Naše škola spolupořádala
lampiónový průvod
s čarodějnickým rejem.
Proběhlo
vyhodnocení
výtvarné soutěže
„Rozesmátý svět“.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
9. ČÍSLO
8. ROČNÍKU (2009/2010)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE

Pro nás, deváťáky, byl
připraven zajímavý
projekt „Holocaust“.

Od dubna do června jezdíme na
pravidelný plavecký výcvik
a užíváme si to!

Naše škola byla jedním
z pořadatelů druhého
„Historického
odpoledne“.

A mnoho dalšího ...

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

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

ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
pořádá
ve velkém sále tělocvičny

DĚTSKÝ DEN
tentokrát se zvířátky.
Pro mateřské školky:
pátek 28. 5. 2010 od 9.30 do 12.00,
pro školáky (1. – 4. ročník naší ZŠ):
úterý 1. 6. 2010 od 8.00 do 11.30.
Děti, přijďte si zasoutěžit a užít si legraci.
Rodiče, přijďte se na své děti podívat.
Těšíme se na vás!

Na první polovinu června
je pro zájemce z 9.
ročníku připraven již
tradiční
„Ekologický
kurz“.
Zahájen bude ve středu 9. června,
ukončení je plánováno na sobotu 12.
června.
Ubytování je zajištěno na Chatě Kamor
v Peci pod Sněžkou, vařit si účastníci
budou sami. A co je čeká? Horské túry,
poznávání přírody, ekologická témata.
(Věra Nývltová, Martin Dytrych)

ŽÁCI 6. – 8. ROČNÍKU, V POSLEDNÍCH ČERVNOVÝCH DNECH BUDETE MÍT JEŠTĚ PROJEKTY
6. ročník: „Čas a délka“
Čas a délku budete zkoumat
v rámci českého a anglického
jazyka, přírodopisu, matematiky,
zeměpisu, dějepisu a výtvar. výchovy.

7. ročník: „Média“
Média budete zkoumat
v rámci českého a anglického
jazyka, výchovy k občanství,
informatiky a fyziky.

KINDERIÁDA
V úterý 8. června se vydá naše
„prvostupňová“ atletická reprezentace
na další ročník závodů zvaných
Kinderiáda.
Všichni věříme, že i letos přivezeme
skvělé výsledky. Vždyť ten loňský
ročník byl pro nás tak výjimečný.
Bára Müllerová vyhrála běh na 60 m a
skok z místa a vyfotil se s ní dokonce
i náš bývalý skvělý desetibojař Tomáš
Dvořák.
Takže reprezentanti, držíme palce!

Zveme vás na slavnostní rozloučení s žáky 9.A
ZŠ Bratří Čapků,
které se uskuteční v úterý 29. června od 16.00
ve školní jídelně.
Po kulturním programu budou žáci „ošerpováni“, bude jim
předáno poslední vysvědčení s razítkem naší školy a nejlepší
z nich budou odměněni.
Vše bude natáčet Televize JS.

8. ročník: „Životní styl“
Téma životní styl budete probírat
v rámci českého jazyka, chemie,
dějepisu, hudební výchovy
a výchovy ke zdraví.
Zájezd pro nejlepší žáky školy se
uskuteční v pondělí 28. června. Cílem
„výpravy“ bude ZOO v Praze.
Všichni účastníci zájezdu z řad žáků
budou mít zdarma dopravu autobusem i
vstup do zmiňované ZOO.
Seznam vybraných žáků bude zveřejněn
den po pedagogické radě, tedy ve čtvrtek
24. června. Všichni „nominovaní“ obdrží
z rukou pana ředitele písemnou pozvánku.
Doufáme, že se zájezd vydaří stejně jako
v roce 2008 (z tohoto zájezdu také pochází
níže umístěná ilustrační fotografie).

Pátek 30. dubna 2010 věnovala 9. třída ZŠ Bří Čapků
v Úpici projektu Holocaust. Téma nebylo žákům zcela
neznámé, neboť se s ním seznámili již v hodinách
dějepisu. Cílem projektového dne bylo rozšířit
vědomosti dětí o holocaustu za druhé světové války a
připomenout další genocidy 20. století, ale především
uplatnit prožitkovou formu výuky a přinést poučení a
varování do budoucna.

Žáci pracovali s odbornými termíny i citáty
souvisejícími
s daným
tématem,
důkladněji
poznali historii židovského národa i současnou situaci
v Izraeli, pracovali s dobovými propagandistickými
materiály hanobícími Židy i obrazovými materiály
dokumentujícími
hrůzy
života
v ghettech
a
koncentračních táborech, seznámili se s osudy několika
svých tehdejších vrstevníků, pokusili se vysvětlit, proč
nacisté vyhlazovali právě Židy, Romy, homosexuály,
Svědky Jehovovy a své politické odpůrce. Děti dále
vytvářely dvě varianty stromu přání, k nimž připisovaly
buď svá dnešní přání a touhy, anebo přání svých
vrstevníků z období holocaustu. Všichni se nakonec
shodli na tom, že jejich život je přes občasné problémy
doslova rajskou zahradou v porovnání s dobou minulou.

Poslední blok projektového dne byl věnován
besedě s paní Evou Benešovou, předsedkyní
Sdružení židovských vojáků a odbojářů, a prohlídce
výstavy Židé v boji a odboji, speciálně škole
zapůjčené
právě
v souvislosti
s projektem
Holocaust.

Uspořádání této akce stálo pracovníky školy nemálo času a úsilí, odměnou jim však byl zájem a vzorná
spolupráce žáků, v některých okamžicích zjevně otřesených dobovými poměry.
(Renata Kafková)

Dne 14.5.2010 proběhlo vyhodnocení 4. ročníku výtvarné
soutěže Rozesmátý svět, kterou pro školní rok 2009 – 2010 opět
vyhlásila ZŠ Bří Čapků v Úpici. Nezávislá porota ve složení
Mgr. Alice Ludvíková, Mgr. Daniela Mikešová a Jana Wolfová
hodnotila letos celkem na 170 dětských prací zaslaných
z okolních
mateřských
a
základních
škol.
V kategorii mateřských škol - děti do 4 let - získal 1. místo
Vojtěch Haišman (MŠ Praha), 2. místo obsadila Karolína
Řeháková (MŠ Suchovršice) a 3. místo Andrea Zárubová (MŠ
Suchovršice).
V kategorii mateřských škol - děti do 6 let - obsadila 1. místo
Daniela Mikešová (MŠ Suchovršice), o 2. místo se podělili Jan
Hruška (MŠ Veselka) a Lucie Mlýnková (MŠ Suchovršice),
3. místo obsadily Elizabeth Seidelová (MŠ Suchovršice) a
Vítězná práce Danielky Mikešové.
Monika Dvořáčková (MŠ Libňatov).
V kategorii 1. a 2. tříd ZŠ se z vítězství radovala Adéla
Fialová (ZŠ Havlovice), 2. místo získaly Anna Skřivánková
a Karolína Součková (obě ZŠ Bří Čapků), o 3. místo se
podělily Jana Dobiášová (ZŠ Velké Svatoňovice) a Lucie
Sacherová (ZŠ Havlovice).
Těžké rozhodování bylo i mezi pěknými pracemi v kategorii
3. - 5. tříd ZŠ. Zde bylo nakonec uděleno 1. místo Vítu
Levinskému, 2. místo Tadeáši Haasemu a Aleně Balcarové
(ZŠ Havlovice), 3. místo obsadili Tomáš Reichert (ZŠ Bří
Čapků) a Nikola Mahrlová (ZŠ Velké Svatoňovice).
Čestné uznání obržel Jaroslav Suchánek (ZŠ Bří Čapků).
Děkujeme všem pedagogům i dětem ze zúčastněných MtŠ a
ZŠ. Poděkování patří členkám poroty a paní učitelce Evě
Prouzové za provedení fotodokumentace a diplomů.
Diplomy a věcné dárky byly vítězům předány ve středu
Stromy v podání Víta Levinského.
19. května 2010 na slavnostním vyhodnocení v jídelně ZŠ Bří
Čapků.
(za organizátory soutěže Zdeňka Skřivánková)

Děti z prvních až třetích tříd se jako každoročně účastní od
dubna do června plaveckého výcviku v trutnovském krytém
bazénu. Většina z nich se na lekce těší, protože kromě nácviku
plaveckých stylů si také mohou ve vodě pod dozorem pozorných
instruktorek zadovádět, sklouznout se po skluzavkách nebo si
zaskákat do vody. Některé děti překonají samy sebe, když se
odváží skočit z prkna na skokanské věži. Pro jiné je úspěch
ponořit do vody hlavu nebo vylovit puk. Až uběhne všech deset
lekcí, budou už prázdniny za dveřmi. Nakonec všichni dostanou
"mokré" vysvědčení, kde bude napsáno, co všechno se naučili, a
jak moc se s vodou kamarádí. (Eva Prouzová)

