Pro žáky 1. stupně byla
připravena soutěž v chůzi
po kartonech.

Uskutečnil se
1. Fingerboard cup.

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

Den otevřených dveří
nabídl tolik
zajímavých činností...

Na zápis se spolu se
mnou dostavilo 43
předškoláčků.

V sobotu 16. ledna
jsme pomáhali na
sportovním dopoledni
pro předškoláky a
žáky 1. stupně.

A mnoho dalšího ...

Telefony:
do školy (napojen na ústřednu):
499881138
do ředitelny (+ fax):
499884875
do školní jídelny:
499781336
Na pondělí 8. února je připraven zájezd pro
nejlepší žáky naší školy za 1. pololetí školního
roku 2009/2010.
Na výlet do Lunaparku a zrcadlového labyrintu
v Liberci pojede 22 nejlepších žáků 1. stupně,
kterými jsou:
Michal Černý, David Kábrt, Karolína Matysková,
Jiří Pecháček (všichni z 1.A),
Nikola Beierová, Lenka Hrušková, Bára
Procházková, Anna Skřivánková,
Karolína Součková (všechny ze 2.A),
Anna Marie Řeháková (2.B),
Kamila Gottsteinová, Simona Knížová, Kamila
Kuldová, Barbora Müllerová (všechny ze 3.A),
Tereza Jareišová, Barbora Šrůtková, Tomáš Vrána
(všichni ze 4.A),
Veronika Davidová, Jaroslav Suchánek (oba ze 4.B),
Andrea Pátrová, Karolína Polcová,
Eliška Vodičková (všechny z 5.A)
Na výlet do IQ parku a zrcadlového labyrintu
v Liberci pojede 20 nejlepších žáků 2. stupně,
kterými jsou:
Tomáš Balcar, Ladislav Záliš (oba ze 6.A),
Michaela Čudková, Karolína Kopecká,
Tereza Seidelová (všechny ze 7.A),
Michal Drejsl, Veronika Hofmanová, Klára Kultová,
Jakub Skřivánek, Michaela Ševcová,
Nikola Valentová (všichni z 8.A),
Lucie Pazderková (8.B),
Patrik Břicháček, Lucie Havelková, Lucie
Hilschová, Lukáš Jirout, Martin Paťha, Radek
Strachota, Lukáš Vlček, Ondřej Zvara
(všichni z 9.A).
OSLAVTE S NÁMI SV. VALENTÝNA!
Na pátek 12. 2. je pro vás připraveno:
Pošlete své oblíbenkyni – svému oblíbenci
„Valentýnku“ (speciální „valentýnská poštovní
schránka“ bude od rána do 8.50 k dispozici u dveří
do místnosti zástupce ředitele; „valentýnky“ budou
předávány o hlavní přestávce).
Na Dlouhých Záhonech proběhne diskotéka. Od
17.00 začíná program pro žáky z 1. stupně, od 19.30
pak diskotéku mohou navštívit žáci 2. stupně.
(Martin Dytrych, Šárka Paulusová)

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

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
POŘÁDÁ ZA DOZORU
AGENTURY „DOBRÝ DEN“ Z PELHŘIMOVA
POKUS O STANOVENÍ NOVÉHO ČESKÉHO
NETRADIČNÍHO REKORDU:

KOLIK METRŮ NASKÁČEME DO
VÝŠKY ZA 24 HODIN ANEB
PŘESKOČÍME SNĚŽKU?

Kdy? Pátek 19. 2. (od 18.00) – sobota 20. 2. (do 18.00).
Kde? V tělocvičně ZŠ Bratří Čapků Úpice.
Kdo? Současní i bývalí žáci,
současní i bývalí zaměstnanci a jejich rodinní
příslušníci.
Účastníci budou rozděleni do skupin dle výkonnosti.
V úvahu připadají tyto výšky: 80 cm, 100 cm, 120 cm.
Skákat se bude na jedno doskočiště ze dvou stran (jako
při Úpické laťce), skupiny se budou pravidelně střídat.
Odpočívat, spát a nabírat síly bude možné v malé
tělocvičně.
Jíst se bude v jídelně. Pro všechny rekordmany i
pomocníky zde bude připraveno:
večeře (pátek 19. 2.), snídaně a oběd (sobota 20. 2.). To
vše včetně pití a zcela zdarma!
Pro všechny účastníky bude připraven i doprovodný
program (např.: sledování ZOH ve Vancouveru, různé
soutěže a hry).
Přímé vstupy z celého dění uskuteční Televize JS
v rámci programu „Účko“.
Případné dotazy zodpoví: Mgr. Martin Dytrych
tel.: 605313631
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)

Vážení rodiče,
vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu nemocných žáků (v pátek 11. 12. již 34,04%) vyhlašujeme, po projednání s
krajskou hygienickou stanicí a zřizovatelem školy Městem Úpice, na pondělí 14. 12. až pátek 18. 12. 2009 tzv.
chřipkové prázdniny.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuto zprávu si v pátek 11. prosince odnášeli domů všichni žáci přítomní tento den ve škole. Rodiče nemocných žáků
byli informováni prostřednictvím webových stránek.
VÝVOJ NEMOCNOSTI OD 8.12. DO 11.12.

DVĚ TŘETINY Z 96 NEMOCNÝCH
BYLY Z 1. STUPNĚ
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Všem, kterých se toto opatření týkalo, děkujeme za pochopení. Velmi si ceníme vašeho přístupu. Od spousty z vás
jsme slyšeli: „Zdraví máme přece jen jedno.“ To je absolutní pravda, na rozdíl od vitamínů si ho v lékárně
nekoupíme...
A co dělali v době chřipkových prázdnin někteří z nás?
„Pracovali jsme s ostatními učiteli ve škole.“
„Byla jsem nakupovat a chodila ven s kamarády.“
(Mgr. Petra Báčová)
(Alžběta Kubcová, 8.A)
„Značnou část těchto dní jsem strávil ve škole, a to
„Chodila jsem spát ve čtyři ráno a vstávala jsem ve dvě
inventarizací majetku a pracemi na školním časopise.“
odpoledne.“
(Mgr. Martin Dytrych)
(Kateřina Drahorádová, 8.A)
„Byla jsem ve škole pracovat (pozn.: společně s p. uč.
„Jezdil jsem na čtyřkolce a nudil se.“
Beránkem na nové učebně přírodopisu), čas zbyl i na
(Tomáš Hrouda, 8.B)
nakupování, pečení cukroví a návštěvu kamarádky.“
„Dělala jsem samé blbosti a neučila se.“
(Mgr. Šárka Paulusová)
(Lenka Rejchrtová, 8.A)
„Byla jsem nakupovat dárky, pracovat ve škole a
„Chodily jsme s Káťou D. do posilovny.“
v pátek s ostatními zaměstnanci naší školy na
(Michaela Ševcová, 8.A)
předvánočním posezení.“
„Seděl jsem doma a nudil se.“
(Eva Effenberková)
(Lukáš Hilsch, 8.A)
P.S.: Zaměstnanci školy museli skutečně pracovat (i když spousta lidí si myslela úplně něco jiného...). Zdraví žáci
museli zůstat naopak doma, protože v době chřipkových prázdnin jsou veškeré aktivity, které vedou ke
shromažďování většího počtu dětí, zakázány.
(Martin Dytrych, Veronika Hofmanová, Klára Kultová)

Lucie Havelková z 9.A se přihlásila do soutěže „Kůň terapeut“, kterou
vyhlašuje nám dobře známé občanské sdružení CPK - CHRPA. Jeho činnost
každý rok podporujeme koupí pohlednic koní či jiných upomínkových
předmětů.
Výtvarnou práci, s níž Lucka soutěží, můžete podpořit od 6. února 2010 na
webových stránkách www.cpkchrpa.cz.
Neváhejte a dejte své spolužačce hlas, vždyť tak trochu bojuje za nás všechny.
(Věra Nývltová)

Před týdnem si u nás předškoláčci vyzkoušeli školičku
nanečisto, a protože se jim líbila, rozhodli se ochutnat také
opravdovou školu. Ve čtvrtek 21. ledna 2010 jich k zápisu
přišlo společně s rodiči čtyřicet tři.
Co všechno na budoucí prvňáčky čekalo? Spousta různých
úkolů. S písničkou je hned veseleji, a tak se zpívalo, hrálo na
xylofon, ťukalo na ozvučná dřívka. Poznávaly se barvy,
zvířátka, ale také se trošku cvičilo, počítalo a při povídání s paní
učitelkou se procvičoval jazýček. V "zápisové listině" všem
rychle přibývala razítka za splněné úkoly. Za svou snahu byli
budoucí školáčci na každém stanovišti odměněni drobnými
dárky a sladkostmi.

