V sobotu 15. ledna se
konal „Den otevřených
dveří“.

V tělocvičně pro nás
bylo připraveno
sportovní dopoledne.

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

Těsně před
Vánocemi na škole
proběhl projekt „Já,
ty, my, oni“.

Proběhly také další
soutěže. My jsme
například skákali
přes švihadlo.
„Blahovka cupu“.

K zápisu do 1. ročníku
nás přišlo 53.
Otevřeny budou dvě
první třídy.

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

V úterý 1. února se uskuteční
„Černobílý den“.
Prosíme všechny žáky i učitele, aby do
školy přišli právě v oblečení
těchto barev.
Ve středu 2. února se uskuteční soutěž
v „Hodu basketbalovým míčem na koš“.
Soutěž je určena žákům 5. - 9. ročníku.
Zájemci, přijďte do velké tělocvičny v rozmezí
7.15 – 7.55.
Kategorie: dle počtu příchozích.
Pravidla: každý bude házet desetkrát.
Na pondělí 14. února je připraven zájezd pro
nejlepší žáky naší školy za 1. pololetí školního
roku 2010/2011.
Tentokrát se jedná o filmové představení
„Gulliverovy cesty – 3D“
v Cinestaru Hradec Králové.
Na výlet pojedou
nejlepší žáci z 1. i 2. stupně.
Vybraní žáci budou včas informováni.
V pondělí 21. 2. se uskuteční soutěž
pro žáky 1. – 4. ročníku „Čára“.
Žáky 1. – 2. ročníku čekáme od 11.35 ve třídě 2.A,
žáky 3. – 4. ročníku čekáme na stejném místě od 12.30.
Kategorie: podle ročníků.
Pravidla: každý hodí pět mincí; vzdálenosti tří, které
budou nejblíže čáře, budou změřeny a sečteny.

POZOR!
Na pátek 4. února připadají pololetní
prázdniny.
Žáci znovu nastoupí do školy v pondělí
7. února 2011!
PROČ SE SLAVÍ SV. VALENTÝN?
Kněz Valentýn porušoval v době kruté vlády Klaudia
II. zákaz sňatků a dál oddával mladé zamilované páry.
Jenže jednu noc císařovi vojáci vtrhli do
kostela,Valentýna zajali a uvrhli do vězení. A potom se
stalo něco velmi zvláštního. U jeho oken a dveří se
začali shromažďovat dopisy a drobné dárečky od těch,
kterým pomohl nebo se chystal pomoci tím, že je oddá.
Dávali mu tím najevo, že věří stejně jako on v lásku.
Dcera jeho žalářníka se také rozhodla, že jej navštíví a
vymohla si dovolení na otci. Valentýn se do ní
zamiloval. V den jeho popravy, tedy 14. února 269
př.n.l., ji zanechal dopis, ve kterém jí vyznává lásku
a podepsal jej: „Od Tvého Valentýna“. (Zde bychom
mohli hledat původ "Valentýnských přáníček")
OSLAVTE S NÁMI SV. VALENTÝNA!
Na pátek 11. 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).
Navíc vyhlásíme nejhezčí „valentýnku“!

Ve čtvrtek 24. února pořádá ZŠ Bratří Čapků
5. ročník neoficiálního

„MISTROVSTVÍ ÚPICE V SUDOKU“.
Začátek v 15.30 (škola bude otevřena již od 15.00).
Soutěž proběhne ve dvou kolech (lehčí a středně těžká obtížnost).
Soutěží se ve třech kategoriích:
žáci I. stupně, žáci II. stupně a starší.
Přijďte si poměřit své síly a zasoutěžit o zajímavé ceny!

V pátek 25. února se od cca 13.00
uskuteční v naší tělocvičně
„Karneval školní družiny“.
Přístup na tuto akci mají pouze žáci,
kteří jsou zapsáni ve školní družině.
Podmínkou je samozřejmě maska či
převlek.
I letos se bude v rámci karnevalu
soutěžit o ceny.
Těšíme se na vás!

