili. Všichni odcházeli domů nadšení, usměvaví a se
spoustou sladkostí. Poděkování patří všem, kteří se na
karnevalu jakýmkoliv způsobem podíleli. Doufejme, že se
za rok sejdeme ve stejně hojném počtu.

29. listopad 2010: Setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči v libňatovské školce
Na pondělí 29. listopadu 2010 přijala paní učitelka Radka
Řeháková pozvání paní ředitelky Ivy Pichové z MŠ
Libňatov k besedě s rodiči budoucích prvňáčků. A co by to
bylo za povídání, kdyby u toho nebyly jejich děti, které se už
tolik do školy těší. A právě ony přišly na řadu jako první –
úspěšně poznávaly číslice, počítaly puntíky, roztleskávaly
slova na slabiky, určovaly písmenka na začátku slov,
vybarvovaly obrázky se zvířátky a dokonce jsme si i krásně
zazpívali vánoční koledy. Za splněné úkoly dostaly velkou
jedničku a tiskátko a samozřejmě nemohla chybět malá sladká odměna. Poté následovalo
povídání s rodiči o tom, co je důležité pro vstup jejich dětí do základní školy, co všechno je
bude čekat u zápisu.

PROSINEC

1. prosinec 2010: Den boje proti AIDS aneb Jak jsme prodávali červené stužky
Naše škola, konkrétně paní
učitelky
Nývltová
a
Paulusová a žáci VIII.B a
IX.A, se zapojila do
osvětové a informační
kampaně, která se konala
1. prosince 2010. V tento
den ve tří až čtyřčlenných
skupinách předávali naši
žáci zájemcům z Úpice a okolí informační materiály a odpovídali na jejich dotazy. Ruku v
ruce s tím nabízeli i červené stužky za 20 Kč, které jsou celosvětovým symbolem solidarity s
infikovanými virem HIV a důkazem toho, že si lidé nebezpečí AIDS a nutnost prevence
uvědomují. Vzhledem k velkým mrazům, které v tento den panovaly, po městě chodili asi jen
hodinu. I přesto stihli vybrat přes 2 000 Kč. Všem, kteří přispěli, ještě jednou děkujeme.
1. a 3. prosinec 2010: Deváťáci pekli cukroví
Adventní čas není provoněn jen větvičkami stromků,
kouřem svíček postupně zapalovaných na věncích, jablíčky
a punčem, ale i vánočním cukrovím. S několika žáky IX.A a
IX.B jsme tedy zůstali věrni tradici a během dvou odpolední
1. a 3. prosince 2010 provoněli naši zbrusu novou školní
kuchyňku máslem, rybízovou marmeládou, medem, skořicí,
hřebíčkem a badyánem. Ve středu naši
nejstarší pekli linecké koláčky, v pátek si
je zopakovali a navíc připravili i krásně
měkoučké medové perníčky. Výsledek dopadl na výbornou. Ukázalo se,
že i při práci v kuchyni rychle tráví a vlastnoručně připravené cukroví
chutná ze všech nejlépe, neboť nikdo nejen že nekritizoval jeho chuť, ale
mnozí si domů odnášeli balíčky se svými výtvory poloprázdné. Snad naši
mladí pekaři uplatní své zkušenosti i v domácích kuchyních a s pečením
cukroví pomohou svým rodičům a prarodičům.
3. prosinec 2010: Andělský den
Už od samého rána nakukovali žáci prvního stupně do
chodeb druhé budovy – vyhlíželi vzácnou návštěvu, měli
mezi ně přijít Mikuláš, andělé a čerti. Většině dětí se pak
rozbušila srdce nedočkavostí a možná i trochu strachem
hned, jak uslyšely za dveřmi řinčet řetězy. Když pak
nadpozemská delegace vešla do třídy, čerti začali spouštět
hrůzu, ale andělé jejich úmysly zarazili a rozdali dětem malé
sladkosti. Ti zlobivější si je však museli zasloužit. A tak byl
Mikuláš i jeho doprovod svědkem roztodivných představení.
Střídaly se básničky s písničkami, „lumpíci“ přeskakovali čertovské metly a k vidění bylo
dokonce i odříkání vyjmenovaných slov. Největší překvapení však na ně čekalo v V.A. Zdejší
děvčata si nacvičila taneční vystoupení s mikulášskými a čertovskými motivy. Mikuláše i
všechny okolo to muselo přinejmenším zahřát u srdíčka.
Andělský den očima žačky 4. třídy Kamilky Kuldové:
První hodinu jsme se my holky seřadily a šly si ještě naposledy vyzkoušet taneček, než
přijdou čerti. Kluci mezi tím stříhali ozdoby na papírový stromeček. Ten jsme pak nalepili na

dveře od naší třídy. Když zazvonilo na druhou hodinu,
všichni napjatě čekali ve svých třídách, až uslyší čerta,
Mikuláše a anděla. A za chvilinku už byl slyšet jekot a
zvoneček. Někdo dokonce začal brečet. Potom jsme se
všichni seřadili a šli ke družině. Tam přišlo 6 čertů, 3 andělé
a 1 Mikuláš. Čerti hned chtěli, aby vystoupili všichni, kdo
zlobili. Rozhodně jich nebylo málo. Čerti nás pošpinili a my
holky jsme začaly tancovat taneček, který jsme si nacvičily
na aerobiku. Kluci nám k tomu zpívali Mikuláši, Mikuláši.
Potom jsme všichni skákali přes metlu a vidle. Kdo skočil, dostal vánoční kalendář od anděla.
Nakonec jsme chtěli zarecitovat básničku, ale čerti se mezi nás nahrnuli a my jsme zapomněli
slova. Ale jinak to byla sranda.

3. prosinec 2010: Setkání pod vánočním stromem
V pátek 3. prosince 2010 se jako každoročně na našem
náměstí rozsvítil vánoční strom. Slavnost zahájily
slavnostní fanfáry, poté promluvil pan starosta 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 Tereza
Jareišová. Malí zpěváčci svým vystoupením navodili tu
správnou vánoční atmosféru. Všechny děti dostaly na
zahřátí horký čaj a pytlík plný sladkostí.

6. a 7. prosinec 2010: Soutěž žáků "O nejzdatnějšího anglického čtenáře"
Ve dnech 6. až 7. prosince proběhla na naší škole soutěž v anglickém čtení. Soutěžilo se ve
dvou disciplínách – ve čtení na rychlost (jak rychle dokážeš přečíst řádek čísel, barev...) a v
množství slov přečtených za 1 minutu. Klání probíhalo ve čtyřech kategoriích – podle
ročníků. Titul nejlepšího čtenáře I. stupně si vybojovala Veronika Davidová z V. B, která
řádek čísel pokořila v čase 8,58 sekundy. Avšak v celkovém hodnocení se nejzdatnější
anglickou čtenářkou stala Tereza Seidelová z VIII. A, která zdolala řádek čísel v čase 7,85
sekundy.

8. prosinec 2010: Vánoční tvořeníčko – dílna rodičů s dětmi
Ve středu 8. prosince 2010 jsme se opět po roce sešli v naší školní jídelně. Konalo se tam v
pořadí již druhé vánoční tvořeníčko. Svým účastníkům nabídlo osm pracovních stanovišť, kde
si všichni mohli vyzkoušet svou šikovnost a vyrobit si nějakou vánoční drobnost.
Každý si rád vytvořil vánoční přáníčko či si složil papírového andělíčka. Vedle to vonělo
perníčky – ozdobit si alespoň jeden neodolal snad nikdo. Na dalších stanovištích děti vyráběly
svícínek na čajovou svíčku, polepovaly bílé koule, vytvářely ozdůbky na stromeček ze sádry a
z korálků. Všichni si mohli vyrobit lodičky ze skořápek od ořechů a poslat je na vodu tak,
jako se to dělává na Štědrý den.
Atmosféru dotvářela vánoční hudba a koledy. Čas utekl jako voda a poslední tvořivci s náručí
plnou výrobků opouštěli jídelnu až v 18 hodin. Letošní vánoční dílna potvrdila, že se tato akce
stává na naší škole milou tradicí, na kterou se před Vánocemi všichni těší.

8. prosinec 2010: Školní kolo dějepisné olympiády
Dějepisná olympiáda pro školní rok 2010/2011 proběhla
letos s mírným zpožděním – dopídit se zadání školního kola
totiž nebylo vůbec snadné. Nakonec se však podařilo a
zájemci o historii si mohli prověřit své vědomosti o tématu
„Ve zdraví i v nemoci (Od šamana po penicilin)“. Naši
soutěžící řešili např. úkoly týkající se keltských druidů,
egyptské mumifikace, řecké hygieny a lékařství, čínské
akupunktury i indické jógy, pátrali po původu Hippokratovy
přísahy, připomněli si osudy sv. Anežky České, lékaře Jana
Jessenia a Karla Havlíčka Borovského, odhalovali neduhy českých panovníků i jména
významných vědců spjatých s medicínou, zabrousili i do genetiky a dějin Sokola.
Mezi 21 účastníky nejlépe obstáli Vojtěch Levinský ze VII.A, Tereza Seidelová z VIII.A a
David Suchánek ze VI.A, kteří byli odměněni plusovými body a drobnými věcnými cenami.
Dalším v pořadí se dostalo odměny v rámci předmětu dějepis.

12 a 13. prosinec 2010: Pokračování futsalové ligy
Ve čtvrtek 12. prosince 2010 odjeli naši reprezentanti do
Hradce Králové na turnaj 2. kola futsalové ligy starších žáků
oslabeni o dva členy základní sestavy. Všichni chlapci
zaslouží pochvalu, že se nechali uklidnit a nedošlo tak ke
zbytečným šarvátkám, neboť soupeři předvedli několik
likvidačních zákroků, kterými čtyři z našich reprezentantů
zranili. Za předvedený výkon zaslouží pochvalu především
Ladislav Soukup, který podal výborný výkon v brance, a
Martin Nývlt s Lukášem Malínským. Všichni ostatní si
zaslouží pochvalu za snahu a disciplínu.
Následující den odjeli na 2. kolo futsalové ligy i mladší žáci. Pořadatelem byla tentokrát ZŠ
Komenského Trutnov. První zápas se ZŠ Vrchlabí (sportovní škola) byl velice vyrovnaný.
Nakonec jej naši hoši prohráli po nešťastném gólu 0 : 1. Do druhého zápasu nastoupili proti
domácím s odhodláním, uhrát co nejlepší výsledek. Na chlapcích byla vidět únava z
předešlého zápasu, přesto dělali, co mohli. Měli několik šancí, ale nepřesná střelba a tyče
branky jim znemožnili skórovat. Po dvou obdržených brankách kluci zápas již vypustili a
prohráli jej 0 : 7.
14. prosinec 2010: Vánoční vysílání "Účka" moderuje Veronika Davidová
Od června 2009 je Veronika Davidová z V.B redaktorkou
Televize JS a můžete ji tak vidět v rámci reportáží
především z akcí naší školy. A právě jí se dostalo cti uvádět
vánoční studio na regionálním televizním kanálu Účko. V
úterý 14. prosince 2010 proběhlo mnohahodinové natáčení
studiových vstupů. Verča moderovala, vyptávala se a
dokonce hrála i na piano. I přesto, že její texty obsahovaly
více než 100 vět, zvládla vše na jedničku.

15. prosinec 2010: Naše škola zvítězila ve sběrové soutěži úpických škol
Díky našim pilným žákům se nám podařilo ovládnout soutěž ve sběru papíru i soutěž ve sběru
tetrapaků. Cílová prémie ve výši 5 000 Kč tak putuje do naší školní pokladny.

počet
žáků

sběr papíru
celkem
na
1
žáka
17 578 kg 64,63 kg
16 510 kg 60,04 kg
990 kg
29,12 kg

272
ZŠ BČ
275
ZŠ ÚL
34
SPEC.
ŠK.
231
2 390 kg 10,35 kg
GYMN.
Vysvětlivky:
ZŠ BČ
- Základní škola Bratří Čapků
ZŠ ÚL
- Základní škola Úpice – Lány
SPEC. ŠK. - Speciální škola Úpice
GYMN.
- Gymnázium a SOŠ Úpice

1.
2.
3.

sběr tetrapaků
celkem
na
1
žáka
180 kg
0,66 kg
177 kg
0,64 kg
18 kg
0,53 kg

4.

130 kg

pořadí

0,56 kg

pořadí
1.
2.
4.
3.

Nejlepší sběrači:
1. Johanka Cachová (I.A), 444 ks
2. Renata Galuščáková (IV.A), 760 ks
3. Vojtěch Ott (III.B), 491 ks
4. Karolína Součková (III.A), 487 ks
5. Anna Skřivánková (III.A), 391 ks
6. Tomáš Vrána (V.A), 320 ks
7. Julie Térová (II.A), 281 ks
8. – 9. Daniela Maršíková (I.A), 280 ks
Jakub Skřivánek (IX.A), 280 ks
10. Leona Kubasová (I.A), 236 ks
11. Karolína Matysková (II.A), 220 ks
15. prosinec 2010: Okrskové kolo v halové kopané
S cílem obhájit loňské druhé místo odcestovali 15. prosince
2010 žáci 1. stupně na okrskové kolo v halové kopané do
Malých Svatoňovic. Nakonec naši chlapci na vysněnou metu
nedosáhli a získali pomyslný bronz. Všichni naši hráči bez
rozdílu podali svědomitý a snaživý výkon s maximálním
úsilím dosáhnout co nejlepšího výsledku.
BČ
BČ

ÚL

RT

MS

Body

Skóre

Pořadí

0:6

0:3

2:0

3

2:9

3

3:0

4:0

9

13 : 0

1

2:0

6

5:3

2

0

0:8

4

ÚL

6:0

RT

3:0

0:3

MS

0:2

0:4

0:2

Vysvětlivky:
BČ – ZŠ Bratří Čapků Úpice
RT – ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
MS – ZŠ Malé Svatoňovice
ÚL – ZŠ Úpice – Lány
Sestava našich žáků:
• Jakub Dytrych, Marián Ferenc, Jakub Hron, Jakub Kábele, Martin Kroužel, Vojtěch
Kubec, Vít Levinský, David Nývlt, Tomáš Reichert, Petr Rychlík, Matěj Vocel

16. prosinec 2010: Celoškolní projekt Já, ty, my, oni
Ve čtvrtek 16. prosince 2010 se naši žáci opět vydali na
pouť, v rámci které se rozdělili dle svého věku a plnili úkoly
v rámci takzvaných průřezových témat. Nejmladší školáci
tak prošli sebepoznáním a poznáním druhých. Páťáci až
sedmáci rozebrali Evropskou unii. Žáci osmého ročníku si
nanečisto vyzkoušeli komunální volby včetně předvolební
kampaně a deváťáci se vydali na cestu od diktatury k
demokracii. Celý den proběhl bez problému a doufáme, že
každému účastníkovi něco užitečného přinesl.
MYŠLENKY ZE ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU:
• „Když jsem viděl film Hitler, Stalin a já, říkal jsem si, jestli je tohle vůbec možné.“
(Lukáš Mjartan)
• „Nejhroznější byly záběry z koncentračních táborů, na kterých jsou mrtví lidé
poskládáni na hromadách a hlínou je zahrnuje velký bagr. (Kateřina Drahorádová)
• „Viděli jsme dokument, kterým nás provázela Heda Margoliová. Obdivuji ji. Prošla si
neuvěřitelným nebezpečím. Tuto situaci bych já sama nezvládla.“ (Nikola Valentová)
• „Co je to vlastně demokracie? To je vláda lidu. Menšina se podřizuje většině. Musí
být však zachovány občanské svobody a práva pro všechny.“ (Veronika Hofmanová)
• „V demokratické zemi chci žít. protože si myslím, že diktátorské režimy nejsou dobré,
ba jsou dokonce nelidské. Na demokracii se mi líbí, že mám mnoho práv. Můžu třeba
svobodně volit, mám svobodu slova a názoru. Dále se mi líbí, že je to vlastně vláda
lidu a ne vláda jedné osoby. Že máme možnost výběru z více politických stran,
můžeme cestovat a studovat na školách, které si sami vybereme.“ (Jakub Skřivánek)
UKÁZKY VOLEBNÍCH PROGRAMŮ ŽÁKŮ 8. ROČNÍKU
• Strana městského rozvoje (SMR)
- vyšší bezpečnost ve městě
- sportovní vyžití pro všechny věkové
kategorie
- zlepšení ovzduší ve městě
- vylepšení průmyslové zóny
- vybudování parkovišť
- vybudování klubu seniorů
• Slunce do měst (SM)
- rozvoj města (zajistit nová pracovní místa, opravit domy, lépe pečovat o parky
a zeleň)
- vybudovat kulturnější prostředí (postavit kulturní centrum, vylepšit náměstí)
- sport pro všechny (postavit sportovní centrum, zpřístupnit sport všem vrstvám
obyvatel
• Strana podpory obyčejných lidí (SPOL)
- rozvoj města (bezpečnost, čistota; budování dětských hřišť, opravy chodníků,
budov)
- výstavba sportovního a nákupního centra
- čerpání peněz z fondů EU
- podpora vzniku nových pracovních míst
- boj proti korupci
- podpora zkvalitnění výuky na školách
• Ochranářská strana (OS)

-

zázemí pro občany (nová pracovní místa, stavba nemocnice, ubytovna pro
bezdomovce)
kultura (klub pro seniory, obchodní domy, více parků)
sport (cyklotrasy i trasy pro kolečkové brusle)

17. prosinec 2010: Projekt IV.A "Lidové tradice, pranostiky!"
Celým rokem nás provázejí různé přírodní změny,
které jsou velmi často spojovány s lidovou
tvořivostí a vírou. V dnešní uspěchané době se
zapomíná na zvyky a tradice, které naše předky
provázely od pradávna. Rozhodli jsme se tento
nedostatek alespoň trochu napravit. Velice hezky
k tomu našim čtvrťákům posloužila kniha od
Dagmar Šottnerové Lidové tradice, ve které našli
informace a poznatky o svátcích, světcích,
pranostikách, zvycích a zvyklostech, jak je s sebou přináší celý rok – od Nového roku až po
Silvestra. Dětem se však nejvíce líbily básničky, říkadla, rozpočitadla, hádanky a různé hry.
17. prosinec 2010: Vánoční návštěva II.A a V.A v Domě s pečovatelskou službou
Naše životy i dny jsou poskládány z maličkostí, kterým
mnohdy nepřikládáme příliš velký význam. Dokonce je
někdy považujeme za fádní, či zbytečné. A to je škoda,
protože právě ony dávají našemu bytí smysl a řád. Mají
kouzelnou moc učinit nás šťastnými, pokud je dokážeme
vidět a radovat se z nich. Ať je to úsměv člověka, kterého
potkáme cestou do práce, vůně čerstvého dřeva nebo radost,
kterou jsme měli možnost udělat někomu druhému.
A právě ona radost učiněná skrze nás je hlavním smyslem
předvánočního vystoupení dětí ze třídy paní učitelky Hubálovské a paní učitelky Mikešové,
které se již pravidelně v tento krásný čas snaží potěšit naše seniory. Tentokrát se svým úsilím
na výrobě přáníček podílely i děti z jiných ročníků a hudebním doprovodem a nácvikem koled
také paní učitelka Řeháková.
Snad snaha předat tuto myšlenku dětem není zbytečná a jednou, až dorostou v mladé muže a
ženy, mají své srdce byť na levém, ale na pravém místě.
17. prosinec 2010: Projekt III.A a III.B "Vánoční tradice"
V pátek 17. prosince 2010, poslední den před vánočními prázdninami, se třeťáčci ve třídě
sešli s vánoční náladou – čekal je projekt s názvem "Vánoční tradice". Ozdobený stromeček,
dárky pod ním a koledy atmosféru jenom podpořily. V 8 hodin se přesunuli do školní jídelny,
kde jim žáci z ostatních tříd prvního stupně připravili podívanou v podobě vánoční besídky.
Zpívali vánoční písně, říkali básničky a tančili. Také si všichni společně zazpívali koledy.
V 9 hodin už děti seděly ve třídě a vyprávěly si v kroužku o tom, jak kdo prožívá Štědrý den,
co večeří, jaké ovoce má na stole, jaké vánoční zvyky dělá. O tradičních vánočních zvycích si
nejprve všichni společně povídali, potom si některé z nich vyzkoušeli. Rozkrajovali jablka a
hledali v nich hvězdičku, posílali lodičky ze skořápek od ořechů, kapali vosk do vody,
pozorovali kouř ze sfouknuté svíčky, děvčata házela pantoflí. Během celého dne také všichni
ochutnávali cukroví. Nakonec nastal okamžik, na který se všechny děti těšily nejvíc –
rozdávání dárků.
17. prosinec 2010: Předvánoční návštěva trutnovského UFFA

Poslední předvánoční školní den byl pro páťáky náročný – hned ráno vystupovali ve škole na
vánoční besídce a v 11 hodin již sledovali představení o Starých pověstech českých v
trutnovském UFFU. Vystoupení bylo zajímavé, protože se jednalo o pražský komorní balet
Pavla Šmoka. Místa v divadle byla v předních řadách a tak si děti mohly vychutnat dění na
jevišti. Po představení navštívily v prostorách divadla výstavu Veroniky Bromové na téma
videoart. Na závěr ještě stihly proběhnout trutnovské adventní trhy a nakoupit drobné dárečky
a pochoutky.

LEDEN

5. leden 2011: Chemická olympiáda
Dne 5. ledna 2011 bylo ukončeno školní kolo Chemické
olympiády kategorie D. Součástí školního kola bylo řešení
šesti teoretických úloh a dvou úloh praktických. Úspěšnými
řešiteli se však stali pouze dva žáci – na 1. místě Michaela
Ševcová (IX.A) a na 2. místě Michal Souček (IX.A).
Blahopřejeme k postupu do okresního kola.

6. leden 2011: Na zápis přišlo 53 budoucích prvňáčků
Název zápisu „Hraješ si rád?“ již leccos napovídá. Děti
přicházely se svou oblíbenou hračkou v náručí a s ní pak
plnily i rozličné úkoly. Plyšáčci, panenky, autíčka a další tak
byly svědky zpívání, počítání, cvičení, poznávání zvířátek
nebo přednesu básničky. Po náročném programu musí
samozřejmě následovat odpočinek. Průvodci z řad čtvrťáků
a páťáků proto po absolvování všech stanovišť zavedli
budoucí prvňáčky i jejich doprovod do jídelny. Zde na ně
čekalo občerstvení, které mělo posloužit k načerpání dalších
sil. A kdo ještě nebyl unavený, mohl se projít po budově 2. stupně nebo si vyhrát na
interaktivní tabuli.
Děti odcházely spokojené a s úsměvem na tváři. Celkem 43 z nich nastoupí 1. září 2011 do
první třídy. Zbylých deset má odloženou školní docházku. Vzhledem k počtu budoucích
prvňáčků budou otevřeny dvě první třídy. Nastávající prvňáčci se v příštím školním roce
budou opět učit podle našeho školního vzdělávacího programu " Blahováček".

6. leden 2011: Beseda s předškoláky a jejich rodiči v suchovršické mateřské škole
Paní učitelka Radka Řeháková tentokrát přijala pozvání do Suchovršic, kam ve čtvrtek 6.
ledna 2011 zajela pracovat a hrát si s předškoláky a besedovat s jejich rodiči. I zde
předškoláci plnili nejrůznější úkoly s písmenky a čísly, povídali o zvířátkách a také si
společně s paní učitelkou zazpívali. Děti paní učitelka za jejich snažení odměnila sladkostí a
poté odpovídala na nejrůznější otázky jejich rodičů, týkající se nástupu do školy.

6. až 10. leden 2011: Zimní radovánky školní družiny
Ve většině rodin jsou dnes Vánoce
především ve znamení velkého množství
jídla a sledování pohádek v televizi.
Proto se paní vychovatelky ve školní
družině rozhodly, že první lednový týden
věnují pohybu na čerstvém vzduchu.
Každý den odpoledne vyrazily s dětmi
ven. Za hvězdárnou a v Milešovce
všichni hráli ve sněhu hry, stavěli různé
stavby ze sněhu nebo pekáčovali. Na kluzišti, které vzniklo na hřišti s umělým povrchem na
sídlišti Pod Skalkou, se vyřádili na bruslích. Kdo neměl brusle nebo bruslit nechtěl, mohl se
svézt na ledové skluzavce. Celý sportovní týden se vydařil. Může nás hřát pocit, že jsme hned
začátkem roku udělali něco pro své zdraví.

10. leden 2011: Soutěž v přeskocích švihadla
Stále slýcháváme, že dnešní děti vysedávají u počítače a
nesportují. O opaku nás přesvědčili naši žáci z prvního
stupně. Na soutěž v přeskakování švihadla jich totiž přišlo
59. A navíc výsledky většiny z nich byly velmi slušné.
Absolutním vítězem se stal trochu překvapivě David Vocel
ze III.B, který v limitu 30 sekund dokázal švihadlo přeskočit
hned 69krát. Z dívek se nejlepším výkonem 65 přeskoků
mohou pyšnit Michaela Hájková (III.B) a Simona Knížová
(IV.A).

11. leden 2011: Soutěž v hodu kroužky na cíl
Dvacet žáků 2. stupně si v úterý 11. ledna 2011 přišlo
poměřit své síly a dovednosti v hodu kroužků na cíl. Každý
z účastníků měl k dispozici deset hodů a mohl se rozmyslet,
na jakou tyčku bude své kroužky házet. Ta nejbližší měla
hodnotu 10, prostřední 30 a 60 a nejvzdálenější 100 bodů.
Výsledný výkon byl samozřejmě součtem hodnot úspěšných
hodů. Nejúspěšnějším „házečem“ byl Daniel Dolejška z
VIII.A, kterému se podařilo získat 270 bodů.

12. leden 2011: Návštěva předškoláčků v prvních třídách
Začátkem ledna 2011 nás v prvních třídách navštívili předškoláci z mateřské školky ze
Suchovršic a Libňatova, aby si vyzkoušeli, jak to v takové
škole vypadá a co tu na ně čeká. A tak si pro ně jejich starší
kamarádi a paní učitelky připravili mnoho úkolů. Děti
usedly do laviček ke školákům, prohlédly si knížky a sešity
pro prvňáčky, hledaly po třídě rozmístěná písmenka,
sestavovaly své jméno, počítaly s počítadlem, kreslily různé
tvary, ale také zpívaly, cvičily a tancovaly. Děti byly moc
šikovné a prozradily nám, že se do školy moc těší.

13. leden 2011: Beseda se zástupcem Úřadu práce v Trutnově
Ve čtvrtek 13. ledna 2011 se uskutečnila beseda deváťáků s paní Janou Marešovou z Úřadu
práce v Trutnově. Dvě hodiny s ní diskutovali a o budoucí práci a jejím uplatnění, ale i o
výběru střední školy. Paní Marešová jim také prozradila důležité webové stránky –
http://www.budoucnostprofesi.cz a http://www.mpsv.cz, kde je spousta zajímavých informací.

14. leden 2011: Den otevřených dveří do výuky
Jako již tradičně patřil i tentokrát pátek před dnem otevřených dětí zájemcům, kteří by si
chtěli prohlédnout vyučování tak říkajíc „naživo“. Podívat se na své děti a vnoučata a
povzbudit je při školní práci přišli především rodiče a prarodiče žáčků 1. stupně.

15. leden 2011: Sportovní dopoledne netradičně
Přestože počasí přímo svádělo k lenošení u televize nebo
hraní počítačových her, zdaleka ne všichni tomuto vábení
podlehli. Na šedesát dětí dalo přednost „trochu“ netradičním
disciplínám, ve kterých se v sobotu 15. ledna 2011 soutěžilo
v tělocvičně ZŠ Bří Čapků v Úpici. Už popáté učitelé a
vychovatelky připravily pro děti dopoledne plné soutěží, při
nichž se každý mohl pořádně vydovádět. Skákalo se v
pytlích, prolézalo látkovým
tunelem, srážely se kuželky
nebo na lžíci přenášel pingpongový míček. Rychlost a hbitost si
děti poměřily při slalomu mezi metami, přenášení míčků z
obruče do obruče či skákání s míčem mezi koleny. Všem se
závodilo báječně. Byli totiž řádně povzbuzováni rodiči a
kamarády v roli diváků, a navíc na každého soutěžícího čekala
sladká odměna a pamětní list. Netradiční sportování se líbilo –
takže za rok opět nashledanou!

15. leden 2011: Školička nanečisto
Jaké to je ve škole? Jak se sedí ve školní lavici? Jak se správně hlásit? To
vše si mohlo vyzkoušet na 30 budoucích prvňáčků ve "Školičce
nanečisto", která se již stala tradicí v naší škole v rámci Dne otevřených
dveří. Na lavičkách na děti čekaly barevné fixy, sešit, omalovánka a
samozřejmě i sladkosti. Ve třídě je uvítala paní učitelka a pejsek s
kočičkou, kterým děti společně zazpívaly písničku Kočka leze dírou.
Potom předškoláčci dokázali, že
zvládnou spoustu činností, které ve škole
dělají jejich starší spolužáci v 1. třídě –
vytleskali své jméno, odpovídali na otázky, počítali s
lentilkami, hledali na tabuli písmenko, kterým začíná jejich
jméno. Ukázali, že znají barvičky a podle diktátu
vybarvovali veselého šaška. Nakonec si zapsali za uši svůj
první domácí úkol – omalovánku šaška krásně dovybarvit a
přinést ji k ukázat k zápisu. Snad nezapomenou.

15. leden 2011: Den otevřených dveří
Ukázky
volitelných
předmětů a prezentace
školy v médiích. Na tato
témata byl zaměřen letošní
„Den otevřených dveří“,
který se uskutečnil v
sobotu 15. ledna 2011.
Vzhledem k tomu, že naše
škola nabízí v rámci
školního vzdělávacího programu mnoho různorodých volitelných předmětů, čekal na
návštěvníky opět velmi pestrý program. Ze sportovních aktivit si děvčata mohla zacvičit
aerobik a chlapci vyzkoušet střelbu na branku. Zkusit mluvit do kamery a zároveň se vidět na

velkoplošné obrazovce, to si nechal ujít pouze málokdo. Děti se dokonce prostřednictvím
dramatického koutku mohly stát na chviličku herci a herečkami. Pro „chytré hlavy“ zde
nechyběly kvizy a hlavolamy různých obtížností. A víte, s čím si děvčata hrají nejraději?
Samozřejmě s panenkami. Ani to tady nechybělo, neboť i péči o dítě nabízíme jako volitelný
předmět. Všechna stanoviště byla uzpůsobena návštěvě malých dětí. Ty se také mohly na
vyznačené komunikaci ve třídě vydovádět na plastových motorkách nebo si zajezdit s
autíčkem na ovládání. A pokud toho ještě měly málo, mohly si jít hrát do školní družiny.
Po náročném programu si všichni návštěvníci mohli posedět v pěkném prostředí naší školní
jídelny, kde pro ně bylo připraveno drobné občerstvení. A že má škola spoustu různých aktivit
a stále je schopna nabízet něco nového, to dokumentovaly reportáže Televize JS a Blahovky
TV, které byly v jídelně promítány na velkoplošnou obrazovku.
Přehled jednotlivých stanovišť:
• hrátky s čísly
• aerobic s dívkami ze 4. a 5. ročníku
• prakticky anglicky
• aspoň na chvíli redaktorkou
• kopaná s chlapci z 5. ročníku
• hrací zóna ve školní družině
• divadelní výstup ve školní
knihovně
• práce s interaktivní tabulí
• pravidla silničního provozu
• náš kraj
• rétorika
• péče o dítě
• oranžová učebna
• pokusy v laboratoři
26. leden 2011: Okrskové kolo žáků 2. stupně ve šplhu ve Rtyni v Podkrkonoší
Po delší odmlce pokračoval ve středu 26. ledna 2011 seriál závodů o putovní pohár Grand
Prix okrsku Úpice. Tentokrát se žáci pěti škol sešli v tělocvičně ZŠ a ZUŠ ve Rtyni v
Podkrkonoší, aby změřili své síly ve šplhu na tyči.
Soutěžící byli rozděleni do pěti kategorií dle ročníku narození (1995 až 1999). Zvlášť chlapci
a zvlášť děvčata. Mezi nejmladšími žáky a žákyněmi se našim reprezentantům příliš nevedlo.
Čím starší kategorie, tím však byli pro ostatní školy vyrovnanějším soupeřem. I když se to
zprvu nezdálo, v celkovém součtu časů skončili na skvělém 2. místě. Nutno podotknout, že
třetího, ZŠ Úpice – Lány, porazili o pouhopouhé 2 desetiny.
Přehled individuálních úspěchů:
• Ročník 1998: Vodičková Eliška, 3. místo
Špinler Daniel, 1. místo
• Ročník 1997: Křížová Dominika, 1. místo
Fejfar Jakub, 2. místo
• Ročník 1996: Komárková Lucie, 2. místo
Paťha Tomáš, 2.místo
Čapek Petr, 1. místo
• Ročník 1995: Valentová Nikola, 2. místo
Drejsl Michal, 1. místo

27. leden 2011: Okrskové kolo žáků 1. stupně ve šplhu ve
Rtyni v Podkrkonoší
Ve čtvrtek 27. ledna 2011 vyrazila třicetičlenná reprezentace
do Rtyně v Podkrkonoší. V tělocvičně zdejší základní školy
se konal tradiční závod ve šplhu, tentokrát zaměřený na žáky
1. stupně. Všichni měli chuť závodit a snažili se podat co
nejlepší výkon. Celkem získali 15 diplomů a v hodnocení
škol bezkonkurenčně obsadili 1. místo.
Individuální úspěchy:
• 1. místo: Anita Čapková, Barbora Müllerová, Matyáš Nývlt, Kamila Kuldová, Kamila
Šlechtová, Petr Dufek
• 2. místo: Kristýna Jakubčaninová, Tereza Jareišová, Jaroslav Suchánek
• 3. místo: Michaela Holanová, Dominik Scholz, Veronika Čiháková, Mikoláš Zajac,
Andrea Čudková, Tomáš Reichert
28. leden 2011: 5. ročník turnaje ve stolním fotbálku – ukončení základní části
S koncem pololetí skončila i základní část celoročního turnaje ve stolním fotbálku. Po
odehrání 72 zápasů jsme stanovili výsledná pořadí v obou skupinách. Z celkových 18 dvojic
jich pak 16 nejlepších postoupilo do vyřazovací části, kde se utkají v sériích na dva vítězné
zápasy.
Přihlášení do turnaje:
• Lukáš Hilsch + Filip Ferenc, Aleš Hübner + Patrik Vlček, Martin Kubiček + Ladislav
Záliš, Jakub Fejfar + Sára Gottsteinová, Filip Kunc + Zdeněk Ledvina, Veronika
Hofmanová + Nikola Valentová, Alžběta Kubcová + Martin Nývlt, Karolína Fingrová
+ Kateřina Jursíková, Tomáš Šimek + Pavel Šrejber, Petr Vodák + Jiří Zákravský,
Tomáš Balcar + David Beier, Lukáš Mjartan + Michal Souček, Anna Kociánová +
Jakub Lautsch, Dominik Rychlík + Pavel Ševčík, Michaela Čudková + Tomáš Paťha,
Jan a Ladislav Soukupovi, Tomáš Hrouda + Dominik Švorčík, Martin Dytrych +
Martin Zakouřil Turnaj ve stolním fotbálku po ukončení základní části
31. leden 2011: Hodnocení 1. pololetí školního roku 2010/2011
24. ledna 2011 proběhla pedagogická rada a 31. ledna dostali žáci vše černé na bílém neboli
obdrželi vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2010/2011. Výsledky jsou následující:
PROSPĚCH:
• Průměr známek všech žáků školy se za několik posledních pololetí prakticky
nezměnil. Tentokrát dosáhl hodnoty 1,73.
• Průměr tříd na 1. stupni: 1.A (1,12), 2.A (1,21), 3.A (1,19), 3.B (1,46), 4.A (1,36), 5.A
(1,76), 5.B (1,44).
• Průměr tříd na 2. stupni: 6.A (1,81), 7.A (2,15), 8.A (2,30), 8.B (2,07), 9.A (2,06), 9.B
(2,59).
• Počet žáků s vyznamenáním je 115, což je jeden z nejlepších výsledků v historii školy.
• Počet neprospívajících žáků se mírně zvýšil, a to ze 12 v pololetí školního roku
2009/2010 na současných 15.
CHOVÁNÍ:
• S výsledkem jsme spokojeni. Pedagogická rada odsouhlasila šest zhoršených známek
z chování.
ABSENCE:
• Naši žáci zameškali za 1. pololetí celkem 11 095 vyučovacích hodin, což představuje
42,02 vyuč. hodin na 1 žáka.

NEJLEPŠÍ ŽÁCI ŠKOLY:
• Škola vytváří žebříček nejlepších žáků (k bodům za prospěch se přičte počet
plusových bodů a od tohoto součtu se odečtou přestupkové body). Při rovnosti bodů
rozhodují pomocná kritéria.
nejlepší žáci 1.A:
• Johanka Cachová
• Kristýna Jakubčaninová
• Matyáš Lacko
• Jan Vodák
NEJLEPŠÍ ŽÁCI 1. STUPNĚ:
1. Veronika Davidová (5.B) 35 b.
2. Kamila Kuldová (4.A) 24 b.
3. Barbora Müllerová (4.A) 22 b.
4. Renata Galuščáková (4.A) 20 b.
5. Barbora Hilschová (4.A) 20 b.
6. – 7. Vít Levinský (5.B) 18 b.
Anna Marie Řeháková (3.B) 18 b.
8. – 9. Anna Skřivánková (3.A) 17 b.
Karolína Součková (3.A) 17 b.
10. Jakub Dytrych (5.B) 17 b.
11. – 14. Lenka Hrušková (3.A) 16 b.
Jan Jansa (3.A) 16 b.
Karolína Matysková (2.A) 16 b.
Bára Procházková (3.A) 16 b.
15. Simona Knížová (4.A) 16 b.
16. Jaroslav Suchánek (3.B) 16 b.

NEJLEPŠÍ ŽÁCI 2. STUPNĚ:
1. Eliška Vodičková (6.A) 30 b.
2. Tereza Seidelová (8.A) 30 b.
3. Veronika Hofmanová (9.A) 23 b.
4. Nika Vojnarová (6.A) 22 b.
5. Diana Neureiterová (6.A) 21 b.
6. Ladislav Soukup (9.B) 20 b.
7. Michal Drejsl (9.A) 20 b.
8. – 9. Lucie Pospíšilová (6.A) 18 b.
Michaela Ševcová (9.A) 18 b.
10. Andrea Pátrová (6.A) 17 b.
11. Karolína Kopecká (8.A) 17 b.
12. Kamila Grundová (8.B) 17 b.
13. Pavel Růžička (6.A) 16 b.
14. David Beier (7.A) 15 b.
15. Kateřina Endlichová (8.B) 15 b.
16. Jan Soukup (9.B) 14 b.
17. Jakub Skřivánek (9.A) 12 b.
18. Aneta Staníková (7.A) 12 b.
19. Nikola Valentová (9.A) 12 b.
20. Pavel Šrejber (7.A) 11 b.

ÚNOR

1. únor 2011: Černobílý den
Černá i bílá patří mezi nejoblíbenější barvy. A tak se děti z
Dětského parlamentu rozhodly, že toho využijí, a
uspořádají pro své kamarády tzv. Černobílý den. V úterý
1. února 2011 se tak každý, kdo chtěl, oblékl do oblečení
těchto dvou barev a vyrazil do školy. Ke spatření byli
elegáni v obleku, bílé
paní nebo černokněžníci.
Především děti z I.
stupně si svými převleky
skutečně vyhrály.
Každý, kdo se do akce zapojil, obdržel od poroty, která
obcházela třídy, malou sladkost. Vyhodnotit nejlepší
kolektiv bylo skutečně složité. Nakonec zvítězily dvě třídy –
III.A a IV.A.
2. únor 2011: Soutěž "Hod basketbalovým míčem na koš"
Šestka, to je v basketbalové hantýrce výraz pro trestný hod. A právě v jejich házení proběhla
na naší škole ve středu 2. února 2011 další soutěž, tentokrát
určená pro žáky 5. – 9. ročníku. Každý z účastníků měl deset
pokusů. Páťáci házeli z trochu kratší vzdálenosti, jejich
starší spolužáci pak už klasicky z mety pro šestku.
Z 28 účastníků se nejvíce dařilo Lukáši Malínskému z IX.A,
který trefil pět pokusů. Z děvčat byla se dvěma trefami
nejlepší Eliška Vodičková ze VI.A. Za zmínku stojí také
výkon Mariána Ference z V.B, který proměnil pět svých
hodů.
8. únor 2011: Školní kolo zeměpisné olympiády
Výborné znalosti předvedli nejlepší účastníci školního kola
zeměpisné olympiády. Již tradičně byli žáci rozděleni do tří
kategorií podle ročníků. „Jedničkáři“ v soutěži potvrdili roli
favorita a ve výsledkové listině se umístili na předních
příčkách. Daniel Souček z VIII.B se stal již trojnásobným
vítězem a pouze drobné přehlédnutí ho připravilo o dosažení
maximálního bodového hodnocení. Na loňský skvělý úspěch
(4. místo v kraji) by chtěl určitě navázat Radim Kejzlar ze
VII.A. Vítězstvím ve své kategorii k tomu udělal první krok.
Velkým zeměpisným talentem se zdá být také Pavel Růžička ze VI.A. S přehledem zvítězil v
kategorii 6. tříd a spolu s výše jmenovanými postoupil do okresního kola.
9. únor 2011: Zimní víceboj žáků prvního stupně
Rychlost a šikovnost. To byly dvě hlavní přednosti našich
reprezentantů v Zimním víceboji, který se konal ve středu 9.
února 2011 v tělocvičnách naší školy. 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
ještě navíc přeskok švihadla v časovém limitu jedné minuty.

V hodnocení jednotlivců jsme nakonec získali jedenáct
prvních míst. Nejvíce se dařilo Kristýně Jakubčaninové z
I.A, Jiřímu Pecháčkovi z II. A a Báře Müllerové ze IV.A,
kteří ve své kategorii vyhráli dvě disciplíny. Celkově naše
škola obsadila 1. místo. Poděkování patří všem závodníkům,
kteří se na tomto úspěchu podíleli.
Naši školu reprezentovali:
• 1. třída: Jakubčaninová Kristýna, Kubasová Leona,
Vodák Jan, Benko Daniel
• 2. třída: Mesnerová Eliška, Čiháková Veronika, Pecháček Jiří, Hájková Michaela
• 3. třída: Hrušková Lenka, Nývlt Matyáš, Burýšek Matěj, Luštinec Filip
• 4. třída: Müllerová Barbora, Kuldová Kamila, Malinský Daniel, Kroužel Martin
• 5. třída: Davidová Veronika, Šlechtová Kamila, Levinský Vít, Vocel Matěj
11. únor 2011: Svatý Valentýn
Jelikož na svátek sv. Valentýna letos připadl výlet nejlepších
žáků, oslavili jsme ho s předstihem. Do zvláštní krabice
vyzdobené stylově mnoha srdíčky vhazovali zájemci během
pátečního dopoledne své „valentýnky“ a děvčata z IX.A
Veronika Hofmanová a
Lenka Rejchrtová je pak
doručovala
adresátům.
Naše
valentýnské
doručovatelky se tentokrát
pořádně naběhaly, neboť zásilek bylo více než 70. Nejvíc
jich bylo určeno trochu překvapivě pro VI.A a IV.A, ale ani
osmé třídy a IX.A se nenechaly zahanbit. Z jednotlivců
dostala bezkonkurenčně nejvíce psaníček a dárečků Eliška
Vodičková ze VI.A.

11. únor 2011: První narozeniny školní Blahovka TV
Prvních 12 měsíců života naší školní televize rozhodně nebylo procházkou růžovou zahradou
– bylo potřeba stabilizovat tým spolupracovníků, vyřešit nejeden technický problém, doplnit
potřebné vybavení a především natočit 81 reportáží, které jsou k vidění na našich webových
stránkách www.zsbcupice.cz v sekci „Blahovka TV“.
14. únor 2011: Výlet nejlepších žáků do "země Liliputů"
Gulliverovy cesty. Kdo by neznal tuto satirickou knihu od
Jonathana Swifta, kde hlavní hrdina podniká několik
dobrodružství, z nichž ta nejznámější jsou mezi obry a mezi
liliputy. A právě nové filmové zpracování bylo na svátek sv.
Valentýna cílem jednodenního výletu, který naše škola
připravila pro nejlepší žáky za 1. pololetí. Za tím účelem
jsme vyrazili do multikina Cinestar v Hradci Králové.
Především pro menší děti to byl zajímavý zážitek, neboť
film byl promítán v 3D rozlišení. A když už tradice, tak
samozřejmě nemohla chybět také návštěva rychlého občerstvení v McDonaldu a KFC.