Kdo chtěl, mohl si v doprovodu starších kamarádů ze
čtvrtých a pátých tříd prohlédnout školu, vyzkoušet
počítačové programy pro předškoláky, prohlídnout
interaktivní tabuli a nakonec doplnit ztracenou energii ve
školní jídelně, kde paní kuchařky přichystaly malé
občerstvení. Pro rodiče byla připravena výstava učebních
pomůcek, které budou jejich děti v 1. třídě potřebovat.
Do 1. třídy by mělo v září nastoupit 29 žáčků, 14 dětí bude
mít odloženou školní docházku.
Nastávající prvňáčci se v příštím školním roce budou opět
učit podle našeho nového školního vzdělávacího programu
„Blahováček“.
(stránku připravila Eva Prouzová)

:

Den otevřených dveří
Dne 16. 1. se konal na naší škole „Den otevřených dveří“. Pro malé ale i větší
„angličany“ jsme připravili řadu různých aktivit a her v podobě domina,
různého vyhledávání, spojovaček a vybarvování. Návštěvníci měli možnost
změřit své síly v soutěži „O nejrychlejšího čtenáře“ a zde jsou výsledky prvních
čtyř míst:
1. Karolína Kopecká 7.A
čas 23,22 s
2. Robin Grossmann 7. B
čas 24,92 s
3. Eva Prouzová – uč. 2. B
čas 26,86 s
4. Martin Zakouřil – ředitel ZŠ
čas 29,30 s
Úspěšným čtenářům GRATULUJEME!!!!
Rádi bychom poděkovali děvčatům z 5.A a 6.A
za pomoc při organizování této akce.
FIND IN THE PICTURE
Najdeš v obrázku následující věci?

YEAR

1
2

1. prosinec
2. podzim
3. březen
4. jaro
5. listopad
6. leden
7. září
8. rok
9. únor
10. zima
11. léto
12. měsíc
13. týden

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Z označených
písmen slož
tajenku.

13
TAJENKA 1 : _

______

MONTHS
Procvič si
správné psaní
měsíců:
1. urjnaya
__________
____

1) The capital of Ireland is .......................
2) A very famous „Lord of the ring“ was filmed in one of
the English speaking countries. Which one is it?
Své odpovědi zapiš do anketního lístku a můžeš vyhrát !!!

Fingerboarding
Nový sport, jehož základem je zmenšenina skateboardu, která se ovládá
pomocí dvou nebo tří prstů. Při normální jízdě většinou spočívá zadní
prst na tailu (patce) a přední před předními šrouby. Záleží ale na
prováděném triku a stylu jezdce. Jezdí se přes speciální překážky, které
jsou zmenšeninou klasických. Na fingerboardu se, podobně jako na
skateboardu, dá jezdit i druhým směrem, tzv. na switch. Triky prováděné
na switch jsou však už mnohem obtížnější. V Česku popularita
fingerboardingu velice rychle stoupá především mezi teenegery.

Fingerboard cup
V čtvrtek 14. ledna se na naší škole
uskutečnil 1. ročník této nové
sportovní soutěže. Zúčastnilo se ho
14 jezdců. Favorité potvrdili své
předpoklady a obsadili nejvyšší
příčky. Zvítězil Viktor Kejzlar před
Jakubem Lautschem (oba 7.A) a
Jakubem Fejfarem (7.B). Vzhledem
k překvapivě vysokému zájmu z řad
žáků, uvažujeme o pravidelných
závodech, které by probíhaly každý
měsíc. Uvidíme...
(Viktor Kejzlar, Jakub Fejfar)

Ve středu 6. ledna 2010 zpříjemnili zpěváčci z našeho
sborečku novoroční posezení učitelů-důchodců ve
Vinárně U Čepelků. Předvedli zde pásmo písniček se
zimní i vánoční tematikou, za které byli odměněni
potleskem a sladkostmi, ukrytými v kouzelném
zvonečku.
Všem dětem za jejich milé zpívání moc děkuji a do
nového roku přeji mnoho dalších povedených
vystoupení.
(Radka Řeháková)

OBRÁZKOVÉ HÁDANKY – místo otazníku přijde vepsat čís 35.
POZNÁŠ, CO JSEM ZAČ – správnou odpovědí je možnost a) ZÁMEK RATIBOŘICE
- tajenka křížovky: NAPOLEONOVI
VIDÍŠ TO TAK, JAK TO VIDÍM JÁ – počet trojúhelníků na obrázků: 8.
HRAJEME SI NA DETEKTIVY – řešení 1. úkolu: KAPR, řešení 2. úkolu: OBR.
ANGLICKÝ JAZYK:
Tajenka 1: HOLIDAY FUN
Christmas in Britain: 1) 25th DECEMBER
2) 26th DECEMBER
3) ROASTED TURKEY, VEGETABLES, CHRISTMAS PUDDING
(Martin Dytrych, Silvie Žďárská)

Maminka k synovi: „Pepíčku, proč táhneš do ložnice ten kýbl s vodou?” „Protože tatínek chce ráno vzbudit, ale
potichu!”
Rodinka z dědiny je poprvé v nákupním centru v Praze. Zatímco si maminka prohlíží šaty, stojí tatínek se synem
vyjeveně před dělenými kovovými dveřmi, které se jako zázrakem otevřou a za nimi se objeví malý prostor. Aniž by
to oni tušili, jedná se samozřejmě o výtah. Syn se ptá: „Tatí, co to je?” „Můj synu,” praví udivený otec. „Něco
takového jsem v životě neviděl!” Vtom se přibelhá taková ošklivá dáma s pomačkaným obličejem a hrbem, který by
pasoval k čarodějnici, a nastoupí do výtahu. Dveře se zavřou a otec se synem pozorují žárovičky vedle dveří, jak se
postupně rozsvěcují. Letí nahoru, po chvíli se zase vrací dolů. Vtom se dveře otevřou a z výtahu vystoupí fantasticky
vypadající blondýna. Otec se otočí na syna a povídá: „Viděl jsi to? Přiveď rychle matku!”
U maturity: „Jak se jmenujete?“ „Ferdinand Kropáček.“ „A čemu se smějete?“ „Mám radost, že jsem hned první
otázku zodpověděl tak dobře.“
Vtrhnou policajti do ZOO a jeden říká: „Musíme vám to tu zavřít, protože jsme se dozvěděli, že tady máte pumu!“
Zastaví stopařka auto: „Jak daleko je to do Prahy?” „Slabou čtvrthodinku.” Po půlhodině: „Jak je to daleko do
Prahy?” „Slabou hodinku!” „???” „No, já jedu opačným směrem - do Brna!”
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Čísla jsou zapsána ve sloupcích dle určitého pravidla. Které číslo by
bylo zapsáno místo otazníku?
Správnou odpověď napište na soutěžní kupón!

Pobíhá děda celou noc po ložnici: „Co jsem to jenom chtěl?” Ráno si konečně vzpomene: „Už vím - jít si večer dřív
lehnout!”
Medvěd se vrací unavený domů a najednou slyší králičí zpěv. Říká: „Králíku, prosím tě, přestaň zpívat. Chci si
odpočinout.” „Ano, medvěde, přestanu.” Medvěd uléhá do postele a zase uslyší králíkův zpěv. Hned se rozčílí a
vyběhne z domu. „Králíku, nech toho! Nebo uvidíš!” „Ano, ano, medvěde! Slibuji!” Medvěd už usíná a co neslyší králíkův zpěv! Vyběhne před dům a nikde nikdo. Najednou uvidí králičí uši čouhat z potoka. Vytáhne za ně králíka
a králík mu řekne: „Hele, medvěde, les je tvůj, ale nás ryby nech na pokoji!”
Sedí dva na rybách. „Už vím, proč ty potvory neberou. Vždyť ty žížaly nemají vůbec žádnou chuť!”
Dva policajti jdou společně na obchůzku a jeden se ptá druhého: „Proč s sebou pořád nosíš ten šroubovák?” „No,
kdyby mě někdo vytočil a povolily mi nervy!”
Pepíček: „Mami, kup mi kolo.“ Maminka: „Nekoupím, ale splním ti jedno přání, vyber si.“ Pepíček: „Chtěl bych být
tak na hoďku tatínkem.“ Maminka: „Dobrá a jak si to představuješ?“ „Půjdu za dveře a když přijdu, tak se ke mně
budeš chovat jako k tatínkovi, jo?“ Klapnou dveře, Pepíček vejde do kuchyně, maminka mu ihned dává večeři na
stůl a k tomu noviny. Pepíček to spokojeně zbaští, nahlas si odříhne a povídá: „Stará, obleč se, půjdeme koupit
klukovi to kolo.“
Blondýnka píše dopis z nemocnice: „Milý dárče, děkuji Ti za srdíčko. Doufám, že se uzdravuješ stejně rychle, jako
já.“
Chuck Norris jednou pozřel celou krabici pilulek na spaní. Způsobily, že mrkl.
Rybář chytí zlatou rybku a ta říká: „Jsem kouzelná zlatá rybka. Splním ti, cokoliv si budeš přát, ale tvé tchýni to
splním dvakrát.“ Nejdřív si rybář přeje dům. Má dům. Jeho tchýně má dva domy. Pak si přeje auto. Má auto. Jeho
tchýně má dvě auta. A nakonec řekne: „Chci mít čtyřicítky horečky.“
Přijde medvěd za zajíčkem: „Pojď na diskotéku.“ „Nejdu, ještě mě tam někdo zmlátí.“ Medvěd ho přemluví, že ho
ochrání. U vchodu zajíček uvidí velblouda a uteče: „Nikam nejdu, mě neochráníš, podívej, jaké boule udělali
koňovi!“
(stránku připravili Martin Dytrych a žáci volitelného předmětu „Týmová práce“)