V sobotu 8. května 2010 se konaly v Ratibořicích "Úpické dny". I
děti z naší školy zde předvedly své umění, prvňáčci zatančili
taneček "Kuřátka", druháci vystoupili jako "Berušky" a celý
program zpestřil šesti písničkami školní sboreček. Ve chvíli, kdy
jsme začali vystupovat, se rozpršelo, ale dětem to vůbec nevadilo a
tančily a zpívaly s plným nasazením. Za svůj výkon si všichni
zasloužili odměnu, a tak vytvořili dlouhou řadu u bufetu a vybírali
si, na co měli zrovna chuť. Všem dětem za reprezentaci naší školy a
rodičům za spolupráci a skvělé publikum moc děkujeme.
(Radka Řeháková)

Dne 15. května 2010 proběhla již tradiční Studánecká Čapkiana v Malých Svatoňovicích. Letos poprvé se její
součástí stala i přehlídka dramatických vystoupení z děl bratří Čapků. Dívky ze 7.A (T. Seidelová, A. Kociánová,
M. Čudková, L. Komárková, D. Nývltová) si nastudovaly vystoupení s názvem Velká loupežnická pohádka.
Přípravě a realizaci hry věnovaly hodně volného času. To se také projevilo na jejich výkonu a vzorné reprezentaci
naší školy na přehlídce divadelních představení. Odměnou jim byl velký potlesk publika, poděkování
organizátorů akce a také zájezd po památkách České republiky, kterého se mohou zúčastnit. Všem dívkám děkuji
za jejich skvělé herecké výkony a zapálení pro divadlo. Děvčata, bylo mi ctí s Vámi spolupracovat.
(Petra Báčová)

V letošním roce se na naší škole vytvořila skupina nadšenců, kteří se
rozhodli zahrát si divadlo. Tak na naší škole vznikl Dramatický kroužek.
V 1. pololetí jsme měli dvanáct členů, ve druhém pololetí jsme se ještě
rozrostli. Za celý školní rok absolvovali naši herci mnoho vystoupení a
nastudovali celkem tři představení ( Hra o narození Ježíška, Zatoulané kotě,
Velká loupežnická pohádka). Všem členům Dramatického kroužku děkuji za
jejich zodpovědný přístup k práci, za spolehlivost, za jejich volný čas, který
věnovali nelehké přípravě divadelních vystoupení, ale také jejich úspěšnému
předvedení na veřejnosti. Poděkování patří také rodičům našich herců, kteří
nám pomáhali s vytvořením kostýmů a dopravou na vystoupení. Při naší
práci jsme si užili napětí, chvíle strachu, ale také hodně legrace. Největší
odměnou byl dobrý pocit z vystoupení a velký potlesk publika. Všem
členům děkuji za jejich spolupráci. Přeji krásné prázdniny a chuť do další
herecké sezony.
(Petra Báčová)

THERE ARE NINETEEN ANIMALS
Can you name them?
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ANIMAL CROSSROAD

Across
1. CHOBOTNICE
3. GEPARD
8. VEVERKA
11. OREL
12. OSEL
13. ŽELVA

SOUTĚŽNÍ

Down
2. VELBLOUD
4. TYGR
5. DIVOKÉ PRASE
6. HROCH
7. SLON
8. HAD
9. OPICE
10. JELEN

WHAT´S THIS ANIMAL´S NAME?
____________________________

QUIZ – what animal is it?

1) the largest mammal in the world?
2)the animal which can change colours?
3) the animal with the longest neck?
4) the most poisonous water animal?

SOUTĚŽNÍ

5) the fastest animal in the world?
6) the longest living land animal?
7) the smallest bird?
write English
8) the biggest bird?
names !!!!!

Malý Standa se ptá dědy před výběhem slonů: „Dědo, co je to za zvíře?“ „Počkej chvilku, vezmu si brýle.“
Utíkají dva blázni z blázince a jeden z nich nabourá do slečny, která jde právě kolem. „Vy jste blázen!“ řekla slečna.
A druhý z nich říká: „Rychle pryč, poznala tě!“
Manželka volá do práce. Manžel zvedne telefon a povídá jí: „Zlato, promiň, ale mám tu strašný frmol, nemůžu si
teď povídat.“ „Ale já pro tebe mám jednu dobrou a jednu špatnou zprávu!“ „Dobře, zlato. Můžu ti věnovat jen
chvilku, takže jen tu dobrou, jo?“ „No, tak ta dobrá je, že airbag funguje.“
Ve školce si povídají tři chlapečci o tom, jak přišli na svět. „Mě přinesl čáp,“ svěřuje se první. „Mě zase vrána,“
objasňuje tajemství svého zrození druhý. „Hm, my jsme chudí,“ pokrčí rameny třetí. „Náš táta si všechno musí
udělat sám.“
V praxi byly úspěšně použity pouze dva typy nadzvukových dopravních letadel, první je Concorde a druhý je
šlapací vzducholoď Chucka Norrise.

Z kolika shodných krychliček je složeno těleso na obrázku?
Správnou odpověď napište na soutěžní kupón!

Paní z okresního města přijela na vesnici za lidovým léčitelem a ptá se: „Nevíte o nějakém vhodném prostředku
proti tloušťce?“ „Jo, paní, brambory.“ „Jíst?“ „Kdepak, okopávat!“
Přijde k lékaři pacient, že se nemůže narovnat. „To je jednoduché, zapnul jste si knoflík od kalhot do dírky u
košile!“
„Ten plynový sporák je bezvadnej,“ povídá policista, „včera ho manželka zapálila a on pořád ještě hoří.“
Naftový miliardář přijel na Floridu do hotelu v zimním úboru a s lyžemi. „Ale pane,“ povídá recepční, „tady je
Florida. Tady není sníh.“ „Vím, vím,“ říká miliardář, „sníh přivezou zítra zvláštním vlakem.“
Ptá se malá zebra velké zebry: „Mami proč máme tolik pruhů?“ Velká zebra odpoví: „Čím víc pruhů, tím víc
Zebradidas.“
Ředitel jedné menší střední školy měl velké problémy s dospívajícími slečnami, kterým se zalíbilo používání rtěnky.
Když si ji na dámských toaletách patlaly na rty, vždy potom zanechávaly obtisky na zrcadle. Když už se situace
stávala neudržitelnou, ředitel se rozhodl razantně zakročit. Zavolal si všechny dotyčné slečny a odvedl je na toalety.
Tam už čekal školník. Ředitel dívkám vysvětlil, že si asi neuvědomují, kolik práce školníkovi dá každý večer
zrcadla umýt. Poprosil jej, aby slečnám svoji namáhavou práci předvedl. Školník vytáhl ze skříně dlouhé koště,
namočil jej v nejbližší záchodové míse a začal pucovat zrcadlo. Od toho dne se už žádný obtisk na zrcadle neobjevil.
Co umí blondýnka nejlepšího k večeři? Rezervovat stůl v restauraci.
Na vojenském cvičení: „Chlapi, takhle do toho granátu nemůžete řezat, vždyť vám vybuchne!“ „To nevadí,
náčelníku, my máme ještě jeden.“
Baví se dva blázni, Karel a Franta. Franta: „Hádej, co mám v ruce!“ Karel: „Mrakodrap.“ Franta: „Ty ses díval.“
„Kam se chystáte letos na dovolenou?“ „Manželka na Kanárské ostrovy, dcera do Řecka a syn do Ameriky...“ „A
Vy?“ „Pravděpodobně do basy!“
„Jenom žádnou paniku“, uklidňuje lékař pacienta, „tuto operaci už jsme prováděli nejméně třicetkrát. Jednou se už
přece musí povést.“
Víte, jak poznáte, že máte pod postelí slona? Strop je zatraceně blízko!
(stránku připravili Martin Dytrych a žáci volitelného předmětu „Týmová práce“)

Exkurze čtvrťáků do Prahy se i přes nepříliš příznivé počasí vydařila. Posuďte sami:
Moc jsem se těšil na plavbu lodí. Když jsme přijeli do
Prahy, už z dálky byl vidět Pražský hrad. Vystoupili
jsme z autobusu a šli jsme rovnou na Hrad, tam stály
stráže jako tyč rovně :-) Jeden pořád mrkal a taky se
smál, ale ne nahlas, asi by za to měl vyhazov. Pak
jsme šli do chrámu svatého Víta. Vedle Hradu byl
takový malý baráček. Viděl jsem u něj policistu, který
měl na uniformě napsáno hradní policie. Je zajímavé,
kolik ochranek prezident má. Potom jsme šli zpět před
Hrad. Tam jsme viděli lidovou kapelu. Líbilo se mi,
jak hráli. Dohráli a zeptali se nás, jestli si s nimi
nezazpíváme. Zazpívali jsme si "Beskyde, Beskyde".