21. únor 2011: Soutěž pro žáky 1. stupně "Čára"
Naše školní soutěž dostala sice stejné pojmenování jako hra
provozovaná již po mnoho dětských generací, organizátoři
však výrazně pozměnili její pravidla. Na linoleu byly
vyznačeny dvě čáry – startovní a cílová. Každý z 53
účastníků dostal pět korunových mincí, se kterými se
postavil na startovní čáru a snažil se je hodit co možná
nejblíže k cílové čáře. Rozhodčí vybrali tři čáře nejbližší a
změřili jejich vzdálenost. Součet těchto vzdáleností stanovil
výsledné pořadí, přičemž nejvýše se umístili ti, jejichž
součet byl nejmenší. Z kategorie žáků 1. ročníku to byl Tomáš Kuťák (22 cm), mezi druháky
kraloval Kryštof Menšík (30,5 cm), nejúspěšnějším třeťákem se stal Jonáš Hetflejš (29,5 cm)
a vůbec nejlepší výkon předvedl v kategorii žáků 4. ročníku Samuel Pumpa (19 cm).
24. únor 2011: V. ročník Mistrovství Úpice v SUDOKU
Čtvrteční odpoledne 24. února 2011 bylo v naší škole vyhrazeno řešitelům sudoku. Celkem 24
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 1. kolo započítáno 20 min. (v případě 2. kola 40 min.).
Mezi žáky 1. stupně zvítězil Vojtěch Kubec z V.A. Nejslaběji zastoupenou kategorii žáků 2.
stupně ovládla Kristýna Balcarová ze VII.A. Dospělé kategorii již počtvrté za sebou kralovala
Anna Martincová. První tři z každé kategorie byli odměněni diplomem a cenou.
Výsledné pořadí 1. kategorie (žáci 1. stupně):
1. Vojtěch Kubec 3 min 44 s
2. Lukáš Čudka 3 min 49 s
3. Michal Černý 5 min 40 s
4. Aneta Hubálovská 6 min 15 s
5. Petr Rychlík 21 min 32 s
6. Aleš Scholz 22 min 30 s
7. Johana Grundová 43 min 47 s
Výsledné pořadí 2. kategorie (žáci 2. stupně):
1. Kristýna Balcarová 14 min 19 s
2. Otakar Bárta 20 min 35 s
3. Anna Martincová 42 min 10 s
4. David Vlček 44 min 47 s
Výsledné pořadí 3. kategorie (mládež a dospělí):
1. Anna Martincová 5 min 54 s
2. Dáša Ramešová 6 min 48 s
3. Josef Rychnovský 6 min 52 s
4. Lukáš Vlček 7 min 30 s
5. Martin Kníže 9 min 15 s
6. Josef Friebel 9 min 27 s
7. Petr Teichman 10 min 37 s
8. Berta Hladíková 12 min 57 s
9. Kateřina Knížová 16 min 57 s
10. Lenka Turková 29 min 04 s
11. Jiří Janoš 32 min 18 s
12. Pavla Bílková 51 min 30 s
13. Jaroslav Mertlík 60 min

25. únor 2011: (Po)Valentýnská diskotéka ve školní jídelně
V pátek 25. února 2011 pořádal Dětský parlament ve školní
jídelně diskotéku, která se setkala s velkým zájmem žáků. V
17.30 se už u vchodu tlačilo téměř padesát dětí z prvního
stupně. DJ Heřman (Jan Jánský, náš loňský absolvent) a DJ
Marfin (Martin Nývlt z IX.A) hráli jeden hit za druhým, a
tak byl parket pořád plný. Komu tancem vyhládlo nebo
vyschlo v krku, mohl se občerstvit v bufetu. Program
zpestřily
nezbytné
soutěže – tentokráte
židličkovaná, tanec s jablíčkem mezi čely a také boj o titul
„Nejlepší tanečník“ a „Nejlepší tanečnice“. Dvě hodiny
utekly jako voda.
V 19.30 vystřídali v jídelně menší děti jejich starší
kamarádi. Sešlo se jich „jen“ šestnáct. Na parketě se nejen
tancovalo, ale k vidění byly i akrobatické prvky. Přesně ve
22.00 zazněla poslední skladba a všichni chtě nechtě
museli domů.
25. únor 2011: Karneval školní družiny
Vodník, víla, černokněžník nebo voják. Tyto všechny
postavy a mnohé další jsme měli možnost spatřit v pátek 25.
února 2011 v tělocvičně naší školy. Konal se zde totiž
tradiční karneval školní
družiny. I přes smutnou
skutečnost, že účast byla
poznamenána
velkou
nemocností, děti se dobře
bavily. Zasoutěžily si v
hadím slalomu nebo s gymnastickými balony, odvážlivci
zazpívali písničku nebo zarecitovali básničku. Závěr patřil
oblíbené diskotéce. Každý účastník navíc obdržel sladkou
odměnu.
25. a 26. únor 2011: Pozorování noční oblohy
V pátek večer 25. února 2011 měli žáci osmých ročníků
možnost zúčastnit se večerního pozorování oblohy na
Hvězdárně v Úpici. Nejprve se od pana Klimeše dozvěděli
zajímavosti o vzniku a historii hvězdárny a že se odborníci
hvězdárny své práci a při sledováních a měřeních zaměřují
na sledování Slunce, zatmění Slunce, zkoumání vlivu
sluneční aktivity na lidský organismus, sledování noční
oblohy a meteorologická
měření.
Některá
pozorování jsou dokonce unikátní.
Předmětem zájmu našich návštěvníků však byla tentokrát
noční obloha. Měli štěstí, protože zimní obloha byla bez
mráčku a tak z kopule dalekohledem pozorovali planetu
Jupiter, otevřenou hvězdokupu a další objekty. Před
budovou hvězdárny se pak žáci pokoušeli zorientovat se na

obloze a vyhledat některá souhvězdí pouze za pomoci vlastního zraku. Poté se mladí
astronomové vrátili z mrazivé noci do tepla školy, připravili si večeři a odebrali se ke spánku
v učebně fyziky a chemie. Druhý den dopoledne posnídali a uklidili a odešli dospat část
propovídané noci do svých domovů.
28. únor 2011: Do muzea za starými kronikami a listinami
V pondělí 28. února 2011 se žáci osmého a devátého ročníku, kteří si pro
letošní školní rok vybrali jako jeden z volitelných předmětů Seminář z
dějepisu, vydali do místního Městského muzea a Galerie Julie Winterové
– Mezerové. Během uplynulých měsíců se ve výuce seznámili s
pomocnými vědami historickými, mj. s paleografií a diplomatikou, a nyní
poznávali staré dokumenty na vlastní oči.
Ředitelka muzea, paní Marcela Strachotová, je nejprve seznámila s historií
a způsoby psaní úpických kronik a do mnoha z nich mohli žáci rovněž
nahlédnout. Obdivovali úhledný rukopis pana Schreibera i mladší kroniky
plné nejen písemných záznamů, ale i fotografií či novinových výstřižků. Značnou pozornost
vzbudila i vysvědčení vzorné studentky Julie Winterové, krásně ilustrovaný a pečetí opatřený
„Lehr-Brief“ neboli výuční list místního barvíře, kniha úmluv sňatečních a knížečka se zápisy
o odvodech na penzi. Poutavý výklad paní ředitelky a atmosféru dýchající ze starých
dokumentů podtrhlo i prostředí výstavního sálu s národopisnou expozicí.

BŘEZEN

1. březen 2011: Přednáška na téma HIV a AIDS
Díky tomu, že se naše škola zapojila do sbírky ke Dni boje
proti AIDS, uskutečnila se beseda na téma HIV a AIDS.
Žáci osmého ročníku, kterým byla přednáška určena, se
dozvěděli spoustu zajímavých a pro život nezbytných
informací.
Pozvaný lektor hovořil o HIV a AIDS z pohledu
historického, ale hlavně současného. Důraz kladl na rizika
infikace a možnosti ochrany. Vše uváděl na konkrétních,
dosti šokujících případech. Žáci velmi pozorně naslouchali a
přednáška měla velmi pozitivní ohlas.
Ohlasy žáků:
• „Přednáška na mě zapůsobila velmi kladně. Odnesl jsem si spoustu užitečných
informací. Teď už vím, co mám dělat, abych se nenakazil virem HIV.“
• „Podle mě byla přednáška velice zajímavá. Rady, které jsem obdržela, určitě v
budoucnu využiju.“
• „Můj dojem je, že prevence proti nakažení je vážně důležitá. Nejdřív jsem si myslel,
že nás ten pán jen tak straší, ale když řekl, že je HIV pozitivní, pochopil jsem, že se
nám vlastně snaží pomoci. Obdivuju ho!“
• „Přednášející byl milý a vtipný, ale v pravou chvíli i vážný. Nestyděl se s námi podělit
o své zážitky. A to se cení.“
• „K takto nemocnému člověku bych se chovala stejně jako ke každému jinému. Už
vím, že se nenakazím podáním ruky. Ale i kdybych to nevěděla, nebála bych se mu tu
ruku podat.“
• „Bylo na něm vidět, že opravdu chce, abychom mu věřili a brali jeho rady vážně.
Když jsem mu pak podávala ruku, nebála jsem se. Naopak, měla jsem takový zvláště
dobrý pocit.“
• „Z té nemoci mám strach. Kdybych ji měla, chtěla bych se s ní umět takto vyrovnat.“
1. březen 2011: Školní kolo Pythagoriády pro žáky 6. a 7.
ročníku
Školní kolo matematické soutěže na počest legendárního
řeckého filosofa, matematika a astronoma pro žáky 6. – 7.
ročníku proběhlo v úterý 1. března 2011. Devíti účastníkům
bylo opět předloženo 15 příkladů, v nichž převažovaly ty na
logické myšlení. Nejúspěšnějším řešitelem se stal Pavel
Šrejber ze VII.A, který také postoupil do okresního kola.
1. březen 2011: Okrskové kolo v basketbalu starších žáků
Našim reprezentantům se první březnový den vydařil.
Chlapci hráli soustředěně, neudělali prakticky žádné chyby a
porazili výběr ZŠ Úpice –
Lány přesvědčivě 8 : 1.
Malé
Svatoňovice
a
gymnázium přehráli 10 : 2,
resp. 8 : 0. V zápasu se
Rtyní se rozhodovalo o
celkovém vítězství. Naši
reprezentanti znervózněli, což se projevilo na hře. Nakonec
ale zápas zvládli, vyhráli jej 4 : 0. Chlapci tak po výborných

výkonech suverénně zvítězili a získali pro naši školu putovní pohár a postup do okresního
kola. Také naše děvčata podala vynikající výkon plný zodpovědnosti, dravosti a odhodlání. Po
třech výhrách a jedné prohře nakonec obsadila výborné 2. místo.
Sestava dívek:
• Kristýna Bejrová, Michaela Čudková, Kristýna Machová, Denisa Nývltová, Lucie
Pazderková, Michaela Ševcová, Nikola Valentová, Monika Vocelová
Sestava chlapců:
• Jakub Fejfar, Lukáš Laštůvka, Lukáš Malínský, Lukáš Mjartan, Martin Nývlt, Daniel
Souček, Jan Soukup, Ladislav Soukup, Jan Vacek, Patrik Vlček
1. březen 2011: Sboreček na vernisáži výstavy
V úterý 1. března 2011 zahájili zpěváčci našeho školního sborečku vernisáž výstavy obrazů a
krajek Ivany Dvořákové. Předvedli zde tři nové jarně laděné písničky, za které sklidili velký
potlesk a opět i odměnu, tentokrát v podobě pohádkových příběhů na DVD a drobných
sladkostí. I přes velkou nemocnost se jich pod taktovkou paní učitelky Radky Řehákové sešlo
24.
2. březen 2011: Sboreček mezi učiteli – důchodci
Ve středu 2. března 2011 zavítali naši zpěváčci do budovy Turistického a informačního centra
mezi bývalé učitele, kde jim svým vystoupením zpestřili posezení k blížícímu se Dni učitelů.
Děti zde zazpívaly 5 písniček a přednesly několik básniček, za svůj výkon sklidily potlesk a
malou sladkou odměnu. Všem děkuji za krásné a příjemné chvíle.
2. březen 2011: Za tajemstvími Vízmburku
Žáci V.A a V.B, kteří v letošním školním roce navštěvují volitelný předmět Region Jestřebí
hory, si v posledních dvou hodinách povídali o hradě Vízmburku. A aby nezůstalo jen u
teorie, vydali se ve středu 2. března 2011 do Městského muzea a Galerie Julie Winterové –
Mezerové v Úpici, kde je uchována část nálezů z archeologických vykopávek prováděných na
Vízmburku.
Paní ředitelka Marcela Strachotová děti nejprve zavedla do místnosti s národopisnou expozicí,
rozesadila je na starodávné truhly a povídala si s nimi o historii hradu a jeho majitelích,
pověstech, životě středověkých lidí a archeologovi PhDr. Antonínu Hejnovi. Naši žáčci se do
debaty živě zapojovali a prokázali nemalé znalosti. Zvědavě si prohlíželi fotografie
dokumentující archeologický výzkum v 70. a 80. letech a obdivovali nadšení tehdejší
mládeže, jež při něm ochotně a zdarma pomáhala. Zlatým hřebem exkurze do muzea byla
jednoznačně návštěva sklepa, který ukrývá část vízmburských nálezů. Děti obdivovaly
především krásně zachovalou gotickou kružbu, největší nadšení však vzbudily kamenné
dělové koule, které si mohly potěžkat. Tajemný sklep se všem moc zamlouval a nikomu
nevadilo, že tam bylo poněkud čerstvo – sotva 5 stupňů.
2. březen 2011: Okrskové kolo v basketbalu mladších žáků
Chlapci šestých a sedmých tříd se v letošním školním roce
poprvé utkali v basketbalu. V prvním utkání se našim
reprezentantům podařilo po boji remizovat s mužstvem
gymnázia 2 : 2. Ve druhém utkání zpřesnili hru a nad
výběrem z Malých Svatoňovic jasně vyhráli 10 : 4. Utkání
se ZŠ Rtyně v Podkrkonoší bylo díky nepřesné střelbě
vyrovnané až do konce. Na úplný závěr se však naši chlapci
dopustili faulu při bránění a z trestných hodů dostali
rozhodující bod. Prohráli tak 2 : 3. V posledním utkání se

žáky ZŠ Úpice – Lány náš výběr znervózněl. Nešla mu souhra ani střelba a soupeři podlehli 1
: 5. Celkové 4. místo chlapce mrzelo. Doufáme, že je to zkušenost, která se promítne do
příprav na další sportovní soutěže.
Sestava chlapců:
• Tomáš Balcar, Petr Kábele, Pavel Růžička, Marek Sedlařík, Daniel Špinler, Pavel
Šrejber, David Vlček, Petr Vlček, Jiří Zákravský, Ladislav Záliš
Také děvčata se letos v rámci našeho okrsku utkala v basketbalu poprvé. V předešlých letech
se vždy sestavovalo družstvo ze žákyň (resp. žáků) 6. až 9.ročníku. Protože však musíme
respektovat podmínky okresních kol, v letošním školním roce došlo ke změně.
Mladší děvčata však nedokázala na úterní úspěch starších kamarádek. Po velmi matném
výkonu, který byl navíc poznamenán množstvím naprosto zbytečných chyb, obsadila poslední
4. místo (družstvo Gymnázia a SOŠ Úpice kvůli malému počtu žákyň nenastoupilo). Dívky se
snažily, to jim upřít nelze, ovšem některé z nich nedokázaly respektovat dobře míněné rady a
poučit se z chyb.
Sestava dívek:
• Monika Billiová, Kristýna Balcarová, Eliška Buryšková, Nicol Kadrmasová, Kateřina
Knížová, Andrea Pátrová, Petra Štefánková, Daniela Viková
2. březen 2011: Školní kolo FUČ v recitaci
Ve středu 2. března 2011 se na 1. stupni v učebně s interaktivní tabulí
sešli všichni ti, kteří si chtěli poměřit síly v recitaci. Účast byla
poznamenaná chřipkovou epidemií, takže soutěžících bylo oproti
loňskému roku pomálu. Soutěž pro nultou kategorii byla dokonce
zrušena.
I přes to jsme byli svědky velmi pěkných výkonů. Většina dětí byla
dobře připravena a za svou snahu odměněna potleskem pozorně
poslouchajícího publika. Porota dokonce zhlédla několik vystoupení
chybějících žáků z videokamery. Do okresního kola postupují Matyáš
Nývlt a Bára Šrůtková. Stejně jako v předcházejících létech se v této soutěži nekonají
okrsková kola. Přímo do okresního kola postupuje nejlepší recitátor v každé kategorii.
2. březen 2011: Páťáci na hvězdárně
Ve středu 2. března 2011 se žáci pátých tříd vydali na
návštěvu hvězdárny. Nejprve si prohlédli dalekohled a
posuvnou kopuli, poté se přesunuli do přednáškového sálu,
kde zhlédli naučný film o sluneční soustavě. Závěrem se jim
dostalo zajímavé přednášky o Slunci.

4. březen 2011: Sbírka na pomoc koním
Stejně jako v minulých letech, tak i v letošním roce jsme se 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 chov a výcvik koní pro ústavy a léčebny
v celé České republice, kde se léčí nejrůznější zdravotní problémy prostřednictvím jízdy na
koni – tzv. hiporehabilitací.
Vlastní sbírka proběhla formou prodeje dětského tetování s motivy koní. Zakoupením těchto
předmětů přispěla řada žáků i učitelů naší školy k nákupu a chovu koní, k budování
výcvikového areálu a posloužili tím dobré věci. A kolik, že jsme nakonec vybrali? Na konto
veřejné sbírky bylo zasláno 580,- Kč. Nezbývá, než všem dobrovolným dárcům upřímně
poděkovat.

12. březen 2011: Další zpívání školního sborečku
V sobotu 12. března 2011 se městský sál nad Tomanem
zaplnil maminkami, babičkami, tetičkami, prostě samými
ženami, aby zde společně oslavily svátek MDŽ. A děti z
našeho sborečku tady opět nechyběly. Zazpívaly a
zarecitovaly, za což sklidily velký potlesk a sladkou
odměnu. A i přes to, že měly jarní prázdniny, sešlo se jich
pod vedením paní učitelky Řehákové 25.

14. březen 2011: Soutěž pro žáky 1. a 2. tříd "Kuželky"
Kuželky, jak jsme se přesvědčili, umí hrát i naši prvňáčci a druháčci. Právě v kuželkách totiž
soutěžili hned první den po jarních prázdninách, tedy v pondělí 14. března 2011, a jejich
zkušenosti byly znát. Na každého z účastníků čekalo devět kuželek, které se měl pokusit
shodit třemi míčky. Toto každý absolvoval dvakrát. Součty shozených kuželek z obou pokusů
pak stanovily výsledné pořadí.
Mezi šestnácti žáky 1. ročníku zvítězil Miroslav Gabčan, kterému se podařilo shodit 16
kuželek. Daleko napínavější situace se zrodila v kategorii žáků 2. ročníku. Ze dvaceti žáků se
podařilo nejvíce, a to 17, shodit hned dvěma žákům. V rozstřelu nakonec porazil Filip Kaplan
Martina Teichmana a stal se vítězem.

14. březen 2011: Den ve středověkém městě
Abychom našim sedmákům zpříjemnili poprázdninový
návrat do školy, připravili jsme pro ně na pondělí 14.
března 2011 „Den ve středověkém městě“.
Oproti minulému roku jsme se více zaměřili na
„praktický“ středověk. Naši žáci se nejprve snažili
napodobit lokátory z dob kolonizace českého
království a vytvářeli návrhy podob měst. Pracovali s
předtištěnými obrázky i vlastní fantazií a výtvarným
umem a hlavně museli přemýšlet nad uspořádáním ulic
a umístěním jednotlivých staveb. Občas se vloudila chybička, kterou bylo třeba rychle opravit
– vždyť jak by se točilo mlýnské vodní kolo, když řeka teče na druhém konci města nebo jak
projít skrze hradební zeď bez městské brány? Dalším úkolem bylo vymyslet název města. Zde
naši lokátoři většinou nezapřeli vlastní ješitnost a města, jejichž plány navrhli, pojmenovávali
většinou po sobě. Pak si děti zahrály na zaznamenavatele dějinných událostí a za pomoci
násadkových per a tuše vytvářely krátké kronikářské záznamy z „dějin“ svých měst.
Přitažlivými tématy byly povětšinou bitvy, návštěvy panovníků, živelní katastrofy a epidemie.
Díky panu Danielu Richterovi z dohalické společnosti Dějeprava se sedmáci následně přenesli
do doby posledních Přemyslovců. Odvážní dobrovolníci se
převlékli za sedláky a rytíře časů mírových i válečných a
žáci vyslechli poutavý výklad o výrobě a podobě tehdejších
oděvů a zbroje. Poté si všichni mohli oděvy i zbraně
důkladně prohlédnout a vyzkoušet. Další lektorka, paní
Martina Poliaková z voletinského Domu pod jasanem, je
seznámila se zpracováváním vlny. Děti si vyzkoušely
rozčesávání vlny, předení a výrobu míčků technikou

mokrého plstění. Za pomoci hry na slepce jsme si ještě
ujasnili, co se prodávalo na středověkých tržištích,
zažonglovali jsme si míčky, zahráli si kostky, popovídali si o
stravě našich předků i menu při svatbě Jana Lucemburského
s Eliškou Přemyslovnou a s údivem konstatovali, že den
utekl jako voda.

16. a 17. březen 2011: Naši recitátoři se v okresním kole neztratili
Ve středu 16. března 2011 se v Trutnově konalo okresní kolo v recitaci pro 1. a 2. kategorii.
Už počtvrté za sebou v něm byli naši žáci velice úspěšní. Velkou radost nám udělal Matyáš
Nývlt ze III.B, který postoupil do krajského kola v Hradci Králové s veselou prózou Jiřího
Holuba Kolik váží Matylda. Čestné uznání obdržela za svůj výkon Bára Šrůtková z V.A.
Porotu zaujala přednesem básně Jiřího Havla Co si dlouhé roky povídají řeky.
Další den recitační přehlídka pokračovala 3. a 4. kategorií. Zde nás úspěšně reprezentovala
Tereza Seidelová z VIII.A úryvkem z prózy Radka Johna Memento. Za svou interpretaci si
odvezla Čestné uznání poroty. Všem našim soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci naší
školy.

18. březen 2011: Soutěž "Jistá ruka" pro žáky 3. až 5. tříd
Máte pevnou ruku, která se vám vůbec neklepe? Mnozí si to myslí, ale
skutečnost je jiná. Toto ověření podstoupili žáci 3. až 5. ročníku, kteří se
zúčastnili zbrusu nové soutěže „Jistá ruka“. Úkolem každého z nich bylo
projet bez dotyku kovovým očkem kolem drátu po připravené dráze.
Jakýkoliv dotyk zahlásilo pípnutí a rozsvícení žárovičky. A nebyla by to
pravá soutěž, kdyby se neměřil i čas. K tomu výslednému bylo za každé
pípnutí připočteno pět sekund. Všichni příchozí (a bylo jich 40) měli dva
pokusy, přičemž se do výsledné tabulky zapsal ten rychlejší z nich.
Těžko překonatelný rekord stanovili Anna Marie Řeháková ze III.B a
Tomáš Reichert z V.B. Oběma se podařilo překonat dráhu za neuvěřitelných 31 s.

17. březen 2011: Okresní kolo v basketbalu
Ve čtvrtek 17. března chlapci z 8. a 9. ročníku vyrazili do
Trutnova na okresní kolo v basketbalu. Na turnaj se
dostavilo pouze pět z osmi přihlášených mužstev.
V prvním zápasu narazili na domácí tým, tedy ZŠ V
Domcích Trutnov. Naši reprezentanti začali ve velkém stylu
a zvítězili přesvědčivě 13 : 5. Ve druhém zápasu se střetli se
ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem. Tento tým
neměl na turnaji konkurenci a uštědřil našemu týmu porážku
23 : 1. Z této drtivé porážky se hoši nevzpamatovali ani ve
třetím zápasu a ZŠ Podharť Dvůr Králové podlehli 6 : 18. Nutno dodat, že to bylo také
částečně způsobeno několika zraněními v našem mužstvu. Rozhodčí totiž připustili neobvykle
tvrdou hru, vždy spravedlivě na obou stranách. Proti ZŠ Mládežnická Trutnov nastoupila naše
reprezentace s velkým odhodláním a zvítězili 6 : 4. Přes veškerou snahu obsadil náš výběr
čtvrté místo. O pořadí na 2. – 4. místě totiž rozhodla malá tabulka (tři mužstva měla stejný

počet bodů a naše, bohužel, nejhorší skóre). Nastřílet o čtyři koše víc, přivezlo by stříbrné
medaile.
Sestava chlapců:
• Jakub Fejfar, Lukáš Malínský, Lukáš Mjartan, Martin Nývlt, Dominik Rychlík, Daniel
Souček, Jan Soukup, Ladislav Soukup, Jan Vacek, Patrik Vlček
Tabulka okresního kola starších žáků:
SCH
PO
ML
BČ
VD
Body
Skóre
Pořadí
SCH
26: 5
16 : 9 23: 1
32 : 2 8
97 : 27
1.
PO
15 : 26
4 : 10 18:6
18: 0 4
55 : 52
2.
ML
9 : 16
10: 4
4:6
20 : 7 4
43 : 33
3.
BČ
1 : 23
6: 18
6:4
13 : 5 4
26 : 50
4.
VD
2 : 32
10:18
7 : 20 5 : 13
0
24 : 83
5.
SCH
PO
ML
BČ
VD

=
=
=
=
=

ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem
ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem
ZŠ Mládežnická Trutnov
ZŠ Bratří Čapků Úpice
ZŠ V Domcích Trutnov

22. březen 2011: Radim Kejzlar obhájil prvenství v okresním kole zeměpisné olympiády
Vynikajícího úspěchu dosáhl v okresním kole Zeměpisné olympiády Radim Kejzlar ze VII.A.
Podařilo se mu obhájit loňské prvenství a postoupil do krajského kola. Vůbec špatně si
nevedli ani další naši reprezentanti. Daniel Souček (VIII.B) obsadil 11. místo a v nejmladší
kategorii se Pavel Růžička (VI.A) umístil na pěkném 7. místě.

22. březen 2011: Soutěž "Jistá ruka" pro žáky 6. až 9. tříd
V úterý 22. března 2011 vstoupila soutěž „Jistá ruka“ na 2.
stupeň. I tady o ni byl poměrně velký zájem. Souboj s
dráhou ve tvaru pokrouceného drátu si totiž přišlo vyzkoušet
23 „druhostupňáků“. Kategorii žáků 6. ročníku ovládl Lukáš
Aman. Mezi sedmáky se nejvíce dařilo Jiřímu Zákravskému.
Vítěz kategorie žáků 8. až 9. ročníku, Martin Kubiček z
VIII.A, navíc dokonce pokořil školní rekord, když
předepsanou trasu zvládl za neuvěřitelných 28 sekund.

22. březen 2011: Okrskové kolo ve vybíjené smíšených družstev 2. a 3. tříd
Družstvo našich chlapců a dívek nastoupilo k turnaji s
velkou bojovností. S radostí jsme sledovali úspěchy ve
všech zápasech. Bez problémů porazili žáky z Malých
Svatoňovic a ze Rtyně v Podkrkonoší. Zápas se žáky ze ZŠ
Úpice Lány byl velmi vyrovnaný. V závěru měli více štěstí
reprezentanti ZŠ Lány. Naši reprezentanti obsadili krásné
druhé místo. K našemu smíšenému družstvu tak letí slova
uznání za předvedené výkony.
Reprezentovali nás:
• Karolína Součková, Nikola Beirová, Lenka Hrušková, Julie Térová, Eva Krouželová,
Jonáš Hetflejš, Jan Jansa, Dominik Endlich, Ondřej Toman, Matyáš Nývlt, Lukáš
Kejzlar, Karolína Matysková

23. březen 2011: Úspěch v okresním kole soutěže mladých zpěváků
Okresní kolo pěvecké soutěže se konalo ve středu 23. března 2011 v Trutnově a vynikající
výkon předvedla Kamila Kostovská z V.B, která ve své kategorii obsadila velmi pěkné 3.
místo. Patří jí velké poděkování za skvělou reprezentaci naší školy. Naši školu reprezentovaly
ještě Nikola Winklerová a Anna Skřivánková, které se však výsledkově neprosadily. I tak jim
samozřejmě patří poděkování.

24. březen 2011: Okrskové kolo ve vybíjené chlapců a dívek 4. a 5. tříd
Okrskové turnaje ve vybíjené mají v naší tělocvičně
dlouholetou tradici. Ve čtvrtek 24. března 2011 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. Určitě jim k tomu pomohlo
bouřlivé povzbuzování od spolužáků. Obě družstva
zaslouženě zvítězila a postoupila do okresního kola. Všem
našim hráčům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Družstvo chlapců:
• Tomáš Reichert, Petr Rychlík, Vojtěch Kubec, Mikoláš Zajac, Jaroslav Suchánek, Vít
Levinský, Tadeáš Haase, Jakub Dytrych, Jakub Kábele, Ladislav Nyklíček, David
Nývlt, Marian Ferenc
Družstvo dívek:
• Veronika Davidová, Kamila Šlechtová, Eva Ferencová, Tereza Jareišová, Šárka
Winklerová, Simona Knížová, Renata Galuščáková, Eliška Žlůvová, Barbora
Müllerová, Kamila Gottsteinová, Andrea Čudková, Anna Šimková

26. březen 2011: XXI. ročník Úpické laťky
Přelom března a dubna je tradiční termín konání Úpické
laťky. Do tělocvičny Základní školy Bratří Čapků se v
sobotu 26. března 2011 sjelo 65 účastníků. Již XXI.
ročník tohoto populárního skokanského klání nabídl v
některých kategoriích skvělé výkony. Padl dokonce i
rekord mítinku. Postarala se o něj v kategorii mladších
žákyň Lada Pejchalová z Gymnázia Trutnov. Svým
výkonem 145 cm by dokonce o 10 cm překonala
nejlepší chlapce v této
kategorii. Po loňském půstu doskákali na stupně vítězů i naši
žáci. Nicol Kadrmasová ze VII.A se umístila na 2. místě v
kategorii mladších žákyň a medaili ze stejného kovu přebral
ve stejné kategorii chlapců Tomáš Balcar také ze VII.A.
Tomu dokonce prvenství uniklo o pověstný fous. Oba
předvedli vynikající výkon, ale obrovská snaha byla znát i
na ostatních našich reprezentantech.

30. březen 2011: Okresní kolo fyzikální olympiády
Ve středu 30. března 2011 se ve Dvoře Králové nad
Labem konalo okresní kolo Fyzikální olympiády.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Za žáky osmého ročníku
se na pěkném čtvrtém místě umístil Daniel Dolejška z
VIII.A, za žáky devátého ročníku se na osmém místě
umístila Michaela Ševcová z IX.A. Děkujeme za snahu.

31. březen 2011: Čtvrťáci a pátáci besedovali o chování v silničním provozu
Dne 31. března 2011 zavítala mezi žáky 5. tříd paní Lucie Nedvídková ze Dvora Králové nad
Labem a přednášela jim o dopravě. Nejprve dětem
vysvětlila, co by měl dodržovat chodec, poté chování na
silnici a dodržování dopravních předpisů. Dalšími tématy
byly ještě jízdní kolo a jeho povinná výbava, zásady chování
cyklisty na silnici, dopravní značky a křižovatky. Na závěr si
všichni ještě popovídali o svých zkušenostech s účastí v
dopravním provozu. Dětem se beseda velmi líbila a věřme,
že nově nabyté vědomosti uplatní v praxi a vyvarují se
zbytečných chyb a nebezpečných situací.

DUBEN

5. duben 2011: Okrskové kolo ve vybíjené 6. tříd
Chlapci: Úterý 5. dubna 2011 se stalo dnem soubojů ve vybíjené šestých tříd úpického
okrsku. Dopoledne se střetla družstva chlapců. Prvním zápasem našich hochů se stal duel se
ZŠ Rtyně v Podkrkonoší, ve kterém zvítězili celkem hladce 10:4. Ve druhém utkání byla
jejich soupeřem ZŠ Malé Svatoňovice, již porazili 14:4. Ve třetím utkání po opravdu
výborném výkonu přehráli družstvo ZŠ Úpice – Lány 20:8. V posledním klání náš tým vršil
chyby a nakonec prohrál s celkovým vítězem celého turnaje, družstvem úpického gymnázia,
12:16 a obsadil konečné druhé místo.
Děvčata: V úterý odpoledne bojovaly o další body do Grand
Prix ve vybíjené i žákyně 6. ročníku. Do každého zápasu
nastupovaly opět s handicapem dvou vybitých hráček, neboť
dvě žákyně onemocněly, jedna nemohla nastoupit kvůli
nevyhovujícímu datu narození a jedna žákyně opět
připomněla trend poslední doby – omlouvat se v den turnaje.
Výkon našich reprezentantek nebyl špatný, především je
třeba vyzdvihnout výkony Elišky Vodičkové a Kateřiny
Knížové, i přes to však naše děvčata skončila na posledním
čtvrtém místě.

7. duben 2011: Pořad "Normální je nekouřit" v
trutnovském UFFU
Ve čtvrtek 7. dubna 2011 navštívili žáci 5. tříd pořad
„Normální je nekouřit“. Děti nejvíce zaujaly postavičky
Vajgl a Tydýt, které jim ukázaly, jak dopadnou, propadnouli nikotinové závislosti. Nezbývá než doufat, že se tak
nestane.

7. duben 2011: Okrskové kolo v piškvorkách
Ve čtvrtek 7. dubna 2011 se žáci z I.stupně sešli na ZŠ Úpice Lány, aby změřili své síly v
nestárnoucí hře – v piškvorkách. Největšího úspěchu dosáhla čtveřice z V. A ve složení Petr
Rychlík, Vojtěch Kubec, Jan Jareiš, Tereza Jareišová, která svoji kategorii ovládla. Jan Jareiš
navíc skončil mezi jednotlivci na výborném 2. místě. Stejné umístění patří naší škole v
celkovém hodnocení turnaje.
Naši školu reprezentovali:
• Kategorie 1. – 3. tříd: Černý Michal, Endlich Dominik, Jansa Jan, Nývlt Matyáš
• Kategorie 4. tříd: Komůrková Veronika, Galuščáková Renata, Knížová Simona,
Kroužel Martin
• Kategorie 5. tříd: Rychlík Petr, Kubec Vojtěch, Jareiš Jan, Jareišová Tereza
8. duben 2011: Výstava školní družiny
ve výloze firmy POKR Markoušovice
Děti ve školní družině neustále něco
tvoří, vyrábějí. Aby se svými výtvory
pochlubily,
uspořádaly
paní
vychovatelky výstavu
ve výloze
prodejny POKR Markoušovice. Dětské
výtvory zde byly k vidění po celý měsíc
duben.

8. a 9. duben 2011: Zdravotnická víkendovka
Od začátku 2. pololetí na naší škole fungoval zdravotnický
kroužek, jehož vyvrcholením je účast pětičlenných družstev
na soutěži s názvem „Zdravotnický víceboj“. Ten se sice
konal až na konci dubna, ale čas plyne jako voda, a tak se
paní učitelka Paulusová po dohodě s dětmi rozhodla
zorganizovat víkendovku, která byla komplexní přípravou
na tuto soutěž.
Účastníci (celkem 12) si tak vyzkoušeli různé druhy
obvazové techniky, ošetřování zranění ve skupinách,
nepřímou masáž srdce, dýchání do „anduly“, ale také
poznávali léčivé rostliny, překonávali překážkovou dráhu,
házeli na cíl nebo odpovídali na otázky s dopravní
tematikou.
Bylo připraveno samozřejmě i jídlo. V pátek večer se děti
mohly zakousnout do obloženého chleba, v sobotu si
pochutnat na čerstvých rohlících nebo lahodné buchtě, k
obědu se pak servírovala slepičí polévka a zapečené
těstoviny. Nechyběly ani sladkosti jako odměna za
jednotlivě splněné úkoly.
Několik ohlasů z úst účastníků:
• „ Na zdravotnické víkendovce se mi moc líbilo. Nejvíce asi ošetřování a soutěže
venku.“ (Michaela Müllerová)
• „ Víkendovka byla krásná, spousta nádherných her a akcí. Jídlo bylo velmi chutné, ani
chvíli jsem neměl hlad.“ (Otakar Bárta)
• „Víkendovka se mi moc líbila. Bavilo mě dělat figurínu. Byly tam soutěže a nenudila
jsem se tam.“ (Andrea Pátrová)
• „Strašně se mi líbily všechny soutěže. Krásně se mi spalo. Také se mi líbilo, jak jsme
večer chodili a hledali otázky.“ (Lucie Pospíšilová)
11. a 14. duben 2011: Pedagogická rada a rodičovské schůzky
V pondělí 11. dubna 2011 se ve sborovně II. stupně sešla pedagogická rada, aby zhodnotila
průběh třetího čtvrtletí školního roku. Ve čtvrtek potom následovaly rodičovské schůzky, kde
se o prospěchu a chování svých potomků i dění ve škole a jednotlivých třídách dostalo
zákonným zástupcům našich žáků.
12. duben 2011: Blahovecké hry
Opět po roce, v úterý 12. dubna 2011, se žáci 1. stupně sešli
ve velké tělocvičně na tradičních Blahoveckých hrách. Tyto
hry jsou v podstatě završením celoročního tréninku čtyř
disciplín – šplhu, hodu plným míčem, člunkového běhu a
skoku z místa. Každou
třídu v nich reprezentuje
čtyřčlenné
družstvo
nejzdatnějších chlapců a
dívek a to soutěží se svými
spolužáky z paralelní třídy. Všichni soutěžící byli bouřlivě
povzbuzováni svými kamarády v roli diváků, takže není
divu, že mnoho závodníků si zlepšilo osobní rekord.
Bára Müllerová ze IV.A letos opět potvrdila své sportovní

kvality, když překonala o tři body rekord Kristýny Šulitkové z roku 2004 a dosáhla své
kategorii 65 bodů. Velkou pochvalu zaslouží i Kristýnka Jakubčaninová z I.A, které chyběl k
vyrovnání rekordu pouhý jediný bod. Doufejme, že z ní naší škole vyroste další výborná
atletická reprezentantka. Na závěr byli nejzdatnější závodníci odměněni diplomy a
čokoládovými medailemi, ostatní účastníci si mohli pochutnat na sladkých dobrůtkách.
12. duben 2011: Naši reprezentanti na okresních kolech soutěží v matematice
Školní kolo matematické olympiády je velmi těžké a pro žáky přímo odrazující. Okresního
kola se tak zpravidla účastní pouze žáci gymnázií, velkých škol ze Dvora Králové nad Labem
a co je potěšující, tak i z obou úpických základních škol. Na naší škole se stali v tomto
školním roce úspěšnými řešiteli Pavel Růžička ze VI.A a Pavel Šrejber ze VII.A. Pavel
Růžička obsadil pěkné 9. místo z 23 soutěžících, Pavlu Šrejberovi patří 15. místo z 25
soutěžících.
Ještě před okresním kolem Matematické olympiády proběhlo měření sil v Pythagoriádě. V
okresním kole této soutěže zastupoval naši školu Pavel Šrejber, který se prezentoval slušným
výkonem. Patří mu totiž 12. místo z 29 soutěžících.
14. duben 2011: Řekni drogám ne!
Ve čtvrtek 14. dubna 2011 zavítali žáci našeho 4. až 9. ročníku do Divadla A. Jiráska, kde pro
ně byl připraven preventivní program „Řekni drogám ne!“. Žáci nejprve shlédli poutavý film
o problematice alkoholu, kouření, drog a gamblerství. Poté měli možnost diskutovat se
zakladatelem střediska Drop In pro prevenci a léčbu drogových závislostí PhDr. Ivanem
Doudou. Celý program zpestřil známý zpěvák Ivan Hlas.
14. duben 2011: Beseda žáků VII.A s pracovnicí OSPOD Trutnov na téma „Právo a
pořádek“
Orgán sociálně-právní ochrany dětí je odbor péče o děti a mládež příslušného pověřeného
městského úřadu. Tento orgán má mimo jiné zastupovat zájmy dítěte v řízeních, v nichž se
rozhoduje o nezletilých dětech (např. komu bude dítě svěřeno do výchovy, jaké bude výživné,
jak bude upraven styk rodičů s dětmi). A právě s pracovníky OSPODu v Trutnově ve čtvrtek
14. dubna 2011 besedovali žáci sedmého ročníku naší školy. Velmi bedlivě poslouchali a
kladli zajímavé otázky týkající se práv a povinností dítěte, trestní odpovědnosti atd.
15. duben 2011: Okresní kolo ve vybíjené 4. a 5. tříd
V pátek 15. dubna 2011
odjela družstva chlapců a
dívek na okresní kolo ve
vybíjené, které se konalo
na ZŠ R. Frimla v
Trutnově.
Naši
reprezentanti se snažili ze
všech sil. V konečném
součtu obsadily dívky
krásné třetí místo ze čtyř družstev a mohly se radovat z poháru. Chlapci vybojovali čtvrté
místo ze sedmi družstev, což můžeme považovat za velmi pěkný výsledek. Obě družstva ještě
obdržela diplomy a sladké odměny.
Školu reprezentovali:
• Dívky: Knížová Simona, Galuščáková Renata, Žlůvová Eliška, Mullerová Barbora,
Gottsteinová Kamila, Davidová Veronika, Šlechtová Kamila, Winklerová Šárka,
Ferencová Eva, Čudková Andrea, Šimková Anna.

•

Chlapci: Zajac Mikoláš, Suchánek Jaroslav, Reichert Tomáš, Rychlík Petr, Levinský
Vít, Haase Tadeáš, Dytrych Jakub, Kábele Jakub, Ferenc Marian, Nyklíček Ladislav,
Kubec Vojtěch, Kroužel Martin.

18. duben 2011: Neúspěchy v přehazované
V pondělí 18. dubna 2011se konalo v naší tělocvičně okrskové kolo v přehazované.
Dopoledne patřilo chlapcům. Musíme jim přiznat velkou snahu o co nejlepší výsledek, ale
svojí zbrklostí a nepromyšleností akcí se připravili o daleko lepší umístění než je konečné 3.
místo.
Naše sestava:
• Lukáš Aman, David Beier, Petr Kábele, Martin Lacko, Pavel Růžička, Pavel Šrejber,
David Vlček, Petr Vlček, Jiří Zákravský, Ladislav Záliš
Pomalu se stává nemilou tradicí, že v meziškolních kláních v rámci poháru Grand Prix
obsazujeme v kategorii mladších žákyň zadní příčky. Výjimkou bohužel nebylo ani okrskové
kolo v přehazované. I přes veškerou snahu se děvčata nedokázala vyvarovat zbytečných chyb
a obsadila opět poslední, páté místo.
Naše sestava:
• Kristýna Balcarová, Monika Billiová, Eliška Buryšková, Nicol Kadrmasová, Kateřina
Knížová, Petra Štefánková, Daniela Viková, Eliška Vodičková

18. duben 2011: Celoškolní projekt "Voda"
Projekt „VODA“ je jeden ze dvou
celoškolních projektů, které na naší škole
organizujeme v průběhu školního roku.
Témata projektu v jednotlivých ročnících
jsou pevně stanovena. Cílem rozhodně
není pouhé rozšíření teoretických
znalostí o této drahocenné tekutině, ale
například i vyhledání a zpracování
informací,
či
získání
různých
praktických dovedností. Projekt probíhá nejen ve škole, ale některé ročníky se pohybují i v
„terénu“. Nechybí návštěva čističky odpadních vod, fermentační stanice nebo Městského
muzea v Úpici, kde se žáci seznámí s největšími povodněmi v historii našeho města. Zajímavé
výsledky přináší také anketa žáků na téma „Jak šetřím a plýtvám vodou“. V průběhu dne tak
žáci obdrží různou formou například odpovědi na otázky typu kolik vody proteče za noc při
kapajícím kohoutku, jak vznikají atmosférické srážky, jestli
se dá z mořské vody vyrobit pitná voda, či proč na naší
planetě ubývá celkový objem ledovců.
Výstupem projektu v 9. ročníku byla prezentace referátů se
zaměřením na ekologické katastrofy. Žáci si vybírali z pěti
různých témat („Vysychání Aralského jezera“, „Havárie
ropných tankerů“, „Vodní dílo Tři soutěsky v Číně“,
„Havárie jaderné elektrárny ve Fukušimě“, „Ničivá vlna
tsunami v Japonsku“) a při zpracování využívali internet.

Celoškolní projekt "Voda" – Exkurze 3. tříd v čistírně odpadních vod
„Dnes jsme byli na výletě. Nejdřív jsme šli ze školy do čističky. Trochu
to tam smrdělo a ty splašky – fuj. Ale nakonec to tam bylo docela fajn.
Pak jsme se šli najíst a vyvětrat na louku. Bylo to super.“ Takto Lenka
shrnula Hrušková exkurzi III.A a III.B do Čistírny odpadních vod Úpice,
která se uskutečnila projektu „Voda“. Areálem děti velmi ochotně provedl
pan Středa. Ukázal jim, kudy veškerá odpadní voda z Úpice musí projít
před tím, než se čistá vypustí zpátky do řeky Úpy – viděly česle, lapač
písku i nádrže s mikroorganismy, kde dochází k biologickému čištění.
Když děti na vlastní oči viděly a na vlastní nosy také cítily, co prochází
nádržemi, byly rády, že nic takového neteče řekou Úpou.
Celoškolní projekt "Voda" v 7. ročníku – Historie povodní
Jako již tradičně jsme se v souvislosti se Dnem Země věnovali tématu „Voda“. Část VII.A se
zaměřila na povodně v historii města Úpice. Nejprve si žáci povídali o povodních a záplavách
obecně, poté pracovali s publikacemi „Deset století úpické historie“ a „Úpicko tenkrát a
dnes“, ve kterých vyhledávali, kdy naše město postihla velká voda, a prohlíželi si staré
fotografie. Následující hodinu pracovali s kopiemi z dobových kronik, přičemž nejzajímavější
shledali pasáž popisující katastrofu z roku 1897. Jelikož účastníků této části projektu letos
bylo méně, vydali se do muzea, kde je paní ředitelka usadila do národopisné expozice a
seznámila je s popisem povodní v kronikách města. Ohlas vzbudily záznamy z roku 2002
doplněné mnoha fotografiemi a zejména velká divadelní opona s vyobrazením místního
ostrova. Všichni svorně litovali, že nebyl obnoven. A pak už jen zbývalo připravit závěrečnou
prezentaci a seznámit spolužáky s výsledky celodenního bádání.

19. duben 2011: Význam Velikonoc
Jelikož se Velikonoce v posledních desetiletích staly
především svátky barevných vajíček a koledy, zavítal mezi
žáky V.B pan Michal Hrdlička, pracovníka Diecéze Hradec
Králové, aby jim osvětlil původ a tradici těchto svátků.
Nejdříve děti rozdělil do skupin, v nichž vymýšlely, které
věci souvisí s Velikonocemi. Potom se dozvěděly příběh o
Ježíši Kristovi, pracovaly s interaktivní tabulí a besedovaly o
velikonočních zvycích.
19. duben 2011: 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.
Takto tento den prožily jednotlivé třídy:
Žáci prvních až čtvrtých tříd vyrazili do
přírody. Jejich cílem bylo vyčistit
nejbližší okolí školy od odpadků. Prvňáci
s druháky se vydali směrem ke
Svobodnému, třeťáci čistili les směrem k Velbabě.
Děti z V.A zvolily jako tradičně trasu na Kvíčalu a vykácený
pahorek nad suchovršickou vlakovou zastávkou. Cestou byl
čas nejen na sbírání odpadků, ale i povídání si, různé hrátky,

opékání špekáčků a hlavně na pozorování krásné probouzející se prosluněné a voňavé přírody,
či poznávání rostlin. (Jaké bylo překvapení paní učitelky, když nikdo nepoznal obyčejný
devětsil.)
Žáci VI.A uklízeli komunikaci v prostorách safari
královéhradecké ZOO a pracovali jako draci. Již před
jedenáctou hodinou jsme měli vše hotovo. Následoval
rozchod po ZOO s individuálním programem. Návštěvu
ZOO si užil i Honza Písařík, který na ni měl pod dohledem
obou rodičů celý den.
Téměř v plném počtu (pouze jeden chybějící) a dostatečně
vybaveni (rukavice, plastové pytle), vyrazili žáci VII.A do
terénu na sběr odpadků. Pečlivě prolezli každý kout sídliště
Veselka a po „vrchařském“ výstupu na Kvíčalu, pokračovali až do areálu Dlouhé Záhony. To
bylo ideální místo na krátký odpočinek. Po nezbytném občerstvení se vydali podle řeky až k
novému mostu směrem na Radeč. Místní kontejnery na tříděný odpad zatížili několika pytli
papírových a plastových odpadků. I když letošní „úlovek“ nebyl tak velký jako loni, myslíme
si, že všem patří poděkování a zmrzlina na náměstí nám byla zaslouženou odměnou.
Žáci VIII.B společně s pracovníkem KRNAPU panem Mgr. Mrštěkem uklízeli v
Krkonošském národním parku v lokalitě Horní Albeřice nepořádek po turistech, který
„vykvetl“ pod tajícím sněhem. Cestou k Lysečinské boudě nasbírali sedm velkých igelitových
pytlů plechovek, plastů, střepů a dalšího odpadu. Počasí bylo nádherné a tak využili možnost
procházky Dlouhým hřebenem do Horního Maršova. V průběhu cesty se dozvěděli i mnoho
zajímavého o fauně a floře Krkonošského národního parku. Na závěr náš průvodce rozdal
dětem samolepky se znakem Krnapu, všem poděkoval a vyjádřil velkou spokojenost s
odvedenou prací.
V rámci Dne Země vyrazily třídy IX.A, IX.B a VIII.A do Vrchlabí, kde navštívily
Krkonošské muzeum sídlící v budově bývalého augustiniánského kláštera. Uspořádání
exkurze nemělo jen naučné a poznávací cíle, ale bylo zároveň i malou odměnou za dlouholetý
vzorný sběr odpadků, jimiž naši žáci vyplňovali Dny Země v předchozích letech školní
docházky. V muzeu zhlédli dvě expozice – audiovizuální „Kámen a život“, jež vysvětluje
hlavní děje v krkonošské přírodě, poučuje o geologickém vývoji a složení Krkonoš, o vlivu
horského klimatu na živou přírodu a ukazuje krkonošské ekosystémy i živou přírodu (např.
model horského potoka s tekoucí vodou, který je oživen rostlinami, rybami a ptáky), a v
křížové chodbě umístěnou „Člověk a hory“, která sleduje nejzávažnější složky působení
člověka na horskou přírodu od počátku doby historické až do 30. a 40. let 20. století (např.
rozvoj hutnictví, sklářství, budního a lesního hospodářství, vědeckého poznání a turistiky).
Příjemným bonusem pak byla aktuální výstava k 80. narozeninám fotografa Jiřího Havla. Po
odchodu z muzea dostali naši žáci rozchod, který využili k prohlídce centra města a
zámeckého parku i k nezbytnému občerstvení. Nikdo se neztratil, všichni včas dorazili k
autobusu a zpáteční cesta byla veselým završením příjemného dne korunovaného nádherným
počasím.
19. duben 2011: Velikonoční tvořeníčko – dílna pro rodiče s dětmi
Opět po roce paní učitelky a vychovatelky z 1. stupně připravily pro děti a jejich rodiče
odpoledne plné zábavného velikonočního tvoření. V úterý 19. dubna 2011 v 16 hodin se ve
školní jídelně sešlo na devadesát dětí, aby si zpříjemnilo poslední den před velikonočními
prázdninami. Sluníčko lákalo ven, ale u nás se tvořilo a tvořilo.
Na zájemce o ruční práce čekalo hned několik stanovišť – mohli si vytvořit velikonoční
zápichy, holubičku, zaječí kornoutek, tulivajíčka aneb tulipány z vajíček, ozdobit si perníčky
a odnést si je ve vlastnoručně vyrobeném košíčku z papíru.

