Byli jsme na
Superstar fandit
Michalu Šepsovi.

My, deváťáci, jsme měli
celodenní projekt
„Holocaust“.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
9. ČÍSLO
9. ROČNÍKU (2010/2011)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE

Naše škola uspořádala
v pořadí již třetí
historické odpoledne.

ZŠ Bratří Čapků
byla opět jedním
z organizátorů
lampiónového
průvodu
s čarodějnickým
rejem.

Já jsem pilinový panáček
„trávníček“. Vyrobily mě
děti ze 4.A.
Díky tomuto nápadu se
jejich fotografie dostaly do
pořadu Tv Prima!
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 sálu tělocvičny

Po dohodě s ředitelem školy budou
sběrové soutěže ukončeny

DĚTSKÝ DEN

v pátek 10. června 2011.

tentokrát na téma:
„Cvičím, cvičíš, cvičíme“.

Po tomto datu již nebudou vybírány
žádné
suroviny,
ani
přijímány
paragony z Technických služeb.

Pro mateřské školky:
čtvrtek 2. 6. 2010 od 9.30,
pro školáky (1. – 4. ročník naší ZŠ):
pátek 3. 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!

Výše uvedený termín platí i pro sběr
léčivých
bylin,
pomerančové
a
citronové kůry.
Sběrová činnost bude pokračovat opět
v září 2011.
(Šárka Paulusová)

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.

Na pátek 17. června připravila
ZUŠ A. M. Buxton
nejen pro naše žáky
již tradiční rozloučení se školním rokem
„HURÁ, PRÁZDNINY“.
Hvězdou programu má být Michal Šeps.
No, a kde se akce uskuteční?
V areálu na Dlouhých Záhonech.
Začátek v 9.30.
Vstupné: 20 Kč.

Zveme vás na slavnostní rozloučení s žáky 9.A a 9.B
ZŠ Bratří Čapků,
které se uskuteční ve středu 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 úterý 28. června. Cílem
„výpravy“
bude
Aquapark
ve
Špindlerově Mlýnu.
Všichni účastníci zájezdu budou mít
zdarma vstup a samozřejmě i dopravu.
Seznam vybraných žáků bude zveřejněn
den po pedagogické radě, tedy v pátek 24.
června. Všichni „nominovaní“ obdrží
z rukou pana ředitele písemnou pozvánku.
Doufáme, že se zájezd vydaří stejně jako
v roce 2009 (z tohoto zájezdu také pochází
níže umístěná ilustrační fotografie).

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. Vystoupily
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 pan ředitel „Zaki Zakyntos“ Zakouřil.

Za asistence 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.
Soudě dle dětských úsměvů si všichni večer
pěkně užili. Pro dospělé pokračovala
taneční zábava se skupinou Asitack. Děkuji
všem spoluorganizátorům za spolupráci a
za rok se budu těšit nashledanou!
(Šárka Paulusová)

Po nedávném prvenství ve výtvarné soutěži Mladé fronty DNES zabodoval Aleš
Holman znovu. Tentokrát byla jeho práce vybrána z cca 4 000 mezi nejlepších 22.
A to je skvělé!
Aleši, jaké bylo zadání výtvarné soutěže?
Namalovat nějaký okamžik z africké pohádky.
Co jsi tedy namaloval?
Šamana s žirafou.
Jak ses o této soutěži dozvěděl?
Řekla mi to doktorka.
Máš radost, že byla tvá práce vybrána mezi nejlepší?
Ano, mám a velkou.
Malování tě asi baví. Chodíš třeba do nějakého výtvarného kroužku?
Jo, baví. Chodíval jsem dříve – tři roky.
(Veronika Hofmanová, Klára Kultová)

Dej přednost v jízdě, přednost před protijedoucími vozidly, zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech. Že tyto
značky znáte? To si možná myslíte. Trochu jinak to vypadá, když se k nim napíší čtyři možnosti odpovědí a dvě
z nich jsou si hodně podobné.
Takto si zažili poznávání značek „na vlastní kůži“ naši třeťáci, čtvrťáci a páťáci. Předloženo jim bylo dvacet
dopravních značek. Nejlepší z nich, čtvrťák Jan Roženský, přitom správně zakroužkoval 19 odpovědí!
Všem účastníkům ještě jednou gratulujeme k předvedeným výkonům. Nejlepší z každé kategorie jsme odměnili
diplomem a sladkou odměnou.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)
„Poznávání značek“
Kategorie:
žáci 4. ročníku
„Poznávání značek“
(maximální
počet
bodů: 20)
Kategorie: žáci 3. ročníku
1.
Jan Roženský (4.A)
19
(maximální počet bodů: 20)
2.
–
3.
Veronika
Komůrková
(4.A)
18
1.
Jan Jansa (3.A)
16
Daniel Marek (4.A)
18
2. – 3. Veronika Neudeková (3.B) 14
4.
Renata
Galuščáková
(4.A)
16
Milan Pastorčák (3.B)
14
5.
Jiří Šťovíček (4.A)
14
4.
Matyáš Nývlt (3.B)
13
6.
Jakub
Hron
(4.A)
13
5.
Martin Kohout (3.B)
10
7.
Michaela
Komárková
(4.A)
10
6.
Jonáš Hetflejš (3.A)
9
8.
David Nývlt (4.A)
9
7. – 8. Monika Kohoutová (3.B)
5
9.
Tereza
Krumpolcová
(4.A)
8
Dominik Scholz (3.A)
5
10.
Anna Šimková (4.A)
7
9.
Patrik Ferenc (3.A)
3
11.
Samuel Pumpa (4.A)
6
„Poznávání značek“
Kategorie: žáci 5. ročníku
Chtěli
byste
si
test
(maximální počet bodů: 20)
z dopravních
značek
1. – 2. Kristián Kořízek (5.B) 17
vyzkoušet? Zadání i řešení
Tomáš Vrána (5.A)
17
soutěže můžete nalézt na
3.
Tereza Jareišová (5.A) 16
našich webových stránkách
4.
Barbora Šrůtková (5.A) 14
www.zsbcupice.cz.
5. – 6. Jan Jareiš (5.A)
11
Tak hodně zdaru!
Dalibor Hirnšal (5.A)
11

Víte, kdo jsou sokolníci? Jsou to 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 vystoupení, při němž je seznámila s nejznámějšími
dravými ptáky a sovami. A tak jsme mohli vidět káně lesní, naši největší sovu výra
velkého, sovu pálenou a puštíka, ba dokonce krkavce a orla stepního, dozvědět o nich
spoustu zajímavostí a obdivovat 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.
(Eva Prouzová)