Pak jsme šli dolů po schodech do McDonaldu. Tam jsme si
dali oběd. Potom jsme šli na Karlův most. Bylo tam hodně
obchodníků. Viděli jsme, že kousek mostu opravovali.
Pokračovali jsme na Staroměstské náměstí. Viděli jsme
tam orloj. Pak jsme šli na Václavské náměstí. Tam jsme
viděli sochu sv. Václava a Národní muzeum. Potom už
jsme šli na lodě a cestou jsme se zastavili v Tescu. V
přístavu jsme koupili lístky a čekali jsme na to, než naše
lod' (Odra) připluje. Nastupovali jsme ještě přes jinou loď.
Na lodi byl bar. Jeli jsme přes dvě zdymadla. Když jsme
dopluli, tak jsme došli k autobusu a jeli domů.
(Tomáš Vrána, 4.A)
Na Staroměstském náměstí byl vystaven obrněný vůz z bojování o československý rozhlas. Také tam je
Staroměstský orloj, na kterém byla socha kostry, ale měla bohužel opět ulomenou ruku. Pak jsme jeli lodí jménem
Odra. Podplouvali jsme spoustu mostů a jeden z nich byl Karlův most. Počasí se nám moc nevydařilo, ale schovali
jsme se do lodi. Samozřejmě nemohla chybět návštěva v McDonaldu. Tato exkurze se mi velmi líbila.
(Bára Šrůtková, 4.A)
Dne 5. května 2010 se žáci čtvrtých tříd zúčastnili
exkurze do Prahy. Sraz jsme si dali o půl sedmé na
náměstí T.G.M. a poté nás čekala dvouhodinová
cesta autobusem. Po cestě jsme zhlédli i film.
Autobus nás vyhodil na Hradčanech, kde se někteří
z nás hned fotili s nepohnutelnými strážemi. Dále
jsme prošli okolo hradu a dívali se na katedrálu
sv.Víta. A když jsme se vraceli zpět, zazpívali jsme si
s kapelou. Příjemně naladěni jsme sešli zámeckými
schody na posilněnou do McDonaldu. Odtamtud jsme
se šli podívat na Karlův most. Byli jsme na
Václavském i na Staroměstském náměstí, kde nám
krásné bimbání orloje uteklo o pouhé dvě minuty.
Také jsme si dali půlhodinový rozchod. Dále jsme šli
do přístaviště lodí, kde jsme si hned jednu také
objednali. Po chvíli nám připlula loď jménem Odra.
Po Vltavě jsme pluli hodinu. Většina z nás byla dole
v podpalubí nakupovat v baru. Největším zážitkem na
lodi však bylo, jak jsme se potápěli s lodí dolů.
Doplavali jsme do Tróje, kde na nás už čekal autobus.
I když nám počasí moc nepřálo, myslím, že jsme si
výlet užili.
(Veronika Davidová, 4.B)

Pythagoriáda je matematická soutěž
pro žáky šestých a sedmých tříd
základních škol a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií. Každé
zadání sestává z patnácti příkladů
na prostorovou představivost a
logické uvažování.
Ve školním kole se této soutěže zúčastnilo 16 žáků ze
6.A. Úspěšnými řešiteli, tedy i postupujícími do
okresního kola, se stali Pavel Šrejber (10 b.) a Ladislav
Záliš (9 b.).
V pondělí 19. dubna Pavel
Šrejber „prodal“ své zkušenosti
z okresního kola Matematické
olympiády a obsadil velmi
slušné
10.
místo.
V padesátičlenném „startovním
poli“ tak předstihl i řadu žáků
z víceletých
gymnázií
a
matematických tříd. Láďa Záliš
jel
především
získávat
zkušenosti a tak doufejme, že se
příští rok „vyhoupne“ výš.
Oběma chlapcům děkuji za vzornou přípravu a
zodpovědnou reprezentaci naší školy.
(Martin Dytrych)

Nejprve bychom chtěli poděkovat paní učitelce Nývltové a
panu učiteli Beránkovi, kteří s námi strávili mnoho času
(před a po vyučování, o víkendu...), abychom mohli
hlasovat a měli tak šanci získat interaktivní tabuli do
učebny fyziky a chemie. Někteří z nás upřednostnili
hlasování z domova.
Naše škola nakonec získala nejvíce hlasů z celého
Královéhradeckého kraje (11 679) a druhou ZŠ Holice
„porazila“ o téměř 3 000 hlasů.
Hlasovali snad všichni. Učitelé, žáci, rodiče, bývalí žáci
naší školy...
Doufáme, že takto strávený čas
bude patřičně odměněn a my se
dočkáme příspěvku.
(žáci 7.A: Míša Řeháková, Pavel
Ševčík, Dan Dolejška a Martin
Kubiček)

Přehled žáků, kteří slaví své narozeniny v květnu:
2. červen
3. červen
3. červen
5. červen
5. červen
6. červen
7. červen
7. červen
14. červen
15. červen
16. červen
17. červen
21. červen
21. červen
24. červen
26. červen
26. červen
26. červen

-

Kateřina Jursíková (7.B)
Radek Dufka (4.A)
Martin Lacko (5.A)
Kateřina Drahorádová (8.A)
Lenka Hrušková (2.A)
Pavel Sodomka (8.A)
Klára Pulchartová (8.B)
David Suchánek (5.A)
Michaela Müllerová (5.A)
Daniel Špinler (5.A)
Veronika Vachová (9.A)
Jakub Lautsch (7.A)
Dalibor Hirnšal (4.A)
Daniel Soural (7.B)
David Nývlt (3.A)
Patrik Ferenc (2.A)
Anna Marie Řeháková (2.B)
Marek Sedlařík (6.A)

Všem výše jmenovaným přejeme hodně štěstí,
zdraví, spokojenosti a také úspěchů ve škole.
(Martin Dytrych)

Dane, jaké závody
jsi vyhrál? Kdy a
kde se konaly?
Minibike Buthom,
bylo to 2. května
v Děčíně.
Jaké
ceny
jsi
získal?
Dostal jsem pohár a
diplom.
Jaký typ minibiku
máš?
BLATA R 14.
Bylo těžké porazit všechny soupeře?
Ano, bylo. Jeli totiž pořád za mnou.
Jak dlouho už se tomuto sportu věnuješ?
Už čtyři roky a moc mě to baví.
(Veronika Hofmanová)

UPOZORNĚNÍ
Toto číslo školního časopisu je posledním „výherním“ ve školním roce
2009/2010. Výhry za správné odpovědi z úkolů, které obsahuje, obdržíte ve
druhé polovině června. Poslední číslo, tedy červnové, už bude mít pouze
informativní charakter. Děkujeme za pochopení.
(Martin Dytrych)

C několikrát

D občas

E pravidelně

Cigarety mi kamarádi nabízejí.
V rodině kouří více lidí.
Kouřím.
Cigarety si kupuji.
Alkohol jsem zkusil(-a).
Alkohol mi chutnal.
Doma si alkohol můžu vzít.
Byl jsem opilý (opilá).
Opilost mě láká, chtěl(-a) bych to zkoušet.
Alkohol si umím sehnat.
Zkusil(-a) jsem psychotropní houbičky.
Marihuanu bere můj známý.
Marihuanu jsem zkusil(-a).
Marihuanu je možné sehnat v mém okolí.
Marihuanu bych rád(-a) zkusil(-a).
Zkusil(-a) jsem jiné látky.
Líbí se mi stav po požití jiné látky.
Problémy v životě lze zahnat drogami.
Lidé, kteří berou drogy, mi imponují.
V budoucnu chci brát nějaké drogy, líbí se mi to.

B jednou

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

A nikdy

V rámci předmětu výchova ke zdraví diskutujeme o mnoha ožehavých tématech. Jedním z těch nejdůležitějších je
otázka užívání návykových látek. Jako podklad pro naši debatu jsme využili dostupný test (Metodický portál
www.rvp.cz, ISSN: 1802 – 4785, financováno z ESF a státního rozpočtu ČR, provozováno Výzkumným ústavem
pedagogickým v Praze).
(Věra Nývltová)