Na podlahu správně pokládané kartony o rozměrech 35 x 25 cm a k tomu notná dávka šikovnosti a obratnosti. To
byly základní předpoklady pro úspěšné absolvování další z netradičních disciplín. A věřte tomu, že chůze bez
možnosti dotknout se nohou podlahy, je opravdu složitá věc.
Každý z účastníků měl dva pokusy, přičemž se mu započítal rychlejší čas. A kdo byl nejlepší? Naprosto suverénně
Tereza Jareišová, které se takto podařilo přejít přes půl tělocvičny za neuvěřitelných 18,2 s. Stanovila tím nový
rekord školy v další z netradičních soutěží. Pro úplnost a možnost porovnání dodáváme, že závodní dráha prvňáčků
byla oproti ostatním poloviční.
Nejlepší v každé kategorii byli opět oceněni diplomem a drobnou sladkostí.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)
KATEGORIE 1. ROČNÍK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. – 8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.

Michal Černý (1.A)
14,6 s
Milan Ševc (1.A)
14,8 s
Karolína Matysková (1.A) 15,1 s
Romana Suchánková (1.A) 15,8 s
Martin Křížek (1.A)
16,7 s
Veronika Čiháková (1.A) 18,1 s
Kryštof Vojtěch (1.A)
19,4 s
Jiří Pecháček (1.A)
19,4 s
Tomáš Hofman (1.A)
19,8 s
Eliška Mesnerová (1.A) 20,5 s
Martin Staník (1.A)
21,0 s
Jan Frydrych (1.A)
24,3 s
Eva Krouželová (1.A)
25,9 s
Julie Térová (1.A)
27,6 s
Lukáš Maršalík (1.A)
28,4 s
Sára Pumpová (1.A)
30,8 s
Samanta Rybárová (1.A) 31,5 s
KATEGORIE 2. ROČNÍK:

bez platného času: Matěj Buryšek

KATEGORIE 3. ROČNÍK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Renata Galuščáková (3.A)
Anna Šimková (3.A)
Simona Knížová (3.A)
Jakub Hron (3.A)
Veronika Komůrková (3.A)
Michaela Komárková (3.A)
Martin Kroužel (3.A)
Vít Pulchart (3.A)
Jan Roženský (3.A)
David Nývlt (3.A)

19,9 s
23,6 s
25,4 s
25,9 s
27,4 s
27,9 s
29,4 s
32,4 s
38,2 s
40,0 s

bez platného času: Tereza Krumpolcová (3.A)

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

Vojtěch Ott (2.B)
Lenka Hrušková (2.A)
Dominik Macek (2.A)
Dominik Scholz (2.A)
Filip Luštinec (2.A)
Ondřej Toman (2.B)
Jan Jansa (2.A)
Martin Kohout (2.B)
Pavel Benko (2.A)
Dominik Endlich (2.A)
Lukáš Kejzlar (2.A)
Adriana Dufková (2.A)
Jonáš Hetflejš (2.A)
Veronika Neudeková (2.B)
David Vocel (2.B)
Jana Bledá (2.B)
Lenka Balogová (2.B)
Pavlína Balogová (2.B)
Monika Kohoutová (2.B)
Natálie Fabiánová (2.B)

bez platného času:

26,4 s
30,3 s
31,1 s
31,2 s
32,4 s
33,8 s
34,0 s
36,5 s
37,0 s
38,0 s
38,1 s
34,9 s
40,1 s
42,3 s
42,4 s
47,2 s
51,2 s
51,3 s
51,5 s
64,5 s

David Groer (2.A),
David Hejna (2.A),
Matyáš Nývlt (2.B),
Andrea Šiváková (2.A)

KATEGORIE 4. ROČNÍK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tereza Jareišová (4.A)
Jan Jareiš (4.A)
Barbora Šrůtková (4.A)
Vojtěch Kubec (4.A)
Eva Ferencová (4.A)
Jakub Dytrych (4.B)
Šárka Winklerová (4.B)

18,2 s
20,8 s
22,0 s
23,0 s
25,6 s
28,7 s
39,5 s

bez platného času: Václav Doležal (4.A)

KATEGORIE 5. ROČNÍK:
1.
2.
3.
4.
5.

JAK DOPADLO 1. POLOLETÍ?
Celkový průměr: 1,70
Počet vyznamenaných: 126
Počet zhoršených známek z chování: pouze 1!
Milí žáci, to je naprosto skvělé. Gratulujeme.
Více podrobností v příštím čísle.
(vedení školy)
Jistě jste si povšimli nárůstu našich reportáží v Televizi
Účko.
To nám však nestačí!
Chceme vybudovat svou vlastní televizi!
Budeme v ní vysílat reportáže z našich akcí, ale i
z běžného chodu školy!
Místo v jejím vysílacím čase rozhodně budou mít i
rozhovory se žáky a zaměstnanci školy.
Proto v této době začínáme oslovovat
některé žáky 5. – 7. ročníku s nabídkou,
zda by se nechtěli stát
redaktorkami či kameramany.
S prací na budování naší televize začneme
v únoru tohoto roku.
Co nám zatím schází, je její název.
Pomůžete nám s ním?
Pokud máte nějaký nápad, sdělte jej p. Dytrychovi!
Věříme, že televize bude dalším významným krokem
v medializaci naší školy.
Zároveň doufáme, že všichni budete redaktorkám a
kameramanům vycházet vstříc!
(vedení školy)

Lucie Pospíšilová (5.A)
Kateřina Knížová (5.A)
Diana Neureiterová (5.A)
Karolína Polcová (5.A)
Michaela Müllerová (5.A)

20,9 s
23,8 s
25,0 s
29,6 s
32,1 s

Přehled žáků, kteří slaví své narozeniny v lednu:
1. únor
1. únor
2. únor
2. únor
3. únor
3. únor
3. únor
4. únor
9. únor
10. únor
10. únor
12. únor
12. únor
12. únor
16. únor
18. únor
18. únor
20. únor
20. únor
23. únor
25. únor
25. únor
25. únor
26. únor
27. únor
28. únor

-

Václav Kynčl (8.A)
Karolína Polcová (5.A)
Tomáš Koukol (7.B)
Šárka Winklerová (4.B)
Kateřina Endlichová (7.B)
Eva Ferencová (4.A)
Michaela Komárková (3.A)
Ladislav Záliš (6.A)
Martin Podolník (7.B)
Matyáš Nývlt (2.B)
Samanta Rybárová (1.A)
Matěj Buryšek (1.A)
Martin Kohout (2.B)
Monika Kohoutová (2.B)
Romana Suchánková (1.A)
Lenka Kejzlarová (4.A)
Martin Nývlt (8.A)
Lucie Hilschová (9.A)
Nikola Valentová (8.A)
Dominik Macek (2.A)
Tomáš Balcar (6.A)
Kristýna Balcarová (6.A)
Jan Krejcar (2.A)
Martin Křížek (1.A)
Lucie Komárková (7.A)
Klára Lelková (1.A)

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

U příležitosti konání zimních olympijských her jsme pro vás připravili tipovací soutěž. Otázky jsou řazeny do
skupin, u nichž vždy najdete vysvětlení, jak je vyplnit, a také kolik bodů můžete za správnou odpověď získat.
Odpovědi na speciálním tipovacím lístku, který je přílohou tohoto čísla časopisu, odevzdejte nejpozději v pátek 12.
února. Nejlepší „tipovači“ obdrží diplom a cenu.
Před odevzdáním tipovacího lístku si své odpovědi poznačte například v časopisu, abyste si je mohli průběžně
kontrolovat. Celá tipovací soutěž bude vyvěšena na hlavní nástěnce a správné výsledky do ní budou pravidelně
doplňovány.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)
Skupina otázek za 1 bod (na tipovacím lístku zakroužkujte variantu a, b nebo c):
1) Které město hostilo poslední zimní olympijské hry?
a) Salt Lake City
b) Torino
c) Nagano
2) Kolik medailí získalo Česko na minulé zimní olympiádě?
3) Které město hostí letošní zimní olympijské hry?
a) Vancouver
b) Nagano

c) Soči

4) Kolikáté zimní olympijské hry se letos konají?
a) 20.
b) 21.

c) 22.