Dětem se pracovalo tak dobře, že se jim ani nechtělo odcházet, práci jsme museli ukončit pro
nedostatek dalšího materiálu. Příjemným odpolednem jsme konečně přivolali dlouho
očekávané jaro!
27. duben 2011: Zdravotnický víceboj
Ve středu 27. dubna 2011 si již po jedenácté vyzkoušeli své
znalosti zdravotníci z regionu Jestřebích hor. K úspěchu
vedlo nejen zdárné absolvování čistě zdravotnických úkolů
(ošetření bezvědomí, tepenného krvácení, popáleniny apod.),
ale také hod na cíl,
poznávání léčivých bylin,
znalost
transportu,
dopravní tematiky nebo
historie
Českého
červeného kříže.
Za naši školu se soutěže zúčastnily dvě hlídky – jedna v
mladší kategorii, jedna ve starší. Obě družstva nakonec
obsadila ve svých kategoriích shodně sedmá místa.

29. duben 2011: Výtvarná soutěž Pořiď si Prittele
Naše škola se letos zapojila do soutěže s lepidly Pritt "Pořiď si Prittele". Ta spočívala ve
vytvoření papírové postavy zvířete. Soutěže se zúčastnily dva týmy - žáci III.A (pod vedením
paní učitelky Veroniky Prouzové) a žáci V.A (pod vedením paní učitelky Daniely Mikešové).
Oba týmy se do práce pustily s nadšením a celý duben žily vytvářením papírového tvora.
Výběr zvířátka byl ponechán na každém ze soutěžních týmů. V V.A teď mají dinosaura, ve
III.A zase obrovskou želvu. Jak páťáci dinosaura tvořili? Nejprve z pletiva vyrobili drátěnou
kostru. Potom celou kostru obalili novinami, lepili a lepili, až celou drátěnou kostru oblepili.
Nakonec přilepili bodliny z kartonu a celého dinosaura nabarvili temperami a sprejem.
Rozměry dinosaura byly úctyhodné – délka 250 cm, šířka 50 cm a výška: 80 cm. Jak třeťáci
tvořili želvu? Z obrovského kartonu vystřihli tvar želvy. Na ten postupně lepili novinové
koule tak dlouho, až měli želvu ne placatou, ale prostorovou. Pomocí novin a škrobu želvu
„vyhladili“. Když vše zaschlo a ztvrdlo, nabarvili želvu na zeleno temperami. Nakonec želvě
dolepili krunýř, jehož jednotlivé části vystříhali z kartonu a obarvili. Rozměry želvy si s
dinosaurem nijak nezadaly – délka 200 cm, šířka 150 cm a výška: 45 cm.
29. duben 2011: Pohár rozhlasu v Malých Svatoňovicích
Největší jarní sportovní akcí je vždy Pohár rozhlasu.
Účastní se ho cca 40 dětí od 6. do 9. ročníku, které jsou
rozděleny do čtyř kategorií – mladší děvčata a mladší
chlapci (6. a 7. třída), straší děvčata a starší chlapci (8. a
9. třída).
Letos
se
toto
meziškolní
atletické
klání
konalo v pátek 29.
dubna 2011 na hřišti v Malých Svatoňovicích. Závodníci
a závodnice absolvovali běh na 60 m, vytrvalostní běh,
skákali do dálky a do výšky, vrhali koulí (starší) či
házeli míčkem (mladší). Týmovou spolupráci si

vyzkoušeli v závěrečném štafetovém běhu.
Naši reprezentanti a reprezentantky se snažili podat co nejlepší výkon, ale na nejlepší
tentokrát nestačili. V některých chvílích se od nich odklonilo i pomyslné štěstíčko, když kvůli
zranění nedokončil svůj běh na 1500m Daniel Souček a štafeta starších děvčat, která
pomýšlela na velmi dobrý čas, byla diskvalifikována pro omezení soupeře.
Pořadí škol v jednotlivých kategoriích:
Mladší žákyně:
Mladší žáci:
1. ZŠ Lány
1. ZŠ a ZUŠ Rtyně
2. MG a SOŠ Úpice
2. ZŠ Lány
3. ZŠ a ZUŠ Rtyně
3. MG a SOŠ Úpice
4. ZŠ MS
4. ZŠ MS
5. ZŠ BČ
5. ZŠ BČ
Starší žákyně:
1. ZŠ a ZUŠ Rtyně
2. ZŠ Lány
3. ZŠ MS
4. ZŠ BČ
5. MG a SOŠ Úpice

Starší žáci:
1. ZŠ a ZUŠ Rtyně
2. ZŠ Lány
3. ZŠ BČ
4. ZŠ MS
5. MG a SOŠ Úpice

Použité zkratky:
ZŠ BČ – ZŠ Bratří Čapků Úpice
ZŠ Lány – ZŠ Úpice-Lány
ZŠ MS – ZŠ Malé Svatoňovice
ZŠ a ZUŠ Rtyně – ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
MG a SOŠ Úpice – Městké gymnázium a SOŠ Úpice

30. duben 2011: Lampiónový průvod s čarodějnickým rejem
Poslední dubnový den patří tradičně oslavám Filipojakubské
noci. Letos se již podruhé do organizace programu pro
veřejnost zapojila i naše škola – spolu s OS Ruka a rodinou
Lelkovou.
Malé čarodějnice a čarodějové se sešli v 18.00 na náměstí
T.G. Masaryka. Celým programem provázela Sucharda
Sopránová. Naši školu reprezentovali malé zpěvačky a malí
zpěváčci, se kterými zpívala i „Krutimůra“ Řeháková neboli
vedoucí dětského sborečku paní učitelka Radka Řeháková.
Vystoupili zde také břišní tanečnice s čarodějným tancem či zpěvačka Jana Soukupová. Závěr
celého programu obstaralo vyhlášení pěti nejlepších masek.
Pak už se všichni čarodějové, čarodějky, kouzelníci a
kouzelnice i ostatní přítomní seskupili do průvodu, v jehož
čele šel sám náš pan ředitel „Zaki Zakyntos“ Zakouřil. Za
asistence místních hasičů průvod došel na Dlouhé Záhony,
kde už byly nachystány dvě hranice – jedna menší na
opékání vuřtů, druhá větší, kde se mohli přítomní v pozdních
nočních hodinách ohřát.
Soudíc dle dětských úsměvů si všichni večer pěkně užili.
Pro dospělé pokračovala taneční zábava se skupinou Asitack.

KVĚTEN

1. květen 2011: IV.A na TV Prima
Kdo se díval v neděli 1. května 2011 na Receptář
prima nápadů na TV Prima, viděl naše čtvrťáky s
hezkými výrobky. Nápad na výrobu jarních
pilinových panáčků „ trávníčků“ převzali právě z
tohoto pořadu. A poněvadž se jim výrobky
opravdu povedly, poslali jejich fotografie do
redakce, která je zveřejnila.

2. květen 2011: Soutěž Poznáváme dopravní značky
Dej přednost v jízdě, přednost před protijedoucími vozidly, zákaz vjezdu
všech vozidel v obou směrech. Tyto značky jsou možná většině lidí
známé, ovšem jejich význam není tak jednoznačný, když se k nim napíší
čtyři možnosti odpovědí a dvě z nich jsou si hodně podobné. Takto si
zažili poznávání značek naši třeťáci, čtvrťáci a páťáci. Předloženo jim
bylo dvacet dopravních značek. Nejlepší z nich, čtvrťák Jan Roženský,
přitom správně zakroužkoval 19 odpovědí.

3. květen 2011: Vystoupení sokolníků
Sokolníci jsou lidé, kteří se zabývají výcvikem dravých ptáků. V minulosti byli
vycvičení dravci především pomocníkem při opatřování potravy. Nyní je
sokolnictví důležité například při ochraně prostoru letišť před hejny ptáků,
která mohou být, v případě střetu se startujícím nebo přistávacím letadlem,
důvodem katastrofy.
Po dvou letech jsme na naši školu opět pozvali sokolnici, která pro děti z 1.
stupně v malé tělocvičně uspořádala v úterý 3. května 2011 vystoupení, při
němž je seznámila s nejznámějšími dravými ptáky a sovami. A tak mohly vidět
káně lesní, naši největší sovu výra velkého, sovu pálenou a puštíka, ba
dokonce krkavce a orla stepního, dozvěděly se o nich spoustu zajímavostí a obdivovaly
neslyšné přelety někdy trochu neposlušných soviček mezi basketbalovými koši. Největším
lákadlem pro děti však byla možnost vyzkoušet si sokolnické držení, navléknout ochrannou
koženou rukavici a projít se před kamarády se sovou na ruce uličkou jako na přehlídce.
6. květen 2011: Okresní kolo v malé kopané
V pátek 6. května 2011 se konalo okresní kolo v malé
kopané pro chlapce z 8. a 9. ročníku. Naši kluci vyjeli s
velkým cílem. Byli přesvědčeni o svém vítězství a
následujícím postupu do krajského kola. Realita byla ovšem
trochu jiná. Špatné zpracování míče, nepřesné přihrávky,
téměř nulová střelba a nedostatečná fyzická kondice byly
příčinou našeho umístění na posledním místě. Toto vše bylo
podtrženo psychickým zlomením mužstva, které s
postupným vývojem turnaje rezignovalo a hrálo odevzdaně.
9. květen 2011: Korespondenční kolo Astronomické olympiády
Astronomická olympiáda je předmětovou soutěží z oboru astronomie a příbuzných oborů,
která je určena pro žáky základních a středních škol. Cílem olympiády je napomáhat
vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst.

Korespondenčního kola Astronomické olympiády se mohou
zúčastnit pouze úspěšní řešitelé školního kola této soutěže.
Úkolem této bylo odpovídat na testové otázky, vyřešit
několik nelehkých početních úloh, zakreslit několik nákresů,
poznat obsah a význam obrázků a rozhodnout o správnosti
tvrzení. Součástí soutěže bylo i vlastní pozorování a měření.
Žáci si dokonce museli ke svému pozorování v kategorii GH
vyrobit svůj vlastní „kvadrant“.
V kategorii EF (pro 8. a 9. ročník) byl průměrný počet
získaných bodů 24,02. Tomuto bodovému hodnocení se přiblížili z pěti našich soutěžících
nejvíce Michal Drejsl a Michaela Ševcová (oba z IX.A).
Pořadí v rámci naší školy:
1. Drejsl Michal (IX.A), 17,5 bodu
2. Ševcová Michaela (IX.A), 17 bodů
3. Skřivánek Jakub (IX.A), 13 bodů
4. – 5. Martin Kubiček (VIII.A) a Nývltová Denisa (VIII.A), 12 bodů
Pořadí v rámci kraje:
1. Kadlec Jan, 62 bodů, Gymnázium F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou
2. Drejsl Michal, 17.5 bodu
3. Ševcová Michaela, 17 bodů
4. Skřivánek Jakub, 13 bodů
5. Martin Kubiček, 12 bodů a Nývltová Denisa, 12 bodů
6. Štveráková Nikola, 6,5 bodu, ZŠ Jaroměř – Josefov
V kategorii GH (pro 6. a 7. ročník) byl průměrný počet získaných bodů v celé ČR 48,68. V
této kategorii nás reprezentovali čtyři žáci. Pěkným výsledkem nás potěšil Radim Kejzlar
(VII.A) s 44 body na čtvrtém místě v Královéhradeckém kraji. Ovšem největším úspěchem se
mohou pochlubit naši nejmladší – Vít Levinský (V.A) se 72,5 bodu a Aleš Holman (V.B) se
ziskem krásných 90,5 bodu. Vít Levinský se tak umístil na třetím a Aleš Holman dokonce na
druhém místě v kraji. Tento výsledek je velkým úspěchem, neboť naši „páťáci“ se velice
dobře umístili v kategorii určené žákům 6. a 7. ročníku.
Pořadí v rámci naší školy:
1. Holman Aleš (V.B), 90,5 bodu
2. Levinský Vít (V.A), 72.5 bodu
3. Kejzlar Radim (VII.A), 44 bodů
4. Riedl Jakub (VI.A), 17 bodů
Pořadí v rámci kraje:
1. Locker Tomáš, 95,5 bodu, Gymnázium F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou
2. Holman Aleš, 90,5 bodu
3. Levinský Vít, 72,5 bodu
4. Kejzlar Radim, 44 bodů
5. Šikolová Kateřina,
19,5 bodu, ZŠ Úpice – Lány
6. Riedl Jakub, 17 bodů
9. květen 2011: Soutěž pro žáky 1. a 2. ročníku "Běh po
čtyřech"
Běh po čtyřech je o pohyb ve směru dopředu, a to za
předpokladu, že se soutěžící dotýká podlahy oběma rukama i
nohama. Této netradiční soutěže se zúčastnilo 29 žáků z 1. a
2. ročníku. Každý ze soutěžících měl dva pokusy, přičemž

se mu do výsledné tabulky zapsal ten rychlejší z nich. Mezi prvňáky se do cíle dostali
nejrychleji Martin Káňa a Michaela Holanová. Ze druháků dosáhli nejlepšího času Martin
Staník a Veronika Čiháková.
9. a 23. květen 2011: Školní družina na návštěvě u hasičů, na pile a v rybárně
Květen byl ve školní družině ve znamení exkurzí. V pondělí
9. května 2011 se vydala do zdejší hasičárny. Pan Čihák
dětem nejprve ukázal výstavu kronik a fotografií, poté je
seznámil s hasičským vybavením a technikou. Děti si tak
mohly vyzkoušet hasičský oblek, dýchací masku, reflexní
vestu, helmu nebo si sáhnout, z jakého materiálu jsou
vyrobeny hadice.
V pondělí 23. května 2011
žáčci
družiny
odjeli
autobusem do Havlovic a
pak pěšky došli až k
rybárně. Pan Řezníček
bohužel nestihl přijet, a tak
se museli spokojit jen s
prohlídkou bez výkladu.
Po
prohlídce
sádek
pokračovali k nedaleké pile. Pan Paulus jim ochotně ukázal celý areál pily včetně katru,
vyprávěl o vybavení pily i zpracování dřeva. Výklad byl velmi zajímavý, ale čas se nachýlil, a
tak se vydali zpět. Všichni se těšili, jak se zpátky svezou opět autobusem, ale autobus jim ujel,
a tak sebrali poslední zbytky sil a šlapali do Úpice pěšky.
10. květen 2011: Exkurze VI.A do Harrachova a Jilemnice nad Jizerou
V úterý 10. května 2011 se žáci VI.A vydali na celodenní
exkurzi. Nejprve zavítali do sklárny v Harrachově. Tam
navštívili huť, kde viděli foukání skla do forem, a posléze i
brusírnu. Na závěr prohlídky sklárny ještě zavítali do muzea
skla, kde si prohlédli
mnoho
zajímavých
výrobků z historie sklárny.
Součástí výstavy byla i
expozice vývoje lyžování v
Harrachově. Následoval rozchod po Harrachově, v rámci
kterého se třída rozdělila na dvě skupiny. Část šla na
prohlídku městečka, část šla procházkou k Mumlavským
vodopádům.
Na odpoledne byla domluvena ještě jedna exkurze, a to v tkalcovně v Rokytnici nad Jizerou.
Od průvodce ing. Ježka se žáci dozvěděli, že tkalcovna patří rakousko-švýcarské firmě, že se
v ní zpracovává len, bavlna a polyester a že téměř všechna výroba směřuje na vývoz. Žáci
viděli přejímku materiálu, úpravnu, přádelnu, tkalcovnu, kontrolu i expedici.
11. květen 2011: Zdravotnický víceboj – skvělý úspěch v okresním kole
Dva týdny po okrskovém kole se dvě naše zdravotnické hlídky zúčastnily i okresního kola,
které se konalo ve středu 11. května 2011 v budově bývalého okresního úřadu v Trutnově.
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. Naše družstvo v mladší kategorii velice mile
překvapilo a po vynikajícím výkonu obsadilo výborné 2. místo, což je nejlepší umístění v
dosavadní historii školy. Ve starší kategorii patřilo našim reprezentantům slušné 7. místo.
Jsem velice ráda, že jsme se dostali „na bednu“. Děkuji všem, kteří naši školu reprezentovali a
celé druhé pololetí svědomitě navštěvovali zdravotnický kroužek.
Školu reprezentovali:
• Mladší: Veronika Davidová, Tomáš Reichert (oba V.B), Anna Šimková, Renata
Galuščáková (obě IV.A)
• Starší: Nikola Valentová, Michaela Ševcová (obě IX.A), Otakar Bárta, Lucie
Pospíšilová, Kateřina Morávková (všichni VI.A)
14. květen 2011: Historické odpoledne s Úpickým střelci již potřetí
Základní škola bratří Čapků, Úpičtí střelci a Město Úpice.
Tak toto spojení funguje již třetím rokem při organizování
„Historického odpoledne s Úpickými střelci“. V letošním
roce se tato akce konala v sobotu 14. května 2011 na
travnatém hřišti v areálu na Dlouhých Záhonech a měla
připomenout 770. výročí vpádu Tatarů do Úpice. Úvodního
slova se ujal ředitel ZŠ Bratří Čapků pan Martin Zakouřil a
paní Jana Kadaníková, která všem přítomným přečetla
pověst „Úpičtí rytíři“.
Pak už se všechny přítomné děti vrhly na soutěže – bavily se
u veselého žejdlíku, trefovaly se míčky do proutěného koše,
podkovou a kroužky na kůly, bojovaly na lávce a střílely z
luku. Za absolvování každé soutěže nemohla chybět sladká
odměna. Program zpestřilo vystoupení Úpických střelců –
pánů z Vízmburku. V půlhodinovém vstupu představili
střelné a palné zbraně (některé rány musely být slyšet po
celém městě), po krátké přestávce zahráli dobové divadlo s
názvem „Jak chytili Jaroše“.
Během celého odpoledne mohly děti vyplňovat kviz, který
tvořilo deset otázek různé náročnosti. Své lístečky vhazovaly
do připravené krabice. Vyhodnocení kvizu bylo připraveno
na 16.00. Některé odpovědi byly lepší, některé horší, ale
minci úpického rytíře si nakonec odnesl každý řešitel.
Poděkování náleželo po právu všem, kteří se na organizaci
podíleli – paní Janě Kadaníkové, Úpickým střelcům, rodině
Lelkově. Zvláštní poděkování patří sestrám Gottsteinovým,
které namalovaly ve velmi krátkém čase a speciálně pro tuto
akci obraz tatarské princezny.
16. květen 2011: Projekt "Holocaust"
Pondělí 16. května 2011 probíhalo v devátém ročníku ve znamení projektu
„Holocaust“. Téma nebylo ani jedné ze tříd zcela cizí, neboť se s ním
částečně seznámily již v běžných hodinách dějepisu v rámci probírání
druhé světové války. 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.
Osudy židovského etnika na Úpicku přiblížila našim žákům paní Marcela
Strachotová, ředitelka místního muzea, která děti zaujala jednak poutavým
výkladem o předválečných, válečných i poválečných osudech „zmizelých
sousedů“, jednak exponáty z muzejních sbírek, jež si všichni mohli
důkladně prohlédnout. K vidění byly kromě městské kroniky se seznamem
zemřelých a fotografií i uniforma vězně koncentračního tábora, ostnatý drát, soška z chleba,
úlomky z pecí či židovská hvězda, za války povinná součást svrchních oděvů.
Poté žáci shlédli dokument Olgy Sommerové „Sedm světel“, mapující
osudy několika židovských žen přeživších holocaust. Popis života v
„lágrech“, dobové záběry z nich i postoj poválečného komunistického
režimu k Židům mnohé naše deváťáky zjevně šokovaly.
Na závěr děti 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.
16. květen 2011: Soutěž pro žáky 2. stupně "Piškvorky"
Křížky a kolečka, to jsou piškvorky, kdo by je neznal. A
právě v tomto duchu se u nás na škole neslo pondělní
odpoledne šestnáctého májového dne. Na turnaj dorazilo
šest chlapců a tři dívky. Dívky hrály každá s každou na dva
vítězné zápasy. Vítězkou se stala Sára Gottsteinová z VIII.B,
která všechny čtyři duely vyhrála. Chlapci se rozlosovali do
dvou skupin po třech. V nich hráli každý s každým na dva
vítězné zápasy. Následovalo semifinále, finále a zápas o 3.
místo. Mezi chlapci dominoval Filip Kunc z VIII.B.
16. květen 2011: Silový čtyřboj
V pondělí 16. května 2011 se v posilovně naší tělocvičny uskutečnila úplně nová soutěž, a to
silový čtyřboj. Skládala se ze čtyř disciplín – přitahování činky v předklonu, vzpírání činky
vleže na zádech, dřepy s činkou a rozpažování s činkami.
Sešlo se pět statečných chlapců ze tří věkových kategorií. V kategorii šesťáků zvítězil Otakar
Bárta, když nazvedal 781 kg. Mezi o rok staršími chlapci kraloval David Vlček (1 134 kg)
před Pavlem Šrejberem. Mezi osmáky triumfoval Daniel Souček s úctyhodným výkonem 3
110 kg, druhé místo patří Jakubu Fejfarovi.
19. květen 2011: Výtvarná soutěž Rozesmátý svět už zná vítěze
Základní škola Bratří Čapků vyhlásila v dubnu letošního roku již 5. ročník
výtvarné soutěže Rozesmátý svět, tentokrát na téma pohádek a všeho co s
pohádkami souvisí. Velmi nás potěšil zájem o toto pohádkové malování,
celkem jsme obdrželi na stovku výkresů. Své práce zaslaly děti z místních
i okolních mateřských a základních škol.

Dne 5. května 2011 se sešla nezávislá porota ve složení
Stanislav Špelda (výtvarník a podnikatel), Květa Krhánková
(učitelka výtvarného oboru ZUŠ A. M. Buxton Úpice) a
Mirek Malý (grafik) a vyhodnotila nejlepší práce.
Diplomy a věcné dárky byly předány na slavnostním
vyhlášení, které se uskutečnilo ve čtvrtek 19. května 2011 v
jídelně ZŠ Bří Čapků. Zároveň byla v prostoru vedle školní
družiny zahájena výstava všech prací.
Výsledková listina:
• Kategorie předškoláků:
1. Filip Ryšavý: „Kuky se vrací“, MŠ Veselka
2. – 3. Jan Kleistner: „Spider man“, MŠ Veselka
Tereza Mědílková: „Karneval“, MŠ Suchovršice
4. Jakub Mádr: „Požární autíčko“, MŠ Veselka
Čestné uznání: oddělení Sluníčko z MŠ Jaromír - Loutkové divadlo
Sebastien Drejsl: „Kašpárek“
Nathalie Drejslová: „Princezny“
Tomáš Folc: „Čaroděj a jeho učeň“
Jan Nguyen: „Rytíři“
Anna Pytlíková: „Loutkové divadlo“
Vivien Wintrová: „Perníková chaloupka“
• Kategorie 1. a 2. tříd:
1. Nela Borůvková: „Kašpárek“, ZŠ Havlovice
2. – 3. Veronika Bartošová: „Rákosníček a jeho rybník“,
ZŠ Velké Svatoňovice
Zuzana Prokopová: „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“,
ZŠ Havlovice
4. Sára Pumpová: „Fanynka a František“, ZŠ Bří Čapků
• Kategorie 3. až 5. tříd:
1. Lukáš Kejzlar: „Vodník“, ZŠ Bří Čapků
2. Dalibor Hirnšal: „Planeta Země“, ZŠ Bří Čapků
3. Ondřej Bekr: „Perníková chaloupka“, ZŠ
Havlovice
• Kategorie speciální školy:
Čestné uznání: Ivan Balog, Eva Petirová, Patrik
Holoubek, Filip Hron, Martin Šlechta,
Jakub Čtvrtečka, Václav Doležal

20. květen 2011: Třeťáci v Adršpašských skalách
Do našich nejznámějších skal vyrazili žáci III.A a III.B v pátek 20. května 2011. Do skalního
města vstupovali toho dne mezi prvními návštěvníky. Sluníčko svítilo a ve skalách byl klid,
proto si mohli užívat krásné výhledy. Viděli Džbán, Homoli cukru, Koberce, Krakonošův zub
i jeho Lenošku a Piano, Malý vodopád, Starostu a starostovou, Milence a mnoho dalších. U
Velkého vodopádu volali na Krakonoše. Vyslyšel je a pustil velkou spršku vody. Dalším
zážitkem byla projížďka na lodičce po jezírku, průchod Myší dírou a utrácení peněz za dárky
pro vzpomínku na vydařený výlet.

23. květen 2011: Výlet na Superstar
Díky rodině Michala Šepse se nám podařilo získat volné vstupenky na
Superstar na neděli 23. května 2011. Vybaveni zásobami z domova a
patřičnými transparenty vyrazili převážně žáci 1. stupně za doprovodu paní
učitelek Pavláskové a Hubálovské pana zástupce ředitele Dytrycha na cestu do
našeho hlavního města. Abychom
v úmorném vedru přežili, udělali
jsme si delší přestávku v
McDonaldu. Nekonečné zástupy
před pražskou Incheba arénou sice
nevěstily nic dobrého, ale pan Šeps naši výpravu
nakonec protlačil dopředu a ta se tak mohla usadit
v hledišti. Během představení všichni ze všech sil
fandili (samozřejmě především Michalovi
Šepsovi), mávali transparenty a vyvolávali jména.

24. květen 2011: Úspěch našich žáků na XIII. ročníku Kinderiády
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 inspirací z produktové řady výrobků Kinder, které
distribuuje společnost Ferrero Česká.
Kinderiáda je rozdělena na 14 regionálních kol, které probíhají ve dvou
částech – na podzim a na jaře. Do finále postupují vždy tři vítězné školy.
Na finálovém kole se tak sejde v ideálním případě celkem 42 škol, které
bojují o hlavní ceny od společnosti Ferrero Česká. I nad XIII. ročníkem převzali patronát
světová rekordmanka v běhu na 800 m Ludmila Formanová a desetibojař a šéftrenér českých
atletů Tomáš Dvořák, závody opět herec provázel herecFilip Jančík, který moderuje všechna
kola Kinderiády.
Závody jsou určeny družstvům o 4 chlapcích a 4 dívkách. Každý ročník (2. až 5. třídy ZŠ)
reprezentuje jeden hoch a jedna dívka. Atletické disciplíny vycházejí z osnov pro základní
školy:
• běh na 60 m: všichni účastníci, dle ročníků
• skok daleký z místa: 2. ročník ZŠ
• hod plným míčem 1 kg: 3. ročník ZŠ
• hod kriketovým míčkem: 4. ročník ZŠ
• skok daleký z rozběh: 5. ročník ZŠ
• štafeta 4 x 60 m : 4 vybraní zástupci z družstva
Naši závodníci se umístili na 17. místě z 33 škol
Královéhradeckého kraje. Vynikající výkon podala opět
Barbora Müllerová, která s přehledem vyhrála běh na 60 m. Je to obdivuhodné, protože
stejnou disciplínu vyhrálo i v roce 2009 a 2010.
Naši školu reprezentovali:
• Kristýna Jakubčaninová (I.A), Jiří Pecháček (II.A), Adriana Dufková (III.A), Filip
Luštinec (III.A), Barbora Müllerová (IV.A), Renata Galuščáková (IV.A), David Nývlt
(IV.A), Roman Sabev (IV.A), Kamila Šlechtová (V.B), Petr Rychlík (V.A )

25. až 30. květen 2011: Ekologický kurz ZŠ Bří Čapků
Ekologický
kurz
organizovaný
PaedDr.
Věrou Nývltovou a Mgr.
Martinem Dytrychem začal
ve středu 25. května 2011.
Krátce po ubytování na
chatě Kamor v Peci pod
Sněžkou se účastníci kurzu
vydali na první velkou túru
– šli údolím Zeleného potoka na Richterovy boudy, odtud po úbočí Lesní hory do Modrého
dolu a přes Obří důl pak zpět do Pece pod Sněžkou. Cestou probrali květenu Krkonoš,
povídali si o místních ledovcových údolích, lavinových polích, řece Úpě a mnohém dalším.
Ve čtvrtek byla na programu cesta Obřím dolem na Sněžku. Když však naše výprava potkala
ze Sněžky sestupující V.B (byla tu na výletě) a uslyšela, jak tam fouká, bylo rozhodnutí
rychlé – protentokrát naši nejvyšší horu vypustit. Výletníci se tedy vydali k Luční boudě, kde
si vyprávěli si o pramenech Labe a Úpy, o Úpském
rašeliništi, o nebezpečí na horách a jejich obětech. Poté
pokračovali přes Výrovku a Chalupu Na Rozcestí zpět ke
Kamorce.
Páteční den přinesl velmi nepříznivé a chladné počasí, proto
bylo opět třeba změnit program – místo túry na Černou horu
odpočinek na chatě a odpoledne procházka po Peci pod
Sněžkou.

26. květen 2011: Výlet V.B do Krkonoš
Dne 26. května 2011 vyrazila třída V.B na školní výlet do
Pece pod Sněžkou. Zde došla k lanovce a jela na vrchol
Sněžky. , kde se zastavila v Poštovně. Výhledy na všechny
strany byly krásné, jen počasí větrné a chladné. Poté se děti
vydaly na Luční boudu, od ní ke kapličce a na vyhlídku. Nad
Výrovkou si zajezdily na zbytcích sněhu, nechybělo ani
koulování. Pak pokračovaly přes Liščí horu k Lyžařské
boudě a zpět do Pece pod Sněžkou a odtud autobusem
domů.
30. květen až 3. červen 2011: Poznávací zájezd do Paříže a Londýna
Ve dnech 30. května až 3. června 2011 se žáci 2. stupně
vedení učitelkami anglického jazyka paní Effenberkovou a
Žďárskou zúčastnili zájezdu do evropských metropolí
Francie a Velké Británie. Jejich putování začalo na náměstí
T.G. Masaryka odkud ve 14: 30 vyrazili směr Praha, Plzeň,
Rozvadov a po německých a francouzských dálnicích do
Paříže. Již v 7:00 posledního květnového dne začínal
celodenní program zaměřený na prohlídku Paříže. Metrem
se naše výprava dopravila k Eiffelovce a z posledního patra
se jim naskytl krásný výhled na celé město. Od Eiffelovky pokračovali k Invalidovně a poté
podél Seiny na Náměstí Svornosti. Prohlédli si i známý palác Louvre a prošli se ke katedrále

Notre Dame. Po náročné pěší túře byla plavba parníkem po Seině příjemnou odměnou. V půl
šesté večer naši výletníci Paříž opustili a vydali se na sever k prvnímu ubytování v hotelu F1.
Druhý den v 7:30 cesta pokračovala směrem do Calais, odtud
Eurotunelem do Folkestone ve Velké Británii a dále po dálnici směrem k
Londýnu. Okolo 9. hodiny dorazil zájezd do cíle – do Londýna. Během
prvního dne v britském hlavním městě stihli naši žáci navštívit muzeum
Madamme Tussaud´s, Westminsterské opatství, ulici Whitehall, sídlo
ministerského předsedy Downing Street 10, St. James Park,
Buckinghamský palác, Piccadilly Circus a Traffalgarské náměstí. Autobus
pak znavené turisty dopravil na tzv. meeting point, odkud si každou
skupinku odvezly anglické rodiny, které se postaraly o stravu a ubytování.
Druhý den ráno se posílení a odpočatí účastníci zájezdu sešli, aby si užili další den v
Londýně. Tentokrát využili možnosti cestovat metrem a
podívat se na Londýn z ptačí perspektivy, kterou jim nabídla
známá atrakce London Eye. Poznávací cesta pokračovala
směrem k pevnosti The Toner, na Tower Bridge, kde je
prezentace známých světových mostů včetně Karlova mostu,
a královskou observatoř v Greenwichi, kde zájemci mohli
díky nultému poledníku postát zároveň na východní i
západní polokouli. V 17:45 greenwichského času vyčerpaní
a uchození žáci vyrazili zpět do České republiky.

ČERVEN

2. červen 2011: Dětský den pro mateřské školy na téma "Cvičím, cvičíš, cvičíme"
Hemžení desítek malých žlutých a červených broučků,
spousta pestrobarevných míčů, pastelových gymnastických
podložek a různých pomůcek sloužících k protažení těla.
Takový pohled se naskytl divákovi z hlavního ochozu
tělocvičny. V té totiž 2. června 2011 proběhla oslava Dne
dětí na téma „Cvičím, cvičíš, cvičíme“, na kterou jsme
pozvali úpické a okolní mateřinky. Sešlo se zde 161 dětí v
doprovodu svých učitelek – od těch úplně nejmenších, ještě
nejistých prcků, až po zkušené předškoláky. Děti přitahovalo
cvičení s malými i velkými overbally – velmi pečlivě a soustředěně napodobovaly
předcvičující čtvrťáky. Vyzkoušely si slalom s míčem, který
byl mnohým z nich až do pasu, procvičily si rovnováhu při
přechodu laviček. Také házely na cíl kroužky, či přenášely
na raketě míček a přemísťovaly činky. Ale úplně nejvíc se
všichni vyřádili v malé tělocvičně na trampolíně, při
prolézání dlouhatánských pytlů a při válení sudů na
gymnastickém koberci. Nakonec byli všichni účastníci za
svou snahu odměněni taškou plnou dobrůtek. Poděkování
patří čtvrťákům, kteří mladší kamarády na jednotlivých
stanovištích provázeli a starali se o ně.

3. červen 2011: Dětský den pro žáky naší školy
V pátek 3. června 2011 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, co všechno se jim podařilo "nakoupit."
Děkujeme všem rodičům, kteří dětem přispěli spoustou drobných dárků a rozšířili tak
sortiment přitažlivého zboží v krámku, a Michalu Šepsovi, který pro naše děti rovněž věnoval
sponzorský dárek. Pochvalu zaslouží páťáci v roli průvodců na jednotlivých stanovištích.
Dětský den se opět vydařil na jedničku.

6. červen 2011: Soutěž v poznávání rostlin
V pondělí 6. června 2011 soutěžily jednotlivé ročníky 1.
stupně (nezapojili jsme pouze ty nejmladší – prvňáčky) o
největšího znalce rostlin. Žáci 2. a 3. ročníku poznávali 15
rostlin, žáci 4. a 5. ročníku 20 rostlin. Děti se mohly
připravovat celý měsíc – na chodbě v 1. patře pro ně paní
učitelky vytvořily výstavku živých
rostlin,
kterou
jsme
pravidelně
obměňovaly, k učení také sloužily
nástěnky s obrázky všech 55 soutěžních
rostlin. Ne každý se však připravoval tak důsledně, jako vítězové
jednotlivých kategorií. Mezi druháky prokázal největší znalosti Martin
Křížek, kategorie třetích a čtvrtých tříd měly hned dva vítěze – Annu
Skřivánkovou a Petra Millera, respektive Andreu Čudkovou a Barboru
Hilschovou, mezi páťáky nejlépe obstála Veronika Davidová.

7. červen 2011: Výlet V.A do Krkonoš
Podobně jako kamarádi z V.B se i žáci V.A vydali na školní
výlet do Krkonoš. Jejich cílem byla Černá hora. Z kabinkové
lanovky se otevíraly kouzelné rozhledy. Čistý vzduch, svěží
zeleň a horská květena je provázely cestou kolem rašelinišť
až ke Kolínské boudě, kde si udělali občerstvovací zastávku
a zaskákali si na trampolíně. Pak už jen sestup do Pece pod
Sněžkou se zastávkou v galerii Veselý výlet letní bobová
dráha s hodinou jízdy, skákání na trampolínách nebo
klouzačky podle odvahy.
9. červen 2011: Výlet I.A a II.A do ZOO ve Dvoře Králové
V úterý 9. června 2011 vyrazilo 20 prvňáků a 21 druháků na
školní výlet do ZOO do Dvora Králové nad Labem. Bylo
příjemné počasí, přestávalo pršet a občas vykouklo i
sluníčko.
V ZOO však děti čekalo nemilé překvapení – vláček, který
mají tak rády, už po ZOO nejezdí a také pěkná procházka
kolem surikat, nosorožců, lvů a dalších zvířat je zrušená.
Paní učitelky Řeháková a Hubálovská proto vybraly
náhradní variantu – projížďku „Safari autobusem“, během
které žáčci viděli spoustu krásných a zajímavých zvířat, mj. nejmenší krávu na světě
(dahome), krávu africkou (watusi) s největším rozpětím rohů až 230 cm. Po hodinové
projížďce po Safari se děti posilnily a pokračovaly v prohlídce pavilonů ptáků, plazů, slonů a
opic. Na závěr si všichni ještě zadováděli v dětské ZOO s ovcemi a kozami kamerunskými.
9. červen 2011: Exkurze do Trutnova aneb
IV.A poznávala bývalé okresní město
Dne 9. června 2011 se třída IV.A vypravila na
výlet do města Trutnova. Děti si prohlédly
Janskou kapli i pomník generála Gablenze,
městský park, náměstí, Dračí uličku, zbytky
hradeb, Společenské centrum Trutnovska UFFO i
sochy Jiřího Róny.
10. červen 2011: Ukončení sběrových soutěží
Pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd:
1. 3.A 1 123,67 kg/žáka Jan Jansa 11 062,0 kg
2. 3.B 176,67 kg/žáka Ondřej Toman 2 190,0 kg
3. 5.A 152,33 kg/žáka Tomáš Vrána 1 475,0 kg
4. 9.A 130,15 kg/žáka Michaela Ševcová 887,0 kg
5. 5.B 124,00 kg/žáka Tadeáš Haase 1 340,0 kg
6. 1.A 114,16 kg/žáka Daniela Maršíková 839,0 kg
7. 2.A 107,59 kg/žáka Kryštof Vojtěch 605,0 kg
8. 4.A 96,77 kg/žáka Renata Galuščáková 664,0 kg
9. 8.A 41,45 kg/žáka Karolína Kopecká 730,0 kg
10. 7.A 39,96 kg/žáka Jiří Zákravský 365,0 kg
11. 8.B 34,55 kg/žáka Robin Grossmann 433,0 kg
12. 6.A 23,25 kg/žáka Otakar Bárta 290,0 kg
13. 9.B 5,30 kg/žáka Filip Kuťka 53,0 kg

Odměnou nejlepším je finanční příspěvek na výlet či exkurzi: 1. místo – 1.200,- Kč; 2. místo
– 900,- Kč; 3. místo – 600,- Kč; 4. místo – 400,- Kč a 5. místo – 200,- Kč.
Celkem jsme letos sebrali 42 775,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 155,54
kg! Pro porovnání v loňském roce jsme měli sesbíráno 43.781,0 kg s průměrem 141,23 kg na
žáka a zaměstnance.
Dohromady jsme také sesbírali 29.780 vybitých baterií (vloni to bylo 10.950).
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
1. Jan Jansa (3.A) 11 062,0 kg
2. Jan Krejcar (3.A) 6 700,0 kg
3. Ondřej Toman (3.B) 2 190,0 kg
4. Tomáš Vrána (5.A) 1 475,0 kg
5. Tadeáš Haase (5.B) 1 340,0 kg
Sběr vybitých baterií:
1. Jan Frydrych (2.A) 8 230 ks
2. Kryštof Vojtěch (2.A) 8 148 ks
3. Jiří Šťovíček (4.A) 5 813 ks
4. Jan Krejcar (3.A) 2 690 ks
5. Johanka Cachová (1.A) 1 030 ks
V letošním roce padlo opět několik rekordů. Počet vybitých baterií stoupl trojnásobně. Velké
poděkování patří všem sběračům odpadových surovin.
Sběr plastových lahví:
1. Jan Jansa (3.A) 8 492 ks
2. Daniela Maršíková (1.A) 8 270 ks
3. Anna Marie Řeháková (3.B) 3 670 ks
4. Tadeáš Haase (5.B) 3 400 ks
5. Johanka Cachová (1.A) 2 197 ks
Sběr plastových kelímků:
1. Johanka Cachová (1.A) 17 285 ks
2. Mikoláš Zajac (5.A) 6 620 ks
3. Jiří Zákravský (7.A) 6 479 ks
4. Kamila Grundová (8.B) 6 349 ks
5. Jiří Rýdl (3.B) 3 300 ks
Dohromady jsme letos sesbírali 45.124 plastových lahví (vloni to bylo 27.928) a 69.577
plastových kelímků (vloni to bylo 51.126).
Sběr plastových víček:
1. Karolína Matysková (2.A) 73 580 ks
2. K. Jakubčaninová (1.A) 60 170 ks
3. Jan Jansa (3.A) 45 170 ks
4. Jakub Dytrych (5.B) 38 400 ks
5. Petr Rychlík (5.A) 30 600 ks
Sběr kovových víček:
1. Karolína Matysková (2.A) 330 000 ks
2. Jan Jansa (3.A) 238 902 ks
3. Tadeáš Haase (5.B) 47 500 ks
4. Jiří Rýdl (3.B) 27 300 ks
5. Ondřej Toman (3.B) 25 500 ks
Dohromady jsme letos sesbírali 593.070 plastových víček (vloni to bylo 547.377) a
rekordních 968.465 kovových víček (vloni to bylo 868.620).

16. červen 2011: Školní výlet IV.A do Krkonoš
Každý, kdo jede na hory, ví, že musí být přítelem
Krakonoše a poprosit ho o pěkné počasí. A taky
musí mít rád přírodu a chránit ji. A to se naši
čtvrťáci snaží dělat. „Pán hor“ to ví a bohatě je
odměnil v podobě sluníčka, nádherných výhledů
na celé Krkonoše i Ještěd. Lanovka vyvezla naše
výletníky ze Špindlerova Mlýna na Medvědín.
Dále pak přes Sviňskou louži a Šmídovu vyhlídku
šlapali pěšky až na Zlaté návrší. Posilněni
svačinou vyrazili směr Labská bouda, cestou míjeli vojenské opevnění, Pančavu a její
vodopád, nádherné vyhlídky. Po návratu do Špindlerova Mlýna si unavená tělíčka všech
zasloužila relaxaci v místním akvaparku.

16. červen 2011: Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování na čtenáře – tak právě to se dne 16. června 2011 událo v městské knihovně v Úpici.
Naši prvňáčci poprvé navštívili knihovnu na začátku první třídy, kdy ještě neuměli číst ani
psát. To tady tenkrát poslouchali vyprávění paní knihovnice a seznámili se s prostředím
knihovny. Dnes už sem přišli jako opravdoví čtenáři. A tak plnili různé úkoly, odpovídali na
otázky, přiřazovali pohádkám správné postavy a hlavně prokázali své čtenářské dovednosti.
Každý z nich byl poté pasován králem Knihomolem na čtenáře. Děti si odnesly drobné
odměny a na tričku připíchnutý "Řád čtenáře". Někteří už dokonce odcházeli s první
vypůjčenou knížkou.

16. červen 2011: Nejlepší žáci ve vědomostních soutěžích
Stejné pořadí na medailových příčkách jako v minulém roce. Tak skončila soutěž "O
NEJLEPŠÍHO ŽÁKA ŠKOLY VE VĚDOMOSTNÍCH A DOVEDNOSTNÍCH
SOUTĚŽÍCH“. Suverénní Radim Kejzlar položil základ svého úspěchu opět vítězstvím v
okresním kole Zeměpisné olympiády. Druhá Michaela Ševcová získala nejvíce bodů za
skvělé výsledky ve fyzikální a chemické olympiádě. Český jazyk a dějepis byl zase silnou
stránkou Terezy Seidelové. Druhé místo ve školním kole dějepisné olympiády a úspěch v
literární soutěži Úpice bratří Čapků ji vynesly na bronzovou příčku.
Konečné pořadí desítky nejlepších:
1. Radim Kejzlar (VII.A), 66 b.
2. Michaela Ševcová (IX.A), 40 b.
3. Tereza Seidelová (VIII.A), 32 b.
4. Vojtěch Levinský (VII.A), 31 b.
5. – 6. Pavel Růžička (VI.A), 30 b.
5. – 6. Pavel Šrejber (VII.A), 30 b.
7. Daniel Souček (VIII.B), 28 b.
8. Daniel Dolejška (VIII.A), 25 b.
9. Aneta Staníková (VII.A), 21 b.
10. Otakar Bárta (VI.A), 20 b.