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 3.A (pod vedením pí uč. Veroniky Prouzové) a žáci 5.A (pod vedením
pí uč. 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 5.A teď mají dinosaura, ve 3.A zase obrovskou
želvu. Hotová díla opravdu stojí za to vidět!
(Veronika Prouzová)
Jak páťáci tvořili dinosaura? Nejprve vyrobili drátěnou
kostru. Kdo nikdy nezkusil, neví, jak těžké je vytvořit
z pletiva tvar alespoň trochu připomínající dinosaura!
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:
délka 250 cm, šířka 50 cm, 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
zaschnulo a ztvrdlo, nabarvili želvu na zeleno
temperami. Nakonec želvě dolepili krunýř, jehož
jednotlivé části vystříhali z kartonu a obarvili.
Rozměry želvy:
délka 200 cm, šířka 150 cm, výška 45 cm

Křížky a kolečka. Ano, 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 8.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 8.B.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)
Turnaj v piškvorkách
chlapci
1.
Filip Kunc (8.B)
2.
Radim Kejzlar (7.A)
3.
David Vlček (7.A)
4.
Otakar Bárta (6.A)
5. – 6. Petr Formánek (6.A)
Zdeněk Ledvina (8.B)

Turnaj v piškvorkách
dívky
1. Sára Gottsteinová (8.B)
2. Kristýna Machová (8.B)
3. Šárka Šulcová (8.B)

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.

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.
Za velkou ochotu, vstřícnost a precizní přípravu děkuji paní ředitelce Strachotové a paní učitelce Nývltové za
poskytnutí učebny a techniky.
(Renata Kafková)

Právník prováděl křížový výslech svědkyně: „Říkáte, že jste se stavěla u paní Michálkové doma hned po snídani.
Pověděla byste porotě, co Vám řekla?” „Námitka, vaše ctihodnosti,” vykřikl druhý právník. Následovala dlouhá
diskuze mezi právníky, zda je otázka přípustná nebo ne. Po čtyřiceti minutách nakonec soudce rozhodl, že otázku
připustí. „Tak,” pokračoval první právník, „odpovězte prosím na otázku: Co řekla paní Michálková, když jste k ní
třetího prosince po snídani přišla?“ „Nic, nebyla zrovna doma!”
Povídají si dva vězni. „Za co tady sedíš?”„Ále... Zavřeli mě za to, že jsem se na předsedu vlády díval
dalekohledem.” „No... Počkej, to přece není možné - za to se nezavírá...” „Ale jo... Já jsem ten dalekohled měl totiž
připevněný na pušce.“
Učitelka se ptá: „Pepíčku, proč mi ukazuješ fotku tvého otce?” A Pepíček na to: „Vždyť jste říkala, že byste chtěla
vidět toho blbečka, co mi napsal domácí úkol.”

1) Je na obrázku Rumcajs?
ANO nebo NE?

2) Je na fotografii zpěvačka Helena Zeťová?
ANO nebo NE?

Správné odpovědi vyznačte na soutěžním kuponu.
Baví se dva farmáři. „Označkoval jsi všechna zvířata?“ „Označkoval.“ „A měl jsi s některým problém?“ „S
dobytkem to bylo snadný, ale se včelami to bylo hrozné.“
Bruneta, zrzka a blondýna jdou vykrást národní banku. Každá vezme milion a schovají se do pytlů, aby je policajti
nenašli. Policajti bouchnou do prvního pytle, kde je bruneta, ozve se: „Haf, haf.“ Potom udeří do druhého, kde je
zrzka, ozve se: „Mňau, mňau.“ Nakonec strčí do třetího: „Brambory, brambory.“
Pepíček je ve škole a učí se skloňovat. Je velká přestávka a Pepíček se podívá do své svačiny a skloňuje:1.pád Kdo
co? - houska. 3.pád Komu čemu? - Pepíčkovi. 7.pád S kým čím? - se salámem.
Domluvili se Čech, Rus Američan. Kdo vydrží nejdéle v komíně a kdo bude chtít ven tak zapíská. Šel tam Rus a za
dvě hodiny zapískal. Šel tam Američan vydržel tam jeden den a pak zapískal. Nakonec tam šel Čech a vydržel tam
několik dní, měsíců, roků pak ho vytáhli a ptali se: „Hele chlape, jak to že jsi tam vydržel tak dlouho?“ „Hoši, já
neumím pískat.“
Stonožka: „Jsem ráda ,že se nemusím obouvat.“ Datel: „Mám dobré vychování, než vejdu, vždycky zaklepu.“
Kohout: „Co je mi platný hřebínek, když se nemůžu učesat?“ Želva: „Hlavně nesmím překročit povolenou rychlost.“
Krtek: „Kam se na mě lidi hrabete, právě sem dokončil 20 trasu metra.“
Přijde jednou pán k psychiatrovi a povídá: „Pane doktore, vždycky když usnu, ve dvě ráno se probudím.. a přede
mnou stojí takový zelený mužík a říká, že budeme čůrat; a pán se počůrá!!“ Pan doktor mu předepíše prášky na
spaní a řekne: „Tak mu řekněte, že se vám čůrat nechce.“ Pán přijde za týden a říká: „Pane doktore ty prášky mi
nezabraly. Když jsem se zase probudil a řekl mu, že čůrat nebudeme, on mi odpověděl: Tak budeme kakat.“
Na diskotéce se ptá muž v nejlepších letech krásné blondýnky: „Slečinko, umíte tančit lambádu?”
„Ano, ale jenom vleže.”
(Tereza Seidelová, Michaela Čudková, Anna Kociánová, Denisa Nývltová)

Běh po čtyřech, říkáte si, co to je? Zkusíme vám to vysvětlit. Jedná se 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. – 2. ročníku. Každý ze soutěžících měl dva pokusy, přičemž se mu
do výsledné tabulky zapsal samozřejmě ten rychlejší z nich. Mezi prvňáky se do cíle dostali nejrychleji Martin
Káňa, Tomáš Kuťák a Michaela Holanová. Ze druháků dosáhli nejlepšího času Martin Staník a Veronika Čiháková.
Všem účastníkům ještě jednou gratulujeme k předvedeným výkonům. Nejlepší z každé kategorie jsme odměnili
diplomem a sladkou odměnou.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)
„Běh po čtyřech“
Kategorie:
chlapci z 1. ročníku
„Běh po čtyřech“
1. – 2. Martin Káňa
4,8 s
Kategorie: dívky z 1. ročníku
Tomáš
Kuťák
4,8
s
1.
Michaela Holanová
5,9 s
3.
Miroslav
Gabčan
5,0
s
2. – 3. Leona Kubasová
6,2 s
4.
Daniel Benko
6,0 s
Lucie Mlýnková
6,2 s
5.
Filip
Turek
6,2 s
4.
Kristýna Jakubčaninová 6,5 s
6.
Jan Vodák
8,1 s
5.
Daniela Mikešová
6,9 s
7.
Jaromír
Jansa
9,6
s
6.
Johanka Cachová
7,2 s
7.
8.
9.