Skupina otázek za 2 body + 5 bodů:
(2 body získáte, když zakroužkujete správnou variantu ze tří nabízených ... 1 – vítězství
mužstva uvedeného na prvním místě, 0 – remíza, 2 – vítězství mužstva uvedeného na
druhém místě, ... 5 bodů navíc získáte, když uhádnete ještě přesné skóre, kterým hokejové
utkání skončí)
5) USA – ŠVÝCARSKO (16. 2.)
1
0
2
skóre:

6) FINSKO – BĚLORUSKO (17. 2.)
1
0
2
skóre:

7) ŠVÉDSKO – NĚMECKO (17. 2.)
1
0
2
skóre:

8) ČESKO – SLOVENSKO (17. 2.)
1
0
2
skóre:

9) SLOVENSKO – RUSKO (18. 2.)
1
0
2
skóre:

10) BĚLORUSKO – ŠVÉDSKO (19. 2.)
1
0
2
skóre:

11) ČESKO – LOTYŠSKO (19. 2.)
1
0
2
skóre:

12) FINSKO – NĚMECKO (19. 2.)
1
0
2
skóre:

13) LOTYŠSKO – SLOVENSKO (20. 2.)
1
0
2
skóre:

14) RUSKO – ČESKO (21. 2.)
1
0
2
skóre:

15) KANADA – USA (21. 2.)
1
0
2
skóre:

16) ŠVÉDSKO – FINSKO (21. 2.)
1
0
2
skóre:

Skupina otázek za 3 body (na tipovacím lístku vyznačte stát, počet či konkrétní jméno):
17) Napište, které mužstvo získá v hokeji zlato, které stříbro a které bronz.
zlato:
stříbro:
bronz:
18) Na kterém místě se umístí naši hokejisté?
výsledné umístění hokejistů ČR:
19) Naše výprava získá následující počet medailí:
20) Kolik medailí získá Lukáš Bauer?
21) Kolik medailí získá Martina Sáblíková?
22) Kdo by kromě hokejistů, Bauera a Sáblíkové mohl ještě získat medaili? Uveďte jedno jméno.
jméno:

A zase je to tady! Už počtvrté! Přesně po roce jsme se v sobotní dopoledne
16. ledna sešli v tělocvičně na Blahovce, abychom si protáhli těla a trochu si
zasportovali. Bylo nás skoro šedesát. Přestože jsme nehráli fotbálek ani
vybíjenou, vyřádili jsme se dosytosti v připravených, pro některé trochu
netradičních, disciplínách.

Nejmladší účastníci.

Skákali jsme v pytlích, prolézali látkovým tunelem,
sráželi kuželky nebo přenášeli na lžíci pingpongový
míček. Rychlost a hbitost jsme si poměřili při slalomu
mezi metami, přenášení míčků z obruče do obruče či
skákání s míčem mezi koleny.

Závodilo se nám báječně. Byli jsme totiž hlasitě povzbuzováni rodiči a
kamarády v roli diváků, a navíc na každého soutěžícího čekala sladká
odměna a pamětní list. Netradiční sportování se moc líbilo – takže za rok
nashledanou!
(za všechny zúčastněné Eva Prouzová)

Rozhovor s vítězkou
kategorie předškoláků.

Trochu jsem se protáhl
a teď si jdu zazávodit!

Kdo právě nezávodil, povzbuzoval kamarády.
Start - přenášení míčků.
Veškeré dění v tělocvičně opět natáčela „Televize JS.“
Video můžete vidět na „Účku“ nebo si ho stáhnout z webových stránek Televize JS.

Zatímco v pátek se mohli přijít podívat rodiče a prarodiče pouze do výuky, v sobotu jim byla umožněna prohlídka
celé školy. A bylo opravdu, co dělat a na co se dívat.
Z novinek v oblasti výuky zřejmě nejvíce zaujala zbrusu nová interaktivní tabule, která umožňuje mimo jiné
propojení s počítačem. Nápadité a hodně navštěvované však byly i hry v angličtině, připravené zvlášť pro žáky 1. a
2. stupně.

Velkou porci prezentace zabraly činnosti z našich zájmových
kroužků. Příchozí si tak mohli zastřílet ze vzduchovky, v
„ošetřovně“ si rozvzpomenout na obvazové techniky či umělé
dýchání a vyzkoušet si své znalosti ve zdravotnickém testu.
Velký úspěch měla vystoupení dramatického a pěveckého
kroužku. Neutuchající zájem projevovali návštěvníci i o ukázky
činností z kroužku ručních prací.
Obvykle hojně navštěvované jsou výtvarné činnosti. Tentokrát
jsme představili práci s modelářskou hlínou a zažehlování
vosku.

Nezapomněli jsme samozřejmě ani na soutěže pro děti a další
zábavné činnosti. Z nich vybíráme např.: navlékání korálků
(které se mimochodem hodně protáhlo...), fyziku pro nejmenší,
jednoduché pokusy z fyziky a chemie, okénko do historie aneb
co víte o škole našich předků, počítačové hry či ukázku učiva o
naší vlasti.
Příjemné překvapení čekalo na všechny přítomné v jídelně, kde
jim bylo podáváno malé občerstvení.
(Martin Dytrych)

O spokojenosti příchozích vypovídají tři stránky velmi pozitivně laděných zápisů v „Knize návštěv“. Pro ilustraci
vybíráme některé z nich:
„Děkujeme za krásně strávený den v základní škole. Moc se nám tu líbilo.“ (Petra, Jiří a Johanka Cachovi)
„Po 70ti letech škola k nepoznání – úžasná – přejeme další úspěchy.“ (paní Kubečková, paní Laštovicová)
„Moc se nám to tu líbilo.“ (Filípek s mamkou)
„Jsme tu každý rok. Moc se nám tato akce líbí. Děkujeme.“ (paní Sabevová)
„Rádi se vracíme a děkujeme za pěkné prostředí a akce!“ (Brátovi)

Jaké to je ve škole? Jak se sedí ve školní lavici? Jak se maluje křídou? To vše si mohlo vyzkoušet téměř 30
budoucích prvňáčků ve "Školičce nanečisto", která se již stala tradicí v naší škole v rámci Dne otevřených dveří. Na
lavičkách na děti čekaly barevné fixy, sešit, omalovánky a samozřejmě i sladkosti.

A tak si předškoláčci společně s paní
učitelkou zkusili některé z činností, které
dělají jejich starší spolužáci v 1. třídě. Plnili
jednoduché úkoly, odpovídali na otázky,
kreslili geometrické tvary, počítali s
lentilkami, které si poté s chutí "zbaštili",
zpívali a hráli na rytmické nástroje,
vybarvovali veselého šaška a také si pohráli
se stavebnicemi na koberci. Nakonec si
zapsali za uši svůj první domácí úkol krásně vybarvit darovanou omalovánku.
Rodiče zároveň měli příležitost zeptat se
učitelek na vše, co je zajímalo ohledně
školní docházky jejich dítěte.
(Radka Řeháková)

Byl jsem postaven jako reprezentační a letní sídlo hraběcích rodů
Harrachů v letech 1839 – 1857 Františkem Arnoštem hrabětem
z Harrachu, významným představitelem jilemnické rodové linie.
Jako předloha pro mou stavbu posloužil projekt vypracovaný
anglickým architektem Edwardem Bucktonem Lambem ve stylu
tudorské gotiky.