7
9
9
16
1
3
12
4
8
5
24
4
8
10
16
22
20
20
22
23

7
4
6
3
6
4
5
8
4
6
2
13
1
6
3
3
1
2

4
2
3
1
6
6
6
9
8
5
5
2
4
2
1
1
-

7
1
1
4
11
6
2
4
3
5
1
3
5
1
1
3
-

9
6
1
1
6
1
4
11
2
5
1
1
1
-

POSTŘEHY MIRKY BERÁNKOVÉ
Myslím si, že odpovědi na většinu otázek dopadly velmi dobře. Je velmi pozitivní, že
v otázce „KOUŘÍM“ více spolužáků odpovědělo nikdy než pravidelně. Je i dobré, že 16
z nás si nikdy nekupuje cigarety. Ty jsou čím dál dražší a je lepší peníze utratit za jídlo nebo
něco hezkého na sebe.
Alkohol je v dnešní době lehce dostupný a u mladých samozřejmě velmi
oblíbený. Jak ale ukazují odpovědi, v naší třídě se moc nepije. Možná i
proto, že ne každému alkohol chutná.
Podle mého názoru dopadly snad nejlépe otázky ohledně psychotropních
houbiček. Pouhý jeden z nás odpověděl občas a to je skvělé! Každá
houbička totiž obsahuje jiné množství „látky“, a proto není dobré si
s nimi zahrávat.
Další velice oblíbenou a rozšířenou drogou je marihuana. Česká republika je v rámci Evropy
největším konzumentem této „rozjezdové“ drogy. O to větším překvapením je fakt, že 16
z nás uvedlo, že by tuto drogu nechtěli zkusit. To je opravdu dobře, protože začnete u
marihuany a skončíte kde? Kdo ví...
Co mě však nejvíce zaujalo, byly odpovědi na poslední otázku. S žádnou drogou nechce v budoucnu mít nic
společného 23 z nás! A to je moc dobře! Snad každý z naší třídy má nějaké plány a cíle. Braním drog bychom k nim
rozhodně nezamířili.
Bude-li vám někdo někdy něco nabízet, raději se nenechte zlákat, protože to, co člověk nezkusí, nechce. (Ale nejsem
odpůrcem toho, si pořádně užívat. Vždyť nikdo neví, jak dlouho tu budeme...)
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Je tomu již zhruba rok, co jsme jako škola vstoupili do školního recyklačního programu, který vznikl pod
záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a klade si za cíl realizaci zpětného odběru baterií,
akumulátorů, elektrozařízení, světelných zdrojů a svítidel, využití odpadů z obalů spojený s osvětovou činností v
problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice. Předpokládám, že "zasvěceným"
čtenářům nemusím zdůrazňovat, že se jedná o program RECYKLOHRANÍ, do kterého je v současné době
zapojeno 2026 škol.
Během této doby naši žáci (i učitelé) nasbírali a odevzdali velké množství použitých baterií, vyřazených
nefunkčních elektrospotřebičů a zúčastnili se řady soutěží, které organizátor pro školy připravil. Za všechny akce
bych rád připomněl vědomostní soutěže a kvízy z oblasti třídění odpadu, detektivní úkol na téma černé skládky
odpadu či velice zdařilou práci našich žáků se zaměřením na sběrná místa a rozmístění kontejnerů v naší obci. Za
tuto naši činnost jsme získali body, které je možné "vyměnit" za spoustu dárků. Této příležitosti jsme již využili a
v listopadu minulého roku jsme předali zajímavé ceny našim nejlepším sběračům.
A na konec přehled společností, které tuto soutěž organizují:

ASEKOL
(zpětný odběr
elektrozařízení)

ECOBAT
(zpětný odběr
baterií)

EKO - KOM
(zpětný odběr a využití
odpadů z obalů)

EKOLAMP
(zpětný odběr světelných
zdrojů a svítidel)

Recyklohraní
Nová hra pro školy pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Recyklohraní je
dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií,
akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve
školských zařízení v České republice.
Školy zapojené do projektu získávají za sběr baterií a drobného elektrozařízení do připravených nádob body, za
které si mohou následně vybrat zajímavé odměny z našeho katalogu. Další body mohou školy získat za účast v
soutěžích či splnění rozličných úkolů vztahujících se k problematice třídění a recyklace odpadů.
V nabídce katalogu jsou odměny charakteru školních pomůcek, sportovního náčiní, praktické elektroniky,
vstupenek do naučných či zábavných parků.
Školní recyklační program umožní deklarovat školám jejich ekologické myšlení a zároveň podpoří vnímání
potřeby správného nakládání s odpady u žáků škol.
(Jaromír Beránek)

21. května naši školu navštívil člen České kosmické kanceláře pan Milan
Halousek. Hlavním cílem Centra studentských aktivit České kosmické
kanceláře je inspirovat, motivovat a podporovat mladé lidi při zvyšování
jejich gramotnosti v moderní vědě a v oblasti nových technologií. Naše
škola s ČKK spolupracuje již dlouho.
Během přednášky určené žákům devátého ročníku jsme se dozvěděli
mnoho zajímavého z oblasti technologie a využití suchého zipu, teflonu,
„umělého srdce“ a spoustu dalších zajímavostí nejen z historie
kosmonautiky. Viděli jsme satelitní snímky velmi aktuálních problémů
jako je mrak vytvořený z popela sopky Eyjafjallajökull (nezlomte si jazyk)
na Islandu, ale i ropnou skvrnu v Mexickém zálivu.
Již známe také výsledky korespondenčního kola Astronomické olympiády.
Naši žáci nepostoupili do celostátního kola (mezi 25 nejlepších z 304
účastníků v kat. EF a 452 účastníků v kat. GH). Bodové hodnocení, zvláště
našich nejmladších, tj. sourozenců Balcarových, je však velice pěkné.
(Věra Nývltová)

Poslední dubnový den patří tradičně oslavám
Filipojakubské noci. Letos se 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. Vystoupily zde děti z MŠ Jaromír, MŠ
Veselka, ve dvou vstupech se představily i děti ze
ZUŠ A. M. Buxton. Naši školu reprezentovali
„Báčorky a Báčoráci“ neboli děti z dramatického
kroužku se svojí pohádkou „O zatoulaném koťátku“
pod vedením paní učitelky Petry Báčové. Svoje
umění prezentovali také malé zpěvačky a malí
zpěváčci, se kterými zpívala i „Krutimůra“
Řeháková neboli vedoucí sborečku paní učitelka
Radka Řeháková. Závěr celého programu na náměstí
obstaralo vyhlášení nejlepších čtyř masek.

Pak už se všichni čarodějové, čarodějky, kouzelníci a
kouzelnice i ostatní přítomní seskupili do průvodu, v jehož
čele šel sám pan ředitel „Zaki Zakyntos“ Zakouřil spolu
s dětmi ze zakouřeného Žákovského parlamentu při ZŠ Bří
Čapků. Za asistence městské policie průvod došel na
Dlouhé Záhony, kde už byly nachystány další soutěže – hod
do tlamy (za jeho absolvování každý dostal poukázku na
párek), skákání v pytlích, podbíhání lana a hod kroužky na
cíl. Tancechtiví jedinci se mohli vyřádit na dětské diskotéce.
Soudě dle dětských úsměvů si všichni večer pěkně užili. Pro
dospělé pokračovala taneční zábava se skupinou Asitack do
pozdních nočních hodin. Děkuji všem spoluorganizátorům
za spolupráci a za rok se budu těšit nashledanou!
(Šárka Paulusová)

Šárka Paulusová

(stránku připravili
Martin Zakouřil
a Šárka Paulusová)

Jak ses dostala k čarodějnickému převleku?
Bára Procházková (2.A): Šila mi ho babička.
Lenka Hrušková (2.A): Koupila mi ho maminka.
Anna Skřivánková (2.A): Maminka mi ho ušila.

Zataženo, zima, přeháňky nebo déšť. Tak zněla meteorologická
předpověď na sobotu, 15. května. Jaké bylo naše překvapení, když na
nás v sobotu ráno na chvíli vykouklo sluníčko. Druhý ročník
Historického odpoledne s Úpickými střelci, jehož pořadatelem je naše
škola, se mohl bez problému uskutečnit. Ve 14.00 byl program zahájen
výstřely z ručního děla a následným krátkým přivítáním všech
přítomných ředitelem školy Martinem Zakouřilem.

Rytíři ze spolku historického šermu Úpičtí střelci – Páni z Vizmburku nám během odpoledne předvedli několik
soubojů, ohnivou show, představili výstroj, výzbroj i vybavený gotický stan. Děti si zastřílely z luku, vyzkoušely
svoji šikovnost při souboji na lávce, při hodu kroužky nebo podkovou. Za absolvování každé soutěže všichni
obdrželi sladkou odměnu. Kdo navíc správně vyřešil kvíz a odpověděl na doplňující otázku, mohl si pochutnat na
perníku. Ale to nebyl ještě zdaleka konec. Děti i dospělé lákala trampolína, na kterou se během odpoledne tvořila
fronta sportuchtivých nadšenců. Milovníci šperků si mohli zakoupit ručně vyrobené náušnice nebo náhrdelníky,
zimomřiví návštěvníci se mohli ohřát horkou medovinou ve stánku nebo něčím silnějším v blízké restauraci.
V průběhu odpoledne k poslechu hrála kapela Paduana Hispanica.

Nebe se kabonilo, ale naštěstí pršet nezačalo. A
tak jsme krátce před pátou hodinou odpolední
mohli v klidu konstatovat, že i tento rok se
Historické odpoledne vydařilo. Mé poděkování
patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na
hladkém průběhu akce podíleli – Úpickým
střelcům, panu Otakaru Lelkovi za ozvučení,
paní Lelkové za občerstvení, Petru Lelkovi za
celou přípravu akce, dětem ze Žákovského
parlamentu a také lidem, kteří si i v tak
chmurném odpoledni udělali čas a zavítali na
Dlouhé Záhony.
(Šárka Paulusová)
(stránku připravili Martin Zakouřil a Šárka Paulusová)

Jsem nazýván perlou Podkrkonoší. Nacházím se totiž přímo ve
středu tohoto nádherného kraje a z mé vyhlídky je vidět centrální
masív Krkonoš se Sněžkou a Černou horou.
První písemné zmínka o mně pochází z roku 1322, v níž je jako
můj majitel uveden Budivoj. Mým hlavním významem byla
ochrana zemských hranic a zlatých dolů u Stupné.