Eliška Sixtová
Adéla Šormová
Veronika Hlavicová

7,5 s
9,6 s
11,0 s

„Běh po čtyřech“
Kategorie: chlapci ze 2. ročníku
1. Martin Staník
5,1 s
5,2 s
2. Jiří Pecháček
3. Matěj Buryšek
5,4 s
4. Jan Frydrych
5,6 s
5. Martin Teichman
6,5 s
7,5 s
6. Michal Černý
7. Martin Křížek
8,3 s
8. Tomáš Hofman
8,8 s
9. Kryštof Menšík
10,1 s

EK

LOG

„Běh po čtyřech“
Kategorie: dívky ze 2. ročníku
1. Veronika Čiháková 5,6 s
2. Eliška Mesnerová
5,8 s
3. Karolína Matysková 7,6 s
4. Julie Térová
8,6 s

C K É O KÉ N K

Dnešní ekologické okénko je věnováno našim nejlepším sběračům
použitých baterií. V probíhajícím školním roce se na předních
místech bezpečně „usadili“ pilní sběrači ze 2.A. Honzík
Frydrych odevzdal úctyhodných 5 390 ks a Kryštof Vojtěch
dokonce 6 196 kusů baterií.
Za svoji píli si mohli vybrat drobné dárky od společnosti
Recyklohraní.
A jaké dárky si na konec zvolili?
Honzík si vybral sadu DVD disků a Kryštof reprobedýnky
k počítači.
I když se balíček s dárky cestou poněkud „zatoulal“ a dost dlouho
trvalo, než byl poslán nový, přece jen se chlapci vytoužených
dárků dočkali. A také nám ochotně zodpověděli několik otázek:
Odkud získáváš tak velké množství použitých baterií?
H: Od příbuzných, známých a od taťky z práce.
K: Sbírat mi je pomáhá celá rodina a také sousedé.
Kdo ti se sběrem pomáhá?
H: Rodiče, příbuzní, známí.
K: Taťka, mamka, babičky a dědové.
Jak se ti dárek líbí a k čemu jej využiješ?
H: K vypalování pohádek a filmů.
K: Bedýnku použiju, až budu mít svůj počítač.
(Jaromír Beránek)

„Horolezci, horolezkyně,
horolezčata,
nelezte na skálu,
co je hodně špičatá,
spadnete do písku
a svou rodnou vísku,
nespatříte více,
dudlajdá.“
Tak se zpívá ve známé písni Ivana Mládka. Nikdo z nás třeťáků ale na žádnou špičatou skálu nelezl ani ze skal do
písku nepadal. Tím jsme se pouze brodili v úzkých uličkách mezi skalami Adršpachu, kam jsme vyrazili v pátek 20.
května 2011. Do skalního města jsme vstupovali mezi prvními návštěvníky toho dne. Sluníčko svítilo a ve skalách
byl klid, proto jsme si mohli užívat krásné výhledy. Viděli jsme Džbán, Homoli cukru, Koberce, Krakonošův zub i
jeho Lenošku a Piano, Malý vodopád, Starostu a starostovou, Milence a mnoho dalších. U Velkého vodopádu jsme
volali na Krakonoše. Vyslyšel nás a pustil velkou spršku vody. To bylo radosti! Dalším zážitkem byla projížďka na
lodičce po jezírku, průchod Myší dírou a utrácení peněz za dárky pro vzpomínku na náš vydařený výlet.
(Veronika Prouzová)

V pondělí 16. května 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.
Věřím, že se kluci dobře chlapsky pobavili. Pouze mě mrzí, že se v devátých třídách nenašel
jediný chlapec, který by měl odvahu popasovat se s činkami.
(Václav Král)

Jednou, to už je dávno, se narodil malý klokánek. Maminka o něj měla veliký strach a tak musel být klokánek pořád
jenom u maminky v kapse. Když už byl dost starý a chtěl ven, maminka ho pustila se slovy: „Ale budeš moc
opatrný, slibuješ?“ „Jasný,“ odsekne. „Tak ale opatrně!“ Klokánek je konečně venku a vidí svět. Svět. Svět. Svět.
Svět nikdy ještě neviděl. Byl jen u maminky. „Jé, ahoj kluci. Nebudeme si hrát??!! Třeba na babu. Nebo na
schovávanou.“ „Co? Už nejsme mimina, abychom hráli takové dětské hry! „Ani vy?“ otočí se k jiným. „Rozumíš
česky?! My hrajeme na fanty.“ „Jo, a jak se to hraje?“ „Jé, začali se smát klokánci.“ „Hahahahaha,“ připojil se, aby
to nevypadalo špatně. Když se vrací, ten jeden klokánek mu podrazí nohy a malý klokánek spadne na čumáček.
„Au!“ zakřičel. Když je konečně u maminky, povídá: „Maminko, ty jsi měla pravdu.“ „Já?“ „No, že na svět ještě
nejsem připravený.“ „No jo. Chtěl jsi to prostě zkusit. To nic.“ „Hlavně, že jsem zase u tebe, no ne?!! Maminko, u
tebe je nejlíp.“ „Já si myslím."

VOCABULARY
in (on) the sea:
SEA = moře
SEASHELL = mušle
CRAB = krab
JELLYFISH = medúza
STARFISH = hvězdice
SEAHORSE = mořský koník
WAVE = vlna
AIR BED = lehátko (na vodu)

Soutěžní
z písmen
v barevných
polích dostaneš
tajenku.