Jsem mladý, ale nevypadám na to! Proč?
Architekti, kteří měli stavbu mé maličkosti na starost, byli
pěkní filutové. Krom toho, že mě dokázali vyprojektovat tak,
aby neznalí soudili, že se jedná o pár set let starší šlechtické
sídlo, dodnes matou i použitým materiálem. V ložnici
hraběnky zdobí strop svorníky, které vypadají jako ze dřeva.
Ale nenechte se mýlit, jde jen o natřenou sádru. Naopak
zábradlí západního schodiště, které se tváří jako kamenné, ze
dřeva je. To bylo natřeno směsí sádry, písku a barviv, že je
dnes od pravého pískovce k nerozeznání.
Do mých prostor byla navíc svezena řada starožitností, a to především z Itálie a Rakouska.
Dokonce se jednalo o celé portály, stropy, či kompletní vybavení jednotlivých místností
A kdo tedy jsem?
Vyber jednu z nabízených možností
a vyznač ji na soutěžním kupónu.
a) Zámek Ratibořice
b) Zámek Karlova Koruna
c) Zámek Hrádek u Nechanic
d) Zámek Vrchlabí
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Souběžně se stavbou zámku byla v roce 1844 zahradním
projektantem L. Krügerem upravena část okolního lesa jako
krajinářský park (rozloha 18 hektarů) a ve zbývající části byla
založena obora a .......... (viz tajenka - rozloha 200 hektarů).
V letech 1994 – 1997 bylo v okolí zámku vybudováno golfové
hřiště s devíti jamkami, které bylo v dalších letech ještě rozšířeno.

Stroj pracující s určitou mírou samostatnosti.
Jméno jednoho ze slavných bratří Čapkových.
Druh obilí.
Dopravní prostředek jezdící po kolejích.
Opak večera.
Drnkací strunný nástroj s hmatníkem.
Planeta Sluneční soustavy.
1 000 slovem.
Táta.
První slovo české hymny.

(stránku připravil Martin Dytrych ve spolupráci s žáky volitelného předmětu „Týmová práce“)

1. ÚKOL:
V následující větě je ukryt název části lidského těla.
Písmena, ze kterých je složen, musí být ve větě
bezprostředně za sebou. Dokážete ho najít?
Okno halil černý dým.
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.
PQJDF
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?

Dva muži jdou z večírku a rozhodnou se zkrátit si cestu
chůzí přes hřbitov. Nejdřív jim to přijde legrační, ale jak
jdou dál, tak postupně dostávají strach, a najednou
uprostřed hřbitova slyší zřetelně pravidelné klepání ze
zamlženého stínu. Muži se vyděsí k smrti a pak zjistí, že
ten zvuk vydává starší muž, který s kladívkem a rydlem
něco vytesává do náhrobku. „Jé,” oddychne si jeden z
mužů. „Vy jste nás, ale vylekal. My už jsme začali věřit
na duchy. Co tady, prosím Vás, děláte tak pozdě v
noci?” „Ale,” řekne stařík. „Ti blbci tady zkomolili moje
příjmení.”
Je hluboká noc, policista dělá obchůzku. V jednom
obchodě se svítí. Vejde dovnitř a vidí podivné
individuum, jak bere věci z regálů a dává je na hromadu.
„Jménem zákona! Co tady děláte?” „Vybírám si zboží a
chci ho odcizit.” „Tak pokračujte, to je v pořádku. Už
jsem měl podezření, že tu chcete něco ukrást!”

„Mami, to vajíčko je nějaké divné.“ „Nemudruj a jez!“ „I ten zobáček mami?“
Stopuje chlápek o půlnoci na krajnici. Je bouřka, déšť, takže auta nejezdí. Najednou vidí v dálce světla auta, jak se
blíží k němu - strašidelně a pomaloučku. Je mu to divný, ale přece jen, auto je auto, takže když u něj zastaví, tak si
naskočí... Chce řidiči poděkovat, ale najednou vidí, že za volantem nikdo nesedí! Strašně se vyděsí, ale než stačí
nějak zareagovat, auto se dá zase pomaloučku do pohybu. Chlápek sedí jak zařezaný, vyděšený k smrti a nemůže se
strachy pohnout. Pak se vzpamatuje, otevře dveře, vyskočí a zdrhá pryč. Pořád se ohlíží, bojí se, že auto zrychlí a
přejede ho, takže se zastaví až v nejbližší vesnici. Tam najde hospodu, zapadne dovnitř, objedná si dvojitou Tequilu
a všem tu historku vypráví. Všichni jsou z toho odvaření, litují ho a obdivují ... Asi za půl hodiny se otevřou dveře,
vejdou dva zmoklí chlapi, poručí si grog a rozhlížejí se kolem. A v tom jeden povídá druhému: „Hele, že je to ten
blb, co si naskočil, když jsme tlačili?“
Instruktor ukazuje studentům policejní akademie automatickou pistoli: „Tohle je automat.“ „Automat?“ diví se
jeden z budoucích policajtů. „A kde je díra na peníze?“
Dva dělníci pracují na výškové budově a najednou slyší dole houkat sanitku. První dělník povídá druhému: „To je
výkon, není to ani 5 minut, co mi spadlo na ulici kladivo a sanitka už je tady!“
Říká matka synovi: „Pepíčku, už jsi dost velký. Musíš se naučit jíst příborem.” „A do které ruky dám řízek?”
Ptá se otec syna: „Co to tam gumuješ, Pepíčku?” „Pan učitel mi říkal, abych si co nejdříve opravil tu pětku!”
Lev svolá všechna zvířata na mýtinu, a ptá se hrozným hlasem: „Kdo zabil posledního dinosaura?” A ze křoví se
ozve ustrašeně zajíček: „Když on mi neuhnul z cesty!”
V zákazu zastavení zastaví řidič Trabanta. Na chvilku si odskočí. Když se vrátí k autu, čeká na něj policista a táže se
ho: „Je to, prosím, Váš vůz?“ „Ano,“ odpoví řidič. „Tisíc korun!“ řekne policista. Řidič se zasměje a řekne: „Dobře,
přidejte pět set a auto je Vaše.“
(Martin Dytrych a žáci volitelného předmětu „Týmová práce“)

Aleš Holman, žák 4.A, se stal vítězem
výtvarné soutěže, kterou pořádal náš
přední deník MLADÁ FRONTA
DNES! Aleši, gratulujeme!
Koho napadlo, aby ses do této soutěže
zapojil?
Aleš: Mamku.
Baví tě malovat? Kdo tě k malování
vedl?
Aleš: Ano, baví. Mamka.
O co v té soutěži šlo?
Aleš: Namalovat obrázek o Vánocích.
Na obrázku, který jsem poslal do
soutěže, je má rodina.
Chodíš do nějakého výtvarného
kroužku?
Aleš: Chodil jsem, ale už nechodím.
(Veronika Hofmanová, Klára Kultová)

Bylo jednou jedno černé auto. Bylo
krásně naleštěné a jeho majitel o něj
dobře pečoval. Jednou v noci, když
bylo zaparkované v garáži, slyšelo
nějaký zvuk motoru. Když se vrata
otevřela, uvidělo nové mnohem hezčí
auto než bylo ono samo. Majitele už
asi omrzelo. Majitel k němu přišel a
povídá: „Už jsi moc staré, dosloužilo
jsi, musíš z garáže ven.“ Celou noc
auto přemýšlelo, co s ním bude.
Druhý den jel okolo nějaký pán a viděl auto před
garáží s cedulí, že je na prodej. Pán povídá: „Ty se
mi budeš ještě hodit.“ Tak bylo o auto postaráno. U
svého nového majitele se mělo ještě lépe a jestli
nezrezivělo, jezdí dodnes. Co jednomu doslouží,
může se jinému hodit.

CHLAPCI:
1. Michal Drejsl (8.A)

V rámci srovnávacích testů SCIO si naše škola
vytvořila svůj vlastní projekt. Necháme vždy
„otestovat“ šesťáky, pak na ně „vyrukujeme“ s testy
ještě v 9. ročníku a vše porovnáme. Z letošní šestky
nám nejvíce radosti udělal Pavel Šrejber, který dosáhl
v matematice
nejlepšího
výsledku
z celého
Královéhradeckého kraje.
(vedení školy)

240 b.

DÍVKY:
1.
Michaela Ševcová (8.A)

155 b.

2. Lukáš Vlček (9.A)

175 b.

2.

Kateřina Drahorádová (8.A)

100 b.

3. Martin Paťha (9.A)

173 b.

3.

Sára Gottsteinová (7.B)

4. Ondřej Zvara (9.A)
5. Daniel Souček (7.B)
6. Jakub Fejfar (7.B)
7. Patrik Břicháček (9.A)
8. Viktor Kejzlar (7.A)
9. Lukáš Beneš (9.A)
10. Ladislav Záliš (6.A)

156 b.
149 b.
146 b.
143 b.
131 b.
122 b.
115 b.