V 15. – 17. století jsem byl značně rozšířen a přestavěn. Toto
období úpravou interiérů ukončil začátkem 17. století můj
nejvýznamnější majitel, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic.
Po tragické smrti Kryštofa Haranta na staroměstském popravišti
v červnu 1621 mne získal Albrecht z Valdštejna, který mě
daroval řádu kurtuziánů z Valdic u Jičína. Ti mě využívali
pouze jako letní sídlo. A tak jsem postupně chátral. Za mou
slávou udělal definitivní tečku rozsáhlý požár v roce 1830.
Následovalo úředně posvěcené rozebírání zdiva, které trvalo až do roku 1921, kdy
ruiny zámku získala do svého vlastnictví obec. A právě obyvatelé městečka se
zasloužili alespoň o částečnou rekonstrukci objektu. Vzepřeli se rozhodnutí
tehdejšího památkového úřadu, který doporučoval, aby si hrad zachoval ráz
zříceniny a pustili se do oprav.
A kdo tedy jsem?
Vyber jednu z nabízených možností
a vyznač ji na soutěžním kupónu.
a) Hrad Kost
b) Hrad Karlštejn
c) Hrad Pecka
d) Hrad Špilberk
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Dopravní prostředek.
Domorodý obyvatel severu Severní Ameriky.
Vítěz je v cíli jako ...
Polední jídlo.
Mléčný výrobek, který si mažeme na pečivo.
Planeta Sluneční soustavy.
Interpunkční znaménko, které ukončuje větu.
Medicína.
Samec od slepice.
Umělecko-kulturní směr.

Od svých dvanácti do dvaceti let pobýval Kryštof Harant
na zámku Ambras nedaleko Innsbrucku u dvora
Ferdinanda ............................... – bratra tehdejšího císaře
Maxmiliána. Zde se mu dostalo vynikajícího vzdělání a
vychování a mohl rozvíjet i své umělecké, zejména
hudební vlohy. Po návratu do Čech sbíral Kryštof několik
let další zkušenosti, tentokrát vojenské, ve válce v Uhrách
proti Turkům.
Kryštof Harant byl významným cestovatelem,
skladatelem i politikem. V letech 1601 až 1612 působil
dokonce jako komorník u dvora císaře Rudolfa II.
V roce 1619 při tažení na Vídeň velel
stavovskému dělostřelectvu a vydal
mimo jiné rozkaz střílet na císařský
palác. Po porážce povstání v bitvě na
Bílé hoře v listopadu 1620 byl právě
tento rozkaz jedním z hlavních důvodů,
proč se Kryštof Harant ocitl mezi
sedmadvaceti českými pány, které císař
Ferdinand II. nechal za vzpouru
popravit. Exekuci na Staroměstském
náměstí v Praze vykonal 21. června 1621
kat Jan Mydlář.

(stránku připravil Martin Dytrych)

1. ÚKOL:
V následující větě je ukryt název listnatého stromu.
Písmena, ze kterých je složen, musí být ve větě
bezprostředně za sebou. Dokážete ho najít?
Listí spálí Pavla a Jana.
Správné odpovědi napište na soutěžní kupón.

2. ÚKOL:
Následující slovo je zašifrováno posunem v abecedě.
Všechna písmena v zadaném slově musíte posunout o
stejný počet míst v abecedě dopředu či dozadu a získáte
správné řešení. Uvažujeme abecedu bez háčků a čárek.
EKTMWU
Správné odpovědi napište na soutěžní kupón.

Trojúhelník je rovinný geometrický
útvar se třemi vrcholy a třemi
stranami.

Dokážete spočítat,
kolik je na tomto
obrázku trojúhelníků?

Mladá maminka byla se svým synkem na návštěvě u
známého doktora. Nijak se nesnažila bránit malému
rošťákovi, který raboval doktorovu pracovnu. Když se
však ozval obzvlášť silný rachot sklenic, ptá se doktora:
„Doufám, že Vám nevadí, že si tam Pepíček hraje.“
Doktor se usmál a klidně odpověděl: „Nevadí. On
ztichne, až se dostane k jedům.“
Chuck Norris dokáže zaběhnout dvanáctiminutovku za
šest minut.
Učitel: „Kyslík byl objeven roku 1781.“ Pepíček: „A co
dýchali předtím?“

Policisté na hřbitově přehazují rakve přes zeď. Hrobník to nevydrží: „Co to tu vyvádíte?“ „Dostali jsme anonym, že
tu je někde bomba a náčelník nařídil, že máme všechny evakuovat!“
„Mami, můžu se jít koupat do moře?“ ptá se malá holčička. „V žádném případě, dítě. Vlny jsou příliš vysoké.“ „Ale
tatínek se koupe!“ „Tatínek může, on je dobře pojištěný.“
„Měl jsem věrného přítele, poštovního holuba, ale nedávno mi zemřel při výkonu povolání.“ „Chytil ho nějaký
dravec?“ „Ne, na poště ho praštili razítkem do hlavy.“
„Filípku, koukni se, prosím tě, do mé tašky a podej mi z ní bé komplex,” prosí vnuka babička. „Je to takový
hnědý...” Vnouček za chvíli vyndá ruku z tašky a zeptá se: „Je to tohle?” „Ne,” praví babička, „tohle jsem udělala ve
městě, když jsem to nemohla stihnout na záchod.”
U psychiatra: „Odkdy si myslíte, že jste princ?“ „Od té doby, co nejsem žába.“
Dáma se v ordinaci ptá: „Pane doktore, co byste mi poradil na vrásky na krku?“ „No, myslím, že nejlepší bude
rolák!“
Jednoho dne si takhle guvernér státu Florida jede podél řeky a uvidí dva bělochy, jak za sebou na člunu táhnou
černocha na jakýchsi lyžích. Zastaví auto a signalizuje, aby zastavil. Když loďka přirazí ke břehu, začne hochům
vykládat, jak je podle něho skvělé, že se černí a bílí učí spolu tak dobře vycházet. Když odjede, hoši s člunem
odstartují a jeden druhému povídá: „Guvernér je určitě prima chlap, ale o lovu na aligátory nemá ani páru.“
„Dobrý den, pane učiteli, jmenuji se Voříšek.“ „Voříšek, Voříšek. Ano, už si vzpomínám. Největší uličník na škole.
Předpovídal jsem Vám, že špatně skončíte. Co potřebujete?“ „Přišel jsem požádat o ruku Vaší dcery.“
Pan Erben se zrovna chystá do bazénu, když se za ním ozve varovný manželčin hlas: „Nechoď do toho bazénu!”
„Proč?” „Chci si ještě zaplavat, než to zašpiníš!”
Profesor zkouší ze zoologie: „Co je to za ptáka?“ a ukáže ze zakrytého tvora jen nohy. „Nevím“, odpovídá student.
„Tak je to za pět, jak se jmenujete?“ konstatuje profesor. Student si vyhrne nohavice: „Můžete také hádat!“
Baví se dva hadi: „Ty, Franto, jsme my jedovatí hadi?“ „Ne proč?“ „Uf, to se mi ulevilo, protože já jsem se před
chvilkou kousl do jazyka.“
(Martin Dytrych a žáci volitelného předmětu „Týmová práce“)

Již podesáté si vyzkoušeli své dovednosti mladí zdravotníci a zdravotnice z regionu
Jestřebích hor. Na trase mezi ZŠ Úpice – Lány a všesportovním areálem v Havlovicích
museli projít celkem jedenácti kontrolami. Účastníci předváděli nejen ošetření různých
zranění (popáleniny, bezvědomí, tepenné krvácení...), ale také překonávali překážkovou
dráhu, poznávali léčivé byliny, vyzkoušeli si své znalosti z dopravní oblasti.
Naši školu reprezentovaly tři hlídky. Dvě v mladší kategorii a jedna ve starší kategorii.
Především hlídka ve složení Veronika Davidová, Tomáš Reichert, Karolína Polcová,
Lucie Pospíšilová a Renata Galuščáková podávala během celé soutěže výborný výkon, a
tak jsme s napětím očekávali vyhlášení výsledků. Bohužel zmíněná hlídka obsadila díky
velmi silné konkurenci až 8. místo. Druhá mladší hlídka skončila na 11. místě a starší
děvčata obsadila po hrubých chybách ve své kategorii 11. místo z 15-ti hlídek.
Doufejme, že oblastní kolo 12. května v Trutnově pro nás bude o něco úspěšnější. I přes
to všem reprezentantům děkuji.
(Šárka Paulusová)
Dva týdny po okrskovém kole se naše tři zdravotnické hlídky
zúčastnily i okresního kola, které se konalo ve středu, 12.
května, na atletickém stadionu v Trutnově.
Vzhledem k tomu, že počasí pořadatelům zejména ráno moc
nepřálo, byla všechna stanoviště přesunuta z travnaté plochy
stadionu na tribunu. Pedagogickému doprovodu byl tentokrát
vstup na stanoviště zakázán.
S výjimkou otázek z dopravy musely děti řešit ryze
zdravotnické úkoly – ošetření tepenného a žilního krvácení,
bezvědomí, popáleniny, předváděly i nepřímou srdeční masáž.
Na většině stanovišť bylo i více poraněných, a tak byly
prověřeny nejen znalosti a dovednosti účastníků, ale také míra
spolupráce všech členů skupiny.
A jak si vedli naši reprezentanti? Mladší družstva obsadila
v silné konkurenci 6., resp. 8. místo, starší děvčata potom
obsadila 9. příčku.
Všem děkuji nejen za účast na této soutěži, ale i za pravidelnou
docházku na zdravotnický kroužek.
Školu reprezentovali:
Mladší:
1. družstvo: Veronika Davidová, Tomáš Reichert (oba 4.B),
Lucie Pospíšilová, Karolína Polcová (obě 5.A), Renata
Galuščáková (3.A)
2. družstvo: Otakar Bárta, Kateřina Morávková, Kateřina
Knížová, Michaela Müllerová (všichni 5.A), Tomáš Vrána
(4.A)
Starší:
Nikola Valentová, Michaela Ševcová, Alžběta Kubcová
(všechny 8.A), Denisa Nývltová (7.A), Sára Gottsteinová (7.B)
(Šárka Paulusová)