VOCABULARY
countries:
ITALY = Itálie
CROATIA = Chorvatsko
GREECE = Řecko

Vodorovně
2. vlna
4. mořský koník
5. medúza
8. osuška
10. písek
14. mušle
15. Chorvatsko
17. plavat
18. lehátko

Svisle
1. Řecko
3. lehátko na vodu
6. opalovat se
7. oblázek
9. plavčík
11. slunečník
12. moře
13. Itálie
14. hvězda
16. pláž
19. krab

TAJENKA:
If you go to the sun, you definitely need:

__ __ __

__ __ __ __ __ __ __

Nápověda:slovo z tajenky je
vyobrazeno na jednom z obrázků

VOCABULARY
on the beach:
BEACH = pláž
SAND = písek
PEBBLE = oblázek
SUNBATHE = opalovat se
DECKCHAIR = lehátko
TOWEL = osuška
UMBRELLA = slunečník
LIFEGUARD = plavčík

AT THE SEASIDE (u moře)

Kdo se díval v neděli 1.5.2011 na Receptář prima
nápadů na TV Prima, viděl nás, čtvrťáky,
s hezkými výrobky. Nápad na výrobu jarních
pilinových panáčků „trávníčků“ jsme převzali
právě z tohoto pořadu. A poněvadž se nám výrobky
opravdu povedly, poslali jsme jejich fotky do
redakce. A oni je k naší velké radosti zveřejnili.
Sice jenom tři, ale to nevadí. My jsme jich tam
posílali víc.
(Blanka.Pavlásková a děti 4.A)

Díky rodině Michala Šepse se nám podařilo získat volné vstupenky na Superstar v neděli 22. května. Vybaveni
zásobami z domova a patřičnými transparenty jsme ve 14.00 nastoupili do „naší Berunky“ (rozumějte do autobusu –
viz foto) a vydali se na cestu do našeho hlavního města. Abychom v úmorném vedru přežili, udělali jsme si delší
přestávku v McDonaldu. Zbytek cesty uběhl již poměrně rychle, a to především posádce zadní části autobusu. Však
vy už víte ... „Ty ses zul, je to cítit až sem.“ To jsme se něco nasmáli...
Po výsadku před Tesla arénou jsme již po nezbytném focení spěchali k místu konání. Nekonečné zástupy před
Incheba arénou sice nevěstily nic dobrého, ale i tu hodinu čekání jsme přežili. Pan Šeps nás nakonec protlačil
dopředu a my se tak mohli usadit v hledišti. Rozděleni na tři skupiny, jsme v neuvěřitelném vedru očekávali začátek
natáčení. A pak už jsme ze všech sil fandili (samozřejmě především Michalovi), mávali transparenty a vyvolávali
jména. Však jste nás s největší pravděpodobností viděli, neboť kameramani si nás vybírali dost často.
Značně unaveni, ochraptělí a plni nových zážitků jsme ihned po skončení spěchali k našemu autobusu. Kolem 2.00
jsme vjeli do Úpice a pak už jen vzhůru do hajan.
A na závěr nezbytná poděkování. Za úžasnou organizaci celé akce paní Pavláskové a paní Hubálovské. Michalovým
rodičům za vstupenky. Panu řidiči za rychlou a bezpečnou jízdu. A vám, naši žáčci, za to, že jste byli totálně skvělí.
P.S.: Michale, držíme ti palce!
(Martin Dytrych)

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 kvíz, který tvořilo deset otázek různé
náročnosti. Své lístečky vhazovaly do připravené krabice. Vyhodnocení kvízu bylo připraveno
na 16.00. Některé odpovědi byly lepší, některé horší, ale minci úpického rytíře si nakonec
odnesl každý řešitel.
Myslím, že se akce velmi povedla. Děkuji 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.
(Šárka Paulusová)

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 kolem sta výkresů. Své práce zaslaly děti z místních i okolních mateřských a základních škol.

Dne 5.5. se sešla nezávislá porota ve složení Stanislav Špelda (výtvarník, podnikatel), Květa Krhánková (učitelka
výtvarného oboru ZUŠ A.M.Buxton Úpice) a Mirek Malý (grafik) a vyhodnotila nejlepší práce.
Diplomy a věcné dárky byly vítězům předány ve středu 19.5.2010 v 9.40 hodin na slavnostním vyhodnocení
v jídelně ZŠ Bří Čapků. V prostorách vedle školní družiny mohli zájemci z řad veřejnosti, škol i školek zhlédnout
výstavku všech zúčastněných prací.
(Veronika Prouzová)

KATEGORIE PŘEDŠKOLÁKŮ:
1.
Filip Ryšavý
„Kuky se vrací“
2.-3. Jan Kleistner
„Spiderman“
„Karneval“
Tereza Mědílková
4.
Jakub Mádr
„Požární autíčko“
Čestné uznání:
oddělení Sluníčko
„Loutkové divadlo“

MŠ Veselka
MŠ Veselka
MŠ Suchovršice
MŠ Veselka
MŠ Jaromír

KATEGORIE 1. A 2. TŘÍD:
1.
Nela Borůvková
„Kašpárek“
2.-3. Veronika Bartošová „Rákosníček a jeho rybník“
Zuzana Prokopová „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“
4.
Sára Pumpová
„Fanynka a František“

ZŠ Havlovice
ZŠ V.Svatoňovice
ZŠ Havlovice
ZŠ Bří Čapků

KATEGORIE 3.-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: kolektivní práce „Čerti“
ZŠS Úpice

Narodil jsme se 6. února 1905 v Praze. Za studií na Gymnáziu v Křemencově ulici jsem se
seznámil se svým budoucím kolegou Jiřím Voskovcem. Spolu jsme vytvořili nerozlučnou
dvojici. Nejprve jsme společně pracovali v redakci časopisu Přerod. Brzy na to začala naše
spolupráce v Osvobozeném divadle. Ta nakonec vyústila v naši první společnou hru – Vest
pocket revue.
Naše spolupráce na
prknech znamenajících
svět u nás pokračovala dalších dvanáct let. Ve
známost vešly především naše kousky jako
Balada z hadrů, Těžká Barbora či Nebe na
Zemi.
V roce 1938 jsme byli ještě společně s naším
hudebním autorem Jaroslavem Ježkem
nuceni opustit Československo. Druhou
světovou válku jsme strávili spolu v USA,
kde jsme se živili jako herci; především mezi
tamní českou komunitou. Proslavili jsme se
též svými protinacistickými pořady v rádiu (v
češtině) pro Hlas Ameriky vysílaných do
Po druhé světové válce jsme se vrátili zpět do vlasti. Stihli
Evropy.
jsem však už napsat pouze Divotvorný hrnec. V roce 1948
totiž můj kamarád Jiří Voskovec emigroval do Francie a
posléze do USA.
Já jsme zůstal v Československu. A to už jsem se v podstatě
věnoval pouze filmu. Už před válkou jsme natočili
s režisérem Martinem Fričem několik velmi populárních
filmů. Pudr a benzín, U nás v Kocourkově, Hej rup! či Svět
patří nám se vysílají dodnes. Po válce jsem vešel do
podvědomí diváků především dvojrolí ve filmu Císařův
pekař a pekařův císař. Určitě mě znáte i z pohádky Byl
jednou jeden Král a objevil jsem se také v některých filmech
o Panu Tau.
Z mé literární tvorby znáte asi především Fimfárum, které
A kdo tedy jsem?
se v poslední době dočkalo zfilmování.
Vyber jednu z nabízených možností
Za mé celoživotní dílo mi byl v roce 1963 propůjčen titul
a vyznač ji na soutěžním kupónu.
národního umělce.
a) Jiří Voskovec
b) Ladislav Pešek
c) Martin Růžek
d) Jan Werich
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Obilnina.
Porotce ze Superstar.
Kus ledu plovoucí po hladině oceánu.
Honza.
Obyvatel Finska.
Nejchladnější roční období.
Zmrzlina připevněná na tenké dřívko.
Volání o pomoc.
Australský vačnatec, který vyniká svými skoky.
Největší oceán.
(stránku připravil Martin Dytrych)

Jan Werich není mé opravdové jméno. Když
jsem byl malý, byl jsem pokřtěn jako Jan Křtitel
František ................................ (viz tajenka, silně
obtaženo, barevně odlišeno).