20. červen 2011: Atletický čtyřboj potvrdil naše celkové 3. místo v Grand Prix
Poslední soutěží v rámci Grand Prix škol našeho okrsku
bývá pravidelně atletický čtyřboj. Nejinak tomu bylo i letos.
V pondělí 20. června 2011se tak na hřišti ZŠ Úpice – Lány
představila pětičlenná družstva, která mezi sebou soutěžila v
běhu na 60 m, na delší trati (dle věku a pohlaví od 600 do 1
000 m), skoku dalekém a hodu míčkem či granátem.
Podstatně větší radost nám tentokrát udělali starší žáci.
Dívky obsadily 3. místo a chlapci dokonce dokázali zvítězit.
Zklamáním pro nás bylo naopak vystoupení družstev
mladších žáků. Oběma totiž patří až 5. místo. V celkovém pořadí Grand Prix nám to v
letošním ročníku stačilo na konečné 3. místo.
Celkové nejlepší umístění jednotlivců:
1. Michal Drejsl (starší žáci)
2. Lukáš Malínský (starší žáci)
3. Eliška Buryšková (mladší žákyně)
5. Sára Gottsteinová (starší žákyně)
8. Daniel Souček (starší žáci)
Vítězství našich reprezentantů v jednotlivých disciplínách:
• Eliška Buryšková (mladší žákyně) – běh na 600 m
• Nikola Valentová (starší žákyně) – míček
• David Wajsar (mladší žáci) – míček
• Michal Drejsl (starší žáci) – granát
• Lukáš Malínský (starší žáci) – běh na 60 m
22. červen 2011: Atletické finále
Dne 22. června 2011
uspořádala ZŠ Úpice Lány
Atletické finále pro žáky 1.
stupně. Zúčastnili se ho
žáci těchto škol: Rtyně v
Podkrkonoší,
Malé
Svatoňovice, Úpice – Lány
a Úpice – Bratří Čapků.
Soutěžilo se ve skoku
dalekém, v hodu kriketovým míčkem, běhu na 50 metrů a ve vytrvalostním běhu. Závodníci
byli vyhodnoceni ve čtyřboji, v soutěži družstev a v jednotlivých disciplínách. Naši žáci
svými výbornými výkony přispěli k vzorné reprezentaci naší školy. Putovní pohár GRAND
PRIX se opět vrátil k nám. Děkujeme!
Naši školu reprezentovali:
• 2. a 3. třída: Lenka Hrušková, Eliška Mesnerová, Karolína Matysková, Veronika
Čiháková, Eva Krouželová, Adriana Dufková, Anna Marie Řeháková, Jiří Pecháček,
Michal Černý, Filip Luštinec, Dominik Endlich, Matyáš Nývlt, Vojtěch Ott, Štefan
More, Dominik Macek
• 4. a 5. třída: Eva Ferencová, Barbora Müllerová, Johana Gruntová, Veronika
Davidová, Kamila Šlechtová, Kamila Kuldová, Lenka Kejzlarová, Vít Levinský, Petr
Rychlík, Mikoláš Zajac, Tomáš Reichert, Zdeněk Radoň, Ladislav Nyklíček, David
Nývlt, Jaroslav Suchánek

Nejlepší umístění jednotlivců – 1. místa:
• Filip Luštinec – běh 50 m a skok daleký
• Vojtěch Ott – hod kriketovým míčkem
• Eva Krouželová – hod kriketovým míčkem
• Petr Rychlík – skok daleký
• Ladislav Nyklíček – hod kriketovým míčkem
• Kamila Šlechtová – hod kriketovým míčkem
• Barbora Müllerová – běh 600 m
22. červen 2011: V. ročník turnaje v šipkách
Mnohdy dramatickou a napínavou podívanou přinesly vyřazovací zápasy dalšího ročníku
turnaje v šipkách. Prosadili se především favorité turnaje.
Vítěz Daniel Soural z VIII.B sice v základní skupině dvakrát
prohrál, ale ve vyřazovací části byl k neporažení. Stříbrný
Filip Kuťka z IX.B až do finále zvítězil ve všech zápasech.
V boji o bronzovou medaili pak zvítězil v souboji spolužáků
z VIII.A Martin Kubiček nad Viktorem Kejzlarem.
Nejúspěšnější dívkou byla Karolína Kopecká taktéž z
VIII.A, která vypadla až ve čtvrtfinále.
23. červen 2011: Nejlepší sportovci školy
Konec školního roku je mj. spojen s uzávěrkou celoročních soutěží o nejlepší sportovce školy.
Mezi dívkami letos dominovala Eliška Buryšková, mezi chlapci zvítězil Lukáš Malínský.
Nejlepší sportovkyně školy:
1. Eliška Buryšková (VII.A), 295 b.
2. Nicol Kadrmasová (VII.A), 260 b.
3. Kristýna Balcarová (VII.A), 235 b.
4. Nikola Valentová (IX.A), 230 b.
5. Kateřina Knížová (VI.A), 225 b.
6. Kristýna Machová (VIII.B), 210 b.
7. Eliška Vodičková (VI.A), 205 b.
8. Michaela Ševcová (IX.A), 200 b.
9. Tereza Seidelová (VIII.A), 135 b.
10. Petra Štefánková (VII.A), 130 b.
Nejlepší sportovci školy:
1. Lukáš Malínský (IX.A), 508 b.
2. Daniel Souček (VIII.B), 504 b.
3. Jakub Fejfar (VIII.B), 465 b.
4. Michal Drejsl (IX.A), 450 b.
5. Daniel Špinler (VI.A), 449 b.
6. Petr Vlček (VI.A), 389 b.
7. Petr Kábele (VI.A), 387 b.
8. Lukáš Aman (VI.A), 373 b.
9. Pavel Růžička (VI.A), 359 b.
10. Jan Soukup (IX.B), 344 b.
27. červen 2011: Slavnostní předávání ocenění za celoroční soutěže
V pondělí 27. června 2011 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.

28. červen 2011: Výlet pro nejlepší žáky
Nejlepší žáci I. i II. stupně se 28. června 2011 vydali na výlet do
akvaparku ve Špindlerově Mlýně. Letní počasí bylo jen třešinkou na dortu
příjemných zážitků všech odměněných.

29. červen 2011: Rozloučení s 9. třídami
Předposlední odpoledne školního roku 29. června 2011 se
neslo ve znamení slavnostního dojetí. Loučili jsme se se
žáky IX.A a IX.B. Vzorně připravený program zahájili
Petr Čapek, Michal Drejsl, Lukáš Mjartan a Michal
Souček ukázkami moderních sportů freerunu a parkouru,
následovala skladba Yesterday v podání saxofonistky
Veroniky Hofmanové, Nikola Valentová a Hana
Szelkeová zarecitovaly báseň svého spolužáka Michala
Drejsla „Loučení je
branou do budoucna“, Dominik Švorčík přednesl báseň
„Maminka“ a Lucie Pazderová zazpívala píseň
„Vzpomínky“. Závěr obstarala skladba „Léta prázdnin“
zpívaná všemi absolventy, které na kytaru doprovodil
Jakub Skřivánek. Slavnostní program moderovali Nikola
Valentová a Martin Nývlt. Pak už zbýval jen společný
odchod, spousta slziček, objetí, díků a přání všeho
dobrého do dalšího života.
Ze vzpomínek našich absolventů:
• Devět let je dlouhá doba, ale nám to uteklo jako voda. Byla to dlouhá cesta plná
nových věcí, přátel, radostí i starostí. Když si vzpomeneme na náš první den, kdy jsme
jako nic netušící děti vstoupili do nového světa školních lavic, vůbec jsme netušili, co
nás čeká. Některé chvíle byly krásné a nezapomenutelné, ale také jsme prožili chvíle,
které byly těžší a mnohdy plné slz a napětí. S přibývajícími ročníky jsme začali
poznávat, že škola není jen zábava, ale že se také musíme trochu snažit, abychom
dosáhli co možná nejlepších výsledků. Postupně přicházelo těžší a těžší učivo a s ním
také horší známky. Každý z nás někdy dostal pětku. Někteří z nás se to snažili
okamžitě zlepšit, ale někteří dále pokračovali ve stejných kolejích a jejich prospěch se
tak postupně zhoršoval. Společné výlety a jiné školní akce nám pomohli ke spřátelení
a přinesly nám také mnoho zážitků, vzpomínek a zkušeností. Škola nám dala opravdu
hodně vědomostí (některé z nich jsou možná i zbytečné), ovšem dala nám i jiné věci,
kterých si mnohdy vážíme ještě víc. (Kateřina Drahorádová, Veronika Hofmanová,
Lenka Rejchrtová, Michaela Ševcová)
• Všichni se asi shodneme na tom, že jsme s učiteli prožili mnoho krásných chvil, ale
samozřejmě i pár těch nepěkných by se našlo. Na každého z nich si odnášíme nějaké
ty vzpomínky. Na druhém stupni jsme si brzy zvykli na naše třídní učitelky. Za pár

dnů si budeme muset, bohužel, zvykat na jiné. Nevíme, jací budou, nevíme, co od nich
máme čekat. Každý z nás si určitě vzpomene na časy, které jsme tu prožili a bude
litovat toho, že už škola skončila. Teď už však vstupujeme do další životní etapy.
(Dominik Švorčík, Nikola Valentová, Monika Vocelová)

PŘÍPRAVNÝ
TÝDEN
V
SRPNU

POČTY TŘÍD A ŽÁKŮ, VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, PRACOVNÍCI
ŠKOLY, ŠKOLSKÁ RADA
Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo naši školu 272 žáků, jež byli vyučováni ve
13 třídách (z toho byla jedna třída, IX.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 60 dětí, školní
klub sdružující 125 dětí a nabízející 17 zájmových útvarů, do kterých docházelo 198 žáků, a
školní jídelna schopná připravit denně až 450 obědů.
Žáci 1. až 9. ročníku byli vzděláváni podle ŠVP Blahováček. Náš vlastní ŠVP byl před
začátkem tohoto školního roku na základě zkušeností, kterých jsme nabyli během práce s ním,
výrazněji 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 třídy 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 ukončilo základní vzdělávání 32 žáků. Všichni žáci devátého ročníku byli
umístěni, a to následovně: 56% žáků bylo přijato na studijní obory středních škol (z toho 2
žáci na gymnázium, 6 žáků na SŠ technického zaměření a 10 žáků na ostatní SŠ). Zbylí žáci
byli přijati na obory středních odborných učilišť. Devět žáků (tj. 25% žáků pátých tříd) bylo
přijato ke studiu víceletého gymnázia.
K zápisu do 1. tříd přišlo celkem 55 žáků. Do 1. tříd bylo přijato 44 žáků (z toho 15
dětí s odkladem z předchozího roku) a 11 žákům byl dán odklad.

PŘEHLED TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011
Třída

Třídní učitel(-ka)

Celkový
počet žáků

Z toho
dívek

chlapců

I.A

Mgr. Radka Řeháková

26

14

12

II.A

Mgr. Marie Hubálovská

26

13

13

III.A

Mgr. Veronika Prouzová

19

8

11

III.B

Mgr. Eva Prouzová

18

8

10

IV.A

Mgr. Blanka Pavlásková

29

17

12

V.A

Mgr. Daniela Mikešová

17

4

13

V.B

Mgr. Jarmila Špůrová

18

7

11

Celkem za I. stupeň:

153

71

82

VI.A

Václav Král

24

11

13

VII.A

Ing. Jaromír Beránek

25

8

17

VIII.A

Mgr. Silvie Žďárská

20

8

12

VIII.B

PaedDr. Věra Nývltová

20

10

10

IX.A

Mgr. Šárka Paulusová

20

8

12

IX.B

Mgr. Renata Kafková, PhD.

10

4

6

Celkem za II. stupeň:

119

49

70

Celkem za školu:

272

120

152

PRACOVNÍCI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011
Kolektiv zaměstnanců školy doznal v letošním školním roce výraznějších změn. S
novým školním rokem začala na naší škole opět působit ing. Jitka Pulkrábková, nově
nastoupila učitelka prvního stupně Mgr. Veronika Prouzová, výuku hudební výchovy
zajišťoval od září do května Mgr. Jan Vídeňský. Od 1. září 2010 do 30. června 2011 působily
na škole dvě asistentky pedagogů – Pavla Folcová a Světlana Holmanová. Ve funkci
hospodářky a vedoucí školního klubu vystřídala Irenu Nyklíčkovou paní Martina Šrollová. Na
zasloužený odpočinek odešla ke 30. červnu 2011 Mgr. Jarmila Špůrová. Z nepedagogických
pracovníků odešla k 31. březnu 2011 uklízečka Jitka Haasová a nahradila ji paní Růžena
Vávrová.
Konkrétní personální obsazení pracovních míst přináší následující přehled:

Celkem: 32 (z toho 27 žen)
z toho: 23,5 pedagogických pracovníků
(z toho 2,5 vychovatelek a 2 asistentky pedagoga)
0,5 hospodářka
4 správní zaměstnanci
4 zaměstnanci ve školní jídelně
Pedagogičtí pracovníci:
titul, jméno a příjmení

funkce, vzdělání, aprobace, praxe

Mgr. Martin Zakouřil

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

Mgr. Martin Dytrych

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

Mgr. Petra Báčová

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

Ing. Jaromír Beránek

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

Eva Effenberková, DiS.

učitelka na II. stupni,
Obchodní akademie Trutnov,
Jazyková škola PASTIME Náchod,
Certificate in Englisch (University of Cambridge)
VOŠ pedagogická Litomyšl (speciální pedagogika)
7 let

Mgr. Marie Hubálovská

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

Mgr. Renata Kafková, Ph.D.

učitelka na II. stupni
Filozofická fakulta v Ostravě
německý jazyk + dějepis,
6 let

Václav Král

učitel na II. stupni,
Pedagogická fakulta v Hradci Králové,
dílenské předměty + odborný výcvik,
Fakulta tělesné výchovy a sportu, trenérská škola,
nad 32 let

Mgr. Daniela Mikešová

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

PaedDr. Věra Nývltová

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

Mgr. Šárka Paulusová

učitelka na II. stupni
Pedagogická fakulta v Liberci
český jazyk + občanská výchova
5 let

Mgr. Blanka Pavlásková

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

Mgr. Eva Prouzová

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

Mgr. Veronika Prouzová

učitelka na I. stupni,
Pedagogická fakulta MU v Brně,
učitelství pro I. stupeň základní školy,
bez praxe

Ing. Jitka Pulkrábková

učitelka na II. stupni
Vysoká škola chemicko-technologická Pardubice
Doplňující pedagogické studium Univerzita Pardubice
18 let

Mgr. Radka Řeháková

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

Mgr. Jarmila Špůrová

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

Mgr. Jan Vídeňský

učitel Hv
JAMU Brno,
nad 32 let

Mgr. Silvie Žďárská

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

Asistenti pedagoga: Pavla Folcová
Světla Holmanová
Na škole pracovalo šest dyslektických asistentek a dvě logopedické asistentky. I v
letošním školním roce se naši pracovníci v rámci DVPP zúčastnili 22 vzdělávacích programů.
Jedna učitelka úspěšně dokončila vyšší odbornou školu a další získala specializaci pro výuku
mimořádně nadaných žáků.

Školní družina:
Věra Páslerová
Eva Jansová

vedoucí vychovatelka
vychovatelka

Školní klub:
Irena Nyklíčková/Martina Šrollová

vedoucí

Nepedagogičtí pracovníci:
Hospodářka:
Irena Nyklíčková/Martina Šrollová
Jídelna:
Pavlína Blehová
Jana Voleská
Alena Gumbírová
Jaroslava Lednová

vedoucí školní jídelny
vedoucí kuchařka
kuchařka
kuchařka

Správní zaměstnanci:
Josef Nedvěd
vedoucí, údržbář
Zdeňka Blažková
uklízečka
Jitka Haasová/Růžena Vávrová
uklízečka
Lenka Vítová
uklízečka

ŠKOLSKÁ RADA
Volby do školské rady proběhly již v předminulém 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
• Poláčková Petra
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
3 (1 %)
1 (0,3 %)

II. pololetí
8 (2,9 %)
2 (0,7 %)

Omluvené absence:
I. pololetí: 11 055 (průměr na jednoho žáka: 40,64)
II. pololetí: 16 388 (průměr na jednoho žáka: 60,25)
Neomluvené absence:
I. pololetí: 29 (průměr na jednoho žáka: 0,11)
II. pololetí: 93 (průměr na jednoho žáka: 0,34)
Prospěch na konci školního roku 2010/2011:
Třída Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo
I.A
II.A
III.A
III.B
IV.A
V.A
V.B

26
26
18
18
30
18
18

22
19
14
8
18
6
10

0
7
3
10
12
10
8

3
0
1
0
0
2
0

VI.A
VII.A
VIII.A
VIII.B
IX.A
IX.B

25
25
19
20
20
9

5
1
2
3
3
0

19
22
15
17
15
7

1
2
2
0
2
2

VOLNOČASOVÉ A PREVENTIVNÍ AKTIVITY, ŠKOLNÍ KLUB
Na škole realizujeme podobně jako v letech minulých Minimální preventivní program.
Školní preventistka PaedDr. Věra Nývltová vytvořila Krizový plán školy a podílela se na
organizaci řady preventivních akcí, z nichž nejvýznamnější byl program na zlepšení vtahů ve
třídě VIII.B.
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
 e-mailová adresa Blahovka.pomoc@seznam.cz
Preventivní akce uskutečněné ve školním roce 2010/2011:
 beseda žáků 1. stupně s příslušníky Policie ČR
 preventivní kurz (VIII.B)
 beseda Kyberšikana (VIII.B)
 beseda Extremismus (9. ročník a pro pedagogy a veřejnost)
 účast na sbírkové akci Den proti AIDS
 přednáška AIDS (9. třídy)
 účast preventistky na schůzkách pracovní skupiny ROMODROM v Úpici
 film a program v divadle „Řekni drogám ne“
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:
•

ANGLICKÝ JAZYK (1. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Marie Hubálovská

•

BASKETBAL (5. – 9. ROČNÍK – ZAČÁTEČNÍCI) – vedoucí: MUDr. Pavel Černý

•

CVIČENÍ NA SPORTOVNÍM NÁŘADÍ (DÍVKY Z 1. – 9. ROČNÍKU) – vedoucí:
Lenka Machová

•

CVIČENÍ NA SPORTOVNÍM NÁŘADÍ (CHLAPCI Z 1. – 9. ROČNÍKU) – vedoucí:
Martin Just

•

DRAMATICKÝ KROUŽEK (4. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Petra Báčová

•

FLÉTNIČKY (1. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Radka Řeháková

•

FLORBAL (CHLAPCI I DÍVKY 4. – 5. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Martin Dytrych

•

FLORBAL (6. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Václav Král

•

FREERUNNING A PARKOUR (5. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Jaroslav Dohnal

•

HRÁTKY S ANGLIČTINOU (3. – 4. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Silvie Žďárská

•

MLADÝ KAMERAMAN (5. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Ing. Jaromír Beránek

•

MLADÝ POŽÁRNÍK (1. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Ondřej Baudyš

•

PRVNÍ KRŮČKY V NĚMČINĚ (4. – 6. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Renata Kafková,
Ph.D.

•

RUČNÍ PRÁCE (1. – 5. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Radka Řeháková

•

SBOREČEK (1. – 5. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Radka Řeháková

•

STŘELECKÝ KROUŽEK nebo TOPOGRAFICKÝ KROUŽEK (6. – 9. ROČNÍK) –
vedoucí: Václav Král

•

ŠACHY (1. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Jaroslav Vít

•

VÝTVARNÝ KROUŽEK (1. – 5. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Daniela Mikešová

•

ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK – vedoucí Mgr. Šárka Paulusová

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 rekonstrukcím i k nákupu moderních pomůcek. V létě
byly vymalovány některé učebny a chodby, v prostorách půdní vestavby byla nově zařízena
školní kuchyňka a byl zrekonstruován odpočinkový koutek s minigalerií Julie WinterovéMezerové. V rámci akce „Oranžová učebna“ byla z dotace firmy ČEZ kompletně
zrekonstruována multifunkční učebna fyziky a chemie. Z peněz Evropské unie (program
„Peníze školám“) byly v letošním roce zakoupeny nové počítače do školního klubu a
interaktivní tabule na 1. stupeň. Opět bylo zapracováno na rozšíření fondu školní knihovny a
byla zakoupena řada drobných výukových pomůcek.

PREZENTACE ŠKOLY
I v letošním školním roce pokračovalo mnohaleté vydávání školního časopisu „Trhlej
svět“, na jehož vytváření se opět podíleli i žáci předmětu „Týmová práce“ a redaktorky z
IX.A Veronika Hofmanová a Klára Kultová. Mgr. Eva Proudová denně aktualizuje webové
stránky školy, škola publikovala články v Úpických novinách a Krkonošském deníku, o
aktuálním dění rodiče i širokou veřejnost informují také vývěska u školy či pracemi našich
žáků vyzdobené výlohy úpických obchodů.
Pokračovala rovněž velmi úspěšná spolupráce s Televizí JS („Účko“), jež kromě
klasických reportáží o významných akcích naší školy přinášela i dětské reportáže moderované
Veronikou Davidovou ze třídy V.B. První rok existence oslavila školní „Blahovka TV“,
jejímiž kameramany a redaktorkami jsou výhradně naši žáci. Role režisérů a střihačů plní
učitelé Ing. Jaromír Beránek, Mgr. Martin Dytrych a Mgr. Martin Zakouřil.
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 znovu setkala

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 III. Historické
odpoledne s úpickými střelci. Kulturymilovné spoluobčany potěšila četná vystoupení školního
Sborečku.
12. až 16. červenec 2010: Tábor školní družiny
Tábor školní družiny se konal v Janských Lázních, naši
žáčci byli ubytováni v chatě Jitřenka. Program byl pestrý:
dlouhá túra po horách – lanovkou na Černou horu a pak po
dřevěných lávkách přes
rašeliniště, příprava masek
na karneval a diskotéka,
návštěva lanového centra,
soutěže,
hry,
stezka
odvahy, koupání, velká
trampolína, hledání táborového pokladu a získávání „tlapek“
za pořádek, zručnost, odvahu, dobré skutky i mlčení.

ZÁŘÍ

1. září 2010: Slavnostní vítání prvňáčků
Slavnostní vítání se konalo ve středu 1. září 2010 v
prostorách školní jídelny ZŠ Bratří Čapků. Nové školáky
přišel pozdravit ředitel školy Mgr. Martin Zakouřil, paní
starostka Ing. Iljana Beránková a pan
místostarosta Mgr. Robert Hager. O
kulturní vystoupení se postarala děvčata
z 5. třídy - Verunka Davidová a Kamilka
Kostovská. Na konci celého programu se
děti naučily slib školáka: "MY SE
ŠKOLY NEBOJÍME, ČÍST A PSÁT SE NAUČÍME!" Potom ještě
dostaly velký kornout sladkostí, pamětní list a se svou paní učitelkou Mgr.
Radkou Řehákovou odešly do vyzdobené třídy, kde na ně čekalo plno
dalších překvapení.

8. až 11. září 2010: Program pro zlepšení vztahů v VIII.B
Ve dnech 8. až 11. září 2010 se konal preventivní kurz ZŠ
Bří Čapků Úpice. Programu zaměřeného na zlepšení vztahů
ve třídě, na prevenci sociálně nežádoucích jevů se tentokrát
zúčastnili žáci VIII.B a paní učitelky Věra Nývltová a Jitka
Pulkrábková. Projekt byl financován z příspěvku EU v rámci
Operačního
programu
„Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost“. Současně se nám podařilo získat
finanční podporu některých podnikatelů z Úpicka. Díky
tomu se mohli akce zúčastnit i chlapci a děvčata ze sociálně
slabších rodin.
Během čtyř dnů strávených na chatě Betyna v Peci pod Sněžkou si žáci
stanovili pravidla slušného chování ve třídě, pravidla vzájemné pomoci a
tolerance ve skupině. Letošní kurz jsme zaměřili především na aktuální
téma: „Kyberšikana, její specifika a nebezpečí.“ Součástí programu byla
přednáška na téma kyberšikana a následná beseda s žáky. V prostředí
krásné krkonošské přírody si děti rovněž zahrály různé seznamovací hry,
tzv. ledolamky a další. Různé aktivity probíhaly také při procházkách do
Modrého dolu, do Obřího dolu a do Pece pod Sněžkou.

13. září 2010: Soutěž žáků 1. stupně "O nejlepšího čtenáře"
V pondělí 13. září 2010 se sešli třeťáci, čtvrťáci a páťáci, aby se utkali v soutěži „O nejlepšího
čtenáře“. Všichni četli po dobu 60 sekund stejný, dopředu
neznámý, text – úvod pohádky O Šípkové Růžence. Vítězi v
kategorii žáků 5. ročníku se stali Veronika Davidová (V.B) a
Tomáš Vrána (V.A), kteří správně přečetli 135 slov. Mezi
čtvrťáky vynikl Jan Roženský (IV.A) se 103 slovy, z třeťáků
byl nejlepší Jan Krejcar s 84 slovy. Tři nejlepší čtenáři z
každé kategorie obdrží diplom a sladkou odměnu. Celkový
počet soutěžících (27) nás přesvědčil o tom, že děti stále
ještě baví číst.

20. září 2010: Vzdělávací program Planeta 3000
V pondělí 20. září 2010 absolvovali žáci 2. stupně vzdělávací program Planeta 3000, tentokrát
na téma Česká republika. Prostřednictvím komentovaného filmu se tak dozvěděli mnoho
faktů i zajímavostí o zemi, ve které žijí.

21. září 2010: Zátopkova "Pětka"
Tradiční štafetový běh pro žáky 1. stupně se letos opět konal ve Rtyni v Podkrkonoší. Žáci
naší školy bojovali s velkým nasazením. Všem reprezentantům patří velký dík za bojovnost a
pěkné třetí místo.
Pořadí škol:
1. ZŠ Úpice Lány
2. ZŠ Rtyně v Podkrkonoší
3. ZŠ Bří Čapků Úpice
4. ZŠ Malé Svatoňovice
Naše štafeta běžela v tomto pořadí:
1. Tomáš Reichert, 2. Pavel Doležal, 3. Jiří Pecháček,
4. Ladislav Nyklíček, 5. Renata Galuščáková, 6. Vít
Levinský, 7. Adriana Dufková, 8. Martin Kroužel, 9. Matyáš Nývlt, 10. Veronika Davidová,
11. Filip Luštinec, 12. Kamila Kuldová, 13. Petr Rychlík ,14. David Nývlt, 15. Kamila
Gottsteinová, 16. Andrea Čudková, 17. Jaroslav Suchánek, 18. Jakub Kábele, 19. Dominik
Endlich, 20. Vojtěch Ott, 21. Eva Ferencová , 22. Johana Grundová, 23. Barbora Mullerová,
24. Mikoláš Zajac, 25. Radek Dufka.

21. září 2010: Soutěž žáků 2. stupně v rychlosti psaní na počítači
Na výše zmíněnou soutěž totiž dorazili ve slunném odpoledni 21. září 2010 pouze tři žáci. I
tak se však soutěžilo. Předem bylo ale avizováno, že již jen
v rámci jedné kategorie.
Celkovým vítězem se stal Daniel Dolejška z VIII.A, který
správně opsal za 5 minut 114 slov (udělal pouze jednu
chybu). Druhé místo patří Andree Pátrové ze VI.A, jež stihla
správně napsat 107 slov (taktéž udělala jen jednu chybu).
Pomyslnou bronzovou medaili získala za 73 slov Nikola
Pátrová z VIII.A (udělala osm chyb).

24. září 2010: Vzpomínka na paní Miladu Pacákovou
Dne 24. září 2010 zemřela naše dlouholetá spolupracovnice, paní Milada
Pacáková. Na naší škole vyučovala na 1. stupni, na druhém stupni pak
předmětům občanská výchova a pracovní vyučování. Její pracovní kariéra
vyvrcholila funkcí ředitelky, kterou zastávala v letech 1976 – 1984.

ŘÍJEN

1. říjen 2010: Zahájení V. ročníku školního turnaje ve stolním fotbale
První říjnový den odstartoval další ročník soutěže ve stolním fotbale. O vítězství se utká 18
dvojic.
Přihlášené dvojice:
• Lukáš Hilsch + Filip Ferenc, Aleš Hübner + Patrik Vlček, Martin Kubiček + Ladislav
Záliš, Jakub Fejfar + Sára Gottsteinová, Filip Kunc + Zdeněk Ledvina, Veronika
Hofmanová + Nikola Valentová, Alžběta Kubcová + Martin Nývlt, Karolína Fingrová
+ Kateřina Jursíková, Tomáš Šimek + Pavel Šrejber, Petr Vodák + Jiří Zákravský,
Tomáš Balcar + David Beier, Lukáš Mjartan + Michal Souček, Anna Kociánová +
Jakub Lautsch, Dominik Rychlík + Pavel Ševčík, Michaela Čudková + Tomáš Paťha,
Jan a Ladislav Soukupovi, Tomáš Hrouda + Dominik Švorčík, Martin Dytrych +
Martin Zakouřil
1. říjen 2010: Školní družina na výstavě drobného zvířectva
První říjnový víkend uspořádali chovatelé z Úpice a
okolí tradiční výstavu drobného zvířectva v areálu na
Podrači. V pátek 1. října 2010 na výstavu zavítaly i
dětmi z naší školní družiny.
Celým areálem je provedl starší kolega Otakar Bárta ze
VI.A. Kromě králíků, hus, slepic a dalšího drobného
zvířectva si všichni prohlédli ovečky. Zaujala je nejen
zvířátka, ale také výjimečně bohatá tombola. Výborný
průvodce, výborná organizace, výborné počasí – tak lze
ve stručnosti shrnout průběh pátečního odpoledne. Doufejme, že nadšení vydrží i příští rok.
4. říjen 2010: Soutěž v hodu kroužky na cíl
Dvacet soutěže chtivých prvňáků, stejný počet druháků a 23 třeťáků si v
pondělí 4. října 2010 přišlo zasoutěžit v hodu kroužků na cíl. Každý z
účastníků měl k dispozici šest hodů a mohl se rozmyslet, na jakou tyčku
bude své kroužky házet. Ta nejbližší měla hodnotu 10, prostřední 30 a 60
a nejvzdálenější 100 bodů. Výsledný výkon byl samozřejmě součtem
hodnot úspěšných hodů. Mezi prvňáčky zvítězila Daniela Maršíková,
mezi druháky Jiří Pecháček (II.A) a mezi třeťáky Dominik Macek (III.A)
Tři nejlepší soutěžící obdrželi jako již tradičně diplom a sladkou odměnu.

5. říjen 2010: Zahájení VII. ročníku florbalové ligy dívek
Dne 5. října 2010 byl sehrán úvodní zápas nového ročníku florbalové ligy dívek. Do soutěže
se přihlásila tři družstva.
Přihlášené týmy:
• DYLINKY: Alžběta Kubcová – C + G, Veronika Hofmanová, Lenka Rejchrtová,
Nikola Valentová, Monika Vocelová
• LOLITKY: Michaela Čudková, Sára Gottsteinová, Anna Kociánová, Denisa Nývltová
– C + G, Tereza Seidelová, Michaela Ševcová
• McDONALD’S: Kristýna Balcarová – G, Eliška Buryšková – C, Šárka Levinská,
Andrea Pátrová, Eliška Vodičková
5. říjen 2010: Začátek II. ročníku školního turnaje v halové kopané
Pátý říjnový den byl zahájen i další ze školních sportovních turnajů probíhajících po celý
školní rok, tentokrát v halové kopané. O pomyslný školní pohár se utká pět mužstev.

Přihlášené týmy:
• FARKAŠ TEAM: Filip Ferenc, Aleš Hübner, Lukáš Malínský, Martin Nývlt – C,
Pavel Sodomka
• FC BACHA MÍČ: Jakub Fejfar, Viktor Kejzlar – C, Martin Kubiček, Tomáš Paťha,
Dominik Rychlík, Daniel Souček
• FC FIALKY: Michal Drejsl, Tomáš Hrouda, Michal Souček, Jan Soukup, Ladislav
Soukup – C, Dominik Švorčík
• FK 03 PRIMASENS: Petr Kábele, Daniel Kadaník, Martin Lacko, Jakub Riedl, Daniel
Špinler, Petr Vlček, Pavel Růžička – C
• RETARDI: Zdeněk Ledvina, Pavel Šrejber, Petr Vodák, Jiří Zákravský, Ladislav Záliš
–C

5. říjen 2010: Prvňáčci v knihovně
Naši prvňáčci jsou pilní žáčci, vždyť jen za první měsíc ve
škole se už naučili pět písmenek a pomalu začínají
sestavovat slabiky. A protože nebude dlouho trvat a budou si
moci přečíst svou první knížku, vyrazili v úterý 5. října 2010
do zdejší Městské knihovny, aby se seznámili s jejím
prostředím a množstvím knih, které se zde nachází. S dětmi
si paní knihovnice Jana Šimková povídala o knihách,
zacházení s nimi, jak se
každý má ke knížkám
chovat a co se s nimi dělat nemá. Přečetla jim krátkou
pohádku "Krása není všechno" z knihy "Vodnické pohádky"
od Jaromíra Sypala. Děti pozorně poslouchaly a potom
kreslily k pohádce obrázek. Nebylo jednoduché vybrat ten
nejzdařilejší, proto byli odměněni všichni prvňáčci, a to
velkým sladkým dortem, který si ve třídě místo svačiny od
maminky s chutí zbaštili.

5. říjen 2010: Zátopkova "Desítka"
S novým školním rokem začala i meziškolní soutěž okrsku Úpice o pohár Grand Prix.
Úvodním závodem byla „Zátopkova desítka“, která se konala v úterý 5. října 2010 na nově
zrekonstruovaném atletickém oválu u ZŠ Úpice – Lány.
Za každou školu se do závodu zapojilo 40 sportovců. Každý z nich absolvoval jedno tzv.
lánské kolečko v délce 250ti metrů. Nejrychlejší bylo družstvo ze ZŠ a ZUŠ Rtyně v
Podkrkonoší, naši reprezentanti a reprezentantky obsadili po rozpačitém úvodu třetí místo.
Mrzí nás, že někteří vynikající sportovci odmítli reprezentovat a tudíž připravili celou štafetu
o lepší umístění, neboť rozdíl mezi družstvy na stupních vítězů nebyl veliký.
Pořadí škol:
1. ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
2. ZŠ Úpice – Lány
3. ZŠ Bratří Čapků Úpice
4. ZŠ Malé Svatoňovice
5. Gymnázium a SOŠ Úpice

6. říjen 2010: Start XII. ročníku florbalové ligy chlapců
O den později než jejich spolužačky vstoupily do nového ročníku florbalové ligy chlapecké
týmy. Do soutěže se zapsala čtyři mužstva.
Přihlášené týmy:
• FC STŘÍLÍME DO BRÁNY: Jakub Fejfar, Aleš Hübner, Martin Nývlt – C, Dominik
Švorčík, Jan Vacek – G
• LDN WYDLÁKOW: Viktor Kejzlar, Martin Kubiček, Filip Kunc – G, Zdeněk
Ledvina, Daniel Souček – C, Pavel Šrejber, Ladilav Záliš
• PEKELNÍ SATANI: Tomáš Balcar – G, Otakar Bárta, Jakub Dytrych, Vít Levinský,
Vojtěch Levinský – C, David Wajsar
• UMÍME KLIČKY A STŘÍLÍME TYČKY: Michal Drejsl – C, Tomáš Hrouda, Michal
Souček, Jan Soukup, Ladislav Soukup – G

6. říjen 2010: Běh do vrchu na Klůčku
Ve středu 6. října 2010 se nejlepší sportovci 1. stupně naší
školy zúčastnili „Běhu do vrchu na Klůčku“, který se konal
v Malých Svatoňovicích. Závody byly dobře připraveny,
proměnlivé počasí bez sluníčka neovlivnilo bojovnost našich
žáků, kteří se opravdu snažili. Klůček je pořádně velký
kopec a vyběhnout a udýchat ho vyžadovalo pořádné
sebezapření. Naši reprezentanti bojovali statečně a nakonec
obsadili 1. místo.
Celkové pořadí škol:
1. ZŠ Bratří Čapků Úpice
2. ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
3. ZŠ Úpice – Lány
4. ZŠ Malé Svatoňovice

8. říjen 2010: Zahájení V. ročníku školního turnaje v šipkách 301 SINGLE OUT
Poslední z celoročních sportovních soutěží, turnaj v šipkách, vstoupila do dalšího ročníku 8.
října 2010. Do klání se přihlásilo 32 žáků a žákyň.
Přihlášení žáci:
• Jakub Hájek, Dalibor Hirnšal, Jan Jareiš (všichni z V.A)
• Zdeněk Čudka, Jakub Dytrych, Marián Ferenc, Tadeáš Haase, Nikola Mlčáková,
Kamila Šlechtová (všichni z V.B)
• Tomáš Balcar, David Beier, Tomáš Šimek (všichni ze VII.A)
• Michaela Čudková, Daniel Dolejška, Viktor Kejzlar, Anna Kociánová, Martin
Kubiček, Karolína Kopecká, Denisa Nývltová, Nikola Pátrová, Tomáš Paťha,
Dominik Rychlík, Tereza Seidelová, Pavel Ševčík (všichni z VIII.A)
• Jakub Fejfar, Filip Kunc, Daniel Soural, Patrik Vlček (všichni z VIII.B)
• Lukáš Mjartan, Martin Nývlt, Michal Souček (všichni z IX.A)
• Filip Kuťka (IX.B)

8. říjen 2010: Drakiáda pro všechny
Krásné slunečné počasí provázelo účastníky tradiční
podzimní drakiády, která se konala v pátek 8. října 2010.
Více než 150 dětí se sešlo na louce za hvězdárnou, aby
vypustilo své dráčky. Vítr foukal, a tak
všichni draci bez problému vzlétli a
proháněli se po obloze. S pouštěním
pomáhali i maminky, tatínkové, babičky,
dědečkové a další příbuzní či známí.
Výbornou atmosféru nenarušila ani
divoká prasata, která znenadání vyběhla z kukuřice. Několik dráčků
nakonec zůstalo za plotem hvězdárny, ale i přesto všichni byli šťastni,
spokojeni a za odměnu si odnesli velkou odměnu.

9. říjen 2010: Výlet do Národního divadla
V sobotu 9. října 2010 se zájemci z naší školy v
doprovodu paní učitelky Šňůrové vydali na
tradiční výlet do Národního divadla v Praze. Před
začátkem divadelního představení nezapomněli
navštívit památky – Hradčany, Zámecké schody,
Karlův most, Malá Strana, Václavské náměstí,
staroměstský orloj dokonce i se svatbou přesně ve
12 hodin. Po obědě v Macdonaldu nastal čas
zamířit směrem k Národnímu divadlu. Hrála
klasické představení – „Naši furianti“ od
Ladislava Stroupežnického. Skvělé obsazení,
např. Miroslav Donutil, Jiří Štěpnička, Igor Bareš,
Václav Postránecký, David Prachař a mnoho
dalších známých tváří, vyvolalo v dětech upřímné
nadšení. O přestávce se ještě stihly jít podívat na
lunety, které navrhl a namaloval Mikoláš Aleš, i
na vystavené základní kameny.

11. říjen 2010: Turnaj žáků 2. stupně ve stolním tenisu
Zajímavé výměny, souboj různých herních stylů a boj o
každý míček, to bylo k vidění při školním turnaji ve stolním
tenisu, který proběhl v pondělí 11. října 2010. Celkem se ho
zúčastnilo 12 hráčů včetně tří učitelů. A nutno dodat, že žáci
své učitele velmi nešetřili, nejlepší z nich, Filip Kuťka z
IX.B, prohrál až ve finále. V turnaji se prosadili i mladí
hráči. Skvěle zahrál hlavně Ladislav Záliš ze VII.A, který v
souboji o 5. místo porazil Lukáše Hilsche z IX.A. Tím si
zajistil mezi žáky celkové druhé místo. Turnaj se hrál ve
třech skupinách, z nichž 8 nejlepších postoupilo do závěrečných vyřazovacích bojů.

12. říjen 2010: Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou
Jak dopadne maličký Vojta, který neposlechne strýčka, vydá se sám do
města a nakonec se ztratí? Co Ema, která utekla z domu pro opuštěné děti a
toulá se městem? Jaká dobrodružství prožije ona? Aby se naši žáčci
dozvěděli odpovědi na tyto otázky, museli by si přečíst knížky „Jak se
Vojta ztratil“ a „Ema a kouzelná kniha“ od spisovatelky Petry Braunové.
Žáci II.A, III.A a III.B jsou ale o něco
napřed. V úterý 12. října 2010 vyrazili do
Městské knihovny v Úpici, aby se osobně
s paní Braunovou setkali a poslechli si
poutavé ukázky z těchto dvou knih. Paní spisovatelka děti
také seznámila s tím, co všechno se s knížkou děje od
okamžiku, kdy se „narodí“ u spisovatele v hlavě, až do
doby, kdy se dostane do ruky nám, nedočkavým čtenářům.

10. říjen 2010: Exkurze na Městský úřad v Úpici
V rámci tématu „Naše Město“ se třída IV.A
vypravila na exkurzi na Městský úřad v Úpici.
Zde se dětí velmi ochotně ujala paní Jana Srnová
– matrikářka obce. Ukázala jim sídla jednotlivých
odborů a vysvětlila, jaké záležitosti a problémy
občanů se tam řeší. Žáci nahlédli i do matriční
knihy a Adélka Riedlová našla datum svatby
svých rodičů v knize sňatků. Nejvíce se dětem
líbila obřadní síň. Obdivovaly obrazy Julie
Wintrové-Mezerové, obraz staré Úpice z roku 1911, květinovou výzdobu a prapor Úpice.
Dále jsme si prohlédly zasedací místnost a kancelář paní starostky. Ve své kanceláři je mile
přivítal místostarosta pan Robert Hager. Děti dostaly i dárky – pohledy Úpice a bloček
„pamatováček“.

13. říjen 2010: Šesťáci na hvězdárně
Co to je koróna, sluneční erupce nebo protuberance. Nejen
tyto zajímavé informace o Slunci získali žáci VI.A při
návštěvě Hvězdárny v Úpici. Mimo jiné se také dozvěděli,
že na Europě, což je měsíc planety Jupiter, by se mohly
vyskytovat živé organismy. Exkurze se uskutečnila v rámci
předmětu zeměpis. Na závěr návštěvy si pak děti v kopuli
hvězdárny prohlédly ještě velký dalekohled, kterým se
pozoruje Slunce i jiná tělesa Sluneční soustavy.

19. říjen 2010: Páťáci v trutnovském UFFU
Ještě voněl novotou, když se V.A rozjela navštívit prosklený kulturní stánek města Trutnova.
Aby byl jejich zážitek dokonalý, rozhodli se absolvovat hned dvě akce najednou. Veselou
nauku klauníka Notíka v podání divadla Cylindr Praha a půvabnou výstavu obrázků, skic,
fotografií a dekorací bratří Formanů. Sladkou tečkou za jejich multikulturním zážitkem byl
dortík v noblesní divadelní kavárně Kaffé Horn.

20. říjen 2010: Strašidláci z dýní – tvořivá dílna rodičů s dětmi
Dýně se dají využít všelijak. Zcela jistě v kuchyni, avšak
kolem Halloweenu dýně slouží i jinak. Stávají se z nich
„Jack-O-Lanterns“ – dnes už všem známé vyřezávané
dýňové svítilny. Ve středeční podvečer 20. října 2010 se
školní jídelna zaplnila dětmi dychtícími vyrobit si právě
takového svítícího dýňového strašidláka. Na jejich šikovné
ruce čekalo několik desítek dýní nejrůznějších velikostí a
tvarů. Pro všechny případy byli v záloze připraveni rodiče
nebo babičky a dědové, to když nějaká dýně byla moc
"tvrdohlavá". Strašidláky děti vytvářely nejen vydlabáváním a
prořezáváním, ale i zdobením dýní různými přírodninami. Menší
návštěvníci určitě ocenili i možnost vyrobit si veselou dýni z
barevného papíru. Všichni si odnesli na památku na tvořivou
dílnu upomínkovou omalovánku s Garfieldem a dýní.
Ke zdařilému průběhu odpoledne přispěli jak ochotní zahrádkáři,
kteří nás v dostatečné míře zásobili svými výpěstky, tak i naši
"parlamenťáci" z druhého stupně. Moc se nám líbil jejich přístup
k mladším kamarádům i pomoc při organizaci celé akce.
22. až 23. říjen 2010: Víkendovka "Fantastická cesta nejen prstem po mapě Ameriky"
Nemusíte mít peníze, abyste poznávali exotické kraje. O tom se přesvědčilo dvacet účastníků
víkendovky, která je zavedla na území Ameriky. Při cestách po USA, Mexiku, Brazílii, Peru a
Jamajce se dozvěděli nejen základní informace o těchto státech, ale především to
nejzajímavější, co se o nich dá vyhledat. Prezentace na interaktivní tabuli střídaly práce ve
skupinkách a na internetu. Vše pak bylo doprovázeno turnaji a sportovními soutěžemi.
Nejdelší časový úsek byl věnován tradičním americkým sportům – basketbalu a fotbalu.
Soupeření však proběhlo i v některých dalších disciplínách. I hod medicinbalem, běh do
schodů, podlézání laťky, stezka odvahy či vybíjená tak přispěly ke zdárnému průběhu celé
akce.
27. říjen 2010: Prázdninový florbal
Mělo jich být 12 a měli
vytvořit tři družstva. Přišlo
jich však pouze devět.
Turnaj smíšených družstev
se tak nekonal. Tato
skutečnost však nebránila v
tom, uskutečnit alespoň
pořádný zápas. Příchozí se
tedy rozdělili do dvou
družstev a utkání mohlo začít. Po celých 100 minut bylo velmi vyrovnané. Chvíli vedli
oranžoví, pak zase modří. Výsledné skóre se zastavilo na stavu 18 : 18, když oranžoví
vyrovnali cca 10 sekund před uplynutím hrací doby.
Výsledek však nebyl až tak důležitý. Šlo především o to, si pořádně zahrát, zase se ve florbalu
o kousek zlepšit a především duchaplně strávit prázdninové dopoledne.

LISTOPAD

1. listopad 2010: Slavnostní otevření "Oranžové učebny"
V pondělí 1. listopadu 2010 se uskutečnilo, po dlouhém a
namáhavém pracovním procesu, slavnostní otevření
„Oranžové učebny“. Proč oranžové? Protože hlavním a
jediným sponzorem byla firma ČEZ.
Úvodní slovo pronesl pan ředitel Martin Zakouřil. Na něj
navázala paní učitelka Věra Nývltová, která vypracovala
projekt a vše organizovala, od soutěžního hlasování po
samotnou vlastní realizaci
rekonstrukce
této
multimediální učebny. V rámci dotace byl do učebny
pořízen televizor s DVD přehrávačem a videem, nový
počítač s multifunkční tiskárnou a keramická tabule.
Největší chloubou je však interaktivní tabule, na které svojí
prezentací ukázali žáci IX.A – Michal Souček a Nikola
Valentová, jaké jsou možnosti využití této učební pomůcky.
Doufáme, že bude „Oranžová učebna“ dobrou a zábavnou
pomůckou při hodinách mnoha předmětů.

2. listopad 2010: Okrskové kolo v halové kopané
Druhý listopadový den se v Malých Svatoňovicích konalo
okrskové kolo v halové kopané. Dopoledne hráli starší žáci.
Turnaj zahájili s mužstvem ZŠ Úpice – Lány, kde vlastní
chybou pouze remizovali 1 : 1. Ostatní zápasy v celku bez
problémů vyhráli. Chlapci odehráli celý turnaj s příkladnou
herní disciplínou. Mimo to se Lukáš Malínský stal se 6
brankami
vstřelenými
nejlepším střelcem turnaje.
Odpoledne
nastoupili
chlapci mladší, kterým se na začátku turnaje vůbec nedařilo.
Prohráli jak s Lány, tak i se Rtyní. Ve třetím zápasu se jim
konečně podařilo zvítězit, porazili úpické gymnázium.
Poslední zápas byl vskutku dramatický. Věděli, že pokud
chtějí obsadit 2. místo, musí vyhrát o dva góly. To se
chlapcům asi minutu před koncem podařilo.

3. listopad 2010: Okrskové kolo ve florbalu
Ve středu 3. listopadu 2010 se ve Rtyni v Podkrkonoší konal
turnaj ve florbalu starších chlapců našeho okrsku. První
zápas našeho mužstva proti domácím byl smolný. Vyrobilo
jednu chybu, která znamenala gól v naší síti a tím i ztrátu
bodů, které nakonec chyběly k celkovému vítězství. Další
zápas s Malými Svatoňovicemi odehráli chlapci s větší
pozorností a zvítězili 5 : 0. V utkání s Gymnáziem a SOŠ
Úpice taktéž měli více ze hry a výhrou 4 : 0 potvrdili
markantní rozdíl v pojetí hry. Poslední zápas byl vlastně
utkáním o 2. místo. Vítězstvím 2 : 1 nad ZŠ Úpice – Lány jej naši reprezentanti nakonec
vybojovali. Děkujeme chlapcům za bojovnost a chuť po vítězství.