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 19. 5. 2010)
646,15 kg/žáka
Jan Jansa
291,72 kg/žáka
Ondřej Toman
220,95 kg/žáka
Petr Čapek
146,22 kg/žáka
Tadeáš Haase
129,44 kg/žáka
Tomáš Vrána
112,04 kg/žáka
Anita Čapková
95,64 kg/žáka
Andrea Čudková
68,60 kg/žáka
Karolína Polcová
63,60 kg/žáka
Karolína Kopecká
33,71 kg/žáka
Jiří Zákravský
19,55 kg/žáka
Jakub Fejfar
14,36 kg/žáka
Hana Szelkeová
9,55 kg/žáka
Lukáš Jirout

1.
II.A
10 031,0 kg
2.
II.B
3 513,0 kg
3.
VIII.A
1 840,0 kg
4.
IV.B
1 261,0 kg
5.
IV.A
973,0 kg
6.
I.A
680,0 kg
7.
III.A
844,0 kg
8.
V.A
522,0 kg
9.
VII.A
740,0 kg
10.
VI.A
351,0 kg
11.
VII.B
275,0 kg
12.
VIII.B
158,0 kg
13.
IX.A
266,0 kg
14.
Třída II.A se již může těšit na finanční příspěvek za vítězství. Významně početně poskočila třída VIII.A, která si
tím asi zajistila místo na stupních vítězů. Vítězným třídám na každém stupni škola přispěje 1.500,- Kč na výlet či
exkurzi a třída na celkovém 2. místě pak obdrží příspěvek 500,- Kč. Na závěr školního roku budou vyhodnoceni
a odměněni i nejlepší sběrači v rámci jednotlivých tříd. Podmínkou je minimálně 100 kg doneseného papíru.
Celkem jsme již sebrali 37 474,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka a zaměstnance 120,88 kg!
Pro porovnání v loňském roce jsme měli sesbíráno 28.773,0 kg s průměrem 89,91 kg na žáka a zaměstnance.
Dohromady jsme k 19.5. také sesbírali 10.382 vybitých baterií. Tuto sběrovou soutěž jsme letos zařadili poprvé.
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Sběr vybitých baterií:
Jan Jansa (II.A)
10 031,0 kg
Lukáš Jirout (IX.A)
3 590 ks
Ondřej Toman (II.B)
3 513,0 kg
Jan Frydrych (I.A)
2 758 ks
Petr Čapek (VIII.A)
1 840,0 kg
Jiří Šťovíček (III.A)
1 337 ks
Jan Krejcar (II.A)
1 636,0 kg
Jan Krejcar (II.A)
1 096 ks
Tadeáš Haase (IV.B)
1 261,0 kg
Jan Jansa (II.A)
437 ks
Michal Drejsl (VIII.A)
1 120,0 kg
Michaela Řeháková (VII.A)
208 ks
Tomáš Vrána (IV.A)
973,0 kg
Anna Skřivánková (II.A)
184 ks
844,0 kg
152 ks
Andrea Čudková (III.A)
Milan Pastorčák (II.B)
Lukáš Čudka (IV.A)
844,0 kg
Renata Galuščáková (III.A)
145 ks
Jiří Rýdl (II.B)
830,0 kg
Michaela Ševcová (VIII.A)
103 ks
Michaela Ševcová (VIII.A)
787,0 kg
Dušan Moronga (VIII.B)
91 ks
Eliška Mesnerová (I.A)
73 ks
Karolína Kopecká (VII.A)
740,0 kg
Anita Čapková (I.A)
680,0 kg
Jan Frydrych (I.A)
582,0 kg
POZOR!!!!
Jakub Dytrych (IV.B)
575,0 kg
Sběrové soutěže budou ukončeny
Karolína Polcová (V.A)
522,0 kg
v pátek 11. června
Milan Pastorčák (II.B)
517,0 kg
Renata Galuščáková (III.A)
496,0 kg

(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

Taktéž v rámci sběru plastových lahví, kelímků, víček a kovových víček na závěr školního roku
vyhodnotíme a odměníme nejlepší sběrače!
Sběr plastových lahví
Jan Jansa (II.A)
Anna Marie Řeháková (II.B)
Jan Krejcar (II.A)
Jan Frydrych (I.A)
Tadeáš Haase (IV.B)
Lukáš Čudka (IV.A)
Otakar Bárta (V.A)
Lukáš Jirout (IX.A)
Karolína Součková (II.A)
Matyáš Nývlt (II.B)
Daniela Viková (VI.A)
Dalibor Hirnšal (IV.A)
Daniel Marek (III.A)
Milan Pastorčák (II.B)

4 480 ks
3 640 ks
1 933 ks
1 630 ks
1 510 ks
1 395 ks
1 270 ks
970 ks
851 ks
750 ks
739 ks
737 ks
660 ks
480 ks

Sběr plastových kelímků
Mikoláš Zajac (IV.A)
Johana Grundová (IV.B)
Jiří Zákravský (VI.A)
Jan Roženský (III.A)
Jiří Rýdl (II.B)
Michaela Řeháková (VII.A)
Martin Aman (VII.B)
Milan Pastorčák (II.B)
Jiří Šťovíček (III.A)
Tadeáš Haase (IV.B)
Nikola Mlčáková (IV.B)
Renata Galuščáková (II.A)
Daniel Marek (III.A)
Michal Černý (I.A)

7 880 ks
5 646 ks
4 268 ks
2 950 ks
2 556 ks
2 225 ks
1 780 ks
1 414 ks
1 057 ks
1 043 ks
1 040 ks
762 ks
650 ks
620 ks

Dohromady jsme k 19.5. sesbírali 23.718 plastových lahví (k 20.5.2009 to bylo 20.099) a 40.104 plastových
kelímků (k 20.5.2009 to bylo 40.125).
Sběr plastových víček
Jan Jansa (II.A)
57 280 ks
Petr Rychlík (IV.A)
55 900 ks
Karolína Matysková (I.A) 40 020 ks
Jakub Dytrych (IV.B)
38 050 ks
Jan Krejcar (II.A)
16 677 ks
Ondřej Toman (II.B)
15 840 ks
Jiří Šťovíček (III.A)
11 390 ks
Tadeáš Haase (IV.B)
11 200 ks
Jiří Rýdl (II.B)
8 819 ks
Lucie Pospíšilová (V.A)
7 237 ks
6 750 ks
Kryštof Vojtěch (I.A)
Anna Skřivánková (II.A)
6 502 ks
Bára Procházková (II.A)
4 900 ks
Jan Frydrych (I.A)
4 560 ks
Jiří Zákravský (VI.A)
4 157 ks
Karolína Polcová (V.A)
4 151 ks
Petra Štefánková (VI.A)
4 052 ks
Jakub Kábele (III.A)
4 050 ks
Filip Luštinec (II.A)
3 770 ks
Vojtěch Ott (II.B)
3 555 ks
Pavel Šrejber (VI.A)
3 496 ks
Pavel Benko (II.A)
3 383 ks
Renata Galuščáková (III.A) 3 184 ks
Matěj Buryšek (I.A)
3 020 ks
Milan Ševc (I.A)
2 900 ks
Tomáš Vrána (IV.A)
2 893 ks
Vít Pulchart (III.A)
2 700 ks
Petr Vodák (VI.A)
2 640 ks
Diana Neureiterová (V.A) 2 600 ks
2 586 ks
Michal Černý (I.A)
Karolína Součková (II.A)
2 158 ks