Poznáš, ze které známé pohádky je tento obrázek?
Obrázek si můžeš vybarvit.

Poznáš, co je na obrázku? Pospojuj čísla tak, jak jdou po sobě.
Vzniklý obrázek vybarvi.

Poznáš, o kterou celebritu jde?
Tak správně spojte jména s karikaturami!

Jak spáchá blondýnka sebevraždu? Naskládá svoje oblečení do
sloupečku a skočí dolů.
Baví se dva opilci. Jeden říká: „Asi začínám vidět dvojmo.“
Druhý vytáhne stokorunu a řekne: „Tady máš ty dvě stovky,
co jsi mi půjčil!“

Barack Obama

Na palouku se pase kráva, jde okolo zajíc, v ruce drží cigáro.
Kráva: „Tak malej a kouří!“ Zajíc vyfoukne v klidu dým z
tlamičky a řekne: „Tak velká a nemá podprsenku!“

Jim Carrey

Michael Jackson

„Pane doktore, bolí mě oko.” „A kde?” „Tady pod čelem,
vedle nosu.”

(Spojení proveďte na soutěžním kuponu.)

Baví se dva dělníci na stavbě: „Ty, vidíš tu mouchu na konci
lešení?“ „Jakou mouchu?“ „Chlapi, končíme, je špatná
viditelnost!“

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.“
Jednou pozdě v noci se opilec chlubí kamarádovi novým bytem. Když vejdou do obýváku, kamarád si všimne
velkého mosazného gongu. „Na co máš ten gong?“ zeptal se zvědavě. „To není gong, to jsou mluvící hodiny.“
„Mluvící hodiny?“ diví se kamarád. „A jak fungujou?“ „Sleduj.“ Vezme palici a vši silou praští do gongu. Ten se
samozřejmě rozezvučí na celý panelák. Na to se z vedlejšího bytu ozve: „To si děláte ***, vždyť jsou tři hodiny
ráno!!!“

Příběh je z valné části napsán z pohledu dospívající
Isabelly Swanové, v závěru třetí knihy a v knize čtvrté jsou
však vloženy části vyprávění jedné z postav, Jacoba
Blacka. Půlnoční slunce, "pátý", nedokončený díl ságy, se
věnuje příběhu první knihy z pohledu Edwarda Cullena.

NÁZEV FILMU: S_MÍ_ _N_
(název napište na soutěžní kupon)

(stránku připravily Bětka Kubcová, Klára Kultová, Hana Szelkeová)

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. Zbytečným chybám jsme se nevyhnuli, ale těší mě, že naše
hlídky s přehledem zvládly především zdravotnické úkoly. Doufejme, že uspějeme i v okresním kole, které se koná
11. května v Trutnově, a jehož náplní je vyjma dopravních otázek a obvazové techniky především ošetřování
poranění různé závažnosti.
(Šárka Paulusová)

Dva týdny po okrskovém kole se dvě naše zdravotnické
hlídky zúčastnily i okresního kola, které se konalo ve
středu, 11. května, 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 stanovištích 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? Především družstvo
v mladší kategorii velice mile překvapilo a po
vynikajícím výkonu obsadilo výborné 2. místo, což je
nejlepší umístění v historii školy!!!!!! Ve starší kategorii
patřilo našim reprezentantům slušné 7. místo.
Velmi dobrý pocit ze soutěže kazí jen fakt, že se opět
ukázalo, jak těžká může být domluva mezi vedením
závodu a rozhodčími. Jedni vám něco povolí, druzí to
zakáží…. Ale měřítko bylo pro všechny stejné, proto
nemá smysl si stěžovat.
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 žáci:
Veronika Davidová, Tomáš Reichert (oba 5.B),
Anna Šimková (4.A), Renata Galuščáková (4.A)
Starší žáci:
Nikola Valentová, Michaela Ševcová (obě 9.A), Otakar
Bárta, Lucie Pospíšilová, Kateřina Morávková
(všichni 6.A)
(Šárka Paulusová)

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 20. 5. 2011)
1 102,44 kg/žáka
Jan Jansa
163,67 kg/žáka
Ondřej Toman
125,90 kg/žáka
Michal Drejsl
114,50 kg/žáka
Tomáš Vrána
112,44 kg/žáka
Tadeáš Haase
106,08 kg/žáka
Daniela Maršíková
89,74 kg/žáka
Kryštof Vojtěch
77,07 kg/žáka
Renata Galuščáková
41,45 kg/žáka
Karolína Kopecká
39,60 kg/žáka
Jiří Zákravský
33,05 kg/žáka
Robin Grossmann
17,96 kg/žáka
Otakar Bárta
5,30 kg/žáka
Filip Kuťka

1.
3.A
11 062,0 kg
2.
3.B
1 992,0 kg
3.
9.A
830,0 kg
4.
5.A
1 166,0 kg
5.
5.B
1 164,0 kg
6.
1.A
839,0 kg
7.
2.A
605,0 kg
8.
4.A
507,0 kg
9.
8.A
730,0 kg
10.
7.A
356,0 kg
11.
8.B
423,0 kg
12.
6.A
290,0 kg
13.
9.B
53,0 kg
14.
Odměnou nejlepším bude opět finanční příspěvek na výlet či exkurzi: 1. místo – 1.200,- Kč; 2. místo – 900,- Kč;
3. místo – 600,- Kč; 4. místo – 400,- Kč a 5. místo – 200,- Kč. Na závěr školního roku budou vyhodnoceni a
odměněni i nejlepší sběrači v rámci jednotlivých tříd. Podmínkou je minimálně 100 kg doneseného papíru.
Celkem jsme již sebrali 39 744,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 144,52 kg! Pro porovnání
v loňském roce jsme měli sesbíráno 37.474,0 kg s průměrem 120,88 kg na žáka a zaměstnance. Dohromady jsme
k 20.5. také sesbírali 21.659 vybitých baterií (k 19.5.2010 to bylo 10.382).
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Jan Jansa (3.A)
11 062,0 kg
Jan Krejcar (3.A)
6 675,0 kg
Ondřej Toman (3.B)
1 992,0 kg
Tomáš Vrána (5.A)
1 166,0 kg
Tadeáš Haase (5.B)
1 164,0 kg
Bára Procházková (3.A)
1 060,0 kg
Daniela Maršíková (1.A)
839,0 kg
Michal Drejsl (9.A)
830,0 kg
Michaela Ševcová (9.A)
802,0 kg
Karolína Kopecká (8.A)
730,0 kg
Johanka Cachová (1.A)
631,0 kg
Kryštof Vojtěch (2.A)
605,0 kg
Tomáš Kuťák (1.A)
585,0 kg
Petr Čapek (9.A)
570,0 kg
Renata Galuščáková (4.A)
507,0 kg
Jakub Dytrych (5.B)
481,0 kg
Barbora Müllerová (4.A)
450,0 kg
447,0 kg
Martin Křížek (2.A)