4. – 7. Eliška Buryšková (6.A)
Michaela Čudková (7.A)
Denisa Nývltová (7.A)
Kristýna Machová (7.B)
8.
Veronika Vachová (9.A)
dalších 9 dívek je na 9. – 18. místě.
(Václav Král, Šárka Paulusová)

95 b.
65 b.
65 b.
65 b.
65 b.
40 b.

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 20. 1. 2010)
523,68 kg/žáka
Jan Jansa
163,56 kg/žáka
Ondřej Toman
132,11 kg/žáka
Petr Čapek
75,17 kg/žáka
Tadeáš Haase
61,44 kg/žáka
Anita Čapková
54,90 kg/žáka
Andrea Čudková
50,50 kg/žáka
Lukáš Čudka
34,50 kg/žáka
Karolína Kopecká
34,40 kg/žáka
Karolína Polcová
19,84 kg/žáka
Pavel Šrejber
15,77 kg/žáka
Jakub Fejfar
14,36 kg/žáka
Hana Szelkeová
3,86 kg/žáka
Lukáš Jirout

1.
II.A
8 711,0 kg
2.
II.B
2 553,0 kg
3.
VIII.A
1 840,0 kg
4.
IV.B
654,0 kg
5.
I.A
680,0 kg
6.
III.A
464,0 kg
7.
IV.A
464,0 kg
8.
VII.A
580,0 kg
9.
V.A
288,0 kg
10.
VI.A
216,0 kg
11.
VII.B
229,0 kg
12.
VIII.B
158,0 kg
13.
IX.A
101,0 kg
14.
Třída II.A opět zvýšila svůj náskok. Jinak v tomto měsíci k žádným výraznějším posunům či propadům nedošlo.
Vítězným třídám 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 zatím sebrali 23 457,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka a zaměstnance 75,67 kg!
Pro porovnání v loňském roce jsme měli sesbíráno 16.138,0 kg s průměrem 52,06 kg na žáka a zaměstnance.
Dohromady jsme k 20.1. také sesbírali 5.429 vybitých baterií. Tuto sběrovou soutěž jsme letos zařadili poprvé.
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Jan Jansa (II.A)
8 711,0 kg
Ondřej Toman (II.B)
2 553,0 kg
Petr Čapek (VIII.A)
1 840,0 kg
Jan Krejcar (II.A)
885,0 kg
Anita Čapková (I.A)
680,0 kg
Tadeáš Haase (IV.B)
654,0 kg
Karolína Kopecká (VII.A)
580,0 kg
Andrea Čudková (III.A)
464,0 kg
Lukáš Čudka (IV.A)
464,0 kg
Michaela Ševcová (VIII.A)
456,0 kg
Jakub Dytrych (IV.B)
393,0 kg
Jiří Šťovíček (III.A)
319,0 kg
Tomáš Vrána (IV.A)
304,0 kg
Bára Procházková (II.A)
298,0 kg
Karolína Polcová (V.A)
288,0 kg
Renata Galuščáková (III.A)
239,0 kg
Jakub Fejfar (VII.B)
229,0 kg
Kryštof Vojtěch (I.A)
221,0 kg

Sběr vybitých baterií:
Lukáš Jirout (IX.A)
Jan Krejcar (II.A)
Jan Frydrych (I.A)
Jiří Šťovíček (III.A)
Jan Jansa (II.A)
Milan Pastorčák (II.B)
Anna Skřivánková (II.A)
Michaela Řeháková (VII.A)
Renata Galuščáková (III.A)
Dušan Moronga (VIII.B)
Michaela Ševcová (VIII.A)
Vojtěch Kubec (IV.A)

1 643 ks
1 096 ks
633 ks
424 ks
375 ks
152 ks
145 ks
103 ks
100 ks
91 ks
85 ks
68 ks

Jan Jansa se opět vrátil do vedení
ve sběru plastových lahví a
kovových víček. Příští měsíc ale
může být zase všechno jinak…

(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

Taktéž v rámci
sběru
plastových
lahví,
kelímků,
víček a kovových
víček
na závěr školního roku
stránku
připravil
Martin
Zakouřil
ve spolupráci
se Šárkou
Paulusovou)
vyhodnotíme a odměníme nejlepší sběrače!
Sběr plastových lahví
Jan Jansa (II.A)
2 685 ks
Anna Marie Řeháková (II.B) 2 120 ks
Jan Krejcar (II.A)
1 135 ks
Tadeáš Haase (IV.B)
900 ks
Lukáš Čudka (IV.A)
770 ks
Otakar Bárta (V.A)
750 ks
600 ks
Karolína Součková (II.A)
Lukáš Jirout (IX.A)
470 ks
Matyáš Nývlt (II.B)
450 ks
Milan Pastorčák (II.B)
318 ks
Daniela Viková (VI.A)
286 ks
Dalibor Hirnšal (IV.A)
239 ks
Jan Frydrych (I.A)
198 ks
160 ks
Jiří Rýdl (II.B)

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

3 501 ks
3 430 ks
2 819 ks
1 796 ks
1 599 ks
1 110 ks
1 040 ks
950 ks
626 ks
570 ks
450 ks
389 ks
315 ks
310 ks

Dohromady jsme k 20.1. sesbírali 15.653 plastových lahví (k 19.1.2009 to bylo 9.851) a 21.567 plastových
kelímků (k 19.1.2009 to bylo 22.874).
Sběr plastových víček
Petr Rychlík (IV.A)
35 000 ks
Jakub Dytrych (IV.B)
22 800 ks
Jan Jansa (II.A)
16 370 ks
Jan Krejcar (II.A)
15 778 ks
Karolína Matysková (I.A) 9 417 ks
Ondřej Toman (II.B)
8 360 ks
Jiří Šťovíček (III.A)
7 070 ks
Lucie Pospíšilová (V.A)
5 376 ks
Petra Štefánková (VI.A)
4 052 ks
Bára Procházková (II.A)
4 000 ks
Jiří Zákravský (VI.A)
3 707 ks
Anna Skřivánková (II.A)
3 414 ks
Kryštof Vojtěch (I.A)
2 900 ks
Karolína Polcová (V.A)
2 773 ks
Vojtěch Ott (II.B)
2 500 ks
Jiří Rýdl (II.B)
2 400 ks
Milan Ševc (I.A)
2 260 ks
Pavel Benko (II.A)
1 970 ks
Karolína Součková (II.A)
1 905 ks
Jan Soviš (VI.A)
1 870 ks
Tomáš Vrána (IV.A)
1 850 ks
Vít Pulchart (III.A)
1 800 ks
Diana Neureiterová (V.A) 1 800 ks
Kateřina Šprincová (III.A) 1 518 ks
David Nývlt (III.A)
1 218 ks
Jan Roženský (III.A)
1 206 ks
Renata Galuščáková (III.A) 1 080 ks
Kamila Kostovská (IV.B) 1 040 ks
Dominik Moronga (IV.B) 1 037 ks
Dušan Moronga (IV.B)
1 037 ks
Martin Lacko (V.A)
1 000 ks

Sběr kovových víček
Jan Jansa (II.A)
53 838 ks
Radek Petira (VII.B)
49 750 ks
Karolína Matysková (I.A) 21 875 ks
Tadeáš Haase (IV.B)
20 000 ks
David Wajsar (VI.A)
15 000 ks
Ondřej Toman (II.B)
14 000 ks
Jakub Dytrych (IV.B)
12 900 ks
Barbora Šrůtková (IV.A) 10 049 ks
Jiří Šťovíček (III.A)
7 100 ks
Jiří Rýdl (II.B)
7 000 ks
Ladislav Soukup (VIII.B) 6 545 ks
Kateřina Šprincová (III.A) 6 490 ks
Jan Roženský (III.A)
5 122 ks
Radim Kejzlar (VI.A)
5 045 ks
Jan Soviš (VI.A)
4 575 ks
Jan Krejcar (II.A)
4 257 ks
Kryštof Vojtěch (I.A)
4 000 ks
Martin Staník (I.A)
3 420 ks
Michaela Řeháková (VII.A) 3 175 ks
Jiří Zákravský (VI.A)
3 010 ks
Matyáš Nývlt (II.B)
2 798 ks
Martin Aman (VII.B)
2 510 ks
Mikoláš Zajac (IV.A)
1 872 ks
Aneta Staníková (VI.A)
1 670 ks
Vít Pulchart (III.A)
1 450 ks
Jakub Hájek (IV.A)
1 430 ks
Michal Černý (I.A)
1 399 ks
Eliška Mesnerová (I.A)
1 342 ks
Roman Sabev (III.A)
1 206 ks
1 200 ks
Karolína Součková (II.A)
Karolína Polcová (V.A)
1 180 ks