Naše sestava:
• Michal Drejsl, Jakub Fejfar, Filip Kunc, Lukáš Malínský, Lukáš Mjartan, Martin
Nývlt, Dominik Rychlík, Pavel Sodomka, Daniel Souček, Jan Soukup, Ladislav
Soukup, Jan Vacek
V ten samý den se konala i soutěž dívek. S poměrně úzkým
kádrem hráček vstoupil náš tým do turnaje zápasem s
domácími favoritkami. Proti dívkám, z nich některé hrají
florbal závodně, se naše reprezentace dost dlouho držela.
Ještě výsledek po poločase (1 : 2 v náš neprospěch) byl
velmi přijatelný. Hráčky ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
však po změně stran zužitkovaly další dvě šance a naše
dívky tak s nimi prohrály 1 : 4. Následoval zápas proti
Gymnáziu a SOŠ Úpice. Před začátkem zápasu se naše
dívky hecovaly, povzbuzovaly. V šatně panovala bojovná nálada. Slibovalo to velký boj, ale
zápas se prostě nepovedl, vysoká prohra 0 : 6 dost mrzela. Jako třetí v pořadí přišlo na řadu
„velké derby“. Proti reprezentaci ZŠ Úpice – Lány naše dívky zvítězily 2 : 1. Závěrečné
utkání s Malými Svatoňovicemi však do vítězného konce nedotáhly a prohra v tomto zápase
mrzela o to víc, že vítězství by pro naše reprezentantky znamenalo celkové 2. místo.
Naše sestava:
• Michaela Čudková, Sára Gottsteinová, Veronika Hofmanová, Denisa Nývltová,
Tereza Seidelová, Michaela Ševcová, Nikola Valentová

4. listopad 2010: 1. kolo futsalové ligy
Čtvrtek 4. listopadu 2010 byl už třetím dnem sportovních
turnajů v řadě. Tentokrát se jednalo o futsalovou ligu, jejíž
1. kolo se konalo v naší tělocvičně. V jeho rámci se střetly
výběry žáků 8. – 9. ročníku ze ZŠ Červený Kostelec, ZŠ
Úpice – Lány a ZŠ Bratří Čapků Úpice.
V prvním zápasu se střetla mužstva z Červeného Kostelce a
Lán. Červený Kostelec nakonec po poločasu 2 : 2 zvítězil 4 :
2. Proti vítězům nastoupilo ve druhém kole naše mužstvo.
Průběh zápasu byl jako na houpačce. Nejprve naši
reprezentanti vedli 1 : 0, pak prohrávali 1 : 2, aby nakonec doslova vydřeli výhru 3 : 2.
Poslední zápas se ZŠ Úpice – Lány již dopadl celkem jednoznačně pro náš tým. Zvítězil
přesvědčivě 6 : 3.
Naši školu reprezentovali:
• Jakub Fejfar, Filip Ferenc, Martin Kubiček, Lukáš Laštůvka, Zdeněk Ledvina, Lukáš
Malínský, Martin Nývlt, Tomáš Paťha, Dominik Rychlík, Pavel Sodomka, Daniel
Souček, Jan Soukup, Jan Vacek

4. listopad 2010: Schůzka s rodiči žáků 9. tříd ohledně volby povolání
Rodiče žáků IX.A a IX.B se ve čtvrtek 4. listopadu 2010 sešli ve školní jídelně s výchovnou
poradkyní paní učitelkou Báčovou a třídními učitelkami Paulusovou a Kafkovou, aby si
vyslechli důležité informace o všem, co se týká volby budoucího povolání jejich dětí.
Dozvěděli se, kde hledat informace a rady, důležité termíny burz škol i odevzdávání
přihlášek, vše o vyplňování a doručování přihlášek, zápisových lístcích a dostali také řadu
materiálů.

6. listopad 2010: Exkurze VI.A do Letohradu
V úterý 6. listopadu 2010 vyjeli žáci VI.A na exkurzi do
Muzea řemesel v Letohradu. Vzhledem k tomu, že se naší
škole podařilo získat finanční dotaci na dopravu, platili
pouze vstupy do expozic. Nejprve navštívili výrobu
netradičního nábytku, kde
jsme byli seznámeni s
postupem
výroby
od
nařezaných prken až po
finální výrobek. Potom
pokračovali návštěvou samotného Muzea řemesel. Jeho
expozice jsou velmi rozsáhlé, je zde obsaženo mnoho
řemeslných oborů a projít s plnou pozorností všechna tři
patra stálo naše výletníky nemalé úsilí.
8. a 11. listopad 2010: Pedagogická rada a rodičovské schůzky
V pondělí 8. listopadu 2010 hodnotili pedagogové prospěch a chování žáků za první čtvrtletí
školního roku 2010/2011. Ve čtvrtek se pak informací o dění ve škole dostalo i rodičům.
Třídní schůzky probíhaly na 1. stupni od 15, na druhém stupni od 16 hodin, zde opět formou
konzultací.
8. listopad 2010: Exkurze do elektrárny a pivovaru v Trutnově
Dne 8. listopadu 2010 podnikli žáci devátých tříd exkurzi na
půdu společnosti ČEZ a.s. – do elektrárny v Trutnově –
Poříčí. Dozvěděli se spoustu informací o této uhelné
elektrárně, o její historii i o principu jejího fungování. Ze
všeho nejdříve však každý v rámci bezpečnosti dostal
ochrannou helmu a pak již následovala prohlídka celého
areálu – žáci si prohlédli skladovací prostory pro paliva
(uhlí, dřevěné štěpky…), kotle, turbínu s generátorem,
chladící věž i komíny. Prohlídku ukončili v místnosti, kde se
celý proces výroby elektrické energie sleduje a kontroluje na monitorech.
Poté se naši deváťáci přesunuli o několik kilometrů dále, do pivovaru Krakonoš a.s. Zde
navštívili sladovnu, varnu i stáčírnu piva do lahví. Všichni účastníci se shodli, že se dozvěděli
spoustu nových informací, o kterých dosud nevěděli.
9. listopad 2010: Energie – projekt 9. tříd
Hned následující den navázali deváťáci na exkurzi celodenním projektem „Energie“. Tuto
oblast lidského vědění prozkoumali z hlediska fyzikálního, zeměpisného, přírodopisného i
dějepisného. Završením dvoudenního programu pak byla samostatná práce, jejíž téma si žáci
mohli vybrat.
12. listopad 2010: Ostrov snů – projekt 7. tříd
Písečná pláž, kokosové palmy, čisté moře a pestrobarevné
rybičky. Tak si představuje většina žáků svůj vysněný
ostrov. Projekt na toto téma proběhl již tradičně v 7. ročníku.
Podílely se na něm předměty český jazyk, zeměpis,
přírodopis, informatika a výtvarná výchova, kde žáci své
představy vyjadřovali kresbou. Z projektu nakonec
odcházeli s tím, že ve světě sice takové ostrovy existují, ale

běžnému člověku se jeho návštěva splní pouze výjimečně. Pro většinu z nás tak zůstávají
takové ostrovy pouze snem.
15. až 19. listopad 2010: Projekt "Pohádka"
Týden od 15. do 19. listopadu 2010 byl v I.A ve znamení
pohádek – prvňáčci totiž prožili projektový týden na toto
téma. A tak je ve všech výukových předmětech pohádka
provázela. Nejvíce se věnovali knížce bratří Čapků
„Povídání o pejskovi a kočičce“, která je naší škole tak
blízká. Určitě není nikdo, kdo by neznal příběh o tom, jak
pejsek s kočičkou pekli dort. A jeden takový si žáčci upekli
i na naší školní tabuli, jenže byl smutný, bez barviček, a tak
děti za každý splněný úkol část dortu vybarvily. Poslední
den se tak na ně z tabule smál krásný barevný dort. Za odměnu děti od paní učitelky
Řehákové dostaly pozvání na loutkové divadlo, ale ne tak ledajaké, navštívily totiž úpické
loutkáře a jejich zákulisí, kde se pravidelně schází a připravují pro pohádky. Děti se zde
mohly osobně pozdravit s kašpárkem, vodníkem, vílami a dokonce i čerty, vyzkoušely si, jak
se takové loutky vodí a zhlédly i krátkou pohádku.
16. listopad 2010: Víte, co je extrémismus?
Většina lidí tuší, ale nedokáže přesně odpovědět. Jiné by to
nebylo ani u našich žáků. Proto se paní učitelka Nývltová
rozhodla v rámci preventivní činnosti pozvat na naši školu
odborného lektora. A Bc. David Lebeda se skutečně
osvědčil. Při jeho přednášce žáci 9. ročníku ani „nedutali“.
Hltali
informace
o
ultrapravici a anarchistech
stejně pozorně jako o
scientologii či problémech
na fotbalových stadionech. Když to navíc lektor zpestřil
spoustou materiálů, prezentací a policejních záběrů, nezbylo,
než konstatovat, že program o extremismu v jeho podání
neměl chybu. Uznali to i samotní žáci. Podobný program
proběhl v odpoledních hodinách i pro veřejnost. Škoda jen,
že nebyl nenavštíven v hojnější míře.
16. listopad 2010: Odpolední bruslení na trutnovském zimním stadionu
Dlouhý skluz a ladný pohyb. To předváděli nejlepší
bruslaři. V úterý 16. listopadu 2010 totiž vyrazili na zimní
stadion v Trutnově. Přes 40 žáků 1. – 6. tříd zde
předvádělo své bruslařské schopnosti. K vidění zde bylo
několik vláčků, ale i pokusů o piruety nebo holubičky.
Někteří začátečníci měli sice mnohdy problém udržet se
na bruslích, ale v tom jim ochotně pomáhaly paní
učitelky. A případné pády brali s humorem a těžkou hlavu
si z nich rozhodně nedělali.
Opět nechyběla soutěž o nejrychlejšího bruslaře. Dovednostní slalom nejrychleji „prolétli“
shodným časem 14,6 sekund Lukáš Aman a Martin Lacko (oba VI.A). Děvčata rozhodně za
chlapci nezůstávala pozadu. Vždyť nejrychlejší dívka, Barbora Šrůtková z V.B, zaostala za

těmito chlapci o necelou sekundu. A Eliška Mesnerová ze II. A porazila ve své kategorii
všechny chlapce.

19. listopad 2010: Projekt "Krkonoše"
Naše nejvyšší pohoří bylo projektové téma, kterému se v
pátek 19. listopadu 2010 věnovali žáci 8. ročníku. A je třeba
říci, že jednotlivé předměty pojaly tuto oblast z různých
pohledů. V přírodopisu například žáci řešili křížovku s
pojmy, které se samozřejmě týkaly převážně místní fauny a
flóry. Nechyběl krátký film, který jsme získali od KRNAPu.
Znalosti a orientaci práce s mapou Krkonoš museli pak
prokázat žáci v zeměpisu. V hodině dějepisu se nejprve
pracovalo na stanovištích, kde žáci plnili úkoly z pracovního
listu. Pracovali s různými texty a obrázky. Ve druhé části hodiny ve dvojicích na základě
zjištěných informací buď porovnávali život v Krkonoších v 19. a na počátku 20. stol., anebo
psali krátkou reportáž z fiktivního pobytu v našich nejvyšších horách v tomto období.
Aktivity v rámci tohoto projektu byly velmi různorodé a žáci si z nich odnesli spoustu nových
a zajímavých informací o Krkonoších.

22. až 26. listopad 2010: Projekt II.A „Člověk a rodina“
V listopadu proběhl projekt
rovněž ve II.A, zde na
téma „Moje rodina“. Jak
již bývá zvykem, druháci v
rámci projektového týdne
představují
členy
své
rodiny i domácí mazlíčky,
povídají si o příbuzenských
vztazích, prohlížejí si své
rodinné fotografie a vyprávějí o svých blízkých.

22. listopad 2010: Školní kolo astronomické olympiády
Vysoká účast, velmi soutěživá nálada a těsné výsledky se staly charakteristikou školního kola
Astronomické olympiády v kategorii E-F (pro 8. až 9. ročník). Zúčastnilo se 15 soutěžících.
Žáci s pomocí odborné literatury, časopisů a internetu řešili několik úloh formou kvizu,
doplňování, odůvodňování a znázorňování.
Výsledky byly skutečně velmi těsné. Na prvním místě (30
bodů) se umístil Petr Čapek (IX.A), na druhém (29 bodů)
Michal Souček (IX.A). O třetí místo (28 bodů) se dělí Sára
Gottsteinová (VIII.B) a Michal Drejsl (IX.A). K postupu do
dalšího kola je potřebné získat minimálně 15 bodů. Třináct
žáků (rekordní počet) tuto hranici prolomilo a postoupilo do
korespondenčního kola Astronomické olympiády, které
bude zahájeno v lednu.

25. listopad 2010: Školní kolo astronomické olympiády
Ve čtvrtek 25. listopadu 2010 se na naší škole opět
soutěžilo. Tentokrát ve školním kole astronomické
olympiády kategorie G-H (pro 6. až 7. ročník) bojovalo 13
žáků. Jejich úkolem bylo odpovědět na kvizové otázky,
rozhodnout o pravdivosti nebo nepravdivosti tvrzení, určit
kolik „let“ by bylo Honzovi, kdyby se narodil na jiné
planetě, rozpoznat objekty na obrázcích (souhvězdí
Orion…) a vyřešit doplňovačku. Na prvním místě se umístil
s 26 body Radim Kejzlar (VII.A). Těší nás, že se do soutěže
přihlásili i dva chlapci z pátých tříd. Naši nejmladší hvězdáři se „ve hvězdách“ opravdu
vyznají. Vít Levínský (V.B) s 25 body skončil na výborném druhém místě a Aleš Holman s
19 body (V.A) na místě třetím. I ostatní si však vedli dobře. Osm žáků postupuje do
korespondenčního kola.
25. listopad 2010: Projekt "Cesta do pravěku"
Středa 24. listopadu 2010 patřila v VI.A projektu „Cesta do
pravěku“, který jsme pro žáky šestého ročníku zorganizovali
již popáté. 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. Mimo jiné se například věnovali
vyhledávání informací o pravěku na internetu či kreslili na
obrovský papír napodobeniny jeskynních maleb.
Součástí projektu byl i programu „Lovci mamutů aneb Co pan Štorch ještě nevěděl“, se
kterým k nám přijel pan Daniel Richter z dohalické
společnosti Dějeprava.
Svoji poutavou přednášku
doplňoval obrazovými ukázkami a především replikami
nejrůznějších předmětů z doby lovců mamutů. 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.

26. listopad 2010: Návštěva adventního koncertu
Atmosféru blížících se vánočních svátků pomohl navodit adventní koncert ZUŠ Anny Marie
Buton, který navštívili jak žáci 1., tak děti ze 2. stupně. Shlédli vystoupení svých kamarádů a
připomněli si mj. několik vánočních koled.

27. listopad 2010: Blahovka cup 2010
Boj o každý míč, nádherné kombinace a výborná
individuální technika. Již V. ročník fotbalového turnaje
Blahova cup opět poskytl skvělou podívanou a fantastickou
atmosféru. Na Základní školu Bratří Čapků v Úpici se v
sobotu 27. listopadu 2010 sjelo 12 týmů. Kapitánem
každého manšaftu byl současný či bývalý žák, případně
zaměstnanec místní školy. To byla podmínka přijetí do
turnaje.
K hlavním favoritům turnaje opět patřily týmy APRIL BAR
„A“ a APRIL BAR „B“, které jsou již tradičně složené z hráčů místního fotbalového klubu
SK Sparta Úpice. Přestože oba týmy vyhrály své základní skupiny, ve vyřazovacích zápasech
už tak úspěšný nebyly. Neprosadil se ani loňský finalista OLD STARS, vedený ředitelem
školy Martinem Zakouřilem, kterého již ve čtvrtfinále přehrál rychlonohý i technicky vyspělý
tým GORON RYDERS.
Pohár pro vítěze nakonec zvedl nad hlavu kapitán týmu
POBŘEŽÍ SLONOVINY Bohumil Kafka. Přestože ze
základní skupiny mužstvo postoupilo až ze třetího místa, v
závěrečných bojích bylo suverénní a ve finále pak porazilo
tým FC SLAVOJ 4 : 2. Je třeba ještě říci, že právě výkon
týmu FC SLAVOJ, vedený Patrikem Břicháčkem, který byl
od začátku pasován za černého koně, patřil asi k největšímu
překvapení turnaje.

27. listopad 2010: S čerty nejsou žerty aneb karneval školní družiny
V sobotu 27. listopadu 2010 se v tělocvičně naší školy konal
tradiční karneval „S čerty nejsou žerty“. Čertíky a čerticemi
se to tu jen hemžilo (sešlo se jich na sedmdesát), na všechno
dohlížel osobně sám pan Lucifer. V první části
dvouhodinového programu prokázali všichni pekelníci svoji
šikovnost a obratnost – absolvovali Belzebubovu skluzavku,
čertovskou houpačku, trefovali se do pekelného kotle apod.
Odměnou jim vždy byla
malá sladkost. Druhá část
patřila soutěžím. Čertíci si tak mohli vyzkoušet přetahování
lanem, hru s obuškem nebo přenášení míčků. Úplný závěr
byl ve znamení diskotéky, kde se všichni pod vedením
šikovných pomocníků z vyšších ročníků a paní učitelek
vyřádili. Všichni odcházeli domů nadšení, usměvaví a se
spoustou sladkostí. Poděkování patří všem, kteří se na
karnevalu jakýmkoliv způsobem podíleli. Doufejme, že se
za rok sejdeme ve stejně hojném počtu.

29. listopad 2010: Setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči v libňatovské školce
Na pondělí 29. listopadu 2010 přijala paní učitelka Radka
Řeháková pozvání paní ředitelky Ivy Pichové z MŠ
Libňatov k besedě s rodiči budoucích prvňáčků. A co by to
bylo za povídání, kdyby u toho nebyly jejich děti, které se už
tolik do školy těší. A právě ony přišly na řadu jako první –
úspěšně poznávaly číslice, počítaly puntíky, roztleskávaly
slova na slabiky, určovaly písmenka na začátku slov,
vybarvovaly obrázky se zvířátky a dokonce jsme si i krásně
zazpívali vánoční koledy. Za splněné úkoly dostaly velkou
jedničku a tiskátko a samozřejmě nemohla chybět malá sladká odměna. Poté následovalo
povídání s rodiči o tom, co je důležité pro vstup jejich dětí do základní školy, co všechno je
bude čekat u zápisu.

PROSINEC

1. prosinec 2010: Den boje proti AIDS aneb Jak jsme prodávali červené stužky
Naše škola, konkrétně paní
učitelky
Nývltová
a
Paulusová a žáci VIII.B a
IX.A, se zapojila do
osvětové a informační
kampaně, která se konala
1. prosince 2010. V tento
den ve tří až čtyřčlenných
skupinách předávali naši
žáci zájemcům z Úpice a okolí informační materiály a odpovídali na jejich dotazy. Ruku v
ruce s tím nabízeli i červené stužky za 20 Kč, které jsou celosvětovým symbolem solidarity s
infikovanými virem HIV a důkazem toho, že si lidé nebezpečí AIDS a nutnost prevence
uvědomují. Vzhledem k velkým mrazům, které v tento den panovaly, po městě chodili asi jen
hodinu. I přesto stihli vybrat přes 2 000 Kč. Všem, kteří přispěli, ještě jednou děkujeme.
1. a 3. prosinec 2010: Deváťáci pekli cukroví
Adventní čas není provoněn jen větvičkami stromků,
kouřem svíček postupně zapalovaných na věncích, jablíčky
a punčem, ale i vánočním cukrovím. S několika žáky IX.A a
IX.B jsme tedy zůstali věrni tradici a během dvou odpolední
1. a 3. prosince 2010 provoněli naši zbrusu novou školní
kuchyňku máslem, rybízovou marmeládou, medem, skořicí,
hřebíčkem a badyánem. Ve středu naši
nejstarší pekli linecké koláčky, v pátek si
je zopakovali a navíc připravili i krásně
měkoučké medové perníčky. Výsledek dopadl na výbornou. Ukázalo se,
že i při práci v kuchyni rychle tráví a vlastnoručně připravené cukroví
chutná ze všech nejlépe, neboť nikdo nejen že nekritizoval jeho chuť, ale
mnozí si domů odnášeli balíčky se svými výtvory poloprázdné. Snad naši
mladí pekaři uplatní své zkušenosti i v domácích kuchyních a s pečením
cukroví pomohou svým rodičům a prarodičům.
3. prosinec 2010: Andělský den
Už od samého rána nakukovali žáci prvního stupně do
chodeb druhé budovy – vyhlíželi vzácnou návštěvu, měli
mezi ně přijít Mikuláš, andělé a čerti. Většině dětí se pak
rozbušila srdce nedočkavostí a možná i trochu strachem
hned, jak uslyšely za dveřmi řinčet řetězy. Když pak
nadpozemská delegace vešla do třídy, čerti začali spouštět
hrůzu, ale andělé jejich úmysly zarazili a rozdali dětem malé
sladkosti. Ti zlobivější si je však museli zasloužit. A tak byl
Mikuláš i jeho doprovod svědkem roztodivných představení.
Střídaly se básničky s písničkami, „lumpíci“ přeskakovali čertovské metly a k vidění bylo
dokonce i odříkání vyjmenovaných slov. Největší překvapení však na ně čekalo v V.A. Zdejší
děvčata si nacvičila taneční vystoupení s mikulášskými a čertovskými motivy. Mikuláše i
všechny okolo to muselo přinejmenším zahřát u srdíčka.
Andělský den očima žačky 4. třídy Kamilky Kuldové:
První hodinu jsme se my holky seřadily a šly si ještě naposledy vyzkoušet taneček, než
přijdou čerti. Kluci mezi tím stříhali ozdoby na papírový stromeček. Ten jsme pak nalepili na

dveře od naší třídy. Když zazvonilo na druhou hodinu,
všichni napjatě čekali ve svých třídách, až uslyší čerta,
Mikuláše a anděla. A za chvilinku už byl slyšet jekot a
zvoneček. Někdo dokonce začal brečet. Potom jsme se
všichni seřadili a šli ke družině. Tam přišlo 6 čertů, 3 andělé
a 1 Mikuláš. Čerti hned chtěli, aby vystoupili všichni, kdo
zlobili. Rozhodně jich nebylo málo. Čerti nás pošpinili a my
holky jsme začaly tancovat taneček, který jsme si nacvičily
na aerobiku. Kluci nám k tomu zpívali Mikuláši, Mikuláši.
Potom jsme všichni skákali přes metlu a vidle. Kdo skočil, dostal vánoční kalendář od anděla.
Nakonec jsme chtěli zarecitovat básničku, ale čerti se mezi nás nahrnuli a my jsme zapomněli
slova. Ale jinak to byla sranda.

3. prosinec 2010: Setkání pod vánočním stromem
V pátek 3. prosince 2010 se jako každoročně na našem
náměstí rozsvítil vánoční strom. Slavnost zahájily
slavnostní fanfáry, poté promluvil pan starosta 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 Tereza
Jareišová. Malí zpěváčci svým vystoupením navodili tu
správnou vánoční atmosféru. Všechny děti dostaly na
zahřátí horký čaj a pytlík plný sladkostí.

6. a 7. prosinec 2010: Soutěž žáků "O nejzdatnějšího anglického čtenáře"
Ve dnech 6. až 7. prosince proběhla na naší škole soutěž v anglickém čtení. Soutěžilo se ve
dvou disciplínách – ve čtení na rychlost (jak rychle dokážeš přečíst řádek čísel, barev...) a v
množství slov přečtených za 1 minutu. Klání probíhalo ve čtyřech kategoriích – podle
ročníků. Titul nejlepšího čtenáře I. stupně si vybojovala Veronika Davidová z V. B, která
řádek čísel pokořila v čase 8,58 sekundy. Avšak v celkovém hodnocení se nejzdatnější
anglickou čtenářkou stala Tereza Seidelová z VIII. A, která zdolala řádek čísel v čase 7,85
sekundy.

8. prosinec 2010: Vánoční tvořeníčko – dílna rodičů s dětmi
Ve středu 8. prosince 2010 jsme se opět po roce sešli v naší školní jídelně. Konalo se tam v
pořadí již druhé vánoční tvořeníčko. Svým účastníkům nabídlo osm pracovních stanovišť, kde
si všichni mohli vyzkoušet svou šikovnost a vyrobit si nějakou vánoční drobnost.
Každý si rád vytvořil vánoční přáníčko či si složil papírového andělíčka. Vedle to vonělo
perníčky – ozdobit si alespoň jeden neodolal snad nikdo. Na dalších stanovištích děti vyráběly
svícínek na čajovou svíčku, polepovaly bílé koule, vytvářely ozdůbky na stromeček ze sádry a
z korálků. Všichni si mohli vyrobit lodičky ze skořápek od ořechů a poslat je na vodu tak,
jako se to dělává na Štědrý den.
Atmosféru dotvářela vánoční hudba a koledy. Čas utekl jako voda a poslední tvořivci s náručí
plnou výrobků opouštěli jídelnu až v 18 hodin. Letošní vánoční dílna potvrdila, že se tato akce
stává na naší škole milou tradicí, na kterou se před Vánocemi všichni těší.

8. prosinec 2010: Školní kolo dějepisné olympiády
Dějepisná olympiáda pro školní rok 2010/2011 proběhla
letos s mírným zpožděním – dopídit se zadání školního kola
totiž nebylo vůbec snadné. Nakonec se však podařilo a
zájemci o historii si mohli prověřit své vědomosti o tématu
„Ve zdraví i v nemoci (Od šamana po penicilin)“. Naši
soutěžící řešili např. úkoly týkající se keltských druidů,
egyptské mumifikace, řecké hygieny a lékařství, čínské
akupunktury i indické jógy, pátrali po původu Hippokratovy
přísahy, připomněli si osudy sv. Anežky České, lékaře Jana
Jessenia a Karla Havlíčka Borovského, odhalovali neduhy českých panovníků i jména
významných vědců spjatých s medicínou, zabrousili i do genetiky a dějin Sokola.
Mezi 21 účastníky nejlépe obstáli Vojtěch Levinský ze VII.A, Tereza Seidelová z VIII.A a
David Suchánek ze VI.A, kteří byli odměněni plusovými body a drobnými věcnými cenami.
Dalším v pořadí se dostalo odměny v rámci předmětu dějepis.

12 a 13. prosinec 2010: Pokračování futsalové ligy
Ve čtvrtek 12. prosince 2010 odjeli naši reprezentanti do
Hradce Králové na turnaj 2. kola futsalové ligy starších žáků
oslabeni o dva členy základní sestavy. Všichni chlapci
zaslouží pochvalu, že se nechali uklidnit a nedošlo tak ke
zbytečným šarvátkám, neboť soupeři předvedli několik
likvidačních zákroků, kterými čtyři z našich reprezentantů
zranili. Za předvedený výkon zaslouží pochvalu především
Ladislav Soukup, který podal výborný výkon v brance, a
Martin Nývlt s Lukášem Malínským. Všichni ostatní si
zaslouží pochvalu za snahu a disciplínu.
Následující den odjeli na 2. kolo futsalové ligy i mladší žáci. Pořadatelem byla tentokrát ZŠ
Komenského Trutnov. První zápas se ZŠ Vrchlabí (sportovní škola) byl velice vyrovnaný.
Nakonec jej naši hoši prohráli po nešťastném gólu 0 : 1. Do druhého zápasu nastoupili proti
domácím s odhodláním, uhrát co nejlepší výsledek. Na chlapcích byla vidět únava z
předešlého zápasu, přesto dělali, co mohli. Měli několik šancí, ale nepřesná střelba a tyče
branky jim znemožnili skórovat. Po dvou obdržených brankách kluci zápas již vypustili a
prohráli jej 0 : 7.
14. prosinec 2010: Vánoční vysílání "Účka" moderuje Veronika Davidová
Od června 2009 je Veronika Davidová z V.B redaktorkou
Televize JS a můžete ji tak vidět v rámci reportáží
především z akcí naší školy. A právě jí se dostalo cti uvádět
vánoční studio na regionálním televizním kanálu Účko. V
úterý 14. prosince 2010 proběhlo mnohahodinové natáčení
studiových vstupů. Verča moderovala, vyptávala se a
dokonce hrála i na piano. I přesto, že její texty obsahovaly
více než 100 vět, zvládla vše na jedničku.

15. prosinec 2010: Naše škola zvítězila ve sběrové soutěži úpických škol
Díky našim pilným žákům se nám podařilo ovládnout soutěž ve sběru papíru i soutěž ve sběru
tetrapaků. Cílová prémie ve výši 5 000 Kč tak putuje do naší školní pokladny.

počet
žáků

sběr papíru
celkem
na
1
žáka
17 578 kg 64,63 kg
16 510 kg 60,04 kg
990 kg
29,12 kg

272
ZŠ BČ
275
ZŠ ÚL
34
SPEC.
ŠK.
231
2 390 kg 10,35 kg
GYMN.
Vysvětlivky:
ZŠ BČ
- Základní škola Bratří Čapků
ZŠ ÚL
- Základní škola Úpice – Lány
SPEC. ŠK. - Speciální škola Úpice
GYMN.
- Gymnázium a SOŠ Úpice

1.
2.
3.

sběr tetrapaků
celkem
na
1
žáka
180 kg
0,66 kg
177 kg
0,64 kg
18 kg
0,53 kg

4.

130 kg

pořadí

0,56 kg

pořadí
1.
2.
4.
3.

Nejlepší sběrači:
1. Johanka Cachová (I.A), 444 ks
2. Renata Galuščáková (IV.A), 760 ks
3. Vojtěch Ott (III.B), 491 ks
4. Karolína Součková (III.A), 487 ks
5. Anna Skřivánková (III.A), 391 ks
6. Tomáš Vrána (V.A), 320 ks
7. Julie Térová (II.A), 281 ks
8. – 9. Daniela Maršíková (I.A), 280 ks
Jakub Skřivánek (IX.A), 280 ks
10. Leona Kubasová (I.A), 236 ks
11. Karolína Matysková (II.A), 220 ks
15. prosinec 2010: Okrskové kolo v halové kopané
S cílem obhájit loňské druhé místo odcestovali 15. prosince
2010 žáci 1. stupně na okrskové kolo v halové kopané do
Malých Svatoňovic. Nakonec naši chlapci na vysněnou metu
nedosáhli a získali pomyslný bronz. Všichni naši hráči bez
rozdílu podali svědomitý a snaživý výkon s maximálním
úsilím dosáhnout co nejlepšího výsledku.
BČ
BČ

ÚL

RT

MS

Body

Skóre

Pořadí

0:6

0:3

2:0

3

2:9

3

3:0

4:0

9

13 : 0

1

2:0

6

5:3

2

0

0:8

4

ÚL

6:0

RT

3:0

0:3

MS

0:2

0:4

0:2

Vysvětlivky:
BČ – ZŠ Bratří Čapků Úpice
RT – ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
MS – ZŠ Malé Svatoňovice
ÚL – ZŠ Úpice – Lány
Sestava našich žáků:
• Jakub Dytrych, Marián Ferenc, Jakub Hron, Jakub Kábele, Martin Kroužel, Vojtěch
Kubec, Vít Levinský, David Nývlt, Tomáš Reichert, Petr Rychlík, Matěj Vocel

16. prosinec 2010: Celoškolní projekt Já, ty, my, oni
Ve čtvrtek 16. prosince 2010 se naši žáci opět vydali na
pouť, v rámci které se rozdělili dle svého věku a plnili úkoly
v rámci takzvaných průřezových témat. Nejmladší školáci
tak prošli sebepoznáním a poznáním druhých. Páťáci až
sedmáci rozebrali Evropskou unii. Žáci osmého ročníku si
nanečisto vyzkoušeli komunální volby včetně předvolební
kampaně a deváťáci se vydali na cestu od diktatury k
demokracii. Celý den proběhl bez problému a doufáme, že
každému účastníkovi něco užitečného přinesl.
MYŠLENKY ZE ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU:
• „Když jsem viděl film Hitler, Stalin a já, říkal jsem si, jestli je tohle vůbec možné.“
(Lukáš Mjartan)
• „Nejhroznější byly záběry z koncentračních táborů, na kterých jsou mrtví lidé
poskládáni na hromadách a hlínou je zahrnuje velký bagr. (Kateřina Drahorádová)
• „Viděli jsme dokument, kterým nás provázela Heda Margoliová. Obdivuji ji. Prošla si
neuvěřitelným nebezpečím. Tuto situaci bych já sama nezvládla.“ (Nikola Valentová)
• „Co je to vlastně demokracie? To je vláda lidu. Menšina se podřizuje většině. Musí
být však zachovány občanské svobody a práva pro všechny.“ (Veronika Hofmanová)
• „V demokratické zemi chci žít. protože si myslím, že diktátorské režimy nejsou dobré,
ba jsou dokonce nelidské. Na demokracii se mi líbí, že mám mnoho práv. Můžu třeba
svobodně volit, mám svobodu slova a názoru. Dále se mi líbí, že je to vlastně vláda
lidu a ne vláda jedné osoby. Že máme možnost výběru z více politických stran,
můžeme cestovat a studovat na školách, které si sami vybereme.“ (Jakub Skřivánek)
UKÁZKY VOLEBNÍCH PROGRAMŮ ŽÁKŮ 8. ROČNÍKU
• Strana městského rozvoje (SMR)
- vyšší bezpečnost ve městě
- sportovní vyžití pro všechny věkové
kategorie
- zlepšení ovzduší ve městě
- vylepšení průmyslové zóny
- vybudování parkovišť
- vybudování klubu seniorů
• Slunce do měst (SM)
- rozvoj města (zajistit nová pracovní místa, opravit domy, lépe pečovat o parky
a zeleň)
- vybudovat kulturnější prostředí (postavit kulturní centrum, vylepšit náměstí)
- sport pro všechny (postavit sportovní centrum, zpřístupnit sport všem vrstvám
obyvatel
• Strana podpory obyčejných lidí (SPOL)
- rozvoj města (bezpečnost, čistota; budování dětských hřišť, opravy chodníků,
budov)
- výstavba sportovního a nákupního centra
- čerpání peněz z fondů EU
- podpora vzniku nových pracovních míst
- boj proti korupci
- podpora zkvalitnění výuky na školách
• Ochranářská strana (OS)

-

zázemí pro občany (nová pracovní místa, stavba nemocnice, ubytovna pro
bezdomovce)
kultura (klub pro seniory, obchodní domy, více parků)
sport (cyklotrasy i trasy pro kolečkové brusle)

17. prosinec 2010: Projekt IV.A "Lidové tradice, pranostiky!"
Celým rokem nás provázejí různé přírodní změny,
které jsou velmi často spojovány s lidovou
tvořivostí a vírou. V dnešní uspěchané době se
zapomíná na zvyky a tradice, které naše předky
provázely od pradávna. Rozhodli jsme se tento
nedostatek alespoň trochu napravit. Velice hezky
k tomu našim čtvrťákům posloužila kniha od
Dagmar Šottnerové Lidové tradice, ve které našli
informace a poznatky o svátcích, světcích,
pranostikách, zvycích a zvyklostech, jak je s sebou přináší celý rok – od Nového roku až po
Silvestra. Dětem se však nejvíce líbily básničky, říkadla, rozpočitadla, hádanky a různé hry.
17. prosinec 2010: Vánoční návštěva II.A a V.A v Domě s pečovatelskou službou
Naše životy i dny jsou poskládány z maličkostí, kterým
mnohdy nepřikládáme příliš velký význam. Dokonce je
někdy považujeme za fádní, či zbytečné. A to je škoda,
protože právě ony dávají našemu bytí smysl a řád. Mají
kouzelnou moc učinit nás šťastnými, pokud je dokážeme
vidět a radovat se z nich. Ať je to úsměv člověka, kterého
potkáme cestou do práce, vůně čerstvého dřeva nebo radost,
kterou jsme měli možnost udělat někomu druhému.
A právě ona radost učiněná skrze nás je hlavním smyslem
předvánočního vystoupení dětí ze třídy paní učitelky Hubálovské a paní učitelky Mikešové,
které se již pravidelně v tento krásný čas snaží potěšit naše seniory. Tentokrát se svým úsilím
na výrobě přáníček podílely i děti z jiných ročníků a hudebním doprovodem a nácvikem koled
také paní učitelka Řeháková.
Snad snaha předat tuto myšlenku dětem není zbytečná a jednou, až dorostou v mladé muže a
ženy, mají své srdce byť na levém, ale na pravém místě.
17. prosinec 2010: Projekt III.A a III.B "Vánoční tradice"
V pátek 17. prosince 2010, poslední den před vánočními prázdninami, se třeťáčci ve třídě
sešli s vánoční náladou – čekal je projekt s názvem "Vánoční tradice". Ozdobený stromeček,
dárky pod ním a koledy atmosféru jenom podpořily. V 8 hodin se přesunuli do školní jídelny,
kde jim žáci z ostatních tříd prvního stupně připravili podívanou v podobě vánoční besídky.
Zpívali vánoční písně, říkali básničky a tančili. Také si všichni společně zazpívali koledy.
V 9 hodin už děti seděly ve třídě a vyprávěly si v kroužku o tom, jak kdo prožívá Štědrý den,
co večeří, jaké ovoce má na stole, jaké vánoční zvyky dělá. O tradičních vánočních zvycích si
nejprve všichni společně povídali, potom si některé z nich vyzkoušeli. Rozkrajovali jablka a
hledali v nich hvězdičku, posílali lodičky ze skořápek od ořechů, kapali vosk do vody,
pozorovali kouř ze sfouknuté svíčky, děvčata házela pantoflí. Během celého dne také všichni
ochutnávali cukroví. Nakonec nastal okamžik, na který se všechny děti těšily nejvíc –
rozdávání dárků.
17. prosinec 2010: Předvánoční návštěva trutnovského UFFA

Poslední předvánoční školní den byl pro páťáky náročný – hned ráno vystupovali ve škole na
vánoční besídce a v 11 hodin již sledovali představení o Starých pověstech českých v
trutnovském UFFU. Vystoupení bylo zajímavé, protože se jednalo o pražský komorní balet
Pavla Šmoka. Místa v divadle byla v předních řadách a tak si děti mohly vychutnat dění na
jevišti. Po představení navštívily v prostorách divadla výstavu Veroniky Bromové na téma
videoart. Na závěr ještě stihly proběhnout trutnovské adventní trhy a nakoupit drobné dárečky
a pochoutky.

LEDEN

5. leden 2011: Chemická olympiáda
Dne 5. ledna 2011 bylo ukončeno školní kolo Chemické
olympiády kategorie D. Součástí školního kola bylo řešení
šesti teoretických úloh a dvou úloh praktických. Úspěšnými
řešiteli se však stali pouze dva žáci – na 1. místě Michaela
Ševcová (IX.A) a na 2. místě Michal Souček (IX.A).
Blahopřejeme k postupu do okresního kola.

6. leden 2011: Na zápis přišlo 53 budoucích prvňáčků
Název zápisu „Hraješ si rád?“ již leccos napovídá. Děti
přicházely se svou oblíbenou hračkou v náručí a s ní pak
plnily i rozličné úkoly. Plyšáčci, panenky, autíčka a další tak
byly svědky zpívání, počítání, cvičení, poznávání zvířátek
nebo přednesu básničky. Po náročném programu musí
samozřejmě následovat odpočinek. Průvodci z řad čtvrťáků
a páťáků proto po absolvování všech stanovišť zavedli
budoucí prvňáčky i jejich doprovod do jídelny. Zde na ně
čekalo občerstvení, které mělo posloužit k načerpání dalších
sil. A kdo ještě nebyl unavený, mohl se projít po budově 2. stupně nebo si vyhrát na
interaktivní tabuli.
Děti odcházely spokojené a s úsměvem na tváři. Celkem 43 z nich nastoupí 1. září 2011 do
první třídy. Zbylých deset má odloženou školní docházku. Vzhledem k počtu budoucích
prvňáčků budou otevřeny dvě první třídy. Nastávající prvňáčci se v příštím školním roce
budou opět učit podle našeho školního vzdělávacího programu " Blahováček".

6. leden 2011: Beseda s předškoláky a jejich rodiči v suchovršické mateřské škole
Paní učitelka Radka Řeháková tentokrát přijala pozvání do Suchovršic, kam ve čtvrtek 6.
ledna 2011 zajela pracovat a hrát si s předškoláky a besedovat s jejich rodiči. I zde
předškoláci plnili nejrůznější úkoly s písmenky a čísly, povídali o zvířátkách a také si
společně s paní učitelkou zazpívali. Děti paní učitelka za jejich snažení odměnila sladkostí a
poté odpovídala na nejrůznější otázky jejich rodičů, týkající se nástupu do školy.

6. až 10. leden 2011: Zimní radovánky školní družiny
Ve většině rodin jsou dnes Vánoce
především ve znamení velkého množství
jídla a sledování pohádek v televizi.
Proto se paní vychovatelky ve školní
družině rozhodly, že první lednový týden
věnují pohybu na čerstvém vzduchu.
Každý den odpoledne vyrazily s dětmi
ven. Za hvězdárnou a v Milešovce
všichni hráli ve sněhu hry, stavěli různé
stavby ze sněhu nebo pekáčovali. Na kluzišti, které vzniklo na hřišti s umělým povrchem na
sídlišti Pod Skalkou, se vyřádili na bruslích. Kdo neměl brusle nebo bruslit nechtěl, mohl se
svézt na ledové skluzavce. Celý sportovní týden se vydařil. Může nás hřát pocit, že jsme hned
začátkem roku udělali něco pro své zdraví.

10. leden 2011: Soutěž v přeskocích švihadla
Stále slýcháváme, že dnešní děti vysedávají u počítače a
nesportují. O opaku nás přesvědčili naši žáci z prvního
stupně. Na soutěž v přeskakování švihadla jich totiž přišlo
59. A navíc výsledky většiny z nich byly velmi slušné.
Absolutním vítězem se stal trochu překvapivě David Vocel
ze III.B, který v limitu 30 sekund dokázal švihadlo přeskočit
hned 69krát. Z dívek se nejlepším výkonem 65 přeskoků
mohou pyšnit Michaela Hájková (III.B) a Simona Knížová
(IV.A).

11. leden 2011: Soutěž v hodu kroužky na cíl
Dvacet žáků 2. stupně si v úterý 11. ledna 2011 přišlo
poměřit své síly a dovednosti v hodu kroužků na cíl. Každý
z účastníků měl k dispozici deset hodů a mohl se rozmyslet,
na jakou tyčku bude své kroužky házet. Ta nejbližší měla
hodnotu 10, prostřední 30 a 60 a nejvzdálenější 100 bodů.
Výsledný výkon byl samozřejmě součtem hodnot úspěšných
hodů. Nejúspěšnějším „házečem“ byl Daniel Dolejška z
VIII.A, kterému se podařilo získat 270 bodů.

12. leden 2011: Návštěva předškoláčků v prvních třídách
Začátkem ledna 2011 nás v prvních třídách navštívili předškoláci z mateřské školky ze
Suchovršic a Libňatova, aby si vyzkoušeli, jak to v takové
škole vypadá a co tu na ně čeká. A tak si pro ně jejich starší
kamarádi a paní učitelky připravili mnoho úkolů. Děti
usedly do laviček ke školákům, prohlédly si knížky a sešity
pro prvňáčky, hledaly po třídě rozmístěná písmenka,
sestavovaly své jméno, počítaly s počítadlem, kreslily různé
tvary, ale také zpívaly, cvičily a tancovaly. Děti byly moc
šikovné a prozradily nám, že se do školy moc těší.

13. leden 2011: Beseda se zástupcem Úřadu práce v Trutnově
Ve čtvrtek 13. ledna 2011 se uskutečnila beseda deváťáků s paní Janou Marešovou z Úřadu
práce v Trutnově. Dvě hodiny s ní diskutovali a o budoucí práci a jejím uplatnění, ale i o
výběru střední školy. Paní Marešová jim také prozradila důležité webové stránky –
http://www.budoucnostprofesi.cz a http://www.mpsv.cz, kde je spousta zajímavých informací.

14. leden 2011: Den otevřených dveří do výuky
Jako již tradičně patřil i tentokrát pátek před dnem otevřených dětí zájemcům, kteří by si
chtěli prohlédnout vyučování tak říkajíc „naživo“. Podívat se na své děti a vnoučata a
povzbudit je při školní práci přišli především rodiče a prarodiče žáčků 1. stupně.

15. leden 2011: Sportovní dopoledne netradičně
Přestože počasí přímo svádělo k lenošení u televize nebo
hraní počítačových her, zdaleka ne všichni tomuto vábení
podlehli. Na šedesát dětí dalo přednost „trochu“ netradičním
disciplínám, ve kterých se v sobotu 15. ledna 2011 soutěžilo
v tělocvičně ZŠ Bří Čapků v Úpici. Už popáté učitelé a
vychovatelky připravily pro děti dopoledne plné soutěží, při
nichž se každý mohl pořádně vydovádět. Skákalo se v
pytlích, prolézalo látkovým
tunelem, srážely se kuželky
nebo na lžíci přenášel pingpongový míček. Rychlost a hbitost si
děti poměřily při slalomu mezi metami, přenášení míčků z
obruče do obruče či skákání s míčem mezi koleny. Všem se
závodilo báječně. Byli totiž řádně povzbuzováni rodiči a
kamarády v roli diváků, a navíc na každého soutěžícího čekala
sladká odměna a pamětní list. Netradiční sportování se líbilo –
takže za rok opět nashledanou!

15. leden 2011: Školička nanečisto
Jaké to je ve škole? Jak se sedí ve školní lavici? Jak se správně hlásit? To
vše si mohlo vyzkoušet na 30 budoucích prvňáčků ve "Školičce
nanečisto", která se již stala tradicí v naší škole v rámci Dne otevřených
dveří. Na lavičkách na děti čekaly barevné fixy, sešit, omalovánka a
samozřejmě i sladkosti. Ve třídě je uvítala paní učitelka a pejsek s
kočičkou, kterým děti společně zazpívaly písničku Kočka leze dírou.
Potom předškoláčci dokázali, že
zvládnou spoustu činností, které ve škole
dělají jejich starší spolužáci v 1. třídě –
vytleskali své jméno, odpovídali na otázky, počítali s
lentilkami, hledali na tabuli písmenko, kterým začíná jejich
jméno. Ukázali, že znají barvičky a podle diktátu
vybarvovali veselého šaška. Nakonec si zapsali za uši svůj
první domácí úkol – omalovánku šaška krásně dovybarvit a
přinést ji k ukázat k zápisu. Snad nezapomenou.