Sběr vybitých baterií:
Kryštof Vojtěch (2.A)
Jan Frydrych (2.A)
Jiří Šťovíček (4.A)
Jan Krejcar (3.A)
Johanka Cachová (1.A)
Lenka Hrušková (3.A)
Anna Skřivánková (3.A)
Leona Kubasová (1.A)
Renata Galuščáková (4.A)
Daniela Maršíková (1.A)
Ondřej Toman (3.B)
Michaela Řeháková (8.A)

6 196 ks
5 390 ks
3 413 ks
2 690 ks
1 030 ks
436 ks
353 ks
349 ks
347 ks
245 ks
180 ks
172 ks

POZOR!!!!
Sběrové soutěže budou ukončeny
v pátek 10. června

(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 (3.A)
Daniela Maršíková (1.A)
Anna Marie Řeháková (3.B)
Tadeáš Haase (5.B)
Johanka Cachová (1.A)
Jan Krejcar (3.A)
Tomáš Vrána (5.A)
Jan Frydrych (2.A)
Lukáš Čudka (5.A)
Matyáš Nývlt (3.B)
Daniel Marek (4.A)
Evelína Polová (1.A)
Leona Kubasová (1.A)
Jiří Rýdl (3.B)

6 470 ks
5 610 ks
2 983 ks
2 950 ks
2 197 ks
1 830 ks
1 710 ks
1 500 ks
1 352 ks
1 234 ks
1 200 ks
1 117 ks
1 063 ks
1 033 ks

Sběr plastových kelímků
Johanka Cachová (1.A)
Mikoláš Zajac (5.A)
Jiří Zákravský (7.A)
Kamila Grundová (8.B)
Jiří Rýdl (3.B)
Jan Roženský (4.A)
Tadeáš Haase (5.B)
Renata Galuščáková (4.A)
Michal Černý (2.A)
Lenka Kejzlarová (5.A)
Leona Kubasová (1.A)
Tomáš Vrána (5.A)
Michaela Řeháková (8.A)
Milan Pastorčák (3.B)

17 285 ks
6 440 ks
6 194 ks
5 594 ks
3 300 ks
2 426 ks
2 252 ks
1 730 ks
1 491 ks
1 458 ks
1 329 ks
1 320 ks
1 130 ks
1 009 ks

Dohromady jsme k 20.5. sesbírali 36.845 plastových lahví (k 19.5.2010 to bylo 23.718) a 63.264 plastových
kelímků (k 19.5.2010 to bylo 40.104).
Sběr plastových víček
Karolína Matysková (2.A) 39 580 ks
Jan Jansa (3.A)
36 755 ks
Jakub Dytrych (5.B)
35 100 ks
K. Jakubčaninová (1.A)
31 800 ks
Petr Rychlík (5.A)
30 600 ks
Ondřej Toman (3.B)
21 050 ks
Pavel Benko (3.A)
18 614 ks
Tadeáš Haase (5.B)
17 260 ks
Karolína Kopecká (8.A)
16 745 ks
Johanka Cachová (1.A)
12 268 ks
Jiří Rýdl (3.B)
11 800 ks
Jan Frydrych (2.A)
11 320 ks
Matyáš Nývlt (3.B)
8 894 ks
Lenka Hrušková (3.A)
7 877 ks
Anna Skřivánková (3.A)
7 804 ks
Martin Křížek (2.A)
7 300 ks
Lucie Pospíšilová (4.A)
7 000 ks
Jan Krejcar (3.A)
6 742 ks
Kryštof Vojtěch (2.A)
6 631 ks
Daniel Kadaník (6.A)
6 558 ks
Tomáš Vrána (5.A)
6 540 ks
Filip Kuťka (9.B)
6 141 ks
Jiří Šťovíček (4.A)
5 842 ks
5 644 ks
Jiří Zákravský (7.A)
Veronika Hofmanová (9.A) 4 650 ks
Bára Procházková (3.A)
4 600 ks
Anita Čapková (2.A)
4 200 ks
Jan Roženský (4.A)
3 900 ks
Daniel Dolejška (8.A)
3 877 ks
3 824 ks
Vojtěch Ott (3.B)

Sběr kovových víček
Karolína Matysková (2.A) 302 500 ks
Jan Jansa (3.A)
185 702 ks
Tadeáš Haase (5.B)
40 000 ks
Jiří Rýdl (3.B)
27 300 ks
Ondřej Toman (3.B)
25 500 ks
Jiří Zákravský (7.A)
23 626 ks
Pavel Benko (3.A)
19 731 ks
Eliška Mesnerová (2.A)
17 550 ks
Jakub Dytrych (5.B)
16 400 ks
Barbora Šrůtková (5.A)
15 500 ks
Kryštof Vojtěch (2.A)
14 993 ks
Tomáš Vrána (5.A)
14 311 ks
Kateřina Šprincová (4.A) 12 286 ks
Filip Luštinec (3.A)
10 700 ks
Jakub Fejfar (8.B)
10 400 ks
Martin Staník (2.A)
8 050 ks
Daniela Maršíková (1.A)
7 550 ks
Ladislav Soukup (9.B)
7 532 ks
Matyáš Nývlt (3.B)
6 632 ks
Lenka Hrušková (3.A)
5 384 ks
Jan Krejcar (3.A)
4 994 ks
Leona Kubasová (1.A)
4 828 ks
Michal Černý (2.A)
4 519 ks
Karolína Součková (3.A)
4 456 ks
Aneta Staníková (7.A)
4 050 ks
Evelína Polová (1.A)
3 190 ks
Jan Roženský (4.A)
3 041 ks
Dominik Moronga (5.B)
3 000 ks
Jan Soviš (7.A)
2 950 ks
2 892 ks
Miroslav Gabčan (1.A)
Veronika Hlavicová (1.A) 2 780 ks