Dohromady jsme k 20.1. sesbírali 191.672 plastových víček (k 19.1.2009 to bylo 180.724) a 285.674
kovových víček (k 19.1.2009 to bylo pouze 153.437).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)
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V dnešním okénku se dozvíte něco o našich nejlepších sběračích
baterií. Na otázky odpovídá Honza Krejcar ze 2.A a Lukáš Jirout
z 9.A:
1. Odkud získáváš takové množství použitých baterií?
H: Můj taťka má prodejnu elektro. Zákazníci nosí do prodejny vybité
baterie a tak je s taťkou schováváme, pak je přepočítáme a když si
mě taťka vyzvedává ve škole, tak je doveze autem, protože jsou
hodně těžké.
L: Baterky mě shání táta a některé já. Většinou obcházím prodejny s
elektrospotřebiči a ptám se, jestli nějaké mají.
2. Mohl sis vybrat z několika drobných cen. Proč si zvolil právě
tento dárek?
H: Koupili jsem si s taťkou veliké akvárium a mám v něm hodně oranžových rybiček. Do mořského akvária
pojedeme s taťkou.
(pozn.: Honza si vybral vstupenku do mořského akvária).
L: Sadu DVD disků jsem si vybral, protože se mě to zdálo jako nejužitečnější věc.
3. Budeš nadále sbírat baterie i přes to, že jsi už získal odměnu?
H: Ano budu, je to dobré pro ekologii!
L: Ano budu. Již mám v obchodech zamluvené další. Je lepší to odevzdat, než aby se to válelo někde v přírodě.
Děkujeme oběma chlapcům za odpovědi a přejeme jim další „sběratelské“ úspěchy.
(Jaromír Beránek)

Naše škola je již vyhlášená celoročními soutěžemi ve sběru mnoha odpadových surovin.
Není snad pomalu plastové či kovové víčko, které by v Úpici neskončilo právě u nás ve
škole. A protože sběr odpadových surovin je také prioritou vedení města Úpice, vyhlásilo
koncem roku pro úpické školy časově omezenou soutěž ve sběru papíru a tetrapacku (kartóny
od mléka, džusů, atd.).
Přestože jsme ve škole nedělali speciální kampaň k této soutěži a těsně před jejím začátkem jsme ještě odvezli velký
kontejner naplněný papírem, skončili jsme v soutěži ve sběru papíru těsně druzí za ZŠ Úpice–Lány. Během jednoho
měsíce se nám podařilo sesbírat 8.142,- kg papíru, což na 1 žáka školy připadá téměř 30 kg. Pro porovnání poslední
Gymnázium a SOŠ Úpice sesbíralo dohromady pouze 20 kg papíru. Podobných soutěží se v budoucnu určitě rádi
opět zúčastníme. Samozřejmě bychom přivítali, kdyby podobné soutěže byly časově dlouhodobější a týkaly se i
jiných odpadových surovin, jejíchž sběr má na naší škole dlouholetou tradici.
(Martin Zakouřil)
Škola
počet žáků

Papír v kg
celkem a
množství na 1
žáka

Pořadí
„papír“
a výhra
v Kč

Tetrapack
v Pořadí
Výhra
kg celkem a
„tetrapack“ celkem v Kč
množství na 1 a výhra v Kč
žáka

ZŠ Úpice – Lány
282

10 166
36,05

1.
2000,-

110
0,39

1.
2000,-

4000,-

ZŠ Bratří Čapků
278

8 142
29,29

2.
1500,-

20
0,07

3.
1000,-

2500,-

Spec. základní škola 480
40
12

3.
1000,-

10
0,25

2.
1500,-

2500,-

Gymnázium a SOŠ 22
250
0,09

4.
500,-

14
0,06

4.
500,-

1000,-

Tabulka po skončení základní části:
Z
V
1. FC STŘÍLÍME VEDLE 5
5
2. FC S.W.A.T.
5
4
3. ČMOUDI
5
3
4. GOOD BOYS
5
2
5. OPIČÁCI
5
1
6. JAMAJKA
5
0

Vp
0
0
0
0
0
0

R
0
0
0
0
0
0

Pp
0
0
0
0
0
0

P
0
1
2
3
4
5

skóre B
61 : 6 15
49 : 8 12
18 : 13 9
14 : 32 6
6 : 45 3
1 : 45 0

Čelo kanadského bodování základní části:
Z B
Br + A
1.
Martin Paťha
5
47
34 + 13
2.
Martin Nývlt
5
31
20 + 11
3.
David Starý
5
21
11 + 10
4.
Patrik Břicháček 5
20
13 + 7
5.
Jan Jánský
5
17
12 + 5
6.
Lukáš Vlček
5
16
7+9
7.
Ondřej Zvara
5
14
8+6
8. – 9.
Jakub Fejfar
5
8
6+2
Ladislav Záliš
5
8
6+2
10.
Daniel Souček
5
7
5+2
11.
Pavel Šrejber
5
7
2+5
12. – 14. Michal Drejsl
5
5
5+0
Martin Kubiček
5
5
5+0
Vojtěch Levinský 5
5
5+0
Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí

Vysvětlivky:
Z = počet zápasů
V = počet výher
Vp = počet výher v prodl.
R = počet remíz
Pp = počet proher v prodl.
P = počet proher
B = počet získaných bodů

Počet nastřelených tyčí:
8 – GOOD BOYS
5 – FC S.W.A.T.
4 – FC STŘÍLÍME VEDLE
Průměrný počet střel na 1 zápas:
27,20 – FC STŘÍLÍME VEDLE
27,20 – FC S.W.A.T.

STATISTIKY BRANKÁŘŮ
(v úspěšnosti zásahů jsou uvádění jen brankáři, kteří odchytali aspoň 2 zápasy)

Úspěšnost zásahů:
100,00% – Jan Jánský
72,92% – Jiří Zákravský
70,59% – Ladislav Soukup
70,37% – Ondřej Zvara
Počet vychytaných nul:
2 – Jan Jánský
– Ladislav Soukup
1 – Viktor Kejzlar
– Lukáš Mjartan
– Ondřej Zvara

Čisté konto po dobu
20 min – Jan Jánský
18 min – Ondřej Zvara
12 min – Jiří Zákravský
11 min – Ladislav Soukup
Prům. počet zásahů na 1 zápas:
17,25 – Filip Kunc
17,00 – Dominik Švorčík
12,00 – Radek Petira
10,00 – Jakub Fejfar
8,75 – Jiří Zákravský

Začíná vyřazovací část. Mužstav FC STŘÍLÍME VEDLE a FC S.W.A.T. postupují přímo do semifinále. Ostatní
čtyři mužstva budou hrát čtvrtfinále (tedy o postup do semifinále).
Program čtvrtfinále: ČMOUDI – JAMAJKA,
GOOD BOYS – OPIČÁCI.
Všechny série se hrají na tři vítězné zápasy.
Před začátkem vyřazovací části je možné uskutečnit přestupy či příchody nových hráčů. Činí se především slabší
mužstva.
NOVÍ HRÁČI:
PŘESTUPY:
Jakub Dytrych, Petr Formánek, Vít Levinský,
Jakub Fejfar (z GOOD BOYS do JAMAJKA)
Petr Rychlík (všichni do mužstva OPIČÁCI)
Daniel Souček (z FC S.W.A.T. do JAMAJKA)
(Martin Dytrych)

Konečná tabulka po základní části:
Z
V
Vp
1. KOČIČKY
4
4
0
2. KFC
4
2
0
3. GIRLS
4
0
0

R
0
0
0

Pp
0
0
0

P
0
2
4

skóre
25 : 0
14 : 8
0 : 31

Vysvětlivky:
Z = počet zápasů
V = počet výher
Vp = počet výher v prodl.
R = počet remíz
Pp = počet proher v prodl.
P = počet proher
B = počet získaných bodů

B
6
3
0

Kanadské bodování základní části
Z B Br + A
1.
Michaela Čudková
4 10 10 + 0
2.
Michaela Ševcová
4
8
4+4
3.
Nikola Valentová
4
5
5+0
4.
Veronika Hofmanová 4
4
4+0
5.
Sára Gottsteinová
4
3
1+2
6. – 7.
Anna Kociánová
4
1
0+1
Denisa Nývltová
4
1
0+1
Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí

DALŠÍ STATISTIKY
Průměr. počet střel na 1 zápas: Počet nastřelených tyčí celkem:
16,5 - Kočičky
2 - Kočičky
11,0 - KFC
1 - Girls, KFC
STATISTIKY BRANKÁŘEK
Úspěšnost zásahů:
Čisté konto po dobu
100,00% – Denisa Nývltová
20 min – Denisa Nývltová
70,00% – Alžběta Kubcová
10 min – Alžběta Kubcová
52,63% – Kristýna Balcarová
Prům. počet zásahů na 1 zápas:
Počet vychytaných nul:
10,00 – Kristýna Balcarová
2 – Denisa Nývltová
5,00 – Alžběta Kubcová
1 – Alžběta Kubcová
2,50 – Denisa Nývltová
Mužstvo Girls se vzhledem k nedostatku hráček po dohodě nezúčastní vyřazovací části a skončí tak na
výsledném 3. místě. Florbalová liga dívek tak pokračuje přímo finálovou sérií mezi Kočičkami a KFC.
Hrát se bude na tři vítězné zápasy, přičemž první z nich je naplánován na 2. února.
(Martin Dytrych)
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Nejlepší střelci:
12 – Filip Ferenc
Martin Nývlt
11 – Patrik Břicháček
7 – Martin Paťha
6 – Daniel Souček
Ondřej Zvara
4 – Pavel Sodomka
Lukáš Vlček
3 – Aleš Hübner
Jan Jánský
David Starý
2 – Lukáš Beneš
(Václav Král)

Pondělí, 1. února:
Úterý, 2. února:
Středa, 3. února:
Čtvrtek, 4. února:
Pátek, 5. února:

Pondělí, 8. února:
Úterý, 9. února:
Středa, 10. února:
Čtvrtek, 11. února:
Pátek, 12. února:

Pondělí, 15. února:
Úterý, 16. února:
Středa, 17. února:
Čtvrtek, 18. února:
Pátek, 19. února:

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Kuře na paprice, knedlík
Bramborové krokety se sýrem, špenát
Smažené kalamárové prsty, bramborová kaše
Kachní rizoto
Azu po tatarsku, těstoviny
Buchtičky s vanilkovým krémem
Štěpánská sekaná, brambor
Bramborový guláš, pečivo
Vepřová kotleta na houbách, rýže
Žemlovka s jablky

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Šunka, hrachová kaše s cibulkou
Neapolské nudle
Smažený vepřový řízek, bramborová kaše
Cmunda (bramborák, uzené maso, zelí)
Rizoto z Janova
Rybí špíz, bramborová kaše
Bílá klobása pečená, brambor
Vepřový guláš, knedlík
Kuřecí roláda, bramborový knedlík, špenát
Boloňské špagety

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Hovězí guláš a la španělský ptáček, rýže
Americké bramborové placičky (kečup, sýr)
Smažená ryba v těstíčku, bramborová kaše
Jogurtové knedlíky se zakysanou smetanou a ovocem
Zapékané lasagne s tomatovo-masovou náplní
Husitská směs (játra, klobása, vepřové maso, žampiony, ...), hranolky
Český řízek, brambor, červené zelí
Italské těstoviny se zeleninou, vepřovým masem a sýrem
Klopsy na smetaně, knedlík
Krupicová kaše
Dobrou chuť!

Vybírání stravného na únor: středa 27. 1., čtvrtek 28. 1. (7.30 – 11.30)
Cena obědů:

pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 15 obědů x 21 Kč = 315 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 15 obědů x 23 Kč = 345 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 15 obědů x 24 Kč = 360 Kč
pro veřejnost …………………….......... 15 obědů x 43 Kč = 645 Kč
(výdej obědů pro veřejnost: 11.15 – 11.35, 12.20 – 12.30, 13.00 – 13.25)
(Pavlína Blehová)

3. ROČNÍK TURNAJE VE STOLNÍM FOTBALU
V pondělí 25. ledna byla ukončena základní část. Ve dvou skupinách bylo sehráno celkem 42 zápasů. Vítězem
skupiny A se stali Martin Kubiček a Ladislav Záliš, skupinu B ovládli Lukáš Beneš a Eliška Frimlová. Tyto
dvojice jsou v nadcházející části také nejvýše nasazenými.
Dvojice pro 1. kolo vyřazovací části:
Aman, Kunc – Mjartan, Šimek
Kubiček, Záliš – Čudková, Nývltová
Šrejber, Zákravský – Starý, Vlček L.
Beránková J., Paťha M. – Kejzlar, Kociánová
Fejfar, Ledvina – Břicháček, Zvara
Jánský, Nývlt – Hofmanová, Valentová
Kubcová, Ševčík – Vlček P., Žižka
Beneš, Frimlová – Souček D., Šulcová
Všechny série se budou hrát na dva vítězné zápasy klasicky do 10.
(Martin Dytrych)

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do únorového čísla předávejte do 17. 2. 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.

ZOH VE VANCOUVERU – BAVME SE A PODPOŘME NAŠE SPORTOVCE
01. 02. - Zveřejnění tipovací soutěže k ZOH ve Vancouveru (tipovací lístky odevzdat p. Dytrychovi do 12. 2.)
19. 02. - 20. 02. - Účastníci pokusu o rekord budou mít možnost sledovat přenosy ze ZOH ve škole
průběžně: během jednotlivých dní vás budeme informovat o tom, jak si vedou naši sportovci
ZA ODMĚNU
08. 02. - Zájezd pro nejlepší žáky školy za 1. pololetí 2009/2010 ... více na 2. str.
SV. VALENTÝN!
12. 02. - Pošlete své oblíbenkyni – svému oblíbenci „Valentýnku“ ... více na 2. str.
12. 02. - Valentýnská diskotéka ... více na 2. str.
(Dlouhé Záhony, od 17.00 žáci 1. stupně, od 19.30 žáci 2. stupně)
POKUS O VYTVOŘENÍ NOVÉHO ČESKÉHO NETRADIČNÍHO REKORDU
19. 02. - 20. 02. - Přeskočíme Sněžku? ... více na 2. str.
SPORTOVNÍ AKCE
04. 02. - Okrskové kolo ve šplhu (pořadatel: ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší, žáci 6. – 9. ročníku, 13.00)
18. 02. - Okrskové kolo „Zimního víceboje“ (pořadatel: ZŠ Bratří Čapků, žáci 1. – 5. roč., od 8.30)
OSTATNÍ AKCE
01. 02. - Termín pro provedení výměny skupin na volitelné předměty
(např.: informatika – základy administrativy, astronomie – přírodopisná praktika)
01. 02. - Školní kolo Zeměpisné olympiády pro 8. – 9. ročník
(ve třídě 8.A, žáci 8. ročníku od 12.45, žáci 9. ročníku od 13.40)
05. 02. - Poslední termín pro odevzdání přihlášek na SŠ a SOU
05. 02. - Představení „Řím – legionáři, gladiátoři, Ceasarové“
(malá tělocvična ZŠ Bratří Čapků, od 9.00 žáci 1. stupně, od 10.00 žáci 2. stupně, vstupné: 40 Kč)
09. 02. - 2. Fingerboard cup (třída 7.B, od 14.00)
10. 02. - Termín pro odevzdání soutěžních kupónů ze školního časopisu
11. 02. - Taneční akademie ZUŠ A. M. Buxton (DAJ, žáci 6. – 9. ročníku, začátek v 10.30, vstupné: 25 Kč)
12. 02. - Taneční akademie ZUŠ A. M. Buxton
(DAJ, žáci, v 8.30 1.A, 2.A,B, 4.A,B, v 10.30 3.A a 5.A, vstupné: 25 Kč)
12. 02. - Karneval školní družiny
15. 02. - Školní kolo Zeměpisné olympiády pro 6. ročník (třída 8.A od 13.40)
17. 02. - Školní kolo Zeměpisné olympiády pro 7. ročník (třída 8.A od 13.40)
Bez termínu: Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce a korespondenční kolo Astronomické olympiády
JARNÍ PRÁZDNINY: 22. – 26. února
PRAVIDELNÉ AKCE:
Florbalová liga chlapců – 03. 02., 10. 02.
Florbalová liga dívek – 02. 02.
Turnaj v šipkách „301 single out“ – 05. 02., 12. 02.
Turnaj ve stolním fotbálku – 02. – 05. 02., 09. – 12. 02.
Schůzky žákovského parlamentu – každý čtvrtek v 7.00 Fotbalová liga – každé úterý v 7.00
(Martin Dytrych)