Ve čtvrtek 16. prosince se naši žáci opět vydali na pouť,
v rámci které se rozdělili dle svého věku a plnili úkoly
v rámci takzvaných průřezových témat. Nejmladší školáci
tak prošli sebepoznáním a poznáním druhých. Páťáci až
sedmáci doslova rozebrali Evropskou unii. Žáci osmého
ročníku si nanečisto vyzkoušeli volby a deváťáci se vydali
na cestu od diktatury k demokracii.
Celý den proběhl bez problému a doufám, že každému
účastníkovi něco užitečného přinesl.
(Martin Dytrych)

Témata pro jednotlivé ročníky:
1. – 2. ročník: „Vím, co dokážu“ (sebepoznání)
3. – 4. ročník: „Znám svou třídu, své spolužáky“
5. ročník:
„Cítím se jako Evropan“
6. ročník:
„Evropa a svět“
7. ročník:
„Objevujeme Evropu“
8. ročník:
„Volby“
9. ročník:
„Demokracie jako protiváha
diktatury“

MYŠLENKY ZE ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU
„Když jsem viděl film Hitler, Stalin a já, říkal jsem si, jestli je tohle vůbec možné.“ (Lukáš Mjartan)
„Nejhroznější byly záběry z koncentračních táborů, na kterých jsou mrtví lidé poskládáni na hromadách a hlínou je
zahrnuje velký bagr. (Kateřina Drahorádová)
„Viděli jsme dokument, kterým nás provázela Heda Margoliová. Obdivuji ji. Prošla si neuvěřitelným nebezpečím.
Tuto situaci bych já sama nezvládla.“ (Nikola Valentová)
„Co je to vlastně demokracie? To je vláda lidu. Menšina se podřizuje většině. Musí být však zachovány občanské
svobody a práva pro všechny.“ (Veronika Hofmanová)
„V demokratické zemi chci žít. protože si myslím, že diktátorské režimy nejsou dobré, ba jsou dokonce nelidské. Na
demokracii se mi líbí, že mám mnoho práv. Můžu třeba svobodně volit, mám svobodu slova a názoru. Dále se mi
líbí, že je to vlastně vláda lidu a ne vláda jedné osoby. Že máme možnost výběru z více politických stran, můžeme
cestovat a studovat na školách, které si sami vybereme.“ (Jakub Skřivánek)
UKÁZKY VOLEBNÍCH PROGRAMŮ ŽÁKŮ 8. ROČNÍKU
Strana městského rozvoje (SMR)
- vyšší bezpečnost ve městě
- sportovní vyžití pro všechny věkové kategorie
- zlepšení ovzduší ve městě
- vylepšení průmyslové zóny
- vybudování parkovišť
- vybudování klubu seniorů
Strana podpory obyčejných lidí (SPOL)
- výstavba sportovního a nákupního centra
- čerpání peněz z fondů EU
- podpora vzniku nových pracovních míst
- boj proti korupci
- rozvoj města (bezpečnost, čistota; budování dětských hřišť, opravy chodníků, budov)
- podpora zkvalitnění výuky na školách
Slunce do měst (SM)
- rozvoj města (nová pracovní místa, opravit domy, lépe pečovat o parky a zeleň)
- vybudovat kulturnější prostředí (kulturní centrum, vylepšit náměstí)
- sport pro všechny (sportovní centrum, zpřístupnit sport všem vrstvám obyvatel)
Ochranářská strana (OS)
- zázemí pro občany (nová pracovní místa, nemocnice, ubytovna pro bezdomovce)
- kultura (klub pro seniory, obchodní domy, více parků)
- sport (cyklotrasy i trasy pro kolečkové brusle)