15. leden 2011: Den otevřených dveří
Ukázky
volitelných
předmětů a prezentace
školy v médiích. Na tato
témata byl zaměřen letošní
„Den otevřených dveří“,
který se uskutečnil v
sobotu 15. ledna 2011.
Vzhledem k tomu, že naše
škola nabízí v rámci
školního vzdělávacího programu mnoho různorodých volitelných předmětů, čekal na
návštěvníky opět velmi pestrý program. Ze sportovních aktivit si děvčata mohla zacvičit
aerobik a chlapci vyzkoušet střelbu na branku. Zkusit mluvit do kamery a zároveň se vidět na

velkoplošné obrazovce, to si nechal ujít pouze málokdo. Děti se dokonce prostřednictvím
dramatického koutku mohly stát na chviličku herci a herečkami. Pro „chytré hlavy“ zde
nechyběly kvizy a hlavolamy různých obtížností. A víte, s čím si děvčata hrají nejraději?
Samozřejmě s panenkami. Ani to tady nechybělo, neboť i péči o dítě nabízíme jako volitelný
předmět. Všechna stanoviště byla uzpůsobena návštěvě malých dětí. Ty se také mohly na
vyznačené komunikaci ve třídě vydovádět na plastových motorkách nebo si zajezdit s
autíčkem na ovládání. A pokud toho ještě měly málo, mohly si jít hrát do školní družiny.
Po náročném programu si všichni návštěvníci mohli posedět v pěkném prostředí naší školní
jídelny, kde pro ně bylo připraveno drobné občerstvení. A že má škola spoustu různých aktivit
a stále je schopna nabízet něco nového, to dokumentovaly reportáže Televize JS a Blahovky
TV, které byly v jídelně promítány na velkoplošnou obrazovku.
Přehled jednotlivých stanovišť:
• hrátky s čísly
• aerobic s dívkami ze 4. a 5. ročníku
• prakticky anglicky
• aspoň na chvíli redaktorkou
• kopaná s chlapci z 5. ročníku
• hrací zóna ve školní družině
• divadelní výstup ve školní
knihovně
• práce s interaktivní tabulí
• pravidla silničního provozu
• náš kraj
• rétorika
• péče o dítě
• oranžová učebna
• pokusy v laboratoři
26. leden 2011: Okrskové kolo žáků 2. stupně ve šplhu ve Rtyni v Podkrkonoší
Po delší odmlce pokračoval ve středu 26. ledna 2011 seriál závodů o putovní pohár Grand
Prix okrsku Úpice. Tentokrát se žáci pěti škol sešli v tělocvičně ZŠ a ZUŠ ve Rtyni v
Podkrkonoší, aby změřili své síly ve šplhu na tyči.
Soutěžící byli rozděleni do pěti kategorií dle ročníku narození (1995 až 1999). Zvlášť chlapci
a zvlášť děvčata. Mezi nejmladšími žáky a žákyněmi se našim reprezentantům příliš nevedlo.
Čím starší kategorie, tím však byli pro ostatní školy vyrovnanějším soupeřem. I když se to
zprvu nezdálo, v celkovém součtu časů skončili na skvělém 2. místě. Nutno podotknout, že
třetího, ZŠ Úpice – Lány, porazili o pouhopouhé 2 desetiny.
Přehled individuálních úspěchů:
• Ročník 1998: Vodičková Eliška, 3. místo
Špinler Daniel, 1. místo
• Ročník 1997: Křížová Dominika, 1. místo
Fejfar Jakub, 2. místo
• Ročník 1996: Komárková Lucie, 2. místo
Paťha Tomáš, 2.místo
Čapek Petr, 1. místo
• Ročník 1995: Valentová Nikola, 2. místo
Drejsl Michal, 1. místo

27. leden 2011: Okrskové kolo žáků 1. stupně ve šplhu ve
Rtyni v Podkrkonoší
Ve čtvrtek 27. ledna 2011 vyrazila třicetičlenná reprezentace
do Rtyně v Podkrkonoší. V tělocvičně zdejší základní školy
se konal tradiční závod ve šplhu, tentokrát zaměřený na žáky
1. stupně. Všichni měli chuť závodit a snažili se podat co
nejlepší výkon. Celkem získali 15 diplomů a v hodnocení
škol bezkonkurenčně obsadili 1. místo.
Individuální úspěchy:
• 1. místo: Anita Čapková, Barbora Müllerová, Matyáš Nývlt, Kamila Kuldová, Kamila
Šlechtová, Petr Dufek
• 2. místo: Kristýna Jakubčaninová, Tereza Jareišová, Jaroslav Suchánek
• 3. místo: Michaela Holanová, Dominik Scholz, Veronika Čiháková, Mikoláš Zajac,
Andrea Čudková, Tomáš Reichert
28. leden 2011: 5. ročník turnaje ve stolním fotbálku – ukončení základní části
S koncem pololetí skončila i základní část celoročního turnaje ve stolním fotbálku. Po
odehrání 72 zápasů jsme stanovili výsledná pořadí v obou skupinách. Z celkových 18 dvojic
jich pak 16 nejlepších postoupilo do vyřazovací části, kde se utkají v sériích na dva vítězné
zápasy.
Přihlášení do turnaje:
• Lukáš Hilsch + Filip Ferenc, Aleš Hübner + Patrik Vlček, Martin Kubiček + Ladislav
Záliš, Jakub Fejfar + Sára Gottsteinová, Filip Kunc + Zdeněk Ledvina, Veronika
Hofmanová + Nikola Valentová, Alžběta Kubcová + Martin Nývlt, Karolína Fingrová
+ Kateřina Jursíková, Tomáš Šimek + Pavel Šrejber, Petr Vodák + Jiří Zákravský,
Tomáš Balcar + David Beier, Lukáš Mjartan + Michal Souček, Anna Kociánová +
Jakub Lautsch, Dominik Rychlík + Pavel Ševčík, Michaela Čudková + Tomáš Paťha,
Jan a Ladislav Soukupovi, Tomáš Hrouda + Dominik Švorčík, Martin Dytrych +
Martin Zakouřil Turnaj ve stolním fotbálku po ukončení základní části
31. leden 2011: Hodnocení 1. pololetí školního roku 2010/2011
24. ledna 2011 proběhla pedagogická rada a 31. ledna dostali žáci vše černé na bílém neboli
obdrželi vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2010/2011. Výsledky jsou následující:
PROSPĚCH:
• Průměr známek všech žáků školy se za několik posledních pololetí prakticky
nezměnil. Tentokrát dosáhl hodnoty 1,73.
• Průměr tříd na 1. stupni: 1.A (1,12), 2.A (1,21), 3.A (1,19), 3.B (1,46), 4.A (1,36), 5.A
(1,76), 5.B (1,44).
• Průměr tříd na 2. stupni: 6.A (1,81), 7.A (2,15), 8.A (2,30), 8.B (2,07), 9.A (2,06), 9.B
(2,59).
• Počet žáků s vyznamenáním je 115, což je jeden z nejlepších výsledků v historii školy.
• Počet neprospívajících žáků se mírně zvýšil, a to ze 12 v pololetí školního roku
2009/2010 na současných 15.
CHOVÁNÍ:
• S výsledkem jsme spokojeni. Pedagogická rada odsouhlasila šest zhoršených známek
z chování.
ABSENCE:
• Naši žáci zameškali za 1. pololetí celkem 11 095 vyučovacích hodin, což představuje
42,02 vyuč. hodin na 1 žáka.

NEJLEPŠÍ ŽÁCI ŠKOLY:
• Škola vytváří žebříček nejlepších žáků (k bodům za prospěch se přičte počet
plusových bodů a od tohoto součtu se odečtou přestupkové body). Při rovnosti bodů
rozhodují pomocná kritéria.
nejlepší žáci 1.A:
• Johanka Cachová
• Kristýna Jakubčaninová
• Matyáš Lacko
• Jan Vodák
NEJLEPŠÍ ŽÁCI 1. STUPNĚ:
1. Veronika Davidová (5.B) 35 b.
2. Kamila Kuldová (4.A) 24 b.
3. Barbora Müllerová (4.A) 22 b.
4. Renata Galuščáková (4.A) 20 b.
5. Barbora Hilschová (4.A) 20 b.
6. – 7. Vít Levinský (5.B) 18 b.
Anna Marie Řeháková (3.B) 18 b.
8. – 9. Anna Skřivánková (3.A) 17 b.
Karolína Součková (3.A) 17 b.
10. Jakub Dytrych (5.B) 17 b.
11. – 14. Lenka Hrušková (3.A) 16 b.
Jan Jansa (3.A) 16 b.
Karolína Matysková (2.A) 16 b.
Bára Procházková (3.A) 16 b.
15. Simona Knížová (4.A) 16 b.
16. Jaroslav Suchánek (3.B) 16 b.

NEJLEPŠÍ ŽÁCI 2. STUPNĚ:
1. Eliška Vodičková (6.A) 30 b.
2. Tereza Seidelová (8.A) 30 b.
3. Veronika Hofmanová (9.A) 23 b.
4. Nika Vojnarová (6.A) 22 b.
5. Diana Neureiterová (6.A) 21 b.
6. Ladislav Soukup (9.B) 20 b.
7. Michal Drejsl (9.A) 20 b.
8. – 9. Lucie Pospíšilová (6.A) 18 b.
Michaela Ševcová (9.A) 18 b.
10. Andrea Pátrová (6.A) 17 b.
11. Karolína Kopecká (8.A) 17 b.
12. Kamila Grundová (8.B) 17 b.
13. Pavel Růžička (6.A) 16 b.
14. David Beier (7.A) 15 b.
15. Kateřina Endlichová (8.B) 15 b.
16. Jan Soukup (9.B) 14 b.
17. Jakub Skřivánek (9.A) 12 b.
18. Aneta Staníková (7.A) 12 b.
19. Nikola Valentová (9.A) 12 b.
20. Pavel Šrejber (7.A) 11 b.

ÚNOR

1. únor 2011: Černobílý den
Černá i bílá patří mezi nejoblíbenější barvy. A tak se děti z
Dětského parlamentu rozhodly, že toho využijí, a
uspořádají pro své kamarády tzv. Černobílý den. V úterý
1. února 2011 se tak každý, kdo chtěl, oblékl do oblečení
těchto dvou barev a vyrazil do školy. Ke spatření byli
elegáni v obleku, bílé
paní nebo černokněžníci.
Především děti z I.
stupně si svými převleky
skutečně vyhrály.
Každý, kdo se do akce zapojil, obdržel od poroty, která
obcházela třídy, malou sladkost. Vyhodnotit nejlepší
kolektiv bylo skutečně složité. Nakonec zvítězily dvě třídy –
III.A a IV.A.
2. únor 2011: Soutěž "Hod basketbalovým míčem na koš"
Šestka, to je v basketbalové hantýrce výraz pro trestný hod. A právě v jejich házení proběhla
na naší škole ve středu 2. února 2011 další soutěž, tentokrát
určená pro žáky 5. – 9. ročníku. Každý z účastníků měl deset
pokusů. Páťáci házeli z trochu kratší vzdálenosti, jejich
starší spolužáci pak už klasicky z mety pro šestku.
Z 28 účastníků se nejvíce dařilo Lukáši Malínskému z IX.A,
který trefil pět pokusů. Z děvčat byla se dvěma trefami
nejlepší Eliška Vodičková ze VI.A. Za zmínku stojí také
výkon Mariána Ference z V.B, který proměnil pět svých
hodů.
8. únor 2011: Školní kolo zeměpisné olympiády
Výborné znalosti předvedli nejlepší účastníci školního kola
zeměpisné olympiády. Již tradičně byli žáci rozděleni do tří
kategorií podle ročníků. „Jedničkáři“ v soutěži potvrdili roli
favorita a ve výsledkové listině se umístili na předních
příčkách. Daniel Souček z VIII.B se stal již trojnásobným
vítězem a pouze drobné přehlédnutí ho připravilo o dosažení
maximálního bodového hodnocení. Na loňský skvělý úspěch
(4. místo v kraji) by chtěl určitě navázat Radim Kejzlar ze
VII.A. Vítězstvím ve své kategorii k tomu udělal první krok.
Velkým zeměpisným talentem se zdá být také Pavel Růžička ze VI.A. S přehledem zvítězil v
kategorii 6. tříd a spolu s výše jmenovanými postoupil do okresního kola.
9. únor 2011: Zimní víceboj žáků prvního stupně
Rychlost a šikovnost. To byly dvě hlavní přednosti našich
reprezentantů v Zimním víceboji, který se konal ve středu 9.
února 2011 v tělocvičnách naší školy. 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
ještě navíc přeskok švihadla v časovém limitu jedné minuty.

V hodnocení jednotlivců jsme nakonec získali jedenáct
prvních míst. Nejvíce se dařilo Kristýně Jakubčaninové z
I.A, Jiřímu Pecháčkovi z II. A a Báře Müllerové ze IV.A,
kteří ve své kategorii vyhráli dvě disciplíny. Celkově naše
škola obsadila 1. místo. Poděkování patří všem závodníkům,
kteří se na tomto úspěchu podíleli.
Naši školu reprezentovali:
• 1. třída: Jakubčaninová Kristýna, Kubasová Leona,
Vodák Jan, Benko Daniel
• 2. třída: Mesnerová Eliška, Čiháková Veronika, Pecháček Jiří, Hájková Michaela
• 3. třída: Hrušková Lenka, Nývlt Matyáš, Burýšek Matěj, Luštinec Filip
• 4. třída: Müllerová Barbora, Kuldová Kamila, Malinský Daniel, Kroužel Martin
• 5. třída: Davidová Veronika, Šlechtová Kamila, Levinský Vít, Vocel Matěj
11. únor 2011: Svatý Valentýn
Jelikož na svátek sv. Valentýna letos připadl výlet nejlepších
žáků, oslavili jsme ho s předstihem. Do zvláštní krabice
vyzdobené stylově mnoha srdíčky vhazovali zájemci během
pátečního dopoledne své „valentýnky“ a děvčata z IX.A
Veronika Hofmanová a
Lenka Rejchrtová je pak
doručovala
adresátům.
Naše
valentýnské
doručovatelky se tentokrát
pořádně naběhaly, neboť zásilek bylo více než 70. Nejvíc
jich bylo určeno trochu překvapivě pro VI.A a IV.A, ale ani
osmé třídy a IX.A se nenechaly zahanbit. Z jednotlivců
dostala bezkonkurenčně nejvíce psaníček a dárečků Eliška
Vodičková ze VI.A.

11. únor 2011: První narozeniny školní Blahovka TV
Prvních 12 měsíců života naší školní televize rozhodně nebylo procházkou růžovou zahradou
– bylo potřeba stabilizovat tým spolupracovníků, vyřešit nejeden technický problém, doplnit
potřebné vybavení a především natočit 81 reportáží, které jsou k vidění na našich webových
stránkách www.zsbcupice.cz v sekci „Blahovka TV“.
14. únor 2011: Výlet nejlepších žáků do "země Liliputů"
Gulliverovy cesty. Kdo by neznal tuto satirickou knihu od
Jonathana Swifta, kde hlavní hrdina podniká několik
dobrodružství, z nichž ta nejznámější jsou mezi obry a mezi
liliputy. A právě nové filmové zpracování bylo na svátek sv.
Valentýna cílem jednodenního výletu, který naše škola
připravila pro nejlepší žáky za 1. pololetí. Za tím účelem
jsme vyrazili do multikina Cinestar v Hradci Králové.
Především pro menší děti to byl zajímavý zážitek, neboť
film byl promítán v 3D rozlišení. A když už tradice, tak
samozřejmě nemohla chybět také návštěva rychlého občerstvení v McDonaldu a KFC.

21. únor 2011: Soutěž pro žáky 1. stupně "Čára"
Naše školní soutěž dostala sice stejné pojmenování jako hra
provozovaná již po mnoho dětských generací, organizátoři
však výrazně pozměnili její pravidla. Na linoleu byly
vyznačeny dvě čáry – startovní a cílová. Každý z 53
účastníků dostal pět korunových mincí, se kterými se
postavil na startovní čáru a snažil se je hodit co možná
nejblíže k cílové čáře. Rozhodčí vybrali tři čáře nejbližší a
změřili jejich vzdálenost. Součet těchto vzdáleností stanovil
výsledné pořadí, přičemž nejvýše se umístili ti, jejichž
součet byl nejmenší. Z kategorie žáků 1. ročníku to byl Tomáš Kuťák (22 cm), mezi druháky
kraloval Kryštof Menšík (30,5 cm), nejúspěšnějším třeťákem se stal Jonáš Hetflejš (29,5 cm)
a vůbec nejlepší výkon předvedl v kategorii žáků 4. ročníku Samuel Pumpa (19 cm).
24. únor 2011: V. ročník Mistrovství Úpice v SUDOKU
Čtvrteční odpoledne 24. února 2011 bylo v naší škole vyhrazeno řešitelům sudoku. Celkem 24
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 1. kolo započítáno 20 min. (v případě 2. kola 40 min.).
Mezi žáky 1. stupně zvítězil Vojtěch Kubec z V.A. Nejslaběji zastoupenou kategorii žáků 2.
stupně ovládla Kristýna Balcarová ze VII.A. Dospělé kategorii již počtvrté za sebou kralovala
Anna Martincová. První tři z každé kategorie byli odměněni diplomem a cenou.
Výsledné pořadí 1. kategorie (žáci 1. stupně):
1. Vojtěch Kubec 3 min 44 s
2. Lukáš Čudka 3 min 49 s
3. Michal Černý 5 min 40 s
4. Aneta Hubálovská 6 min 15 s
5. Petr Rychlík 21 min 32 s
6. Aleš Scholz 22 min 30 s
7. Johana Grundová 43 min 47 s
Výsledné pořadí 2. kategorie (žáci 2. stupně):
1. Kristýna Balcarová 14 min 19 s
2. Otakar Bárta 20 min 35 s
3. Anna Martincová 42 min 10 s
4. David Vlček 44 min 47 s
Výsledné pořadí 3. kategorie (mládež a dospělí):
1. Anna Martincová 5 min 54 s
2. Dáša Ramešová 6 min 48 s
3. Josef Rychnovský 6 min 52 s
4. Lukáš Vlček 7 min 30 s
5. Martin Kníže 9 min 15 s
6. Josef Friebel 9 min 27 s
7. Petr Teichman 10 min 37 s
8. Berta Hladíková 12 min 57 s
9. Kateřina Knížová 16 min 57 s
10. Lenka Turková 29 min 04 s
11. Jiří Janoš 32 min 18 s
12. Pavla Bílková 51 min 30 s
13. Jaroslav Mertlík 60 min

25. únor 2011: (Po)Valentýnská diskotéka ve školní jídelně
V pátek 25. února 2011 pořádal Dětský parlament ve školní
jídelně diskotéku, která se setkala s velkým zájmem žáků. V
17.30 se už u vchodu tlačilo téměř padesát dětí z prvního
stupně. DJ Heřman (Jan Jánský, náš loňský absolvent) a DJ
Marfin (Martin Nývlt z IX.A) hráli jeden hit za druhým, a
tak byl parket pořád plný. Komu tancem vyhládlo nebo
vyschlo v krku, mohl se občerstvit v bufetu. Program
zpestřily
nezbytné
soutěže – tentokráte
židličkovaná, tanec s jablíčkem mezi čely a také boj o titul
„Nejlepší tanečník“ a „Nejlepší tanečnice“. Dvě hodiny
utekly jako voda.
V 19.30 vystřídali v jídelně menší děti jejich starší
kamarádi. Sešlo se jich „jen“ šestnáct. Na parketě se nejen
tancovalo, ale k vidění byly i akrobatické prvky. Přesně ve
22.00 zazněla poslední skladba a všichni chtě nechtě
museli domů.
25. únor 2011: Karneval školní družiny
Vodník, víla, černokněžník nebo voják. Tyto všechny
postavy a mnohé další jsme měli možnost spatřit v pátek 25.
února 2011 v tělocvičně naší školy. Konal se zde totiž
tradiční karneval školní
družiny. I přes smutnou
skutečnost, že účast byla
poznamenána
velkou
nemocností, děti se dobře
bavily. Zasoutěžily si v
hadím slalomu nebo s gymnastickými balony, odvážlivci
zazpívali písničku nebo zarecitovali básničku. Závěr patřil
oblíbené diskotéce. Každý účastník navíc obdržel sladkou
odměnu.
25. a 26. únor 2011: Pozorování noční oblohy
V pátek večer 25. února 2011 měli žáci osmých ročníků
možnost zúčastnit se večerního pozorování oblohy na
Hvězdárně v Úpici. Nejprve se od pana Klimeše dozvěděli
zajímavosti o vzniku a historii hvězdárny a že se odborníci
hvězdárny své práci a při sledováních a měřeních zaměřují
na sledování Slunce, zatmění Slunce, zkoumání vlivu
sluneční aktivity na lidský organismus, sledování noční
oblohy a meteorologická
měření.
Některá
pozorování jsou dokonce unikátní.
Předmětem zájmu našich návštěvníků však byla tentokrát
noční obloha. Měli štěstí, protože zimní obloha byla bez
mráčku a tak z kopule dalekohledem pozorovali planetu
Jupiter, otevřenou hvězdokupu a další objekty. Před
budovou hvězdárny se pak žáci pokoušeli zorientovat se na

obloze a vyhledat některá souhvězdí pouze za pomoci vlastního zraku. Poté se mladí
astronomové vrátili z mrazivé noci do tepla školy, připravili si večeři a odebrali se ke spánku
v učebně fyziky a chemie. Druhý den dopoledne posnídali a uklidili a odešli dospat část
propovídané noci do svých domovů.
28. únor 2011: Do muzea za starými kronikami a listinami
V pondělí 28. února 2011 se žáci osmého a devátého ročníku, kteří si pro
letošní školní rok vybrali jako jeden z volitelných předmětů Seminář z
dějepisu, vydali do místního Městského muzea a Galerie Julie Winterové
– Mezerové. Během uplynulých měsíců se ve výuce seznámili s
pomocnými vědami historickými, mj. s paleografií a diplomatikou, a nyní
poznávali staré dokumenty na vlastní oči.
Ředitelka muzea, paní Marcela Strachotová, je nejprve seznámila s historií
a způsoby psaní úpických kronik a do mnoha z nich mohli žáci rovněž
nahlédnout. Obdivovali úhledný rukopis pana Schreibera i mladší kroniky
plné nejen písemných záznamů, ale i fotografií či novinových výstřižků. Značnou pozornost
vzbudila i vysvědčení vzorné studentky Julie Winterové, krásně ilustrovaný a pečetí opatřený
„Lehr-Brief“ neboli výuční list místního barvíře, kniha úmluv sňatečních a knížečka se zápisy
o odvodech na penzi. Poutavý výklad paní ředitelky a atmosféru dýchající ze starých
dokumentů podtrhlo i prostředí výstavního sálu s národopisnou expozicí.

BŘEZEN

1. březen 2011: Přednáška na téma HIV a AIDS
Díky tomu, že se naše škola zapojila do sbírky ke Dni boje
proti AIDS, uskutečnila se beseda na téma HIV a AIDS.
Žáci osmého ročníku, kterým byla přednáška určena, se
dozvěděli spoustu zajímavých a pro život nezbytných
informací.
Pozvaný lektor hovořil o HIV a AIDS z pohledu
historického, ale hlavně současného. Důraz kladl na rizika
infikace a možnosti ochrany. Vše uváděl na konkrétních,
dosti šokujících případech. Žáci velmi pozorně naslouchali a
přednáška měla velmi pozitivní ohlas.
Ohlasy žáků:
• „Přednáška na mě zapůsobila velmi kladně. Odnesl jsem si spoustu užitečných
informací. Teď už vím, co mám dělat, abych se nenakazil virem HIV.“
• „Podle mě byla přednáška velice zajímavá. Rady, které jsem obdržela, určitě v
budoucnu využiju.“
• „Můj dojem je, že prevence proti nakažení je vážně důležitá. Nejdřív jsem si myslel,
že nás ten pán jen tak straší, ale když řekl, že je HIV pozitivní, pochopil jsem, že se
nám vlastně snaží pomoci. Obdivuju ho!“
• „Přednášející byl milý a vtipný, ale v pravou chvíli i vážný. Nestyděl se s námi podělit
o své zážitky. A to se cení.“
• „K takto nemocnému člověku bych se chovala stejně jako ke každému jinému. Už
vím, že se nenakazím podáním ruky. Ale i kdybych to nevěděla, nebála bych se mu tu
ruku podat.“
• „Bylo na něm vidět, že opravdu chce, abychom mu věřili a brali jeho rady vážně.
Když jsem mu pak podávala ruku, nebála jsem se. Naopak, měla jsem takový zvláště
dobrý pocit.“
• „Z té nemoci mám strach. Kdybych ji měla, chtěla bych se s ní umět takto vyrovnat.“
1. březen 2011: Školní kolo Pythagoriády pro žáky 6. a 7.
ročníku
Školní kolo matematické soutěže na počest legendárního
řeckého filosofa, matematika a astronoma pro žáky 6. – 7.
ročníku proběhlo v úterý 1. března 2011. Devíti účastníkům
bylo opět předloženo 15 příkladů, v nichž převažovaly ty na
logické myšlení. Nejúspěšnějším řešitelem se stal Pavel
Šrejber ze VII.A, který také postoupil do okresního kola.
1. březen 2011: Okrskové kolo v basketbalu starších žáků
Našim reprezentantům se první březnový den vydařil.
Chlapci hráli soustředěně, neudělali prakticky žádné chyby a
porazili výběr ZŠ Úpice –
Lány přesvědčivě 8 : 1.
Malé
Svatoňovice
a
gymnázium přehráli 10 : 2,
resp. 8 : 0. V zápasu se
Rtyní se rozhodovalo o
celkovém vítězství. Naši
reprezentanti znervózněli, což se projevilo na hře. Nakonec
ale zápas zvládli, vyhráli jej 4 : 0. Chlapci tak po výborných

výkonech suverénně zvítězili a získali pro naši školu putovní pohár a postup do okresního
kola. Také naše děvčata podala vynikající výkon plný zodpovědnosti, dravosti a odhodlání. Po
třech výhrách a jedné prohře nakonec obsadila výborné 2. místo.
Sestava dívek:
• Kristýna Bejrová, Michaela Čudková, Kristýna Machová, Denisa Nývltová, Lucie
Pazderková, Michaela Ševcová, Nikola Valentová, Monika Vocelová
Sestava chlapců:
• Jakub Fejfar, Lukáš Laštůvka, Lukáš Malínský, Lukáš Mjartan, Martin Nývlt, Daniel
Souček, Jan Soukup, Ladislav Soukup, Jan Vacek, Patrik Vlček
1. březen 2011: Sboreček na vernisáži výstavy
V úterý 1. března 2011 zahájili zpěváčci našeho školního sborečku vernisáž výstavy obrazů a
krajek Ivany Dvořákové. Předvedli zde tři nové jarně laděné písničky, za které sklidili velký
potlesk a opět i odměnu, tentokrát v podobě pohádkových příběhů na DVD a drobných
sladkostí. I přes velkou nemocnost se jich pod taktovkou paní učitelky Radky Řehákové sešlo
24.
2. březen 2011: Sboreček mezi učiteli – důchodci
Ve středu 2. března 2011 zavítali naši zpěváčci do budovy Turistického a informačního centra
mezi bývalé učitele, kde jim svým vystoupením zpestřili posezení k blížícímu se Dni učitelů.
Děti zde zazpívaly 5 písniček a přednesly několik básniček, za svůj výkon sklidily potlesk a
malou sladkou odměnu. Všem děkuji za krásné a příjemné chvíle.
2. březen 2011: Za tajemstvími Vízmburku
Žáci V.A a V.B, kteří v letošním školním roce navštěvují volitelný předmět Region Jestřebí
hory, si v posledních dvou hodinách povídali o hradě Vízmburku. A aby nezůstalo jen u
teorie, vydali se ve středu 2. března 2011 do Městského muzea a Galerie Julie Winterové –
Mezerové v Úpici, kde je uchována část nálezů z archeologických vykopávek prováděných na
Vízmburku.
Paní ředitelka Marcela Strachotová děti nejprve zavedla do místnosti s národopisnou expozicí,
rozesadila je na starodávné truhly a povídala si s nimi o historii hradu a jeho majitelích,
pověstech, životě středověkých lidí a archeologovi PhDr. Antonínu Hejnovi. Naši žáčci se do
debaty živě zapojovali a prokázali nemalé znalosti. Zvědavě si prohlíželi fotografie
dokumentující archeologický výzkum v 70. a 80. letech a obdivovali nadšení tehdejší
mládeže, jež při něm ochotně a zdarma pomáhala. Zlatým hřebem exkurze do muzea byla
jednoznačně návštěva sklepa, který ukrývá část vízmburských nálezů. Děti obdivovaly
především krásně zachovalou gotickou kružbu, největší nadšení však vzbudily kamenné
dělové koule, které si mohly potěžkat. Tajemný sklep se všem moc zamlouval a nikomu
nevadilo, že tam bylo poněkud čerstvo – sotva 5 stupňů.
2. březen 2011: Okrskové kolo v basketbalu mladších žáků
Chlapci šestých a sedmých tříd se v letošním školním roce
poprvé utkali v basketbalu. V prvním utkání se našim
reprezentantům podařilo po boji remizovat s mužstvem
gymnázia 2 : 2. Ve druhém utkání zpřesnili hru a nad
výběrem z Malých Svatoňovic jasně vyhráli 10 : 4. Utkání
se ZŠ Rtyně v Podkrkonoší bylo díky nepřesné střelbě
vyrovnané až do konce. Na úplný závěr se však naši chlapci
dopustili faulu při bránění a z trestných hodů dostali
rozhodující bod. Prohráli tak 2 : 3. V posledním utkání se

žáky ZŠ Úpice – Lány náš výběr znervózněl. Nešla mu souhra ani střelba a soupeři podlehli 1
: 5. Celkové 4. místo chlapce mrzelo. Doufáme, že je to zkušenost, která se promítne do
příprav na další sportovní soutěže.
Sestava chlapců:
• Tomáš Balcar, Petr Kábele, Pavel Růžička, Marek Sedlařík, Daniel Špinler, Pavel
Šrejber, David Vlček, Petr Vlček, Jiří Zákravský, Ladislav Záliš
Také děvčata se letos v rámci našeho okrsku utkala v basketbalu poprvé. V předešlých letech
se vždy sestavovalo družstvo ze žákyň (resp. žáků) 6. až 9.ročníku. Protože však musíme
respektovat podmínky okresních kol, v letošním školním roce došlo ke změně.
Mladší děvčata však nedokázala na úterní úspěch starších kamarádek. Po velmi matném
výkonu, který byl navíc poznamenán množstvím naprosto zbytečných chyb, obsadila poslední
4. místo (družstvo Gymnázia a SOŠ Úpice kvůli malému počtu žákyň nenastoupilo). Dívky se
snažily, to jim upřít nelze, ovšem některé z nich nedokázaly respektovat dobře míněné rady a
poučit se z chyb.
Sestava dívek:
• Monika Billiová, Kristýna Balcarová, Eliška Buryšková, Nicol Kadrmasová, Kateřina
Knížová, Andrea Pátrová, Petra Štefánková, Daniela Viková
2. březen 2011: Školní kolo FUČ v recitaci
Ve středu 2. března 2011 se na 1. stupni v učebně s interaktivní tabulí
sešli všichni ti, kteří si chtěli poměřit síly v recitaci. Účast byla
poznamenaná chřipkovou epidemií, takže soutěžících bylo oproti
loňskému roku pomálu. Soutěž pro nultou kategorii byla dokonce
zrušena.
I přes to jsme byli svědky velmi pěkných výkonů. Většina dětí byla
dobře připravena a za svou snahu odměněna potleskem pozorně
poslouchajícího publika. Porota dokonce zhlédla několik vystoupení
chybějících žáků z videokamery. Do okresního kola postupují Matyáš
Nývlt a Bára Šrůtková. Stejně jako v předcházejících létech se v této soutěži nekonají
okrsková kola. Přímo do okresního kola postupuje nejlepší recitátor v každé kategorii.
2. březen 2011: Páťáci na hvězdárně
Ve středu 2. března 2011 se žáci pátých tříd vydali na
návštěvu hvězdárny. Nejprve si prohlédli dalekohled a
posuvnou kopuli, poté se přesunuli do přednáškového sálu,
kde zhlédli naučný film o sluneční soustavě. Závěrem se jim
dostalo zajímavé přednášky o Slunci.

4. březen 2011: Sbírka na pomoc koním
Stejně jako v minulých letech, tak i v letošním roce jsme se 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 chov a výcvik koní pro ústavy a léčebny
v celé České republice, kde se léčí nejrůznější zdravotní problémy prostřednictvím jízdy na
koni – tzv. hiporehabilitací.
Vlastní sbírka proběhla formou prodeje dětského tetování s motivy koní. Zakoupením těchto
předmětů přispěla řada žáků i učitelů naší školy k nákupu a chovu koní, k budování
výcvikového areálu a posloužili tím dobré věci. A kolik, že jsme nakonec vybrali? Na konto
veřejné sbírky bylo zasláno 580,- Kč. Nezbývá, než všem dobrovolným dárcům upřímně
poděkovat.

12. březen 2011: Další zpívání školního sborečku
V sobotu 12. března 2011 se městský sál nad Tomanem
zaplnil maminkami, babičkami, tetičkami, prostě samými
ženami, aby zde společně oslavily svátek MDŽ. A děti z
našeho sborečku tady opět nechyběly. Zazpívaly a
zarecitovaly, za což sklidily velký potlesk a sladkou
odměnu. A i přes to, že měly jarní prázdniny, sešlo se jich
pod vedením paní učitelky Řehákové 25.

14. březen 2011: Soutěž pro žáky 1. a 2. tříd "Kuželky"
Kuželky, jak jsme se přesvědčili, umí hrát i naši prvňáčci a druháčci. Právě v kuželkách totiž
soutěžili hned první den po jarních prázdninách, tedy v pondělí 14. března 2011, a jejich
zkušenosti byly znát. Na každého z účastníků čekalo devět kuželek, které se měl pokusit
shodit třemi míčky. Toto každý absolvoval dvakrát. Součty shozených kuželek z obou pokusů
pak stanovily výsledné pořadí.
Mezi šestnácti žáky 1. ročníku zvítězil Miroslav Gabčan, kterému se podařilo shodit 16
kuželek. Daleko napínavější situace se zrodila v kategorii žáků 2. ročníku. Ze dvaceti žáků se
podařilo nejvíce, a to 17, shodit hned dvěma žákům. V rozstřelu nakonec porazil Filip Kaplan
Martina Teichmana a stal se vítězem.

14. březen 2011: Den ve středověkém městě
Abychom našim sedmákům zpříjemnili poprázdninový
návrat do školy, připravili jsme pro ně na pondělí 14.
března 2011 „Den ve středověkém městě“.
Oproti minulému roku jsme se více zaměřili na
„praktický“ středověk. Naši žáci se nejprve snažili
napodobit lokátory z dob kolonizace českého
království a vytvářeli návrhy podob měst. Pracovali s
předtištěnými obrázky i vlastní fantazií a výtvarným
umem a hlavně museli přemýšlet nad uspořádáním ulic
a umístěním jednotlivých staveb. Občas se vloudila chybička, kterou bylo třeba rychle opravit
– vždyť jak by se točilo mlýnské vodní kolo, když řeka teče na druhém konci města nebo jak
projít skrze hradební zeď bez městské brány? Dalším úkolem bylo vymyslet název města. Zde
naši lokátoři většinou nezapřeli vlastní ješitnost a města, jejichž plány navrhli, pojmenovávali
většinou po sobě. Pak si děti zahrály na zaznamenavatele dějinných událostí a za pomoci
násadkových per a tuše vytvářely krátké kronikářské záznamy z „dějin“ svých měst.
Přitažlivými tématy byly povětšinou bitvy, návštěvy panovníků, živelní katastrofy a epidemie.
Díky panu Danielu Richterovi z dohalické společnosti Dějeprava se sedmáci následně přenesli
do doby posledních Přemyslovců. Odvážní dobrovolníci se
převlékli za sedláky a rytíře časů mírových i válečných a
žáci vyslechli poutavý výklad o výrobě a podobě tehdejších
oděvů a zbroje. Poté si všichni mohli oděvy i zbraně
důkladně prohlédnout a vyzkoušet. Další lektorka, paní
Martina Poliaková z voletinského Domu pod jasanem, je
seznámila se zpracováváním vlny. Děti si vyzkoušely
rozčesávání vlny, předení a výrobu míčků technikou

mokrého plstění. Za pomoci hry na slepce jsme si ještě
ujasnili, co se prodávalo na středověkých tržištích,
zažonglovali jsme si míčky, zahráli si kostky, popovídali si o
stravě našich předků i menu při svatbě Jana Lucemburského
s Eliškou Přemyslovnou a s údivem konstatovali, že den
utekl jako voda.

16. a 17. březen 2011: Naši recitátoři se v okresním kole neztratili
Ve středu 16. března 2011 se v Trutnově konalo okresní kolo v recitaci pro 1. a 2. kategorii.
Už počtvrté za sebou v něm byli naši žáci velice úspěšní. Velkou radost nám udělal Matyáš
Nývlt ze III.B, který postoupil do krajského kola v Hradci Králové s veselou prózou Jiřího
Holuba Kolik váží Matylda. Čestné uznání obdržela za svůj výkon Bára Šrůtková z V.A.
Porotu zaujala přednesem básně Jiřího Havla Co si dlouhé roky povídají řeky.
Další den recitační přehlídka pokračovala 3. a 4. kategorií. Zde nás úspěšně reprezentovala
Tereza Seidelová z VIII.A úryvkem z prózy Radka Johna Memento. Za svou interpretaci si
odvezla Čestné uznání poroty. Všem našim soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci naší
školy.

18. březen 2011: Soutěž "Jistá ruka" pro žáky 3. až 5. tříd
Máte pevnou ruku, která se vám vůbec neklepe? Mnozí si to myslí, ale
skutečnost je jiná. Toto ověření podstoupili žáci 3. až 5. ročníku, kteří se
zúčastnili zbrusu nové soutěže „Jistá ruka“. Úkolem každého z nich bylo
projet bez dotyku kovovým očkem kolem drátu po připravené dráze.
Jakýkoliv dotyk zahlásilo pípnutí a rozsvícení žárovičky. A nebyla by to
pravá soutěž, kdyby se neměřil i čas. K tomu výslednému bylo za každé
pípnutí připočteno pět sekund. Všichni příchozí (a bylo jich 40) měli dva
pokusy, přičemž se do výsledné tabulky zapsal ten rychlejší z nich.
Těžko překonatelný rekord stanovili Anna Marie Řeháková ze III.B a
Tomáš Reichert z V.B. Oběma se podařilo překonat dráhu za neuvěřitelných 31 s.

17. březen 2011: Okresní kolo v basketbalu
Ve čtvrtek 17. března chlapci z 8. a 9. ročníku vyrazili do
Trutnova na okresní kolo v basketbalu. Na turnaj se
dostavilo pouze pět z osmi přihlášených mužstev.
V prvním zápasu narazili na domácí tým, tedy ZŠ V
Domcích Trutnov. Naši reprezentanti začali ve velkém stylu
a zvítězili přesvědčivě 13 : 5. Ve druhém zápasu se střetli se
ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem. Tento tým
neměl na turnaji konkurenci a uštědřil našemu týmu porážku
23 : 1. Z této drtivé porážky se hoši nevzpamatovali ani ve
třetím zápasu a ZŠ Podharť Dvůr Králové podlehli 6 : 18. Nutno dodat, že to bylo také
částečně způsobeno několika zraněními v našem mužstvu. Rozhodčí totiž připustili neobvykle
tvrdou hru, vždy spravedlivě na obou stranách. Proti ZŠ Mládežnická Trutnov nastoupila naše
reprezentace s velkým odhodláním a zvítězili 6 : 4. Přes veškerou snahu obsadil náš výběr
čtvrté místo. O pořadí na 2. – 4. místě totiž rozhodla malá tabulka (tři mužstva měla stejný

počet bodů a naše, bohužel, nejhorší skóre). Nastřílet o čtyři koše víc, přivezlo by stříbrné
medaile.
Sestava chlapců:
• Jakub Fejfar, Lukáš Malínský, Lukáš Mjartan, Martin Nývlt, Dominik Rychlík, Daniel
Souček, Jan Soukup, Ladislav Soukup, Jan Vacek, Patrik Vlček
Tabulka okresního kola starších žáků:
SCH
PO
ML
BČ
VD
Body
Skóre
Pořadí
SCH
26: 5
16 : 9 23: 1
32 : 2 8
97 : 27
1.
PO
15 : 26
4 : 10 18:6
18: 0 4
55 : 52
2.
ML
9 : 16
10: 4
4:6
20 : 7 4
43 : 33
3.
BČ
1 : 23
6: 18
6:4
13 : 5 4
26 : 50
4.
VD
2 : 32
10:18
7 : 20 5 : 13
0
24 : 83
5.
SCH
PO
ML
BČ
VD

=
=
=
=
=

ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem
ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem
ZŠ Mládežnická Trutnov
ZŠ Bratří Čapků Úpice
ZŠ V Domcích Trutnov

22. březen 2011: Radim Kejzlar obhájil prvenství v okresním kole zeměpisné olympiády
Vynikajícího úspěchu dosáhl v okresním kole Zeměpisné olympiády Radim Kejzlar ze VII.A.
Podařilo se mu obhájit loňské prvenství a postoupil do krajského kola. Vůbec špatně si
nevedli ani další naši reprezentanti. Daniel Souček (VIII.B) obsadil 11. místo a v nejmladší
kategorii se Pavel Růžička (VI.A) umístil na pěkném 7. místě.

22. březen 2011: Soutěž "Jistá ruka" pro žáky 6. až 9. tříd
V úterý 22. března 2011 vstoupila soutěž „Jistá ruka“ na 2.
stupeň. I tady o ni byl poměrně velký zájem. Souboj s
dráhou ve tvaru pokrouceného drátu si totiž přišlo vyzkoušet
23 „druhostupňáků“. Kategorii žáků 6. ročníku ovládl Lukáš
Aman. Mezi sedmáky se nejvíce dařilo Jiřímu Zákravskému.
Vítěz kategorie žáků 8. až 9. ročníku, Martin Kubiček z
VIII.A, navíc dokonce pokořil školní rekord, když
předepsanou trasu zvládl za neuvěřitelných 28 sekund.

22. březen 2011: Okrskové kolo ve vybíjené smíšených družstev 2. a 3. tříd
Družstvo našich chlapců a dívek nastoupilo k turnaji s
velkou bojovností. S radostí jsme sledovali úspěchy ve
všech zápasech. Bez problémů porazili žáky z Malých
Svatoňovic a ze Rtyně v Podkrkonoší. Zápas se žáky ze ZŠ
Úpice Lány byl velmi vyrovnaný. V závěru měli více štěstí
reprezentanti ZŠ Lány. Naši reprezentanti obsadili krásné
druhé místo. K našemu smíšenému družstvu tak letí slova
uznání za předvedené výkony.
Reprezentovali nás:
• Karolína Součková, Nikola Beirová, Lenka Hrušková, Julie Térová, Eva Krouželová,
Jonáš Hetflejš, Jan Jansa, Dominik Endlich, Ondřej Toman, Matyáš Nývlt, Lukáš
Kejzlar, Karolína Matysková

23. březen 2011: Úspěch v okresním kole soutěže mladých zpěváků
Okresní kolo pěvecké soutěže se konalo ve středu 23. března 2011 v Trutnově a vynikající
výkon předvedla Kamila Kostovská z V.B, která ve své kategorii obsadila velmi pěkné 3.
místo. Patří jí velké poděkování za skvělou reprezentaci naší školy. Naši školu reprezentovaly
ještě Nikola Winklerová a Anna Skřivánková, které se však výsledkově neprosadily. I tak jim
samozřejmě patří poděkování.

24. březen 2011: Okrskové kolo ve vybíjené chlapců a dívek 4. a 5. tříd
Okrskové turnaje ve vybíjené mají v naší tělocvičně
dlouholetou tradici. Ve čtvrtek 24. března 2011 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. Určitě jim k tomu pomohlo
bouřlivé povzbuzování od spolužáků. Obě družstva
zaslouženě zvítězila a postoupila do okresního kola. Všem
našim hráčům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Družstvo chlapců:
• Tomáš Reichert, Petr Rychlík, Vojtěch Kubec, Mikoláš Zajac, Jaroslav Suchánek, Vít
Levinský, Tadeáš Haase, Jakub Dytrych, Jakub Kábele, Ladislav Nyklíček, David
Nývlt, Marian Ferenc
Družstvo dívek:
• Veronika Davidová, Kamila Šlechtová, Eva Ferencová, Tereza Jareišová, Šárka
Winklerová, Simona Knížová, Renata Galuščáková, Eliška Žlůvová, Barbora
Müllerová, Kamila Gottsteinová, Andrea Čudková, Anna Šimková

26. březen 2011: XXI. ročník Úpické laťky
Přelom března a dubna je tradiční termín konání Úpické
laťky. Do tělocvičny Základní školy Bratří Čapků se v
sobotu 26. března 2011 sjelo 65 účastníků. Již XXI.
ročník tohoto populárního skokanského klání nabídl v
některých kategoriích skvělé výkony. Padl dokonce i
rekord mítinku. Postarala se o něj v kategorii mladších
žákyň Lada Pejchalová z Gymnázia Trutnov. Svým
výkonem 145 cm by dokonce o 10 cm překonala
nejlepší chlapce v této
kategorii. Po loňském půstu doskákali na stupně vítězů i naši
žáci. Nicol Kadrmasová ze VII.A se umístila na 2. místě v
kategorii mladších žákyň a medaili ze stejného kovu přebral
ve stejné kategorii chlapců Tomáš Balcar také ze VII.A.
Tomu dokonce prvenství uniklo o pověstný fous. Oba
předvedli vynikající výkon, ale obrovská snaha byla znát i
na ostatních našich reprezentantech.

30. březen 2011: Okresní kolo fyzikální olympiády
Ve středu 30. března 2011 se ve Dvoře Králové nad
Labem konalo okresní kolo Fyzikální olympiády.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Za žáky osmého ročníku
se na pěkném čtvrtém místě umístil Daniel Dolejška z
VIII.A, za žáky devátého ročníku se na osmém místě
umístila Michaela Ševcová z IX.A. Děkujeme za snahu.

31. březen 2011: Čtvrťáci a pátáci besedovali o chování v silničním provozu
Dne 31. března 2011 zavítala mezi žáky 5. tříd paní Lucie Nedvídková ze Dvora Králové nad
Labem a přednášela jim o dopravě. Nejprve dětem
vysvětlila, co by měl dodržovat chodec, poté chování na
silnici a dodržování dopravních předpisů. Dalšími tématy
byly ještě jízdní kolo a jeho povinná výbava, zásady chování
cyklisty na silnici, dopravní značky a křižovatky. Na závěr si
všichni ještě popovídali o svých zkušenostech s účastí v
dopravním provozu. Dětem se beseda velmi líbila a věřme,
že nově nabyté vědomosti uplatní v praxi a vyvarují se
zbytečných chyb a nebezpečných situací.

DUBEN

5. duben 2011: Okrskové kolo ve vybíjené 6. tříd
Chlapci: Úterý 5. dubna 2011 se stalo dnem soubojů ve vybíjené šestých tříd úpického
okrsku. Dopoledne se střetla družstva chlapců. Prvním zápasem našich hochů se stal duel se
ZŠ Rtyně v Podkrkonoší, ve kterém zvítězili celkem hladce 10:4. Ve druhém utkání byla
jejich soupeřem ZŠ Malé Svatoňovice, již porazili 14:4. Ve třetím utkání po opravdu
výborném výkonu přehráli družstvo ZŠ Úpice – Lány 20:8. V posledním klání náš tým vršil
chyby a nakonec prohrál s celkovým vítězem celého turnaje, družstvem úpického gymnázia,
12:16 a obsadil konečné druhé místo.
Děvčata: V úterý odpoledne bojovaly o další body do Grand
Prix ve vybíjené i žákyně 6. ročníku. Do každého zápasu
nastupovaly opět s handicapem dvou vybitých hráček, neboť
dvě žákyně onemocněly, jedna nemohla nastoupit kvůli
nevyhovujícímu datu narození a jedna žákyně opět
připomněla trend poslední doby – omlouvat se v den turnaje.
Výkon našich reprezentantek nebyl špatný, především je
třeba vyzdvihnout výkony Elišky Vodičkové a Kateřiny
Knížové, i přes to však naše děvčata skončila na posledním
čtvrtém místě.

7. duben 2011: Pořad "Normální je nekouřit" v
trutnovském UFFU
Ve čtvrtek 7. dubna 2011 navštívili žáci 5. tříd pořad
„Normální je nekouřit“. Děti nejvíce zaujaly postavičky
Vajgl a Tydýt, které jim ukázaly, jak dopadnou, propadnouli nikotinové závislosti. Nezbývá než doufat, že se tak
nestane.

7. duben 2011: Okrskové kolo v piškvorkách
Ve čtvrtek 7. dubna 2011 se žáci z I.stupně sešli na ZŠ Úpice Lány, aby změřili své síly v
nestárnoucí hře – v piškvorkách. Největšího úspěchu dosáhla čtveřice z V. A ve složení Petr
Rychlík, Vojtěch Kubec, Jan Jareiš, Tereza Jareišová, která svoji kategorii ovládla. Jan Jareiš
navíc skončil mezi jednotlivci na výborném 2. místě. Stejné umístění patří naší škole v
celkovém hodnocení turnaje.
Naši školu reprezentovali:
• Kategorie 1. – 3. tříd: Černý Michal, Endlich Dominik, Jansa Jan, Nývlt Matyáš
• Kategorie 4. tříd: Komůrková Veronika, Galuščáková Renata, Knížová Simona,
Kroužel Martin
• Kategorie 5. tříd: Rychlík Petr, Kubec Vojtěch, Jareiš Jan, Jareišová Tereza
8. duben 2011: Výstava školní družiny
ve výloze firmy POKR Markoušovice
Děti ve školní družině neustále něco
tvoří, vyrábějí. Aby se svými výtvory
pochlubily,
uspořádaly
paní
vychovatelky výstavu
ve výloze
prodejny POKR Markoušovice. Dětské
výtvory zde byly k vidění po celý měsíc
duben.