Dohromady jsme k 20.5. sesbírali 469.471 plastových víček (k 19.5.2010 to bylo 397.436) a 832.144
kovových víček (k 19.5.2010 to bylo 671.445).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

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. – 7.třída), straší děvčata a starší chlapci (8.-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 jsme neměli. V některých
chvílích se od nás 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.
Výsledky v jednotlivých kategoriích si můžete přečíst níže. Všem, kteří naši školu reprezentovali, děkuji za snahu.
(Šárka Paulusová)
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
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 – Městské gymnázium a SOŠ Úpice

V pátek 6. května se konalo okresní kolo v malé
kopané pro chlapce z 8. – 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.
Doufám, že výsledky posledních sportovních akcí
přimějí chlapce zamyslet se nad svou fyzickou
kondicí a nad svým přístupem ke sportu.
(Václav Král)

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

Druhým zápasem finálové série skončil v úterý 17. května 7. ročník florbalové ligy dívek. Tři mužstva, jedenáct
zápasů, 111 minut čisté hrací doby a 60 branek, to jsou hlavní ukazatele soutěže, v níž přesvědčivě dominovaly
hráčky mužstva „Lolitky“.
Kanadské bodování vyřazovací části:
Finálová série:
Z B Br + A
LOLITKY – McDONALD’S 2 : 0 (9 : 1, 3 : 2 po prodl.)
1.
Michaela Čudková 2 11 11 + 0
2.
Michaela Ševcová 2
4
1+3
3.
Nikola Valentová 2
3
3+0
4.
Eliška Buryšková 2
3
1+2
5.
Diana Neureiterová 4
2
2+0
6.
Andrea Pátrová
4
2
1+1
7.
Sára Gottsteinová 2
2
0+2
8. – 11. Kristýna Balcarová 4
1
0+1
Anna Kociánová
2
1
0+1
Alžběta Kubcová
2
1
0+1
Denisa Nývltová
2
1
0+1
Vysvětlivky:
DALŠÍ STATISTIKY
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
Průměr. počet střel na 1 zápas: Počet nastřelených tyčí celkem:
B
= počet získaných kanadských bodů
15,00 - Lolitky
1 - Dylinky
Br + A = počet vstřelených branek a
10,00 - Dylinky
- Mc Donald‘s
asistencí
6,66 - McDonald‘s
STATISTIKY BRANKÁŘEK
Úspěšnost zásahů:
Čisté konto po dobu
85,71% – Alžběta Kubcová
9 min – Alžběta Kubcová
75,00% – Denisa Nývltová
8 min – Denisa Nývltová
61,54% – Kristýna Balcarová Prům. počet zásahů na 1 zápas:
Počet vychytaných nul:
8,00 – Kristýna Balcarová
0
6,00 – Alžběta Kubcová

V úterý 10. května se žáci 6.A vydali na celodenní exkurzi. Nejprve zavítali do sklárny v Harrachově. Tam navštívili
huť, kde viděli foukání skla do forem, a posléze i brusírnu. Následovala možnost zakoupení levných výrobků, které
někteří využili. Na závěr prohlídky sklárny ještě navštívili muzeum 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. Po skončení prohlídky jsme se všichni vydali na cestu domů.
Exkurze se všem líbila a již nyní se těší na další.
(Václav Král)

Po odehrání 26 zápasů, v nichž padlo 171 branek, skončil 12.
ročník florbalové ligy chlapců.
Z dalších zajímavostí uveďme 714 střel na branku, 27
nastřelených tyčí a čtyři vychytané nuly.
Série o 3. místo:
LDN WYDLÁKOW – PEKELNÍ SATANI 3 : 0
(8 : 1, 10 : 0, 4 : 1)
Finálová série:
FC STŘÍLÍME DO BRÁNY – UMÍME KLIČKY 2 : 3
(2 : 1, 1 : 2 po prodloužení, 2 : 7, 3 : 2 po prodloužení,
2 : 3 na samostatné nájezdy)

Kanadské bodování vyřazovací části:
Z
B Br + A
1.
Jan Soukup
8
24
19 + 5
2.
Viktor Kejzlar
6
20
16 + 4
3.
Martin Kubiček
6
20
15 + 5
4.
Lukáš Malínský
8
18
9+9
5.
Martin Nývlt
8
15
14 + 1
6.
Tomáš Hrouda
8
12
8+4
7.
Daniel Souček
8
10
7+3
8.
Ladislav Soukup 8
7
4+3
9.
Vojtěch Levinský 6
4
2+2
10.
Michal Drejsl
8
4
1+3
11.
Vít Levinský
6
3
2+1
12.
Zdeněk Ledvina 6
3
0+3
13.
Tomáš Balcar
6
2
1+1
14.
Aleš Hübner
8
2
0+2
15. – 18. Jakub Fejfar
8
1
0+1
Filip Kunc
6
1
0+1
Pavel Sodomka
8
1
0+1
Jiří Zákravský
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:
7 – LDN WYDLÁKOW
5 – UMÍME KLIČKY...
Průměrný počet střel na 1 zápas:
17,88 – UMÍME KLIČKY...
16,00 – LDN WYDLÁKOW

STATISTIKY BRANKÁŘŮ:
Čisté konto po dobu
Počet vychytaných nul:
17 min – Ladislav Soukup
1 - Filip Kunc
12 min – Filip Kunc
Ladislav Soukup
9 min – Jan Vacek
Úspěšnost zásahů:
Prům. počet zásahů na 1 zápas:
80,77 % - Ladislav Soukup
16,50 – Jiří Zákravský
75,86 % - Filip Kunc
13,00 – Vít Levinský
75,00 % - Michal Drejsl
10,50 – Otakar Bárta
75,00 % - Jakub Fejfar
9,00 – Aleš Hübner
(v úspěšnosti jsou již jen brankáři, kteří odchytali aspoň 2 zápasy)

JE TO PRAVDA NEBO NE? – a) NE, b) ANO.
PATŘÍM MEZI NEJVĚTŠÍ ČECHY. ZNÁŠ MĚ? – a) KAREL IV.
– tajenka: POMOŘANSKÁ
UMÍŠ SPOJIT POJMY S ČASOVÝMI ÚDAJI?
POZNÁŠ, O KTERÝ FILM SE JEDNÁ?
JAK VYCVIČIT DRAKA.
novorozenec
–
0 – 28 dní
POZNÁŠ POHÁDKU?
batole
–
1 – 3 roky
O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE.
3 – 6 let
THE QUIZ – WHO ARE THEY?
předškolní věk –
kojenec
–
29 dní – 1 rok
1b, 2a, 3c, 4c
(Martin Dytrych, Silvie Žďárská)