Celým rokem nás provázejí různé přírodní změny, které jsou velmi často spojovány s lidovou tvořivostí a vírou.
V dnešní uspěchané době se zapomíná na zvyky a tradice, které naše předky provázely od pradávna. A my jsme se
rozhodli tento nedostatek alespoň trochu napravit. Velice hezky nám k tomu slouží kniha od Dagmar Šottnerové
Lidové tradice. Jsou zde informace a poznatky o svátcích, světcích, pranostikách, zvycích a zvyklostech, jak je
s sebou přináší celý rok – od Nového roku až po Silvestra. Jsou zde i básničky, říkadla, rozpočitadla, hádanky a
různé hry pro děti. A to se nám líbí nejvíc. Nenásilnou formou se seznamujeme s krásnou lidovou kulturou.
Projekt jsme zařadili do období, kdy čekáme na nejkrásnější svátky – na Vánoce. Akcí a výrobků bylo mnoho,
největším zážitkem ale byl Andělský den.
(Blanka Pavlásková)
Básnička pro „nebešťany“
Celý rok jsme hodní byli,
Mikuláši, andílku, děkujem za nadílku.
A ty čerte chlupatý, jen si zůstaň za vraty.
Celý rok jsme hodní byli,
ve škole jsme nezlobili,
A jak viděla Andělský den žačka 4. třídy
věci si vždy uklidíme, vše se řádně naučíme.
Kamilka Kuldová?
To slibujeme!
První hodinu jsme se my holky seřadily a šly
si ještě naposledy vyzkoušet taneček, než
přijdou čerti. Kluci mezi tím stříhali ozdoby
na papírový stromeček. Ten jsme pak nalepili
na dveře od naší třídy. Když zazvonilo na
druhou hodinu, všichni napjatě čekali ve
svých třídách, až uslyší čerta, Mikuláše a
anděla. A za chvilinku už byl slyšet jekot a
zvoneček. Někdo dokonce začal brečet. Potom
jsme se všichni seřadili a šli ke družině. Tam
přišlo 6 čertů, 3 andělé a 1 Mikuláš. Čerti
hned chtěli, aby vystoupili všichni, kdo
zlobili. Rozhodně jich nebylo málo. Čerti nás
pošpinili a my holky jsme začaly tancovat
taneček, který jsme si nacvičily na aerobiku.
Kluci nám k tomu zpívali Mikuláši, Mikuláši.
Potom jsme všichni skákali přes metlu a vidle.
Kdo skočil, dostal vánoční kalendář od anděla.
Nakonec jsme chtěli zarecitovat básničku, ale
čerti se mezi nás nahrnuli a my jsme
zapomněli slova. Ale jinak to byla sranda.

Den začal jako každý jiný, ale změnil se, když jsme
vystupovali před prvním stupněm. Toto vánoční
vystoupení se povedlo a doufám, že se líbilo i ostatním
dětem.
Pak jsme jeli autobusem do Trutnova. Před UFFEM jsme
si dali rozchod a navštívili jsme vánoční trhy. Každý si
něco hezkého koupil.
V 11.00 začínalo představení o Starých pověstech českých.
Vystoupení bylo zajímavé, protože se jednalo o pražský
komorní balet Pavla Šmoka. Místa v divadle byla v
předních řadách a tak jsme si mohli vychutnat dění na
jevišti. Po představení jsme navštívili v prostorách divadla
výstavu Veroniky Bromové - videoart. Výstava byla
zajímavá.
Potom jsme už spěchali na autobus a vrátili se do Úpice.
Byl to moc hezky prožitý den.
(Aleš Holman, 5.A)

Naše životy i dny jsou poskládány z maličkostí, kterým mnohdy nepřikládáme příliš velký význam. Dokonce je
někdy považujeme za fádní, či zbytečné. A to je škoda, protože právě ony dávají našemu bytí smysl a řád. Mají
kouzelnou moc učinit nás šťastnými, pokud je dokážeme vidět a radovat se z nich. Ať je to úsměv člověka,
kterého potkáme cestou do práce, vůně čerstvého dřeva nebo radost, kterou jsme měli možnost udělat někomu
druhému.
A právě ona radost učiněná skrze nás je hlavním smyslem předvánočního vystoupení dětí ze třídy paní učitelky
Hubálovské a paní učitelky Mikešové, které se již pravidelně, v tento krásný čas, snaží potěšit naše seniory.
Tentokrát se svým úsilím na výrobě přáníček podílely i děti z jiných ročníků a hudebním doprovodem a nácvikem
koled také paní učitelka Řeháková.
Snad snaha předat tuto myšlenku dětem není zbytečná a jednou, až dorostou v mladé muže a ženy, budou mít své
srdce na levém, ale i na pravém místě.
(Daniela Mikešová)