8. a 9. duben 2011: Zdravotnická víkendovka
Od začátku 2. pololetí na naší škole fungoval zdravotnický
kroužek, jehož vyvrcholením je účast pětičlenných družstev
na soutěži s názvem „Zdravotnický víceboj“. Ten se sice
konal až na konci dubna, ale čas plyne jako voda, a tak se
paní učitelka Paulusová po dohodě s dětmi rozhodla
zorganizovat víkendovku, která byla komplexní přípravou
na tuto soutěž.
Účastníci (celkem 12) si tak vyzkoušeli různé druhy
obvazové techniky, ošetřování zranění ve skupinách,
nepřímou masáž srdce, dýchání do „anduly“, ale také
poznávali léčivé rostliny, překonávali překážkovou dráhu,
házeli na cíl nebo odpovídali na otázky s dopravní
tematikou.
Bylo připraveno samozřejmě i jídlo. V pátek večer se děti
mohly zakousnout do obloženého chleba, v sobotu si
pochutnat na čerstvých rohlících nebo lahodné buchtě, k
obědu se pak servírovala slepičí polévka a zapečené
těstoviny. Nechyběly ani sladkosti jako odměna za
jednotlivě splněné úkoly.
Několik ohlasů z úst účastníků:
• „ Na zdravotnické víkendovce se mi moc líbilo. Nejvíce asi ošetřování a soutěže
venku.“ (Michaela Müllerová)
• „ Víkendovka byla krásná, spousta nádherných her a akcí. Jídlo bylo velmi chutné, ani
chvíli jsem neměl hlad.“ (Otakar Bárta)
• „Víkendovka se mi moc líbila. Bavilo mě dělat figurínu. Byly tam soutěže a nenudila
jsem se tam.“ (Andrea Pátrová)
• „Strašně se mi líbily všechny soutěže. Krásně se mi spalo. Také se mi líbilo, jak jsme
večer chodili a hledali otázky.“ (Lucie Pospíšilová)
11. a 14. duben 2011: Pedagogická rada a rodičovské schůzky
V pondělí 11. dubna 2011 se ve sborovně II. stupně sešla pedagogická rada, aby zhodnotila
průběh třetího čtvrtletí školního roku. Ve čtvrtek potom následovaly rodičovské schůzky, kde
se o prospěchu a chování svých potomků i dění ve škole a jednotlivých třídách dostalo
zákonným zástupcům našich žáků.
12. duben 2011: Blahovecké hry
Opět po roce, v úterý 12. dubna 2011, se žáci 1. stupně sešli
ve velké tělocvičně na tradičních Blahoveckých hrách. Tyto
hry jsou v podstatě završením celoročního tréninku čtyř
disciplín – šplhu, hodu plným míčem, člunkového běhu a
skoku z místa. Každou
třídu v nich reprezentuje
čtyřčlenné
družstvo
nejzdatnějších chlapců a
dívek a to soutěží se svými
spolužáky z paralelní třídy. Všichni soutěžící byli bouřlivě
povzbuzováni svými kamarády v roli diváků, takže není
divu, že mnoho závodníků si zlepšilo osobní rekord.
Bára Müllerová ze IV.A letos opět potvrdila své sportovní

kvality, když překonala o tři body rekord Kristýny Šulitkové z roku 2004 a dosáhla své
kategorii 65 bodů. Velkou pochvalu zaslouží i Kristýnka Jakubčaninová z I.A, které chyběl k
vyrovnání rekordu pouhý jediný bod. Doufejme, že z ní naší škole vyroste další výborná
atletická reprezentantka. Na závěr byli nejzdatnější závodníci odměněni diplomy a
čokoládovými medailemi, ostatní účastníci si mohli pochutnat na sladkých dobrůtkách.
12. duben 2011: Naši reprezentanti na okresních kolech soutěží v matematice
Školní kolo matematické olympiády je velmi těžké a pro žáky přímo odrazující. Okresního
kola se tak zpravidla účastní pouze žáci gymnázií, velkých škol ze Dvora Králové nad Labem
a co je potěšující, tak i z obou úpických základních škol. Na naší škole se stali v tomto
školním roce úspěšnými řešiteli Pavel Růžička ze VI.A a Pavel Šrejber ze VII.A. Pavel
Růžička obsadil pěkné 9. místo z 23 soutěžících, Pavlu Šrejberovi patří 15. místo z 25
soutěžících.
Ještě před okresním kolem Matematické olympiády proběhlo měření sil v Pythagoriádě. V
okresním kole této soutěže zastupoval naši školu Pavel Šrejber, který se prezentoval slušným
výkonem. Patří mu totiž 12. místo z 29 soutěžících.
14. duben 2011: Řekni drogám ne!
Ve čtvrtek 14. dubna 2011 zavítali žáci našeho 4. až 9. ročníku do Divadla A. Jiráska, kde pro
ně byl připraven preventivní program „Řekni drogám ne!“. Žáci nejprve shlédli poutavý film
o problematice alkoholu, kouření, drog a gamblerství. Poté měli možnost diskutovat se
zakladatelem střediska Drop In pro prevenci a léčbu drogových závislostí PhDr. Ivanem
Doudou. Celý program zpestřil známý zpěvák Ivan Hlas.
14. duben 2011: Beseda žáků VII.A s pracovnicí OSPOD Trutnov na téma „Právo a
pořádek“
Orgán sociálně-právní ochrany dětí je odbor péče o děti a mládež příslušného pověřeného
městského úřadu. Tento orgán má mimo jiné zastupovat zájmy dítěte v řízeních, v nichž se
rozhoduje o nezletilých dětech (např. komu bude dítě svěřeno do výchovy, jaké bude výživné,
jak bude upraven styk rodičů s dětmi). A právě s pracovníky OSPODu v Trutnově ve čtvrtek
14. dubna 2011 besedovali žáci sedmého ročníku naší školy. Velmi bedlivě poslouchali a
kladli zajímavé otázky týkající se práv a povinností dítěte, trestní odpovědnosti atd.
15. duben 2011: Okresní kolo ve vybíjené 4. a 5. tříd
V pátek 15. dubna 2011
odjela družstva chlapců a
dívek na okresní kolo ve
vybíjené, které se konalo
na ZŠ R. Frimla v
Trutnově.
Naši
reprezentanti se snažili ze
všech sil. V konečném
součtu obsadily dívky
krásné třetí místo ze čtyř družstev a mohly se radovat z poháru. Chlapci vybojovali čtvrté
místo ze sedmi družstev, což můžeme považovat za velmi pěkný výsledek. Obě družstva ještě
obdržela diplomy a sladké odměny.
Školu reprezentovali:
• Dívky: Knížová Simona, Galuščáková Renata, Žlůvová Eliška, Mullerová Barbora,
Gottsteinová Kamila, Davidová Veronika, Šlechtová Kamila, Winklerová Šárka,
Ferencová Eva, Čudková Andrea, Šimková Anna.

•

Chlapci: Zajac Mikoláš, Suchánek Jaroslav, Reichert Tomáš, Rychlík Petr, Levinský
Vít, Haase Tadeáš, Dytrych Jakub, Kábele Jakub, Ferenc Marian, Nyklíček Ladislav,
Kubec Vojtěch, Kroužel Martin.

18. duben 2011: Neúspěchy v přehazované
V pondělí 18. dubna 2011se konalo v naší tělocvičně okrskové kolo v přehazované.
Dopoledne patřilo chlapcům. Musíme jim přiznat velkou snahu o co nejlepší výsledek, ale
svojí zbrklostí a nepromyšleností akcí se připravili o daleko lepší umístění než je konečné 3.
místo.
Naše sestava:
• Lukáš Aman, David Beier, Petr Kábele, Martin Lacko, Pavel Růžička, Pavel Šrejber,
David Vlček, Petr Vlček, Jiří Zákravský, Ladislav Záliš
Pomalu se stává nemilou tradicí, že v meziškolních kláních v rámci poháru Grand Prix
obsazujeme v kategorii mladších žákyň zadní příčky. Výjimkou bohužel nebylo ani okrskové
kolo v přehazované. I přes veškerou snahu se děvčata nedokázala vyvarovat zbytečných chyb
a obsadila opět poslední, páté místo.
Naše sestava:
• Kristýna Balcarová, Monika Billiová, Eliška Buryšková, Nicol Kadrmasová, Kateřina
Knížová, Petra Štefánková, Daniela Viková, Eliška Vodičková

18. duben 2011: Celoškolní projekt "Voda"
Projekt „VODA“ je jeden ze dvou
celoškolních projektů, které na naší škole
organizujeme v průběhu školního roku.
Témata projektu v jednotlivých ročnících
jsou pevně stanovena. Cílem rozhodně
není pouhé rozšíření teoretických
znalostí o této drahocenné tekutině, ale
například i vyhledání a zpracování
informací,
či
získání
různých
praktických dovedností. Projekt probíhá nejen ve škole, ale některé ročníky se pohybují i v
„terénu“. Nechybí návštěva čističky odpadních vod, fermentační stanice nebo Městského
muzea v Úpici, kde se žáci seznámí s největšími povodněmi v historii našeho města. Zajímavé
výsledky přináší také anketa žáků na téma „Jak šetřím a plýtvám vodou“. V průběhu dne tak
žáci obdrží různou formou například odpovědi na otázky typu kolik vody proteče za noc při
kapajícím kohoutku, jak vznikají atmosférické srážky, jestli
se dá z mořské vody vyrobit pitná voda, či proč na naší
planetě ubývá celkový objem ledovců.
Výstupem projektu v 9. ročníku byla prezentace referátů se
zaměřením na ekologické katastrofy. Žáci si vybírali z pěti
různých témat („Vysychání Aralského jezera“, „Havárie
ropných tankerů“, „Vodní dílo Tři soutěsky v Číně“,
„Havárie jaderné elektrárny ve Fukušimě“, „Ničivá vlna
tsunami v Japonsku“) a při zpracování využívali internet.

Celoškolní projekt "Voda" – Exkurze 3. tříd v čistírně odpadních vod
„Dnes jsme byli na výletě. Nejdřív jsme šli ze školy do čističky. Trochu
to tam smrdělo a ty splašky – fuj. Ale nakonec to tam bylo docela fajn.
Pak jsme se šli najíst a vyvětrat na louku. Bylo to super.“ Takto Lenka
shrnula Hrušková exkurzi III.A a III.B do Čistírny odpadních vod Úpice,
která se uskutečnila projektu „Voda“. Areálem děti velmi ochotně provedl
pan Středa. Ukázal jim, kudy veškerá odpadní voda z Úpice musí projít
před tím, než se čistá vypustí zpátky do řeky Úpy – viděly česle, lapač
písku i nádrže s mikroorganismy, kde dochází k biologickému čištění.
Když děti na vlastní oči viděly a na vlastní nosy také cítily, co prochází
nádržemi, byly rády, že nic takového neteče řekou Úpou.
Celoškolní projekt "Voda" v 7. ročníku – Historie povodní
Jako již tradičně jsme se v souvislosti se Dnem Země věnovali tématu „Voda“. Část VII.A se
zaměřila na povodně v historii města Úpice. Nejprve si žáci povídali o povodních a záplavách
obecně, poté pracovali s publikacemi „Deset století úpické historie“ a „Úpicko tenkrát a
dnes“, ve kterých vyhledávali, kdy naše město postihla velká voda, a prohlíželi si staré
fotografie. Následující hodinu pracovali s kopiemi z dobových kronik, přičemž nejzajímavější
shledali pasáž popisující katastrofu z roku 1897. Jelikož účastníků této části projektu letos
bylo méně, vydali se do muzea, kde je paní ředitelka usadila do národopisné expozice a
seznámila je s popisem povodní v kronikách města. Ohlas vzbudily záznamy z roku 2002
doplněné mnoha fotografiemi a zejména velká divadelní opona s vyobrazením místního
ostrova. Všichni svorně litovali, že nebyl obnoven. A pak už jen zbývalo připravit závěrečnou
prezentaci a seznámit spolužáky s výsledky celodenního bádání.

19. duben 2011: Význam Velikonoc
Jelikož se Velikonoce v posledních desetiletích staly
především svátky barevných vajíček a koledy, zavítal mezi
žáky V.B pan Michal Hrdlička, pracovníka Diecéze Hradec
Králové, aby jim osvětlil původ a tradici těchto svátků.
Nejdříve děti rozdělil do skupin, v nichž vymýšlely, které
věci souvisí s Velikonocemi. Potom se dozvěděly příběh o
Ježíši Kristovi, pracovaly s interaktivní tabulí a besedovaly o
velikonočních zvycích.
19. duben 2011: 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.
Takto tento den prožily jednotlivé třídy:
Žáci prvních až čtvrtých tříd vyrazili do
přírody. Jejich cílem bylo vyčistit
nejbližší okolí školy od odpadků. Prvňáci
s druháky se vydali směrem ke
Svobodnému, třeťáci čistili les směrem k Velbabě.
Děti z V.A zvolily jako tradičně trasu na Kvíčalu a vykácený
pahorek nad suchovršickou vlakovou zastávkou. Cestou byl
čas nejen na sbírání odpadků, ale i povídání si, různé hrátky,

opékání špekáčků a hlavně na pozorování krásné probouzející se prosluněné a voňavé přírody,
či poznávání rostlin. (Jaké bylo překvapení paní učitelky, když nikdo nepoznal obyčejný
devětsil.)
Žáci VI.A uklízeli komunikaci v prostorách safari
královéhradecké ZOO a pracovali jako draci. Již před
jedenáctou hodinou jsme měli vše hotovo. Následoval
rozchod po ZOO s individuálním programem. Návštěvu
ZOO si užil i Honza Písařík, který na ni měl pod dohledem
obou rodičů celý den.
Téměř v plném počtu (pouze jeden chybějící) a dostatečně
vybaveni (rukavice, plastové pytle), vyrazili žáci VII.A do
terénu na sběr odpadků. Pečlivě prolezli každý kout sídliště
Veselka a po „vrchařském“ výstupu na Kvíčalu, pokračovali až do areálu Dlouhé Záhony. To
bylo ideální místo na krátký odpočinek. Po nezbytném občerstvení se vydali podle řeky až k
novému mostu směrem na Radeč. Místní kontejnery na tříděný odpad zatížili několika pytli
papírových a plastových odpadků. I když letošní „úlovek“ nebyl tak velký jako loni, myslíme
si, že všem patří poděkování a zmrzlina na náměstí nám byla zaslouženou odměnou.
Žáci VIII.B společně s pracovníkem KRNAPU panem Mgr. Mrštěkem uklízeli v
Krkonošském národním parku v lokalitě Horní Albeřice nepořádek po turistech, který
„vykvetl“ pod tajícím sněhem. Cestou k Lysečinské boudě nasbírali sedm velkých igelitových
pytlů plechovek, plastů, střepů a dalšího odpadu. Počasí bylo nádherné a tak využili možnost
procházky Dlouhým hřebenem do Horního Maršova. V průběhu cesty se dozvěděli i mnoho
zajímavého o fauně a floře Krkonošského národního parku. Na závěr náš průvodce rozdal
dětem samolepky se znakem Krnapu, všem poděkoval a vyjádřil velkou spokojenost s
odvedenou prací.
V rámci Dne Země vyrazily třídy IX.A, IX.B a VIII.A do Vrchlabí, kde navštívily
Krkonošské muzeum sídlící v budově bývalého augustiniánského kláštera. Uspořádání
exkurze nemělo jen naučné a poznávací cíle, ale bylo zároveň i malou odměnou za dlouholetý
vzorný sběr odpadků, jimiž naši žáci vyplňovali Dny Země v předchozích letech školní
docházky. V muzeu zhlédli dvě expozice – audiovizuální „Kámen a život“, jež vysvětluje
hlavní děje v krkonošské přírodě, poučuje o geologickém vývoji a složení Krkonoš, o vlivu
horského klimatu na živou přírodu a ukazuje krkonošské ekosystémy i živou přírodu (např.
model horského potoka s tekoucí vodou, který je oživen rostlinami, rybami a ptáky), a v
křížové chodbě umístěnou „Člověk a hory“, která sleduje nejzávažnější složky působení
člověka na horskou přírodu od počátku doby historické až do 30. a 40. let 20. století (např.
rozvoj hutnictví, sklářství, budního a lesního hospodářství, vědeckého poznání a turistiky).
Příjemným bonusem pak byla aktuální výstava k 80. narozeninám fotografa Jiřího Havla. Po
odchodu z muzea dostali naši žáci rozchod, který využili k prohlídce centra města a
zámeckého parku i k nezbytnému občerstvení. Nikdo se neztratil, všichni včas dorazili k
autobusu a zpáteční cesta byla veselým završením příjemného dne korunovaného nádherným
počasím.
19. duben 2011: Velikonoční tvořeníčko – dílna pro rodiče s dětmi
Opět po roce paní učitelky a vychovatelky z 1. stupně připravily pro děti a jejich rodiče
odpoledne plné zábavného velikonočního tvoření. V úterý 19. dubna 2011 v 16 hodin se ve
školní jídelně sešlo na devadesát dětí, aby si zpříjemnilo poslední den před velikonočními
prázdninami. Sluníčko lákalo ven, ale u nás se tvořilo a tvořilo.
Na zájemce o ruční práce čekalo hned několik stanovišť – mohli si vytvořit velikonoční
zápichy, holubičku, zaječí kornoutek, tulivajíčka aneb tulipány z vajíček, ozdobit si perníčky
a odnést si je ve vlastnoručně vyrobeném košíčku z papíru.

Dětem se pracovalo tak dobře, že se jim ani nechtělo odcházet, práci jsme museli ukončit pro
nedostatek dalšího materiálu. Příjemným odpolednem jsme konečně přivolali dlouho
očekávané jaro!
27. duben 2011: Zdravotnický víceboj
Ve středu 27. dubna 2011 si již po jedenácté vyzkoušeli své
znalosti zdravotníci z regionu Jestřebích hor. K úspěchu
vedlo nejen zdárné absolvování čistě zdravotnických úkolů
(ošetření bezvědomí, tepenného krvácení, popáleniny apod.),
ale také hod na cíl,
poznávání léčivých bylin,
znalost
transportu,
dopravní tematiky nebo
historie
Českého
červeného kříže.
Za naši školu se soutěže zúčastnily dvě hlídky – jedna v
mladší kategorii, jedna ve starší. Obě družstva nakonec
obsadila ve svých kategoriích shodně sedmá místa.

29. duben 2011: Výtvarná soutěž Pořiď si Prittele
Naše škola se letos zapojila do soutěže s lepidly Pritt "Pořiď si Prittele". Ta spočívala ve
vytvoření papírové postavy zvířete. Soutěže se zúčastnily dva týmy - žáci III.A (pod vedením
paní učitelky Veroniky Prouzové) a žáci V.A (pod vedením paní učitelky Daniely Mikešové).
Oba týmy se do práce pustily s nadšením a celý duben žily vytvářením papírového tvora.
Výběr zvířátka byl ponechán na každém ze soutěžních týmů. V V.A teď mají dinosaura, ve
III.A zase obrovskou želvu. Jak páťáci dinosaura tvořili? Nejprve z pletiva vyrobili drátěnou
kostru. Potom celou kostru obalili novinami, lepili a lepili, až celou drátěnou kostru oblepili.
Nakonec přilepili bodliny z kartonu a celého dinosaura nabarvili temperami a sprejem.
Rozměry dinosaura byly úctyhodné – délka 250 cm, šířka 50 cm a výška: 80 cm. Jak třeťáci
tvořili želvu? Z obrovského kartonu vystřihli tvar želvy. Na ten postupně lepili novinové
koule tak dlouho, až měli želvu ne placatou, ale prostorovou. Pomocí novin a škrobu želvu
„vyhladili“. Když vše zaschlo a ztvrdlo, nabarvili želvu na zeleno temperami. Nakonec želvě
dolepili krunýř, jehož jednotlivé části vystříhali z kartonu a obarvili. Rozměry želvy si s
dinosaurem nijak nezadaly – délka 200 cm, šířka 150 cm a výška: 45 cm.
29. duben 2011: Pohár rozhlasu v Malých Svatoňovicích
Největší jarní sportovní akcí je vždy Pohár rozhlasu.
Účastní se ho cca 40 dětí od 6. do 9. ročníku, které jsou
rozděleny do čtyř kategorií – mladší děvčata a mladší
chlapci (6. a 7. třída), straší děvčata a starší chlapci (8. a
9. třída).
Letos
se
toto
meziškolní
atletické
klání
konalo v pátek 29.
dubna 2011 na hřišti v Malých Svatoňovicích. Závodníci
a závodnice absolvovali běh na 60 m, vytrvalostní běh,
skákali do dálky a do výšky, vrhali koulí (starší) či
házeli míčkem (mladší). Týmovou spolupráci si

vyzkoušeli v závěrečném štafetovém běhu.
Naši reprezentanti a reprezentantky se snažili podat co nejlepší výkon, ale na nejlepší
tentokrát nestačili. V některých chvílích se od nich odklonilo i pomyslné štěstíčko, když kvůli
zranění nedokončil svůj běh na 1500m Daniel Souček a štafeta starších děvčat, která
pomýšlela na velmi dobrý čas, byla diskvalifikována pro omezení soupeře.
Pořadí škol v jednotlivých kategoriích:
Mladší žákyně:
Mladší žáci:
1. ZŠ Lány
1. ZŠ a ZUŠ Rtyně
2. MG a SOŠ Úpice
2. ZŠ Lány
3. ZŠ a ZUŠ Rtyně
3. MG a SOŠ Úpice
4. ZŠ MS
4. ZŠ MS
5. ZŠ BČ
5. ZŠ BČ
Starší žákyně:
1. ZŠ a ZUŠ Rtyně
2. ZŠ Lány
3. ZŠ MS
4. ZŠ BČ
5. MG a SOŠ Úpice

Starší žáci:
1. ZŠ a ZUŠ Rtyně
2. ZŠ Lány
3. ZŠ BČ
4. ZŠ MS
5. MG a SOŠ Úpice

Použité zkratky:
ZŠ BČ – ZŠ Bratří Čapků Úpice
ZŠ Lány – ZŠ Úpice-Lány
ZŠ MS – ZŠ Malé Svatoňovice
ZŠ a ZUŠ Rtyně – ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
MG a SOŠ Úpice – Městké gymnázium a SOŠ Úpice

30. duben 2011: Lampiónový průvod s čarodějnickým rejem
Poslední dubnový den patří tradičně oslavám Filipojakubské
noci. Letos se již podruhé do organizace programu pro
veřejnost zapojila i naše škola – spolu s OS Ruka a rodinou
Lelkovou.
Malé čarodějnice a čarodějové se sešli v 18.00 na náměstí
T.G. Masaryka. Celým programem provázela Sucharda
Sopránová. Naši školu reprezentovali malé zpěvačky a malí
zpěváčci, se kterými zpívala i „Krutimůra“ Řeháková neboli
vedoucí dětského sborečku paní učitelka Radka Řeháková.
Vystoupili zde také břišní tanečnice s čarodějným tancem či zpěvačka Jana Soukupová. Závěr
celého programu obstaralo vyhlášení pěti nejlepších masek.
Pak už se všichni čarodějové, čarodějky, kouzelníci a
kouzelnice i ostatní přítomní seskupili do průvodu, v jehož
čele šel sám náš pan ředitel „Zaki Zakyntos“ Zakouřil. Za
asistence místních hasičů průvod došel na Dlouhé Záhony,
kde už byly nachystány dvě hranice – jedna menší na
opékání vuřtů, druhá větší, kde se mohli přítomní v pozdních
nočních hodinách ohřát.
Soudíc dle dětských úsměvů si všichni večer pěkně užili.
Pro dospělé pokračovala taneční zábava se skupinou Asitack.

KVĚTEN

1. květen 2011: IV.A na TV Prima
Kdo se díval v neděli 1. května 2011 na Receptář
prima nápadů na TV Prima, viděl naše čtvrťáky s
hezkými výrobky. Nápad na výrobu jarních
pilinových panáčků „ trávníčků“ převzali právě z
tohoto pořadu. A poněvadž se jim výrobky
opravdu povedly, poslali jejich fotografie do
redakce, která je zveřejnila.

2. květen 2011: Soutěž Poznáváme dopravní značky
Dej přednost v jízdě, přednost před protijedoucími vozidly, zákaz vjezdu
všech vozidel v obou směrech. Tyto značky jsou možná většině lidí
známé, ovšem jejich význam není tak jednoznačný, když se k nim napíší
čtyři možnosti odpovědí a dvě z nich jsou si hodně podobné. Takto si
zažili poznávání značek naši třeťáci, čtvrťáci a páťáci. Předloženo jim
bylo dvacet dopravních značek. Nejlepší z nich, čtvrťák Jan Roženský,
přitom správně zakroužkoval 19 odpovědí.

3. květen 2011: Vystoupení sokolníků
Sokolníci jsou lidé, kteří se zabývají výcvikem dravých ptáků. V minulosti byli
vycvičení dravci především pomocníkem při opatřování potravy. Nyní je
sokolnictví důležité například při ochraně prostoru letišť před hejny ptáků,
která mohou být, v případě střetu se startujícím nebo přistávacím letadlem,
důvodem katastrofy.
Po dvou letech jsme na naši školu opět pozvali sokolnici, která pro děti z 1.
stupně v malé tělocvičně uspořádala v úterý 3. května 2011 vystoupení, při
němž je seznámila s nejznámějšími dravými ptáky a sovami. A tak mohly vidět
káně lesní, naši největší sovu výra velkého, sovu pálenou a puštíka, ba
dokonce krkavce a orla stepního, dozvěděly se o nich spoustu zajímavostí a obdivovaly
neslyšné přelety někdy trochu neposlušných soviček mezi basketbalovými koši. Největším
lákadlem pro děti však byla možnost vyzkoušet si sokolnické držení, navléknout ochrannou
koženou rukavici a projít se před kamarády se sovou na ruce uličkou jako na přehlídce.
6. květen 2011: Okresní kolo v malé kopané
V pátek 6. května 2011 se konalo okresní kolo v malé
kopané pro chlapce z 8. a 9. ročníku. Naši kluci vyjeli s
velkým cílem. Byli přesvědčeni o svém vítězství a
následujícím postupu do krajského kola. Realita byla ovšem
trochu jiná. Špatné zpracování míče, nepřesné přihrávky,
téměř nulová střelba a nedostatečná fyzická kondice byly
příčinou našeho umístění na posledním místě. Toto vše bylo
podtrženo psychickým zlomením mužstva, které s
postupným vývojem turnaje rezignovalo a hrálo odevzdaně.
9. květen 2011: Korespondenční kolo Astronomické olympiády
Astronomická olympiáda je předmětovou soutěží z oboru astronomie a příbuzných oborů,
která je určena pro žáky základních a středních škol. Cílem olympiády je napomáhat
vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst.

Korespondenčního kola Astronomické olympiády se mohou
zúčastnit pouze úspěšní řešitelé školního kola této soutěže.
Úkolem této bylo odpovídat na testové otázky, vyřešit
několik nelehkých početních úloh, zakreslit několik nákresů,
poznat obsah a význam obrázků a rozhodnout o správnosti
tvrzení. Součástí soutěže bylo i vlastní pozorování a měření.
Žáci si dokonce museli ke svému pozorování v kategorii GH
vyrobit svůj vlastní „kvadrant“.
V kategorii EF (pro 8. a 9. ročník) byl průměrný počet
získaných bodů 24,02. Tomuto bodovému hodnocení se přiblížili z pěti našich soutěžících
nejvíce Michal Drejsl a Michaela Ševcová (oba z IX.A).
Pořadí v rámci naší školy:
1. Drejsl Michal (IX.A), 17,5 bodu
2. Ševcová Michaela (IX.A), 17 bodů
3. Skřivánek Jakub (IX.A), 13 bodů
4. – 5. Martin Kubiček (VIII.A) a Nývltová Denisa (VIII.A), 12 bodů
Pořadí v rámci kraje:
1. Kadlec Jan, 62 bodů, Gymnázium F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou
2. Drejsl Michal, 17.5 bodu
3. Ševcová Michaela, 17 bodů
4. Skřivánek Jakub, 13 bodů
5. Martin Kubiček, 12 bodů a Nývltová Denisa, 12 bodů
6. Štveráková Nikola, 6,5 bodu, ZŠ Jaroměř – Josefov
V kategorii GH (pro 6. a 7. ročník) byl průměrný počet získaných bodů v celé ČR 48,68. V
této kategorii nás reprezentovali čtyři žáci. Pěkným výsledkem nás potěšil Radim Kejzlar
(VII.A) s 44 body na čtvrtém místě v Královéhradeckém kraji. Ovšem největším úspěchem se
mohou pochlubit naši nejmladší – Vít Levinský (V.A) se 72,5 bodu a Aleš Holman (V.B) se
ziskem krásných 90,5 bodu. Vít Levinský se tak umístil na třetím a Aleš Holman dokonce na
druhém místě v kraji. Tento výsledek je velkým úspěchem, neboť naši „páťáci“ se velice
dobře umístili v kategorii určené žákům 6. a 7. ročníku.
Pořadí v rámci naší školy:
1. Holman Aleš (V.B), 90,5 bodu
2. Levinský Vít (V.A), 72.5 bodu
3. Kejzlar Radim (VII.A), 44 bodů
4. Riedl Jakub (VI.A), 17 bodů
Pořadí v rámci kraje:
1. Locker Tomáš, 95,5 bodu, Gymnázium F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou
2. Holman Aleš, 90,5 bodu
3. Levinský Vít, 72,5 bodu
4. Kejzlar Radim, 44 bodů
5. Šikolová Kateřina,
19,5 bodu, ZŠ Úpice – Lány
6. Riedl Jakub, 17 bodů
9. květen 2011: Soutěž pro žáky 1. a 2. ročníku "Běh po
čtyřech"
Běh po čtyřech je o pohyb ve směru dopředu, a to za
předpokladu, že se soutěžící dotýká podlahy oběma rukama i
nohama. Této netradiční soutěže se zúčastnilo 29 žáků z 1. a
2. ročníku. Každý ze soutěžících měl dva pokusy, přičemž

se mu do výsledné tabulky zapsal ten rychlejší z nich. Mezi prvňáky se do cíle dostali
nejrychleji Martin Káňa a Michaela Holanová. Ze druháků dosáhli nejlepšího času Martin
Staník a Veronika Čiháková.
9. a 23. květen 2011: Školní družina na návštěvě u hasičů, na pile a v rybárně
Květen byl ve školní družině ve znamení exkurzí. V pondělí
9. května 2011 se vydala do zdejší hasičárny. Pan Čihák
dětem nejprve ukázal výstavu kronik a fotografií, poté je
seznámil s hasičským vybavením a technikou. Děti si tak
mohly vyzkoušet hasičský oblek, dýchací masku, reflexní
vestu, helmu nebo si sáhnout, z jakého materiálu jsou
vyrobeny hadice.
V pondělí 23. května 2011
žáčci
družiny
odjeli
autobusem do Havlovic a
pak pěšky došli až k
rybárně. Pan Řezníček
bohužel nestihl přijet, a tak
se museli spokojit jen s
prohlídkou bez výkladu.
Po
prohlídce
sádek
pokračovali k nedaleké pile. Pan Paulus jim ochotně ukázal celý areál pily včetně katru,
vyprávěl o vybavení pily i zpracování dřeva. Výklad byl velmi zajímavý, ale čas se nachýlil, a
tak se vydali zpět. Všichni se těšili, jak se zpátky svezou opět autobusem, ale autobus jim ujel,
a tak sebrali poslední zbytky sil a šlapali do Úpice pěšky.
10. květen 2011: Exkurze VI.A do Harrachova a Jilemnice nad Jizerou
V úterý 10. května 2011 se žáci VI.A vydali na celodenní
exkurzi. Nejprve zavítali do sklárny v Harrachově. Tam
navštívili huť, kde viděli foukání skla do forem, a posléze i
brusírnu. Na závěr prohlídky sklárny ještě zavítali do muzea
skla, kde si prohlédli
mnoho
zajímavých
výrobků z historie sklárny.
Součástí výstavy byla i
expozice vývoje lyžování v
Harrachově. Následoval rozchod po Harrachově, v rámci
kterého se třída rozdělila na dvě skupiny. Část šla na
prohlídku městečka, část šla procházkou k Mumlavským
vodopádům.
Na odpoledne byla domluvena ještě jedna exkurze, a to v tkalcovně v Rokytnici nad Jizerou.
Od průvodce ing. Ježka se žáci dozvěděli, že tkalcovna patří rakousko-švýcarské firmě, že se
v ní zpracovává len, bavlna a polyester a že téměř všechna výroba směřuje na vývoz. Žáci
viděli přejímku materiálu, úpravnu, přádelnu, tkalcovnu, kontrolu i expedici.
11. květen 2011: Zdravotnický víceboj – skvělý úspěch v okresním kole
Dva týdny po okrskovém kole se dvě naše zdravotnické hlídky zúčastnily i okresního kola,
které se konalo ve středu 11. května 2011 v budově bývalého okresního úřadu v Trutnově.
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. Naše družstvo v mladší kategorii velice mile
překvapilo a po vynikajícím výkonu obsadilo výborné 2. místo, což je nejlepší umístění v
dosavadní historii školy. Ve starší kategorii patřilo našim reprezentantům slušné 7. místo.
Jsem velice ráda, že jsme se dostali „na bednu“. Děkuji všem, kteří naši školu reprezentovali a
celé druhé pololetí svědomitě navštěvovali zdravotnický kroužek.
Školu reprezentovali:
• Mladší: Veronika Davidová, Tomáš Reichert (oba V.B), Anna Šimková, Renata
Galuščáková (obě IV.A)
• Starší: Nikola Valentová, Michaela Ševcová (obě IX.A), Otakar Bárta, Lucie
Pospíšilová, Kateřina Morávková (všichni VI.A)
14. květen 2011: Historické odpoledne s Úpickým střelci již potřetí
Základní škola bratří Čapků, Úpičtí střelci a Město Úpice.
Tak toto spojení funguje již třetím rokem při organizování
„Historického odpoledne s Úpickými střelci“. V letošním
roce se tato akce konala v sobotu 14. května 2011 na
travnatém hřišti v areálu na Dlouhých Záhonech a měla
připomenout 770. výročí vpádu Tatarů do Úpice. Úvodního
slova se ujal ředitel ZŠ Bratří Čapků pan Martin Zakouřil a
paní Jana Kadaníková, která všem přítomným přečetla
pověst „Úpičtí rytíři“.
Pak už se všechny přítomné děti vrhly na soutěže – bavily se
u veselého žejdlíku, trefovaly se míčky do proutěného koše,
podkovou a kroužky na kůly, bojovaly na lávce a střílely z
luku. Za absolvování každé soutěže nemohla chybět sladká
odměna. Program zpestřilo vystoupení Úpických střelců –
pánů z Vízmburku. V půlhodinovém vstupu představili
střelné a palné zbraně (některé rány musely být slyšet po
celém městě), po krátké přestávce zahráli dobové divadlo s
názvem „Jak chytili Jaroše“.
Během celého odpoledne mohly děti vyplňovat kviz, který
tvořilo deset otázek různé náročnosti. Své lístečky vhazovaly
do připravené krabice. Vyhodnocení kvizu bylo připraveno
na 16.00. Některé odpovědi byly lepší, některé horší, ale
minci úpického rytíře si nakonec odnesl každý řešitel.
Poděkování náleželo po právu všem, kteří se na organizaci
podíleli – paní Janě Kadaníkové, Úpickým střelcům, rodině
Lelkově. Zvláštní poděkování patří sestrám Gottsteinovým,
které namalovaly ve velmi krátkém čase a speciálně pro tuto
akci obraz tatarské princezny.
16. květen 2011: Projekt "Holocaust"
Pondělí 16. května 2011 probíhalo v devátém ročníku ve znamení projektu
„Holocaust“. Téma nebylo ani jedné ze tříd zcela cizí, neboť se s ním
částečně seznámily již v běžných hodinách dějepisu v rámci probírání
druhé světové války. 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.
Osudy židovského etnika na Úpicku přiblížila našim žákům paní Marcela
Strachotová, ředitelka místního muzea, která děti zaujala jednak poutavým
výkladem o předválečných, válečných i poválečných osudech „zmizelých
sousedů“, jednak exponáty z muzejních sbírek, jež si všichni mohli
důkladně prohlédnout. K vidění byly kromě městské kroniky se seznamem
zemřelých a fotografií i uniforma vězně koncentračního tábora, ostnatý drát, soška z chleba,
úlomky z pecí či židovská hvězda, za války povinná součást svrchních oděvů.
Poté žáci shlédli dokument Olgy Sommerové „Sedm světel“, mapující
osudy několika židovských žen přeživších holocaust. Popis života v
„lágrech“, dobové záběry z nich i postoj poválečného komunistického
režimu k Židům mnohé naše deváťáky zjevně šokovaly.
Na závěr děti 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.
16. květen 2011: Soutěž pro žáky 2. stupně "Piškvorky"
Křížky a kolečka, to jsou piškvorky, kdo by je neznal. A
právě v tomto duchu se u nás na škole neslo pondělní
odpoledne šestnáctého májového dne. Na turnaj dorazilo
šest chlapců a tři dívky. Dívky hrály každá s každou na dva
vítězné zápasy. Vítězkou se stala Sára Gottsteinová z VIII.B,
která všechny čtyři duely vyhrála. Chlapci se rozlosovali do
dvou skupin po třech. V nich hráli každý s každým na dva
vítězné zápasy. Následovalo semifinále, finále a zápas o 3.
místo. Mezi chlapci dominoval Filip Kunc z VIII.B.
16. květen 2011: Silový čtyřboj
V pondělí 16. května 2011 se v posilovně naší tělocvičny uskutečnila úplně nová soutěž, a to
silový čtyřboj. Skládala se ze čtyř disciplín – přitahování činky v předklonu, vzpírání činky
vleže na zádech, dřepy s činkou a rozpažování s činkami.
Sešlo se pět statečných chlapců ze tří věkových kategorií. V kategorii šesťáků zvítězil Otakar
Bárta, když nazvedal 781 kg. Mezi o rok staršími chlapci kraloval David Vlček (1 134 kg)
před Pavlem Šrejberem. Mezi osmáky triumfoval Daniel Souček s úctyhodným výkonem 3
110 kg, druhé místo patří Jakubu Fejfarovi.
19. květen 2011: Výtvarná soutěž Rozesmátý svět už zná vítěze
Základní škola Bratří Čapků vyhlásila v dubnu letošního roku již 5. ročník
výtvarné soutěže Rozesmátý svět, tentokrát na téma pohádek a všeho co s
pohádkami souvisí. Velmi nás potěšil zájem o toto pohádkové malování,
celkem jsme obdrželi na stovku výkresů. Své práce zaslaly děti z místních
i okolních mateřských a základních škol.

Dne 5. května 2011 se sešla nezávislá porota ve složení
Stanislav Špelda (výtvarník a podnikatel), Květa Krhánková
(učitelka výtvarného oboru ZUŠ A. M. Buxton Úpice) a
Mirek Malý (grafik) a vyhodnotila nejlepší práce.
Diplomy a věcné dárky byly předány na slavnostním
vyhlášení, které se uskutečnilo ve čtvrtek 19. května 2011 v
jídelně ZŠ Bří Čapků. Zároveň byla v prostoru vedle školní
družiny zahájena výstava všech prací.
Výsledková listina:
• Kategorie předškoláků:
1. Filip Ryšavý: „Kuky se vrací“, MŠ Veselka
2. – 3. Jan Kleistner: „Spider man“, MŠ Veselka
Tereza Mědílková: „Karneval“, MŠ Suchovršice
4. Jakub Mádr: „Požární autíčko“, MŠ Veselka
Čestné uznání: oddělení Sluníčko z MŠ Jaromír - Loutkové divadlo
Sebastien Drejsl: „Kašpárek“
Nathalie Drejslová: „Princezny“
Tomáš Folc: „Čaroděj a jeho učeň“
Jan Nguyen: „Rytíři“
Anna Pytlíková: „Loutkové divadlo“
Vivien Wintrová: „Perníková chaloupka“
• Kategorie 1. a 2. tříd:
1. Nela Borůvková: „Kašpárek“, ZŠ Havlovice
2. – 3. Veronika Bartošová: „Rákosníček a jeho rybník“,
ZŠ Velké Svatoňovice
Zuzana Prokopová: „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“,
ZŠ Havlovice
4. Sára Pumpová: „Fanynka a František“, ZŠ Bří Čapků
• Kategorie 3. až 5. tříd:
1. Lukáš Kejzlar: „Vodník“, ZŠ Bří Čapků
2. Dalibor Hirnšal: „Planeta Země“, ZŠ Bří Čapků
3. Ondřej Bekr: „Perníková chaloupka“, ZŠ
Havlovice
• Kategorie speciální školy:
Čestné uznání: Ivan Balog, Eva Petirová, Patrik
Holoubek, Filip Hron, Martin Šlechta,
Jakub Čtvrtečka, Václav Doležal

20. květen 2011: Třeťáci v Adršpašských skalách
Do našich nejznámějších skal vyrazili žáci III.A a III.B v pátek 20. května 2011. Do skalního
města vstupovali toho dne mezi prvními návštěvníky. Sluníčko svítilo a ve skalách byl klid,
proto si mohli užívat krásné výhledy. Viděli Džbán, Homoli cukru, Koberce, Krakonošův zub
i jeho Lenošku a Piano, Malý vodopád, Starostu a starostovou, Milence a mnoho dalších. U
Velkého vodopádu volali na Krakonoše. Vyslyšel je a pustil velkou spršku vody. Dalším
zážitkem byla projížďka na lodičce po jezírku, průchod Myší dírou a utrácení peněz za dárky
pro vzpomínku na vydařený výlet.

23. květen 2011: Výlet na Superstar
Díky rodině Michala Šepse se nám podařilo získat volné vstupenky na
Superstar na neděli 23. května 2011. Vybaveni zásobami z domova a
patřičnými transparenty vyrazili převážně žáci 1. stupně za doprovodu paní
učitelek Pavláskové a Hubálovské pana zástupce ředitele Dytrycha na cestu do
našeho hlavního města. Abychom
v úmorném vedru přežili, udělali
jsme si delší přestávku v
McDonaldu. Nekonečné zástupy
před pražskou Incheba arénou sice
nevěstily nic dobrého, ale pan Šeps naši výpravu
nakonec protlačil dopředu a ta se tak mohla usadit
v hledišti. Během představení všichni ze všech sil
fandili (samozřejmě především Michalovi
Šepsovi), mávali transparenty a vyvolávali jména.

24. květen 2011: Úspěch našich žáků na XIII. ročníku Kinderiády
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 inspirací z produktové řady výrobků Kinder, které
distribuuje společnost Ferrero Česká.
Kinderiáda je rozdělena na 14 regionálních kol, které probíhají ve dvou
částech – na podzim a na jaře. Do finále postupují vždy tři vítězné školy.
Na finálovém kole se tak sejde v ideálním případě celkem 42 škol, které
bojují o hlavní ceny od společnosti Ferrero Česká. I nad XIII. ročníkem převzali patronát
světová rekordmanka v běhu na 800 m Ludmila Formanová a desetibojař a šéftrenér českých
atletů Tomáš Dvořák, závody opět herec provázel herecFilip Jančík, který moderuje všechna
kola Kinderiády.
Závody jsou určeny družstvům o 4 chlapcích a 4 dívkách. Každý ročník (2. až 5. třídy ZŠ)
reprezentuje jeden hoch a jedna dívka. Atletické disciplíny vycházejí z osnov pro základní
školy:
• běh na 60 m: všichni účastníci, dle ročníků
• skok daleký z místa: 2. ročník ZŠ
• hod plným míčem 1 kg: 3. ročník ZŠ
• hod kriketovým míčkem: 4. ročník ZŠ
• skok daleký z rozběh: 5. ročník ZŠ
• štafeta 4 x 60 m : 4 vybraní zástupci z družstva
Naši závodníci se umístili na 17. místě z 33 škol
Královéhradeckého kraje. Vynikající výkon podala opět
Barbora Müllerová, která s přehledem vyhrála běh na 60 m. Je to obdivuhodné, protože
stejnou disciplínu vyhrálo i v roce 2009 a 2010.
Naši školu reprezentovali:
• Kristýna Jakubčaninová (I.A), Jiří Pecháček (II.A), Adriana Dufková (III.A), Filip
Luštinec (III.A), Barbora Müllerová (IV.A), Renata Galuščáková (IV.A), David Nývlt
(IV.A), Roman Sabev (IV.A), Kamila Šlechtová (V.B), Petr Rychlík (V.A )

25. až 30. květen 2011: Ekologický kurz ZŠ Bří Čapků
Ekologický
kurz
organizovaný
PaedDr.
Věrou Nývltovou a Mgr.
Martinem Dytrychem začal
ve středu 25. května 2011.
Krátce po ubytování na
chatě Kamor v Peci pod
Sněžkou se účastníci kurzu
vydali na první velkou túru
– šli údolím Zeleného potoka na Richterovy boudy, odtud po úbočí Lesní hory do Modrého
dolu a přes Obří důl pak zpět do Pece pod Sněžkou. Cestou probrali květenu Krkonoš,
povídali si o místních ledovcových údolích, lavinových polích, řece Úpě a mnohém dalším.
Ve čtvrtek byla na programu cesta Obřím dolem na Sněžku. Když však naše výprava potkala
ze Sněžky sestupující V.B (byla tu na výletě) a uslyšela, jak tam fouká, bylo rozhodnutí
rychlé – protentokrát naši nejvyšší horu vypustit. Výletníci se tedy vydali k Luční boudě, kde
si vyprávěli si o pramenech Labe a Úpy, o Úpském
rašeliništi, o nebezpečí na horách a jejich obětech. Poté
pokračovali přes Výrovku a Chalupu Na Rozcestí zpět ke
Kamorce.
Páteční den přinesl velmi nepříznivé a chladné počasí, proto
bylo opět třeba změnit program – místo túry na Černou horu
odpočinek na chatě a odpoledne procházka po Peci pod
Sněžkou.

26. květen 2011: Výlet V.B do Krkonoš
Dne 26. května 2011 vyrazila třída V.B na školní výlet do
Pece pod Sněžkou. Zde došla k lanovce a jela na vrchol
Sněžky. , kde se zastavila v Poštovně. Výhledy na všechny
strany byly krásné, jen počasí větrné a chladné. Poté se děti
vydaly na Luční boudu, od ní ke kapličce a na vyhlídku. Nad
Výrovkou si zajezdily na zbytcích sněhu, nechybělo ani
koulování. Pak pokračovaly přes Liščí horu k Lyžařské
boudě a zpět do Pece pod Sněžkou a odtud autobusem
domů.
30. květen až 3. červen 2011: Poznávací zájezd do Paříže a Londýna
Ve dnech 30. května až 3. června 2011 se žáci 2. stupně
vedení učitelkami anglického jazyka paní Effenberkovou a
Žďárskou zúčastnili zájezdu do evropských metropolí
Francie a Velké Británie. Jejich putování začalo na náměstí
T.G. Masaryka odkud ve 14: 30 vyrazili směr Praha, Plzeň,
Rozvadov a po německých a francouzských dálnicích do
Paříže. Již v 7:00 posledního květnového dne začínal
celodenní program zaměřený na prohlídku Paříže. Metrem
se naše výprava dopravila k Eiffelovce a z posledního patra
se jim naskytl krásný výhled na celé město. Od Eiffelovky pokračovali k Invalidovně a poté
podél Seiny na Náměstí Svornosti. Prohlédli si i známý palác Louvre a prošli se ke katedrále

Notre Dame. Po náročné pěší túře byla plavba parníkem po Seině příjemnou odměnou. V půl
šesté večer naši výletníci Paříž opustili a vydali se na sever k prvnímu ubytování v hotelu F1.
Druhý den v 7:30 cesta pokračovala směrem do Calais, odtud
Eurotunelem do Folkestone ve Velké Británii a dále po dálnici směrem k
Londýnu. Okolo 9. hodiny dorazil zájezd do cíle – do Londýna. Během
prvního dne v britském hlavním městě stihli naši žáci navštívit muzeum
Madamme Tussaud´s, Westminsterské opatství, ulici Whitehall, sídlo
ministerského předsedy Downing Street 10, St. James Park,
Buckinghamský palác, Piccadilly Circus a Traffalgarské náměstí. Autobus
pak znavené turisty dopravil na tzv. meeting point, odkud si každou
skupinku odvezly anglické rodiny, které se postaraly o stravu a ubytování.
Druhý den ráno se posílení a odpočatí účastníci zájezdu sešli, aby si užili další den v
Londýně. Tentokrát využili možnosti cestovat metrem a
podívat se na Londýn z ptačí perspektivy, kterou jim nabídla
známá atrakce London Eye. Poznávací cesta pokračovala
směrem k pevnosti The Toner, na Tower Bridge, kde je
prezentace známých světových mostů včetně Karlova mostu,
a královskou observatoř v Greenwichi, kde zájemci mohli
díky nultému poledníku postát zároveň na východní i
západní polokouli. V 17:45 greenwichského času vyčerpaní
a uchození žáci vyrazili zpět do České republiky.