Středa, 1. června:
Čtvrtek, 2. června:
Pátek, 3. června:
Pondělí, 6. června:
Úterý, 7. června:
Středa, 8. června:
Čtvrtek, 9. června:
Pátek, 10. června:
Pondělí, 13. června:
Úterý, 14. června:
Středa, 15. června:
Čtvrtek, 16. června:
Pátek, 17. června:
Pondělí, 20. června:
Úterý, 21. června:
Středa, 22. června:
Čtvrtek, 23. června:
Pátek, 24. června:
Pondělí, 27. června:
Úterý, 28. června:
Středa, 29. června:
Čtvrtek, 30. června:

1
2
1
2
1
2

-

Drůbeží sekaná, bramborová kaše
Bramborák, salát z kysaného zelí
Hovězí azu po tatarsku, těstoviny
Rýžová kaše
Kuře po slovácku, rýže
Šunková pizza

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Ražniči na plechu, brambor
Boloňské špagety
Uzené maso, hrachová kaše
Rizoto z Janova
Smažená ryba v těstíčku, šťouchané brambory
Halušky s houbami
Svíčková z vepřové panenky, knedlík
Palačinka s čokoládovou šlehačkou a toppingem
Přírodní mleté řízečky s hořčicovou omáčkou, těstoviny
Kuřecí nudličky po čínsku, rýžové nudle

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Hanácký biftek, bramborová kaše
Bramborová roláda s uzeným masem, špenát
Vepřové na paprice, špecle
Vanilkové knedlíky se zakysanou smetanou a jahodami
Jitrnicový prejt, brambor, zelí
Těstovinový salát s tuňákem
Hovězí guláš ala španělský ptáček, knedlík
Lasagne
Kuřecí prsa s pórkem, rýže
Tvarohové smaženky

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Holandský řízek, brambor
Hovězí přírodní roštěná, rýže
Vařené vejce, čočka
Neapolské nudle
Vepřová pečeně, knedlík, zelí
Plněné tortily
Rybí závitek, bramborová kaše
Boloňská směs s hráškovou rýží
Kotlety po italsku, těstoviny
Bramborové taštičky s čokoládou

1
2
1
2
1
2
1
2

-

Hovězí cibulář, bramborový knedlík
Vařené vejce, koprová omáčka, brambor
Vepřová roláda, chlupatý knedlík
Krupicová kaše
Krůtí řízek v bramborákovo-cizrnovém obalu, těstovinový salát
Mleté biftečky po ukrajinsku, hranolky
Kuřecí minutkový guláš, rýže
Šunkové halušky se zelím
Dobrou chuť!

Vybírání stravného na červen: pondělí 30. 5., úterý 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 17. 06. 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.

OPĚT JSME NEZAPOMNĚLI NA DEN DĚTÍ
02. 06. - Dětský den pro žáky mateřských škol na téma „Cvičím, cvičíš, cvičíme“
(tělocvična ZŠ Bratří Čapků, 9.30)
03. 06. - Dětský den na pro žáky 1. stupně naší školy
(velká tělocvična, 8.00 – 9. 30 žáci 1. – 2. roč., 10.00 – 11.30 žáci 3. – 4. roč.)
ČEKAJÍ NÁS DALŠÍ PROJEKTY
13. 06. - 17. 06. - Projekt „Zvířata“
23. 06. - Projekt 7.A „Média“
23. 06. - 24. 06. - Projekt 6.A „Čas a délka“
24. 06. - Projekt 8.A a 8.B „Životní styl“
ŠKOLNÍ VÝLETY
02. 06. - 04. 06. - Školní výlet 8.B (Krkonoše, Klínové boudy)
09. 06. - Školní výlet 1.A, 2.A (ZOO Dvůr Králové nad Labem)
09. 06. - 11. 06. - Školní výlet 6.A (Český ráj)
12. 06. - 14. 06. - Školní výlet 9.A,B (Adršpach – Skalní mlýn)
14. 06. - 17. 06. - Na povozech do Ratibořic (třída 1.A, jeden den dle počasí)
bez termínu:Školní výlet 5.A (Janské lázně – Pec pod Sněžkou)
BLÍŽÍ SE KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
17. 06. - Hurá prázdniny (Dlouhé Záhony, 9.30, vstupné: 20 Kč)
27. 06. - Vybírání učebnic + závazný termín předání vybraných učebnic
nižšímu ročníku do 12.00 (oběd pro 1. st.: v 11.35, pro 2. st.: ve 12.15)
28. 06. - Vydávání učebnic pro školní rok 2010/2011 (oběd pro 1. st.: v 11.35, pro 2. st.: ve 12.15)
28. 06. - Zájezd pro nejlepší žáky školy (Špindlerův Mlýn)
29. 06. - Sportovně-turistický den (oběd pro 1. st.: v 11.35, pro 2. st.: ve 12.15 nebo dle dohody s vedoucí ŠJ)
29. 06. - Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku (školní jídelna, 16.00)
30. 06. - Ukončení školního roku + vydávání vysvědčení
(2. stupeň má oběd v 9.30, 1. stupeň má oběd v 10.00)
SPORTOVNÍ AKCE
21. 06. - Atletický čtyřboj (pořadatel: ZŠ Úpice – Lány, žáci 6. – 9. ročníku, od 8.30)
22. 06. - Atletické finále (pořadatel: ZŠ Úpice – Lány, žáci 2. – 5. ročníku, od 9.00)
27. 06. - Okrskové kolo v přehazované dívek z 8. – 9. ročníku (pořadatel: ZŠ Rtyně v Podkrkonoší, od 9.00)
OSTATNÍ AKCE
30. 05. - 03. 06. - Zájezd žáků 2. stupně – Paříž, Londýn
06. 06. - Soutěž v poznávání rostlin (žáci 2. – 5. ročníku)
07. 06. - Průzkum hudebnosti žáků 1.A
10. 06. - Ukončení sběrových soutěží
10. 06. - Termín pro odevzdání soutěžních kupónů ze školního časopisu
16. 06. - Pasování prvňáčků na čtenáře
20. 06. - Vystoupení litevského souboru (DAJ, žáci 4. – 5. ročníku)
24. 06. - Vychází červnové číslo školního časopisu
bez termínu:Exkurze 4.A do Trutnova, exkurze 5.B do Hradce Králové, exkurze škol. družiny na pilu a do rybárny
(Martin Dytrych)