V pátek 17.12. - poslední den před vánočními prázdninami
- jsme se ve třídě sešli s vánoční náladou. Čekal nás
projekt s názvem "Vánoční tradice". Ozdobený stromeček,
dárky pod ním a koledy atmosféru jenom podpořily.
V 8.00 jsme se přesunuli do školní jídelny, kde nám žáci z
ostatních tříd připravili podívanou v podobě vánoční
besídky. Zpívali vánoční písně, říkali básničky a tančili.
Také jsme si všichni společně zazpívali koledy.
V 9.00 už jsme seděli ve třídě a vyprávěli si v kroužku o
tom, jak kdo z nás prožívá Štědrý den, co večeří, jaké
ovoce má na stole, jaké vánoční zvyky dělá. O tradičních
vánočních zvycích jsme si nejprve povídali, potom jsme
některé z nich vyzkoušeli. Rozkrajovali jsme jablka a
hledali v nich hvězdičku, děvčata házela pantoflí, posílali
jsme lodičky ze skořápek od ořechů, kapali vosk do vody,
pozorovali jsme kouř ze sfouknuté svíčky. Během celého
dne jsme ochutnávali cukroví. Nakonec nastal okamžik, na
který se všechny děti těšily nejvíc - rozdávání dárků. Den
skončil a my se rozloučili s přáním hezkých Vánoc!
(Veronika Prouzová)

Stále slýcháváme, že dnešní děti vysedávají u počítače a nesportují. O opaku nás přesvědčili naši žáci z prvního
stupně. Na soutěž v přeskakování švihadla jich totiž přišlo 59! A navíc výsledky většiny z nich byly velmi slušné.
Absolutním vítězem se stal trochu překvapivě David Vocel ze 3.B, který v limitu 30 sekund dokázal švihadlo
přeskočit hned 69krát. Z dívek se nejlepším výkonem 65 přeskoků mohou pyšnit Michaela Hájková (3.B) a Simona
Knížová (4.A).
Všem účastníkům ještě jednou gratulujeme k předvedeným výkonům. Nejlepší z každé kategorie jsme odměnili
diplomem a sladkou odměnou.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)
„Soutěž ve skákání přes švihadlo“
Kategorie: žáci 1. ročníku
1.
Kristýna Jakubčaninová (1.A) 18x
2. – 4. Michaela Holanová (1.A)
14x
Leona Kubasová (1.A)
14x
Daniela Maršíková (1.A)
14x
5.
Veronika Hlavicová (1.A)
13x
6.
Eliška Sixtová (1.A)
12x
7. – 9. Veronika Koperová (1.A)
10x
Evelína Polová (1.A)
10x
Filip Turek (1.A)
10x
10.
Martin Káňa (1.A)
7x
11.
Adéla Šormová (1.A)
6x

„Soutěž ve skákání přes švihadlo“
Kategorie: žáci 3. ročníku
1.
David Vocel (3.B)
69x
2.
David Hejna (3.B)
66x
3. – 4. Michaela Hájková (3.B)
65x
Matyáš Nývlt (3.B)
65x
5.
Vojtěch Ott (3.B)
62x
6. – 7. Veronika Neudeková (3.B) 49x
Anna Marie Řeháková (3.B) 49x
8. – 9. Jonáš Hetflejš (3.A)
48x
Aneta Hubálovská (3.A)
48x
10.
Nikola Beierová (3.A)
45x
11.
Monika Kohoutová (3.B)
44x
12.
Jakub Ferenc (3.A)
43x
13.
Lenka Hrušková (3.A)
41x
14.
Petr Müller (3.B)
31x
15. – 16. Pavlína Balogová (3.B)
13x
Martin Kohout (3.B)
13x
17.
Dominik Scholz (3.A)
7x

„Soutěž ve skákání přes švihadlo“
Kategorie: žáci 2. ročníku
1.
Anita Čapková (2.A)
58x
2.
Martin Staník (2.A)
57x
3.
Eva Krouželová (2.A)
41x
4.
Karolína Matysková (2.A) 36x
5. – 6. Eliška Mesnerová (2.A)
33x
Julie Térová (2.A)
33x
7.
Veronika Čiháková (2.A) 29x
8.
Romana Suchánková (2.A) 23x
9.
Matěj Buryšek (2.A)
21x
10.
Milan Ševc (2.A)
16x
11.
Michal Černý (2.A)
15x
12. – 13. Sára Pumpová (2.A)
7x
Andrea Šiváková (2.A)
7x

„Soutěž ve skákání přes švihadlo“
Kategorie: žáci 4. ročníku
1.
Simona Knížová (4.A)
65x
2.
Renata Galuščáková (4.A) 63x
3.
Barbora Müllerová (4.A) 61x
4.
Kamila Kuldová (4.A)
53x
5.
Samuel Pumpa (4.A)
41x
6. – 7. Michaela Komárková (4.A) 40x
Anna Šimková (4.A)
40x
8.
Veronika Komůrková (4.A) 34x
9.
Vendula Korubová (4.A) 27x