Sběr kovových víček
Jan Jansa (II.A)
146 940 ks
Karolína Matysková (I.A) 124 050 ks
David Wajsar (VI.A)
70 500 ks
Radek Petira (VII.B)
56 750 ks
Tadeáš Haase (IV.B)
45 000 ks
Jakub Dytrych (IV.B)
23 350 ks
Ondřej Toman (II.B)
22 300 ks
Jiří Rýdl (II.B)
16 208 ks
Barbora Šrůtková (IV.A) 14 049 ks
Kateřina Šprincová (III.A) 10 815 ks
10 070 ks
Jiří Šťovíček (III.A)
Ladislav Soukup (VIII.B) 9 256 ks
Michaela Řeháková (VII.A) 8 775 ks
Kryštof Vojtěch (I.A)
8 000 ks
Matyáš Nývlt (II.B)
7 195 ks
Radim Kejzlar (VI.A)
6 645 ks
Martin Staník (I.A)
6 120 ks
Eliška Mesnerová (I.A)
5 713 ks
Jan Soviš (VI.A)
5 575 ks
Jan Roženský (III.A)
5 322 ks
Jan Krejcar (II.A)
5 270 ks
Tomáš Vrána (IV.A)
4 294 ks
4 156 ks
Zdeněk Čudka (IV.B)
Aneta Staníková (VI.A)
3 430 ks
Jiří Zákravský (VI.A)
3 324 ks
Karolína Součková (II.A)
3 046 ks
Lenka Kejzlarová (IV.A)
2 947 ks
Michal Černý (I.A)
2 788 ks
Lenka Hrušková (II.A)
2 773 ks
Pavel Benko (II.A)
2 768 ks
Martin Aman (VII.B)
2 510 ks

Dohromady jsme k 19.5. sesbírali 397.436 plastových víček (k 20.5.2009 to bylo 346.359) a 671.445
kovových víček (k 20.5.2009 to bylo 377.427).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

Žáci 9. ročníku, kteří navštěvují volitelný předmět
„Týmová práce“, připravovali v posledních týdnech
soutěže pro své mladší spolužáky. Tou poslední
uskutečněnou byl turnaj ve stolním fotbálku. O čtvrťáky
a páťáky se tentokrát postarali Martin Paťha a Radek
Strachota. A na nedostatek práce si skutečně nemohli
stěžovat. Do školního klubu totiž ve středu 19. května
dorazilo 13 dvojic, které byly „nalosovány“ do čtyř
skupin:
A
B
C
D

–
–
–
–

Jakub Hájek a Aleš Scholz, Lenka Kejzlarová a Tereza Jareišová, Radek Dufka a Matěj Vocel
Daniel Kadaník a Petr Kábele, Petr Formánek a David Suchánek, Karolína Polcová a Andrea Pátrová
Jan Jareiš a Vojtěch Kubec, Kateřina Knížová a Michaela Müllerová, Lukáš Aman a Petr Vlček
Kristián Kořízek a Kamila Šlechtová, Otakar Bárta a Tomáš Vrána, Jakub Dytrych a Tomáš Reichert,
Martin Lacko a Daniel Špinler
Podtržené dvojice v nich obsadily 1. místo a vybojovaly si tak postup do semifinále. Vzhledem k časové
náročnosti celé akce se i semifinále a další zápasy hrály jen „do pěti“:
Semifinále:
Matěj Vocel, Radek Dufka – Jan Jareiš, Vojtěch Kubec
5:4
Daniel Kadaník, Petr Kábele – Martin Lacko, Daniel Špinler 1 : 5
O 3. místo:
Daniel Kadaník, Petr Kábele – Jan Jareiš, Vojtěch Kubec
3:5
Finále:
Martin Lacko, Daniel Špinler – Matěj Vocel, Radek Dufka 5 : 2
První tři dvojice byly odměněny diplomy a cenami.
(Martin Dytrych)

Skvělé souboje i mnohá překvapení. Tak lze charakterizovat
skončený 4. ročník turnaje v šipkách. Turnaj byl sice ochuzen
neúčastí loňského vítěze Patrika Břicháčka, toho ale v letošním roce
zastoupilo mnoho jiných skvělých soutěžících. Trochu
překvapujícím, ale zcela zaslouženým vítězem se stal Jan Jánský
z 9.A. Na druhém místě se umístil Lukáš Vlček také z 9.A, který
v semifinálovém souboji oplatil porážku ze základní skupiny své
spolužačce Elišce Frimlové. Ta nakonec získala „bramborovou“
medaili, když v boji o 3. místo podlehla Filipu Kuncovi ze 7.B.

Turnaj se hrál systémem „301 single out“.
Zúčastnilo se ho celkem 28 žáků, kteří byli
rozděleni do čtyř 7 – členných skupin. Čtyři
nejlepší z každé skupiny postoupili do
finálové části, kde si to již o celkové vítězství
rozdali k.o. systémem.
(Martin Zakouřil)

Finále i série o 3. místo již spějí ke svému závěru. Další,
v pořadí již čtvrté zápasy byly odehrány ve středu 26. května,
což však již bylo po uzávěrce tohoto čísla.
Finále:
FC S.W.A.T. – FC STŘÍLÍME VEDLE 1 : 2
(6 : 3, 2 : 3, 2 : 3 po prodloužení)
O 3. místo:
JAMAJKA – GOOD BOYS 2 : 1
(2 : 0, 3 : 1, 2 : 4)

Kanadské bodování vyřazovací části:
Z
B
Br + A
1.
Ondřej Zvara
6
37
16 + 21
2.
Patrik Břicháček 6
26
16 + 10
3.
Martin Paťha
6
26
13 + 13
4.
David Starý
6
23
19 + 4
5.
Daniel Souček
10
18
17 + 1
6.
Lukáš Vlček
6
18
12 + 6
7.
Jakub Fejfar
10
16
9+7
8.
Martin Nývlt
6
15
9+6
9.
Michal Drejsl
10
11
8+3
10.
Dominik Švorčík 10
8
4+4
11.
Tomáš Hrouda
10
6
5+1
12.
Pavel Šrejber
4
6
4+2
13.
Vojtěch Levinský 4
5
4+1
14.
Aleš Hübner
10
4
4+0
15.
Lukáš Aman
4
4
2+2
16.
Filip Kunc
10
4
0+4
17.
Ladislav Záliš
4
3
3+0
18.
Martin Kubiček
4
3
0+3
19.
Pavel Ševčík
4
2
2+0
20.
Lukáš Mjartan
10
2
1+1
21.
Vít Levinský
4
1
1+0
22. – 26. Jakub Dytrych
4
1
0+1
Petr Formánek
4
1
0+1
Zdeněk Ledvina 10
1
0+1
Radek Petira
4
1
0+1
Ladislav Soukup 6
1
0+1
Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí
Počet nastřelených tyčí:
8 – JAMAJKA
6 – FC STŘÍLÍME VEDLE
3 – FC S.W.A.T.
Průměrný počet střel na 1 zápas:
23,50 – FC S.W.A.T.
17,50 – FC STŘÍLÍME VEDLE
13,25 – ČMOUDI

STATISTIKY BRANKÁŘŮ
Úspěšnost zásahů:
Čisté konto po dobu
80,51% – Filip Kunc
32 min – Jan Jánský
80,43% – Jan Jánský
24 min – Ladislav Soukup
76,36% – Ladislav Soukup 22 min – Lukáš Mjartan
72,58% – Radek Petira
13 min – Filip Kunc
69,81% – Jiří Zákravský
Počet vychytaných nul:
Prům. počet zásahů na 1 zápas:
3 – Jan Jánský
14,00 – Aleš Hübner
2 – Ladislav Soukup
11,25 – Radek Petira
1 – Filip Kunc
10,56 – Filip Kunc
1 – Lukáš Mjartan
9,25 – Jiří Zákravský
(Martin Dytrych)

Od úterý 11. května zná 6. ročník florbalové ligy dívek své vítězky. Ve finále zcela zaslouženě
vyhrály „Kočičky“, a to 3 : 1 na zápasy. Jejich nejvýraznějšími postavami byly brankářka
Denisa Nývltová a hráčky Michaela Ševcová a Michaela Čudková.
Druhé místo obsadilo mužstvo KFC, bronzové medaile patří mužstvu GIRLS.
Výsledky finálových zápasů:
KFC – KOČIČKY 2 : 0
Branky a asistence:
8’ Valentová, 10’ Valentová (as. Vocelová)
KFC – KOČIČKY 0 : 3
Branky a asistence:
5’ Ševcová (trestné střílení), 6’ Čudková, 6’ Ševcová
KFC – KOČIČKY 1 : 4
Branky a asistence:
KFC:
KOČIČKY:
3’ Hofmanová (as. Valentová)
8’ Ševcová (as. Čudková), 9’ Čudková (as. Kociánová),
10’ Ševcová (as. Čudková), 10’ Ševcová (as. Kociánová)
KFC – KOČIČKY 0 : 3
Branky a asistence:
1’ Čudková (as. Ševcová), 5’ Ševcová (as. Gottsteinová), 7’ Čudková (as. Kociánová)
(Martin Dytrych)