ČERVEN

2. červen 2011: Dětský den pro mateřské školy na téma "Cvičím, cvičíš, cvičíme"
Hemžení desítek malých žlutých a červených broučků,
spousta pestrobarevných míčů, pastelových gymnastických
podložek a různých pomůcek sloužících k protažení těla.
Takový pohled se naskytl divákovi z hlavního ochozu
tělocvičny. V té totiž 2. června 2011 proběhla oslava Dne
dětí na téma „Cvičím, cvičíš, cvičíme“, na kterou jsme
pozvali úpické a okolní mateřinky. Sešlo se zde 161 dětí v
doprovodu svých učitelek – od těch úplně nejmenších, ještě
nejistých prcků, až po zkušené předškoláky. Děti přitahovalo
cvičení s malými i velkými overbally – velmi pečlivě a soustředěně napodobovaly
předcvičující čtvrťáky. Vyzkoušely si slalom s míčem, který
byl mnohým z nich až do pasu, procvičily si rovnováhu při
přechodu laviček. Také házely na cíl kroužky, či přenášely
na raketě míček a přemísťovaly činky. Ale úplně nejvíc se
všichni vyřádili v malé tělocvičně na trampolíně, při
prolézání dlouhatánských pytlů a při válení sudů na
gymnastickém koberci. Nakonec byli všichni účastníci za
svou snahu odměněni taškou plnou dobrůtek. Poděkování
patří čtvrťákům, kteří mladší kamarády na jednotlivých
stanovištích provázeli a starali se o ně.

3. červen 2011: Dětský den pro žáky naší školy
V pátek 3. června 2011 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, co všechno se jim podařilo "nakoupit."
Děkujeme všem rodičům, kteří dětem přispěli spoustou drobných dárků a rozšířili tak
sortiment přitažlivého zboží v krámku, a Michalu Šepsovi, který pro naše děti rovněž věnoval
sponzorský dárek. Pochvalu zaslouží páťáci v roli průvodců na jednotlivých stanovištích.
Dětský den se opět vydařil na jedničku.

6. červen 2011: Soutěž v poznávání rostlin
V pondělí 6. června 2011 soutěžily jednotlivé ročníky 1.
stupně (nezapojili jsme pouze ty nejmladší – prvňáčky) o
největšího znalce rostlin. Žáci 2. a 3. ročníku poznávali 15
rostlin, žáci 4. a 5. ročníku 20 rostlin. Děti se mohly
připravovat celý měsíc – na chodbě v 1. patře pro ně paní
učitelky vytvořily výstavku živých
rostlin,
kterou
jsme
pravidelně
obměňovaly, k učení také sloužily
nástěnky s obrázky všech 55 soutěžních
rostlin. Ne každý se však připravoval tak důsledně, jako vítězové
jednotlivých kategorií. Mezi druháky prokázal největší znalosti Martin
Křížek, kategorie třetích a čtvrtých tříd měly hned dva vítěze – Annu
Skřivánkovou a Petra Millera, respektive Andreu Čudkovou a Barboru
Hilschovou, mezi páťáky nejlépe obstála Veronika Davidová.

7. červen 2011: Výlet V.A do Krkonoš
Podobně jako kamarádi z V.B se i žáci V.A vydali na školní
výlet do Krkonoš. Jejich cílem byla Černá hora. Z kabinkové
lanovky se otevíraly kouzelné rozhledy. Čistý vzduch, svěží
zeleň a horská květena je provázely cestou kolem rašelinišť
až ke Kolínské boudě, kde si udělali občerstvovací zastávku
a zaskákali si na trampolíně. Pak už jen sestup do Pece pod
Sněžkou se zastávkou v galerii Veselý výlet letní bobová
dráha s hodinou jízdy, skákání na trampolínách nebo
klouzačky podle odvahy.
9. červen 2011: Výlet I.A a II.A do ZOO ve Dvoře Králové
V úterý 9. června 2011 vyrazilo 20 prvňáků a 21 druháků na
školní výlet do ZOO do Dvora Králové nad Labem. Bylo
příjemné počasí, přestávalo pršet a občas vykouklo i
sluníčko.
V ZOO však děti čekalo nemilé překvapení – vláček, který
mají tak rády, už po ZOO nejezdí a také pěkná procházka
kolem surikat, nosorožců, lvů a dalších zvířat je zrušená.
Paní učitelky Řeháková a Hubálovská proto vybraly
náhradní variantu – projížďku „Safari autobusem“, během
které žáčci viděli spoustu krásných a zajímavých zvířat, mj. nejmenší krávu na světě
(dahome), krávu africkou (watusi) s největším rozpětím rohů až 230 cm. Po hodinové
projížďce po Safari se děti posilnily a pokračovaly v prohlídce pavilonů ptáků, plazů, slonů a
opic. Na závěr si všichni ještě zadováděli v dětské ZOO s ovcemi a kozami kamerunskými.
9. červen 2011: Exkurze do Trutnova aneb
IV.A poznávala bývalé okresní město
Dne 9. června 2011 se třída IV.A vypravila na
výlet do města Trutnova. Děti si prohlédly
Janskou kapli i pomník generála Gablenze,
městský park, náměstí, Dračí uličku, zbytky
hradeb, Společenské centrum Trutnovska UFFO i
sochy Jiřího Róny.
10. červen 2011: Ukončení sběrových soutěží
Pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd:
1. 3.A 1 123,67 kg/žáka Jan Jansa 11 062,0 kg
2. 3.B 176,67 kg/žáka Ondřej Toman 2 190,0 kg
3. 5.A 152,33 kg/žáka Tomáš Vrána 1 475,0 kg
4. 9.A 130,15 kg/žáka Michaela Ševcová 887,0 kg
5. 5.B 124,00 kg/žáka Tadeáš Haase 1 340,0 kg
6. 1.A 114,16 kg/žáka Daniela Maršíková 839,0 kg
7. 2.A 107,59 kg/žáka Kryštof Vojtěch 605,0 kg
8. 4.A 96,77 kg/žáka Renata Galuščáková 664,0 kg
9. 8.A 41,45 kg/žáka Karolína Kopecká 730,0 kg
10. 7.A 39,96 kg/žáka Jiří Zákravský 365,0 kg
11. 8.B 34,55 kg/žáka Robin Grossmann 433,0 kg
12. 6.A 23,25 kg/žáka Otakar Bárta 290,0 kg
13. 9.B 5,30 kg/žáka Filip Kuťka 53,0 kg

Odměnou nejlepším je finanční příspěvek na výlet či exkurzi: 1. místo – 1.200,- Kč; 2. místo
– 900,- Kč; 3. místo – 600,- Kč; 4. místo – 400,- Kč a 5. místo – 200,- Kč.
Celkem jsme letos sebrali 42 775,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 155,54
kg! Pro porovnání v loňském roce jsme měli sesbíráno 43.781,0 kg s průměrem 141,23 kg na
žáka a zaměstnance.
Dohromady jsme také sesbírali 29.780 vybitých baterií (vloni to bylo 10.950).
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
1. Jan Jansa (3.A) 11 062,0 kg
2. Jan Krejcar (3.A) 6 700,0 kg
3. Ondřej Toman (3.B) 2 190,0 kg
4. Tomáš Vrána (5.A) 1 475,0 kg
5. Tadeáš Haase (5.B) 1 340,0 kg
Sběr vybitých baterií:
1. Jan Frydrych (2.A) 8 230 ks
2. Kryštof Vojtěch (2.A) 8 148 ks
3. Jiří Šťovíček (4.A) 5 813 ks
4. Jan Krejcar (3.A) 2 690 ks
5. Johanka Cachová (1.A) 1 030 ks
V letošním roce padlo opět několik rekordů. Počet vybitých baterií stoupl trojnásobně. Velké
poděkování patří všem sběračům odpadových surovin.
Sběr plastových lahví:
1. Jan Jansa (3.A) 8 492 ks
2. Daniela Maršíková (1.A) 8 270 ks
3. Anna Marie Řeháková (3.B) 3 670 ks
4. Tadeáš Haase (5.B) 3 400 ks
5. Johanka Cachová (1.A) 2 197 ks
Sběr plastových kelímků:
1. Johanka Cachová (1.A) 17 285 ks
2. Mikoláš Zajac (5.A) 6 620 ks
3. Jiří Zákravský (7.A) 6 479 ks
4. Kamila Grundová (8.B) 6 349 ks
5. Jiří Rýdl (3.B) 3 300 ks
Dohromady jsme letos sesbírali 45.124 plastových lahví (vloni to bylo 27.928) a 69.577
plastových kelímků (vloni to bylo 51.126).
Sběr plastových víček:
1. Karolína Matysková (2.A) 73 580 ks
2. K. Jakubčaninová (1.A) 60 170 ks
3. Jan Jansa (3.A) 45 170 ks
4. Jakub Dytrych (5.B) 38 400 ks
5. Petr Rychlík (5.A) 30 600 ks
Sběr kovových víček:
1. Karolína Matysková (2.A) 330 000 ks
2. Jan Jansa (3.A) 238 902 ks
3. Tadeáš Haase (5.B) 47 500 ks
4. Jiří Rýdl (3.B) 27 300 ks
5. Ondřej Toman (3.B) 25 500 ks
Dohromady jsme letos sesbírali 593.070 plastových víček (vloni to bylo 547.377) a
rekordních 968.465 kovových víček (vloni to bylo 868.620).

16. červen 2011: Školní výlet IV.A do Krkonoš
Každý, kdo jede na hory, ví, že musí být přítelem
Krakonoše a poprosit ho o pěkné počasí. A taky
musí mít rád přírodu a chránit ji. A to se naši
čtvrťáci snaží dělat. „Pán hor“ to ví a bohatě je
odměnil v podobě sluníčka, nádherných výhledů
na celé Krkonoše i Ještěd. Lanovka vyvezla naše
výletníky ze Špindlerova Mlýna na Medvědín.
Dále pak přes Sviňskou louži a Šmídovu vyhlídku
šlapali pěšky až na Zlaté návrší. Posilněni
svačinou vyrazili směr Labská bouda, cestou míjeli vojenské opevnění, Pančavu a její
vodopád, nádherné vyhlídky. Po návratu do Špindlerova Mlýna si unavená tělíčka všech
zasloužila relaxaci v místním akvaparku.

16. červen 2011: Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování na čtenáře – tak právě to se dne 16. června 2011 událo v městské knihovně v Úpici.
Naši prvňáčci poprvé navštívili knihovnu na začátku první třídy, kdy ještě neuměli číst ani
psát. To tady tenkrát poslouchali vyprávění paní knihovnice a seznámili se s prostředím
knihovny. Dnes už sem přišli jako opravdoví čtenáři. A tak plnili různé úkoly, odpovídali na
otázky, přiřazovali pohádkám správné postavy a hlavně prokázali své čtenářské dovednosti.
Každý z nich byl poté pasován králem Knihomolem na čtenáře. Děti si odnesly drobné
odměny a na tričku připíchnutý "Řád čtenáře". Někteří už dokonce odcházeli s první
vypůjčenou knížkou.

16. červen 2011: Nejlepší žáci ve vědomostních soutěžích
Stejné pořadí na medailových příčkách jako v minulém roce. Tak skončila soutěž "O
NEJLEPŠÍHO ŽÁKA ŠKOLY VE VĚDOMOSTNÍCH A DOVEDNOSTNÍCH
SOUTĚŽÍCH“. Suverénní Radim Kejzlar položil základ svého úspěchu opět vítězstvím v
okresním kole Zeměpisné olympiády. Druhá Michaela Ševcová získala nejvíce bodů za
skvělé výsledky ve fyzikální a chemické olympiádě. Český jazyk a dějepis byl zase silnou
stránkou Terezy Seidelové. Druhé místo ve školním kole dějepisné olympiády a úspěch v
literární soutěži Úpice bratří Čapků ji vynesly na bronzovou příčku.
Konečné pořadí desítky nejlepších:
1. Radim Kejzlar (VII.A), 66 b.
2. Michaela Ševcová (IX.A), 40 b.
3. Tereza Seidelová (VIII.A), 32 b.
4. Vojtěch Levinský (VII.A), 31 b.
5. – 6. Pavel Růžička (VI.A), 30 b.
5. – 6. Pavel Šrejber (VII.A), 30 b.
7. Daniel Souček (VIII.B), 28 b.
8. Daniel Dolejška (VIII.A), 25 b.
9. Aneta Staníková (VII.A), 21 b.
10. Otakar Bárta (VI.A), 20 b.

20. červen 2011: Atletický čtyřboj potvrdil naše celkové 3. místo v Grand Prix
Poslední soutěží v rámci Grand Prix škol našeho okrsku
bývá pravidelně atletický čtyřboj. Nejinak tomu bylo i letos.
V pondělí 20. června 2011se tak na hřišti ZŠ Úpice – Lány
představila pětičlenná družstva, která mezi sebou soutěžila v
běhu na 60 m, na delší trati (dle věku a pohlaví od 600 do 1
000 m), skoku dalekém a hodu míčkem či granátem.
Podstatně větší radost nám tentokrát udělali starší žáci.
Dívky obsadily 3. místo a chlapci dokonce dokázali zvítězit.
Zklamáním pro nás bylo naopak vystoupení družstev
mladších žáků. Oběma totiž patří až 5. místo. V celkovém pořadí Grand Prix nám to v
letošním ročníku stačilo na konečné 3. místo.
Celkové nejlepší umístění jednotlivců:
1. Michal Drejsl (starší žáci)
2. Lukáš Malínský (starší žáci)
3. Eliška Buryšková (mladší žákyně)
5. Sára Gottsteinová (starší žákyně)
8. Daniel Souček (starší žáci)
Vítězství našich reprezentantů v jednotlivých disciplínách:
• Eliška Buryšková (mladší žákyně) – běh na 600 m
• Nikola Valentová (starší žákyně) – míček
• David Wajsar (mladší žáci) – míček
• Michal Drejsl (starší žáci) – granát
• Lukáš Malínský (starší žáci) – běh na 60 m
22. červen 2011: Atletické finále
Dne 22. června 2011
uspořádala ZŠ Úpice Lány
Atletické finále pro žáky 1.
stupně. Zúčastnili se ho
žáci těchto škol: Rtyně v
Podkrkonoší,
Malé
Svatoňovice, Úpice – Lány
a Úpice – Bratří Čapků.
Soutěžilo se ve skoku
dalekém, v hodu kriketovým míčkem, běhu na 50 metrů a ve vytrvalostním běhu. Závodníci
byli vyhodnoceni ve čtyřboji, v soutěži družstev a v jednotlivých disciplínách. Naši žáci
svými výbornými výkony přispěli k vzorné reprezentaci naší školy. Putovní pohár GRAND
PRIX se opět vrátil k nám. Děkujeme!
Naši školu reprezentovali:
• 2. a 3. třída: Lenka Hrušková, Eliška Mesnerová, Karolína Matysková, Veronika
Čiháková, Eva Krouželová, Adriana Dufková, Anna Marie Řeháková, Jiří Pecháček,
Michal Černý, Filip Luštinec, Dominik Endlich, Matyáš Nývlt, Vojtěch Ott, Štefan
More, Dominik Macek
• 4. a 5. třída: Eva Ferencová, Barbora Müllerová, Johana Gruntová, Veronika
Davidová, Kamila Šlechtová, Kamila Kuldová, Lenka Kejzlarová, Vít Levinský, Petr
Rychlík, Mikoláš Zajac, Tomáš Reichert, Zdeněk Radoň, Ladislav Nyklíček, David
Nývlt, Jaroslav Suchánek

Nejlepší umístění jednotlivců – 1. místa:
• Filip Luštinec – běh 50 m a skok daleký
• Vojtěch Ott – hod kriketovým míčkem
• Eva Krouželová – hod kriketovým míčkem
• Petr Rychlík – skok daleký
• Ladislav Nyklíček – hod kriketovým míčkem
• Kamila Šlechtová – hod kriketovým míčkem
• Barbora Müllerová – běh 600 m
22. červen 2011: V. ročník turnaje v šipkách
Mnohdy dramatickou a napínavou podívanou přinesly vyřazovací zápasy dalšího ročníku
turnaje v šipkách. Prosadili se především favorité turnaje.
Vítěz Daniel Soural z VIII.B sice v základní skupině dvakrát
prohrál, ale ve vyřazovací části byl k neporažení. Stříbrný
Filip Kuťka z IX.B až do finále zvítězil ve všech zápasech.
V boji o bronzovou medaili pak zvítězil v souboji spolužáků
z VIII.A Martin Kubiček nad Viktorem Kejzlarem.
Nejúspěšnější dívkou byla Karolína Kopecká taktéž z
VIII.A, která vypadla až ve čtvrtfinále.
23. červen 2011: Nejlepší sportovci školy
Konec školního roku je mj. spojen s uzávěrkou celoročních soutěží o nejlepší sportovce školy.
Mezi dívkami letos dominovala Eliška Buryšková, mezi chlapci zvítězil Lukáš Malínský.
Nejlepší sportovkyně školy:
1. Eliška Buryšková (VII.A), 295 b.
2. Nicol Kadrmasová (VII.A), 260 b.
3. Kristýna Balcarová (VII.A), 235 b.
4. Nikola Valentová (IX.A), 230 b.
5. Kateřina Knížová (VI.A), 225 b.
6. Kristýna Machová (VIII.B), 210 b.
7. Eliška Vodičková (VI.A), 205 b.
8. Michaela Ševcová (IX.A), 200 b.
9. Tereza Seidelová (VIII.A), 135 b.
10. Petra Štefánková (VII.A), 130 b.
Nejlepší sportovci školy:
1. Lukáš Malínský (IX.A), 508 b.
2. Daniel Souček (VIII.B), 504 b.
3. Jakub Fejfar (VIII.B), 465 b.
4. Michal Drejsl (IX.A), 450 b.
5. Daniel Špinler (VI.A), 449 b.
6. Petr Vlček (VI.A), 389 b.
7. Petr Kábele (VI.A), 387 b.
8. Lukáš Aman (VI.A), 373 b.
9. Pavel Růžička (VI.A), 359 b.
10. Jan Soukup (IX.B), 344 b.
27. červen 2011: Slavnostní předávání ocenění za celoroční soutěže
V pondělí 27. června 2011 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.

28. červen 2011: Výlet pro nejlepší žáky
Nejlepší žáci I. i II. stupně se 28. června 2011 vydali na výlet do
akvaparku ve Špindlerově Mlýně. Letní počasí bylo jen třešinkou na dortu
příjemných zážitků všech odměněných.

29. červen 2011: Rozloučení s 9. třídami
Předposlední odpoledne školního roku 29. června 2011 se
neslo ve znamení slavnostního dojetí. Loučili jsme se se
žáky IX.A a IX.B. Vzorně připravený program zahájili
Petr Čapek, Michal Drejsl, Lukáš Mjartan a Michal
Souček ukázkami moderních sportů freerunu a parkouru,
následovala skladba Yesterday v podání saxofonistky
Veroniky Hofmanové, Nikola Valentová a Hana
Szelkeová zarecitovaly báseň svého spolužáka Michala
Drejsla „Loučení je
branou do budoucna“, Dominik Švorčík přednesl báseň
„Maminka“ a Lucie Pazderová zazpívala píseň
„Vzpomínky“. Závěr obstarala skladba „Léta prázdnin“
zpívaná všemi absolventy, které na kytaru doprovodil
Jakub Skřivánek. Slavnostní program moderovali Nikola
Valentová a Martin Nývlt. Pak už zbýval jen společný
odchod, spousta slziček, objetí, díků a přání všeho
dobrého do dalšího života.
Ze vzpomínek našich absolventů:
• Devět let je dlouhá doba, ale nám to uteklo jako voda. Byla to dlouhá cesta plná
nových věcí, přátel, radostí i starostí. Když si vzpomeneme na náš první den, kdy jsme
jako nic netušící děti vstoupili do nového světa školních lavic, vůbec jsme netušili, co
nás čeká. Některé chvíle byly krásné a nezapomenutelné, ale také jsme prožili chvíle,
které byly těžší a mnohdy plné slz a napětí. S přibývajícími ročníky jsme začali
poznávat, že škola není jen zábava, ale že se také musíme trochu snažit, abychom
dosáhli co možná nejlepších výsledků. Postupně přicházelo těžší a těžší učivo a s ním
také horší známky. Každý z nás někdy dostal pětku. Někteří z nás se to snažili
okamžitě zlepšit, ale někteří dále pokračovali ve stejných kolejích a jejich prospěch se
tak postupně zhoršoval. Společné výlety a jiné školní akce nám pomohli ke spřátelení
a přinesly nám také mnoho zážitků, vzpomínek a zkušeností. Škola nám dala opravdu
hodně vědomostí (některé z nich jsou možná i zbytečné), ovšem dala nám i jiné věci,
kterých si mnohdy vážíme ještě víc. (Kateřina Drahorádová, Veronika Hofmanová,
Lenka Rejchrtová, Michaela Ševcová)
• Všichni se asi shodneme na tom, že jsme s učiteli prožili mnoho krásných chvil, ale
samozřejmě i pár těch nepěkných by se našlo. Na každého z nich si odnášíme nějaké
ty vzpomínky. Na druhém stupni jsme si brzy zvykli na naše třídní učitelky. Za pár

dnů si budeme muset, bohužel, zvykat na jiné. Nevíme, jací budou, nevíme, co od nich
máme čekat. Každý z nás si určitě vzpomene na časy, které jsme tu prožili a bude
litovat toho, že už škola skončila. Teď už však vstupujeme do další životní etapy.
(Dominik Švorčík, Nikola Valentová, Monika Vocelová)

PŘÍPRAVNÝ
TÝDEN
V
SRPNU

POČTY TŘÍD A ŽÁKŮ, VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, PRACOVNÍCI
ŠKOLY, ŠKOLSKÁ RADA
Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo naši školu 272 žáků, jež byli vyučováni ve
13 třídách (z toho byla jedna třída, IX.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 60 dětí, školní
klub sdružující 125 dětí a nabízející 17 zájmových útvarů, do kterých docházelo 198 žáků, a
školní jídelna schopná připravit denně až 450 obědů.
Žáci 1. až 9. ročníku byli vzděláváni podle ŠVP Blahováček. Náš vlastní ŠVP byl před
začátkem tohoto školního roku na základě zkušeností, kterých jsme nabyli během práce s ním,
výrazněji 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 třídy 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 ukončilo základní vzdělávání 32 žáků. Všichni žáci devátého ročníku byli
umístěni, a to následovně: 56% žáků bylo přijato na studijní obory středních škol (z toho 2
žáci na gymnázium, 6 žáků na SŠ technického zaměření a 10 žáků na ostatní SŠ). Zbylí žáci
byli přijati na obory středních odborných učilišť. Devět žáků (tj. 25% žáků pátých tříd) bylo
přijato ke studiu víceletého gymnázia.
K zápisu do 1. tříd přišlo celkem 55 žáků. Do 1. tříd bylo přijato 44 žáků (z toho 15
dětí s odkladem z předchozího roku) a 11 žákům byl dán odklad.

PŘEHLED TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011
Třída

Třídní učitel(-ka)

Celkový
počet žáků

Z toho
dívek

chlapců

I.A

Mgr. Radka Řeháková

26

14

12

II.A

Mgr. Marie Hubálovská

26

13

13

III.A

Mgr. Veronika Prouzová

19

8

11

III.B

Mgr. Eva Prouzová

18

8

10

IV.A

Mgr. Blanka Pavlásková

29

17

12

V.A

Mgr. Daniela Mikešová

17

4

13

V.B

Mgr. Jarmila Špůrová

18

7

11

Celkem za I. stupeň:

153

71

82

VI.A

Václav Král

24

11

13

VII.A

Ing. Jaromír Beránek

25

8

17

VIII.A

Mgr. Silvie Žďárská

20

8

12

VIII.B

PaedDr. Věra Nývltová

20

10

10

IX.A

Mgr. Šárka Paulusová

20

8

12

IX.B

Mgr. Renata Kafková, PhD.

10

4

6

Celkem za II. stupeň:

119

49

70

Celkem za školu:

272

120

152

PRACOVNÍCI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011
Kolektiv zaměstnanců školy doznal v letošním školním roce výraznějších změn. S
novým školním rokem začala na naší škole opět působit ing. Jitka Pulkrábková, nově
nastoupila učitelka prvního stupně Mgr. Veronika Prouzová, výuku hudební výchovy
zajišťoval od září do května Mgr. Jan Vídeňský. Od 1. září 2010 do 30. června 2011 působily
na škole dvě asistentky pedagogů – Pavla Folcová a Světlana Holmanová. Ve funkci
hospodářky a vedoucí školního klubu vystřídala Irenu Nyklíčkovou paní Martina Šrollová. Na
zasloužený odpočinek odešla ke 30. červnu 2011 Mgr. Jarmila Špůrová. Z nepedagogických
pracovníků odešla k 31. březnu 2011 uklízečka Jitka Haasová a nahradila ji paní Růžena
Vávrová.
Konkrétní personální obsazení pracovních míst přináší následující přehled:

Celkem: 32 (z toho 27 žen)
z toho: 23,5 pedagogických pracovníků
(z toho 2,5 vychovatelek a 2 asistentky pedagoga)
0,5 hospodářka
4 správní zaměstnanci
4 zaměstnanci ve školní jídelně
Pedagogičtí pracovníci:
titul, jméno a příjmení

funkce, vzdělání, aprobace, praxe

Mgr. Martin Zakouřil

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

Mgr. Martin Dytrych

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

Mgr. Petra Báčová

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

Ing. Jaromír Beránek

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

Eva Effenberková, DiS.

učitelka na II. stupni,
Obchodní akademie Trutnov,
Jazyková škola PASTIME Náchod,
Certificate in Englisch (University of Cambridge)
VOŠ pedagogická Litomyšl (speciální pedagogika)
7 let

Mgr. Marie Hubálovská

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

Mgr. Renata Kafková, Ph.D.

učitelka na II. stupni
Filozofická fakulta v Ostravě
německý jazyk + dějepis,
6 let

Václav Král

učitel na II. stupni,
Pedagogická fakulta v Hradci Králové,
dílenské předměty + odborný výcvik,
Fakulta tělesné výchovy a sportu, trenérská škola,
nad 32 let

Mgr. Daniela Mikešová

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

PaedDr. Věra Nývltová

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

Mgr. Šárka Paulusová

učitelka na II. stupni
Pedagogická fakulta v Liberci
český jazyk + občanská výchova
5 let

Mgr. Blanka Pavlásková

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

Mgr. Eva Prouzová

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

Mgr. Veronika Prouzová

učitelka na I. stupni,
Pedagogická fakulta MU v Brně,
učitelství pro I. stupeň základní školy,
bez praxe

Ing. Jitka Pulkrábková

učitelka na II. stupni
Vysoká škola chemicko-technologická Pardubice
Doplňující pedagogické studium Univerzita Pardubice
18 let

Mgr. Radka Řeháková

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

Mgr. Jarmila Špůrová

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

Mgr. Jan Vídeňský

učitel Hv
JAMU Brno,
nad 32 let

Mgr. Silvie Žďárská

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

Asistenti pedagoga: Pavla Folcová
Světla Holmanová
Na škole pracovalo šest dyslektických asistentek a dvě logopedické asistentky. I v
letošním školním roce se naši pracovníci v rámci DVPP zúčastnili 22 vzdělávacích programů.
Jedna učitelka úspěšně dokončila vyšší odbornou školu a další získala specializaci pro výuku
mimořádně nadaných žáků.

Školní družina:
Věra Páslerová
Eva Jansová

vedoucí vychovatelka
vychovatelka

Školní klub:
Irena Nyklíčková/Martina Šrollová

vedoucí

Nepedagogičtí pracovníci:
Hospodářka:
Irena Nyklíčková/Martina Šrollová
Jídelna:
Pavlína Blehová
Jana Voleská
Alena Gumbírová
Jaroslava Lednová

vedoucí školní jídelny
vedoucí kuchařka
kuchařka
kuchařka

Správní zaměstnanci:
Josef Nedvěd
vedoucí, údržbář
Zdeňka Blažková
uklízečka
Jitka Haasová/Růžena Vávrová
uklízečka
Lenka Vítová
uklízečka

ŠKOLSKÁ RADA
Volby do školské rady proběhly již v předminulém 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
• Poláčková Petra
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
3 (1 %)
1 (0,3 %)

II. pololetí
8 (2,9 %)
2 (0,7 %)

Omluvené absence:
I. pololetí: 11 055 (průměr na jednoho žáka: 40,64)
II. pololetí: 16 388 (průměr na jednoho žáka: 60,25)
Neomluvené absence:
I. pololetí: 29 (průměr na jednoho žáka: 0,11)
II. pololetí: 93 (průměr na jednoho žáka: 0,34)
Prospěch na konci školního roku 2010/2011:
Třída Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo
I.A
II.A
III.A
III.B
IV.A
V.A
V.B

26
26
18
18
30
18
18

22
19
14
8
18
6
10

0
7
3
10
12
10
8

3
0
1
0
0
2
0

VI.A
VII.A
VIII.A
VIII.B
IX.A
IX.B

25
25
19
20
20
9

5
1
2
3
3
0

19
22
15
17
15
7

1
2
2
0
2
2

VOLNOČASOVÉ A PREVENTIVNÍ AKTIVITY, ŠKOLNÍ KLUB
Na škole realizujeme podobně jako v letech minulých Minimální preventivní program.
Školní preventistka PaedDr. Věra Nývltová vytvořila Krizový plán školy a podílela se na
organizaci řady preventivních akcí, z nichž nejvýznamnější byl program na zlepšení vtahů ve
třídě VIII.B.
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
 e-mailová adresa Blahovka.pomoc@seznam.cz
Preventivní akce uskutečněné ve školním roce 2010/2011:
 beseda žáků 1. stupně s příslušníky Policie ČR
 preventivní kurz (VIII.B)
 beseda Kyberšikana (VIII.B)
 beseda Extremismus (9. ročník a pro pedagogy a veřejnost)
 účast na sbírkové akci Den proti AIDS
 přednáška AIDS (9. třídy)
 účast preventistky na schůzkách pracovní skupiny ROMODROM v Úpici
 film a program v divadle „Řekni drogám ne“
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:
•

ANGLICKÝ JAZYK (1. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Marie Hubálovská

•

BASKETBAL (5. – 9. ROČNÍK – ZAČÁTEČNÍCI) – vedoucí: MUDr. Pavel Černý

•

CVIČENÍ NA SPORTOVNÍM NÁŘADÍ (DÍVKY Z 1. – 9. ROČNÍKU) – vedoucí:
Lenka Machová

•

CVIČENÍ NA SPORTOVNÍM NÁŘADÍ (CHLAPCI Z 1. – 9. ROČNÍKU) – vedoucí:
Martin Just

•

DRAMATICKÝ KROUŽEK (4. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Petra Báčová

•

FLÉTNIČKY (1. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Radka Řeháková

•

FLORBAL (CHLAPCI I DÍVKY 4. – 5. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Martin Dytrych

•

FLORBAL (6. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Václav Král

•

FREERUNNING A PARKOUR (5. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Jaroslav Dohnal

•

HRÁTKY S ANGLIČTINOU (3. – 4. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Silvie Žďárská

•

MLADÝ KAMERAMAN (5. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Ing. Jaromír Beránek

•

MLADÝ POŽÁRNÍK (1. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Ondřej Baudyš

•

PRVNÍ KRŮČKY V NĚMČINĚ (4. – 6. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Renata Kafková,
Ph.D.

•

RUČNÍ PRÁCE (1. – 5. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Radka Řeháková

•

SBOREČEK (1. – 5. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Radka Řeháková

•

STŘELECKÝ KROUŽEK nebo TOPOGRAFICKÝ KROUŽEK (6. – 9. ROČNÍK) –
vedoucí: Václav Král

•

ŠACHY (1. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Jaroslav Vít

•

VÝTVARNÝ KROUŽEK (1. – 5. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Daniela Mikešová

•

ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK – vedoucí Mgr. Šárka Paulusová

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 rekonstrukcím i k nákupu moderních pomůcek. V létě
byly vymalovány některé učebny a chodby, v prostorách půdní vestavby byla nově zařízena
školní kuchyňka a byl zrekonstruován odpočinkový koutek s minigalerií Julie WinterovéMezerové. V rámci akce „Oranžová učebna“ byla z dotace firmy ČEZ kompletně
zrekonstruována multifunkční učebna fyziky a chemie. Z peněz Evropské unie (program
„Peníze školám“) byly v letošním roce zakoupeny nové počítače do školního klubu a
interaktivní tabule na 1. stupeň. Opět bylo zapracováno na rozšíření fondu školní knihovny a
byla zakoupena řada drobných výukových pomůcek.

PREZENTACE ŠKOLY
I v letošním školním roce pokračovalo mnohaleté vydávání školního časopisu „Trhlej
svět“, na jehož vytváření se opět podíleli i žáci předmětu „Týmová práce“ a redaktorky z
IX.A Veronika Hofmanová a Klára Kultová. Mgr. Eva Proudová denně aktualizuje webové
stránky školy, škola publikovala články v Úpických novinách a Krkonošském deníku, o
aktuálním dění rodiče i širokou veřejnost informují také vývěska u školy či pracemi našich
žáků vyzdobené výlohy úpických obchodů.
Pokračovala rovněž velmi úspěšná spolupráce s Televizí JS („Účko“), jež kromě
klasických reportáží o významných akcích naší školy přinášela i dětské reportáže moderované
Veronikou Davidovou ze třídy V.B. První rok existence oslavila školní „Blahovka TV“,
jejímiž kameramany a redaktorkami jsou výhradně naši žáci. Role režisérů a střihačů plní
učitelé Ing. Jaromír Beránek, Mgr. Martin Dytrych a Mgr. Martin Zakouřil.
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 znovu setkala

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 III. Historické
odpoledne s úpickými střelci. Kulturymilovné spoluobčany potěšila četná vystoupení školního
Sborečku.
12. až 16. červenec 2010: Tábor školní družiny
Tábor školní družiny se konal v Janských Lázních, naši
žáčci byli ubytováni v chatě Jitřenka. Program byl pestrý:
dlouhá túra po horách – lanovkou na Černou horu a pak po
dřevěných lávkách přes
rašeliniště, příprava masek
na karneval a diskotéka,
návštěva lanového centra,
soutěže,
hry,
stezka
odvahy, koupání, velká
trampolína, hledání táborového pokladu a získávání „tlapek“
za pořádek, zručnost, odvahu, dobré skutky i mlčení.

ZÁŘÍ

1. září 2010: Slavnostní vítání prvňáčků
Slavnostní vítání se konalo ve středu 1. září 2010 v
prostorách školní jídelny ZŠ Bratří Čapků. Nové školáky
přišel pozdravit ředitel školy Mgr. Martin Zakouřil, paní
starostka Ing. Iljana Beránková a pan
místostarosta Mgr. Robert Hager. O
kulturní vystoupení se postarala děvčata
z 5. třídy - Verunka Davidová a Kamilka
Kostovská. Na konci celého programu se
děti naučily slib školáka: "MY SE
ŠKOLY NEBOJÍME, ČÍST A PSÁT SE NAUČÍME!" Potom ještě
dostaly velký kornout sladkostí, pamětní list a se svou paní učitelkou Mgr.
Radkou Řehákovou odešly do vyzdobené třídy, kde na ně čekalo plno
dalších překvapení.

8. až 11. září 2010: Program pro zlepšení vztahů v VIII.B
Ve dnech 8. až 11. září 2010 se konal preventivní kurz ZŠ
Bří Čapků Úpice. Programu zaměřeného na zlepšení vztahů
ve třídě, na prevenci sociálně nežádoucích jevů se tentokrát
zúčastnili žáci VIII.B a paní učitelky Věra Nývltová a Jitka
Pulkrábková. Projekt byl financován z příspěvku EU v rámci
Operačního
programu
„Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost“. Současně se nám podařilo získat
finanční podporu některých podnikatelů z Úpicka. Díky
tomu se mohli akce zúčastnit i chlapci a děvčata ze sociálně
slabších rodin.
Během čtyř dnů strávených na chatě Betyna v Peci pod Sněžkou si žáci
stanovili pravidla slušného chování ve třídě, pravidla vzájemné pomoci a
tolerance ve skupině. Letošní kurz jsme zaměřili především na aktuální
téma: „Kyberšikana, její specifika a nebezpečí.“ Součástí programu byla
přednáška na téma kyberšikana a následná beseda s žáky. V prostředí
krásné krkonošské přírody si děti rovněž zahrály různé seznamovací hry,
tzv. ledolamky a další. Různé aktivity probíhaly také při procházkách do
Modrého dolu, do Obřího dolu a do Pece pod Sněžkou.

13. září 2010: Soutěž žáků 1. stupně "O nejlepšího čtenáře"
V pondělí 13. září 2010 se sešli třeťáci, čtvrťáci a páťáci, aby se utkali v soutěži „O nejlepšího
čtenáře“. Všichni četli po dobu 60 sekund stejný, dopředu
neznámý, text – úvod pohádky O Šípkové Růžence. Vítězi v
kategorii žáků 5. ročníku se stali Veronika Davidová (V.B) a
Tomáš Vrána (V.A), kteří správně přečetli 135 slov. Mezi
čtvrťáky vynikl Jan Roženský (IV.A) se 103 slovy, z třeťáků
byl nejlepší Jan Krejcar s 84 slovy. Tři nejlepší čtenáři z
každé kategorie obdrží diplom a sladkou odměnu. Celkový
počet soutěžících (27) nás přesvědčil o tom, že děti stále
ještě baví číst.

20. září 2010: Vzdělávací program Planeta 3000
V pondělí 20. září 2010 absolvovali žáci 2. stupně vzdělávací program Planeta 3000, tentokrát
na téma Česká republika. Prostřednictvím komentovaného filmu se tak dozvěděli mnoho
faktů i zajímavostí o zemi, ve které žijí.

21. září 2010: Zátopkova "Pětka"
Tradiční štafetový běh pro žáky 1. stupně se letos opět konal ve Rtyni v Podkrkonoší. Žáci
naší školy bojovali s velkým nasazením. Všem reprezentantům patří velký dík za bojovnost a
pěkné třetí místo.
Pořadí škol:
1. ZŠ Úpice Lány
2. ZŠ Rtyně v Podkrkonoší
3. ZŠ Bří Čapků Úpice
4. ZŠ Malé Svatoňovice
Naše štafeta běžela v tomto pořadí:
1. Tomáš Reichert, 2. Pavel Doležal, 3. Jiří Pecháček,
4. Ladislav Nyklíček, 5. Renata Galuščáková, 6. Vít
Levinský, 7. Adriana Dufková, 8. Martin Kroužel, 9. Matyáš Nývlt, 10. Veronika Davidová,
11. Filip Luštinec, 12. Kamila Kuldová, 13. Petr Rychlík ,14. David Nývlt, 15. Kamila
Gottsteinová, 16. Andrea Čudková, 17. Jaroslav Suchánek, 18. Jakub Kábele, 19. Dominik
Endlich, 20. Vojtěch Ott, 21. Eva Ferencová , 22. Johana Grundová, 23. Barbora Mullerová,
24. Mikoláš Zajac, 25. Radek Dufka.

21. září 2010: Soutěž žáků 2. stupně v rychlosti psaní na počítači
Na výše zmíněnou soutěž totiž dorazili ve slunném odpoledni 21. září 2010 pouze tři žáci. I
tak se však soutěžilo. Předem bylo ale avizováno, že již jen
v rámci jedné kategorie.
Celkovým vítězem se stal Daniel Dolejška z VIII.A, který
správně opsal za 5 minut 114 slov (udělal pouze jednu
chybu). Druhé místo patří Andree Pátrové ze VI.A, jež stihla
správně napsat 107 slov (taktéž udělala jen jednu chybu).
Pomyslnou bronzovou medaili získala za 73 slov Nikola
Pátrová z VIII.A (udělala osm chyb).

24. září 2010: Vzpomínka na paní Miladu Pacákovou
Dne 24. září 2010 zemřela naše dlouholetá spolupracovnice, paní Milada
Pacáková. Na naší škole vyučovala na 1. stupni, na druhém stupni pak
předmětům občanská výchova a pracovní vyučování. Její pracovní kariéra
vyvrcholila funkcí ředitelky, kterou zastávala v letech 1976 – 1984.

ŘÍJEN

1. říjen 2010: Zahájení V. ročníku školního turnaje ve stolním fotbale
První říjnový den odstartoval další ročník soutěže ve stolním fotbale. O vítězství se utká 18
dvojic.
Přihlášené dvojice:
• Lukáš Hilsch + Filip Ferenc, Aleš Hübner + Patrik Vlček, Martin Kubiček + Ladislav
Záliš, Jakub Fejfar + Sára Gottsteinová, Filip Kunc + Zdeněk Ledvina, Veronika
Hofmanová + Nikola Valentová, Alžběta Kubcová + Martin Nývlt, Karolína Fingrová
+ Kateřina Jursíková, Tomáš Šimek + Pavel Šrejber, Petr Vodák + Jiří Zákravský,
Tomáš Balcar + David Beier, Lukáš Mjartan + Michal Souček, Anna Kociánová +
Jakub Lautsch, Dominik Rychlík + Pavel Ševčík, Michaela Čudková + Tomáš Paťha,
Jan a Ladislav Soukupovi, Tomáš Hrouda + Dominik Švorčík, Martin Dytrych +
Martin Zakouřil
1. říjen 2010: Školní družina na výstavě drobného zvířectva
První říjnový víkend uspořádali chovatelé z Úpice a
okolí tradiční výstavu drobného zvířectva v areálu na
Podrači. V pátek 1. října 2010 na výstavu zavítaly i
dětmi z naší školní družiny.
Celým areálem je provedl starší kolega Otakar Bárta ze
VI.A. Kromě králíků, hus, slepic a dalšího drobného
zvířectva si všichni prohlédli ovečky. Zaujala je nejen
zvířátka, ale také výjimečně bohatá tombola. Výborný
průvodce, výborná organizace, výborné počasí – tak lze
ve stručnosti shrnout průběh pátečního odpoledne. Doufejme, že nadšení vydrží i příští rok.
4. říjen 2010: Soutěž v hodu kroužky na cíl
Dvacet soutěže chtivých prvňáků, stejný počet druháků a 23 třeťáků si v
pondělí 4. října 2010 přišlo zasoutěžit v hodu kroužků na cíl. Každý z
účastníků měl k dispozici šest hodů a mohl se rozmyslet, na jakou tyčku
bude své kroužky házet. Ta nejbližší měla hodnotu 10, prostřední 30 a 60
a nejvzdálenější 100 bodů. Výsledný výkon byl samozřejmě součtem
hodnot úspěšných hodů. Mezi prvňáčky zvítězila Daniela Maršíková,
mezi druháky Jiří Pecháček (II.A) a mezi třeťáky Dominik Macek (III.A)
Tři nejlepší soutěžící obdrželi jako již tradičně diplom a sladkou odměnu.

5. říjen 2010: Zahájení VII. ročníku florbalové ligy dívek
Dne 5. října 2010 byl sehrán úvodní zápas nového ročníku florbalové ligy dívek. Do soutěže
se přihlásila tři družstva.
Přihlášené týmy:
• DYLINKY: Alžběta Kubcová – C + G, Veronika Hofmanová, Lenka Rejchrtová,
Nikola Valentová, Monika Vocelová
• LOLITKY: Michaela Čudková, Sára Gottsteinová, Anna Kociánová, Denisa Nývltová
– C + G, Tereza Seidelová, Michaela Ševcová
• McDONALD’S: Kristýna Balcarová – G, Eliška Buryšková – C, Šárka Levinská,
Andrea Pátrová, Eliška Vodičková
5. říjen 2010: Začátek II. ročníku školního turnaje v halové kopané
Pátý říjnový den byl zahájen i další ze školních sportovních turnajů probíhajících po celý
školní rok, tentokrát v halové kopané. O pomyslný školní pohár se utká pět mužstev.

Přihlášené týmy:
• FARKAŠ TEAM: Filip Ferenc, Aleš Hübner, Lukáš Malínský, Martin Nývlt – C,
Pavel Sodomka
• FC BACHA MÍČ: Jakub Fejfar, Viktor Kejzlar – C, Martin Kubiček, Tomáš Paťha,
Dominik Rychlík, Daniel Souček
• FC FIALKY: Michal Drejsl, Tomáš Hrouda, Michal Souček, Jan Soukup, Ladislav
Soukup – C, Dominik Švorčík
• FK 03 PRIMASENS: Petr Kábele, Daniel Kadaník, Martin Lacko, Jakub Riedl, Daniel
Špinler, Petr Vlček, Pavel Růžička – C
• RETARDI: Zdeněk Ledvina, Pavel Šrejber, Petr Vodák, Jiří Zákravský, Ladislav Záliš
–C

5. říjen 2010: Prvňáčci v knihovně
Naši prvňáčci jsou pilní žáčci, vždyť jen za první měsíc ve
škole se už naučili pět písmenek a pomalu začínají
sestavovat slabiky. A protože nebude dlouho trvat a budou si
moci přečíst svou první knížku, vyrazili v úterý 5. října 2010
do zdejší Městské knihovny, aby se seznámili s jejím
prostředím a množstvím knih, které se zde nachází. S dětmi
si paní knihovnice Jana Šimková povídala o knihách,
zacházení s nimi, jak se
každý má ke knížkám
chovat a co se s nimi dělat nemá. Přečetla jim krátkou
pohádku "Krása není všechno" z knihy "Vodnické pohádky"
od Jaromíra Sypala. Děti pozorně poslouchaly a potom
kreslily k pohádce obrázek. Nebylo jednoduché vybrat ten
nejzdařilejší, proto byli odměněni všichni prvňáčci, a to
velkým sladkým dortem, který si ve třídě místo svačiny od
maminky s chutí zbaštili.

5. říjen 2010: Zátopkova "Desítka"
S novým školním rokem začala i meziškolní soutěž okrsku Úpice o pohár Grand Prix.
Úvodním závodem byla „Zátopkova desítka“, která se konala v úterý 5. října 2010 na nově
zrekonstruovaném atletickém oválu u ZŠ Úpice – Lány.
Za každou školu se do závodu zapojilo 40 sportovců. Každý z nich absolvoval jedno tzv.
lánské kolečko v délce 250ti metrů. Nejrychlejší bylo družstvo ze ZŠ a ZUŠ Rtyně v
Podkrkonoší, naši reprezentanti a reprezentantky obsadili po rozpačitém úvodu třetí místo.
Mrzí nás, že někteří vynikající sportovci odmítli reprezentovat a tudíž připravili celou štafetu
o lepší umístění, neboť rozdíl mezi družstvy na stupních vítězů nebyl veliký.
Pořadí škol:
1. ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
2. ZŠ Úpice – Lány
3. ZŠ Bratří Čapků Úpice
4. ZŠ Malé Svatoňovice
5. Gymnázium a SOŠ Úpice
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