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

„Soutěž ve skákání přes
švihadlo“
Kategorie: žáci 5. ročníku
Mikoláš Zajac (5.A)
58x
Eva Ferencová (5.A)
56x
Radek Dufka (5.A)
52x
Jan Jareiš (5.A)
42x
Tereza Jareišová (5.A) 41x
Matěj Vocel (5.A)
38x
Vojtěch Kubec (5.A)
34x
Jakub Dytrych (5.B)
33x
Dalibor Hirnšal (5.A) 21x

Ptá se pětiletý Pepíček Mařenky:,,Vezmeš si mě za muže?” ,,A uživíš ženu s pěti panenkami?”
Jedou dva chlapci vlakem okolo stáda krav. Jeden z nich najednou povídá tomu druhému: „V tom stádu bylo 254
krav.“ Druhý se ho ptá: „Prosím tě, jak si to mohl tak rychle spočítat?“ „To je jednoduché,“ odpovídá první,
„spočítáš nohy a vydělíš je čtyřma!“
Po parku chodí chlápek s provazem okolo pasu. „Proč tam máte ten provaz?“ „Chtěl jsem se oběsit.“ „Ale to musíte
mít okolo krku.“ „To jsem zkoušel, ale nemohl jsem dýchat!“
Baví se dvě sousedky: „A na co umřel tvůj starý?“ „Ale, na chřipku.“ odpoví smutně vdova. Mařena soucitně a s
lítostí řekne: „No, ještě, že to nebylo nic vážnějšího.“
„Dneska nemám kde spát, malují mi ložnici.“ „Nekecej, od kdy máš ložnici?“ „No oni natírají lavičky v parku.“

1) Je na fotografii předseda vlády ČR Petr Nečas?
ANO nebo NE?

2) Je toto znak Úpice?
ANO nebo NE?

Správné odpovědi vyznačte na soutěžním kuponu.
Pan Vopička nutně potřebuje na pár dní vypadnout z práce, ale ví, že šéf mu volno jen tak nedá. Napadne ho, že
kdyby ze sebe udělal blázna, tak těch pár dní na zotavenou dostane. Zavěsí se pod strop a čeká. Po dlouhých
minutách konečně vejde do kanceláře šéf a hned se ptá: „Co tam, proboha, děláte?“ „Dělám žárovku a svítím,“
odpoví Vopička. „Hmm.., jste očividně přepracovaný, pár dní doma Vám udělá dobře.“ Pán seskočí a odchází s
úsměvem na rtech. Jeho kolegyně z kanceláře se také hrne ven. Šéf se diví: „A kam jdete Vy?“ „Jdu taky domů,
přece tady nebudu dělat potmě!“
Proč si berou Olteňané dva kameny, když jdou spát? Jedním zhasnou žárovku a druhým zkontrolují, zda je zavřené
okno.
Babička s dědou jsou v kostele na mši. Babka se nakloní k dědovi a zašeptá: „Potichu jsem si prdla. Není to hřích?
Co mám dělat?“ Dědeček odpoví: „Nejdřív si vyměň baterie v naslouchátku.“
Stojí týpek na zastávce a v tom k němu přijede kámoš ze střední se slovy: „Pojď se projet, mám auto za melouna!“
„Na to ti kašlu, čekám tu na autobus za 4 a půl melounu.“
Žil, byl jeden klokan, který každou noc utíkal. Správci ZOO už museli postavit zeď, aby to nemohl přeskočit. Zeď
už byla vysoká osmdesát metrů. Další den si povídal klokan s velbloudem a velbloud se ho ptá: „Co myslíš, jak
vysokou zeď ještě postaví?“ „No, nevím. Tak sto metrů? Leda, že by někoho napadlo zavřít na noc bránu.“
Pan učitel v hodině fyziky se zeptá žáků: „Víte, děti, jak pomocí vody získá světlo?“ A Pepíček vykřikne: „Stačí
umýt okna pane učiteli!“
Na potápějícím se Titaniku křičí muž: „Lidi, zem!“ „Kde?“ „Tři kilometry!“ „A kterým směrem?“ „Rovně pod
námi...!“
Chuck Norris jednou přišel o hlavu. Léčil se z toho tři dny.
(stránku připravili Martin Dytrych, Lucie Komárková, Martin Kubiček, Filip Kunc, Filip Kuťka, Denisa Nývltová,
Dominik Rychlík, Tereza Seidelová)