Kočičky

KFC

Kanadské bodování vyřazovací části:
Z B Br + A
1.
Michaela Ševcová
4
7
6+1
2.
Michaela Čudková
4
6
4+2
3.
Nikola Valentová
4
3
2+1
4.
Anna Kociánová
4
3
0+3
5.
Veronika Hofmanová 4
1
1+0
6 – 7. Sára Gottsteinová
4
1
0+1
Monika Vocelová
4
1
0+1
Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí

STATISTIKY BRANKÁŘEK
Úspěšnost zásahů:
Čisté konto po dobu
90,00% – Denisa Nývltová 17 min – Denisa Nývltová
70,00% – Nikola Valentová 15 min – Lucie Pazderková
60,87% – Lucie Pazderková 4 min – Nikola Valentová
Počet vychytaných nul:
2 – Denisa Nývltová; 1 – Lucie Pazderková

OBRÁZKOVÉ HÁDANKY – obsah obrazce je 112 cm2.
POZNÁŠ, CO JSEM ZAČ – správnou odpovědí je možnost d) Pražský hrad
– tajenka křížovky: KORUNOVAČNÍ
VIDÍŠ TO TAK, JAK TO VIDÍM JÁ – počet obdélníků na obrázků: 6.
HRAJEME SI NA DETEKTIVY – řešení 1. úkolu: ŽRALOK, řešení 2. úkolu: DUBEN.
PLAY WITH ENGLISH:
SPRING CRYPTOGRAM: LAMBS, KIDS, KITTENS, GOOSLINGS, DUCKLINS,
ARE BORN I N SPRING
(Martin Dytrych, Silvie Žďárská)

Úterý, 1. června:
Středa, 2. června:
Čtvrtek, 3. června:
Pátek, 4. června:
Pondělí, 7. června:
Úterý, 8. června:
Středa, 9. června:
Čtvrtek, 10. června:
Pátek, 11. června:
Pondělí, 14. června:
Úterý, 15. června:
Středa, 16. června:
Čtvrtek, 17. června:
Pátek, 18. června:
Pondělí, 21. června:
Úterý, 22. června:
Středa, 23. června:
Čtvrtek, 24. června:
Pátek, 25. června:
Pondělí, 28. června:
Úterý, 29. června:
Středa, 30. června:

1
2
1
2
1
2
1
2

-

Smažený květák, brambor, tatarská omáčka
Uzené maso, bramborová kaše, okurka
Minutkový kuřecí guláš, rýže
Buchtičky s vanilkovým krémem
Klopsy po turecku, brambor
Zapékané těstoviny
Staročeská vepřová na zázvoru, bramborový knedlík
Šunkové špagety (šunka, vejce, smetana)

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Drůbeží řízky s pórkem, rýže
Bramborová roláda s uzeným masem, špenát
Vepřová panenka na divoko, brambor, fazolky
Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka
Masové koule v rajské omáčce, těstoviny
Kynuté knedlíky s povidly
Ryba v těstíčku, bramborová kaše
Hermelínové rizoto
Guláš a la španělský ptáček, knedlík
Tvarohové smaženky

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Neapolské nudle
Sekaná svíčková, knedlík
Marinovaný drůbeží steak, bramborová kaše
Buchty
Vařené vejce, čočka
Rizoto pražského uzenáře
Velehradská směs z vepřového masa, brambor
Smažené bramborové krokety se sýrem, špenát
Hovězí na česneku, chlupatý knedlík, zelí
Rýžová kaše s máslem a čokoládou

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Králičí paprikáš, bramborový knedlík
Pizza
Přirodní vepřový řízek, bramborová kaše
Bavorské vdolečky
Kuřecí špagety se sýrovou omáčkou
Myslivecká pečeně, knedlík
Smažené rybí filé, brambor
Vanilkové knedlíky se zakysanou smetanou a jahodami
Boloňská směs s rýží
Játra po čínsku, hranolky

1
2
1
2
1
2

-

Šunkové halušky se zelím
Hovězí roštěná, rýže
Kuře na paprice, knedlík
Krupicová kaše
Milánské špagety se sýrem
Bramborový guláš, pečivo

Dobrou chuť!

Vybírání stravného na červen: pátek 28. 5., pondělí 31. 5. (7.30 – 11.30)
Cena obědů:

pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 22 obědů x 21 Kč = 462 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 22 obědů x 23 Kč = 506 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 22 obědů x 24 Kč = 528 Kč
pro veřejnost …………………….......... 22 obědů x 43 Kč = 946 Kč
(výdej obědů pro veřejnost: 11.15 – 11.35, 12.20 – 12.30, 13.00 – 13.25)
(Pavlína Blehová)

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do červnového čísla předávejte do 15. 6. p. Dytrychovi nebo je zasílejte na: trhlej.svet@seznam.cz.
Redakční rada: Veronika Hofmanová, Klára Kultová
Kde všude mě najdete?
V tašce každého žáka a zaměstnance naší školy a samozřejmě i v našem archivu.
Kde jinde si mě ještě můžete přečíst?
V městské knihovně či Okresním archivu v Trutnově.
A odkud si mě můžete odnést domů?
Ze školní jídelny nebo z městského úřadu, kde bude vždy několik desítek výtisků k dispozici.

OSLAVÍME SVÁTEK DĚTÍ
01. 06. - Dětský den na téma „Máme rádi zvířata“
(velká tělocvična, 8.00 – 9. 30 žáci 1. – 2. roč., 10.00 – 11.30 žáci 3. – 4. roč.) ... více na 2. str.
EXKURZE, KURZY, VÝLETY
03. 06. - Školní výlet 4.A,B (Kutná Hora)
03. 06. - 04. 06. - Školní výlet 7.A (Milovice u Hořic)
03. 06. - 05. 06. - Školní výlet 8.A (Jinolice)
03. 06. - 05. 06. - Školní výlet 8.B (Retropark Mladé Buky)
09. 06. - 12. 06. - Ekologický kurz žáků 9. ročníku (Chata Kamor, Pec p. Sněžkou) ... více na 2. str.
10. 06. - 12. 06. - Školní výlet 7.B (Český ráj – Nebákov)
Bez termínu: Jednodenní výlet 6.A
PROJEKTY LETOS UŽ NAPOSLEDY
18. 06. - Projekt 8.A a 8.B „Životní styl“ ... více na 2. str.
21. 06. - 22. 06. - Projekt 6.A „Čas a délka“ ... více na 2. str.
23. 06. - Projekt 7.A a 7.B „Média“ ... více na 2. str.
LOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM 2009/2010
28. 06. - Zájezd pro nejlepší žáky školy ... více na 2. str.
29. 06. - Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku (školní jídelna, 16.00) ... více na 2. str.
30. 06. - Ukončení školního roku + vydávání vysvědčení (II. stupeň má oběd v 9.30, I. stupeň má oběd v 10.00)
SPORTOVNÍ AKCE
08. 06. - Kinderiáda (Hradec Králové, žáci 1. stupně) ... více na 2. str.
08. 06. - Atletický čtyřboj (pořadatel: ZŠ Úpice – Lány, žáci 6. – 9. ročníku, od 8.30)
15. 06. - Atletické finále (pořadatel: ZŠ Úpice – Lány, žáci 2. – 5. ročníku, od 9.00)
23. 06. - Okrskové kolo v přehazované dívek z 8. – 9. ročníku (pořadatel: ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší,
od 9.00)
OSTATNÍ AKCE
08. 06. - Průzkum hudebnosti žáků 1.A (ZUŠ A. M. Buxton, od 10.00)
10. 06. - Pasování prvňáčků na čtenáře (Městská knihovna Úpice)
11. 06. - Termín pro odevzdání soutěžních kupónů ze školního časopisu
11. 06. - Ukončení sběrových soutěží
11. 06. - Muzejní noc (program naší školy – sboreček + taneční vystoupení – cca v 18.00 u radnice)
17. 06. - „Hurá prázdniny“ (Dlouhé Záhony, revival Michal David, 9.30 – 11.00, žáci 1. – 6. ročníku,
vstupné: 20 Kč)
24. 06. - Vybírání učebnic + závazný termín předání vybraných učebnic
nižšímu ročníku do 12.00 (oběd pro I. st.: v 11.35, pro II. st.: ve 12.15)
25. 06. - Vydávání učebnic pro školní rok 2010/2011 (oběd pro I. st.: v 11.35, pro II. st.: ve 12.15)
25. 06. - Slavnostní předávání ocenění za celoroční soutěže
(velká tělocvična, žáci 1. – 5. ročníku od 8.00, žáci 6. – 9. ročníku od 10.00)
28. 06. - Filmové představení (DAJ, čas, podmínky a film jsou v jednání)
29. 06. - Sportovně-turistický den (oběd pro I. st.: v 11.35, pro II. st.: ve 12.15 nebo dle dohody s vedoucí ŠJ)
PRAVIDELNÉ AKCE:
Schůzky žákovského parlamentu – každý pátek v 7.00
Plavecký výcvik – středa
(Martin Dytrych)