Dne 5.1.2011 bylo ukončeno školní kolo Chemické
olympiády kategorie D. Součástí školního kola bylo řešení
šesti teoretických úloh a dvou úloh praktických. Úspěšnými
řešiteli se však stali pouze dva žáci – na 1. místě Michaela
Ševcová (9.A) a na 2. místě Michal Souček (9.A).
Blahopřejeme k postupu do okresního kola. Držíme vám pěsti.
(Věra Nývltová)

PROSPĚCH:
Průměr známek všech žáků školy se za několik posledních pololetí prakticky nezměnil. Tentokrát dosáhl hodnoty
1,73.
Průměr tříd na 1. stupni: 1.A (1,12), 2.A (1,21), 3.A (1,19), 3.B (1,46), 4.A (1,36), 5.A (1,76), 5.B (1,44).
Průměr tříd na 2. stupni: 6.A (1,81), 7.A (2,15), 8.A (2,30), 8.B (2,07), 9.A (2,06), 9.B (2,59).
Počet žáků s vyznamenáním je 115, což je jeden z nejlepších výsledků v historii školy!
Počet neprospívajících žáků se mírně zvýšil, a to ze 12 v pololetí školního roku 2009/2010 na současných 15.
CHOVÁNÍ:
S výsledkem jsme spokojeni. Pedagogická rada odsouhlasila šest zhoršených známek z chování.
ABSENCE:
Naši žáci zameškali za 1. pololetí celkem 11 095 vyučovacích hodin, což představuje 42,02 vyuč. hodin na 1 žáka.
Škola také vytváří žebříček nejlepších žáků (k bodům za prospěch se přičte počet plusových bodů a od tohoto
součtu se odečtou přestupkové body). Při rovnosti bodů rozhodují pomocná kritéria.
NEJLEPŠÍ ŽÁCI 1. STUPNĚ:
1.
Veronika Davidová (5.B) 35 b.
2.
Kamila Kuldová (4.A)
24 b.
3.
Barbora Müllerová (5.A) 22 b.
4.
Renata Galuščáková (4.A) 20 b.
5.
Barbora Hilschová (4.A)
20 b.
6. – 7. Vít Levinský (5.B)
18 b.
Anna Marie Řeháková (3.B) 18 b.
8. – 9. Anna Skřivánková (3.A)
17 b.
Karolína Součková (3.A) 17 b.
10.
Jakub Dytrych (5.B)
17 b.

Již v minulém čísle jsme vás informovali o našem
vítězství ve sběrové soutěži úpických škol. Nikde jsme
však zatím nezveřejnili seznam našich nejlepších sběračů
tetrapacků. Tuto skutečnost nyní napravujeme:
1.
Johanka Cachová (1.A)
1 444 ks
2.
Renata Galuščáková (4.A) 760 ks
3.
Vojtěch Ott (3.B)
491 ks
4.
Karolína Součková (3.A)
487 ks
5.
Anna Skřivánková (3.A)
391 ks
6.
Tomáš Vrána (5.A)
320 ks
7.
Julie Térová (2.A)
281 ks
8. – 9. Daniela Maršíková (1.A)
280 ks
280 ks
Jakub Skřivánek (9.A)
10.
Leona Kubasová (1.A)
236 ks
(Šárka Paulusová)

NEJLEPŠÍ ŽÁCI 2. STUPNĚ:
1.
Eliška Vodičková (6.A)
2.
Tereza Seidelová (8.A)
3.
Veronika Hofmanová (9.A)
4.
Nika Vojnarová (6.A)
5.
Diana Neureiterová (6.A)
6.
Ladislav Soukup (9.B)
7.
Michal Drejsl (9.A)
8. – 9. Lucie Pospíšilová (6.A)
Michaela Ševcová (9.A)
10.
Andrea Pátrová (6.A)

Ve čtvrtek 13. ledna se uskutečnila
beseda nás deváťáků s paní Janou
Marešovou z Úřadu práce v Trutnově.
Dvě hodiny jsme s ní diskutovali o
naší budoucí práci a jejím uplatnění,
ale i o výběru střední školy. Paní
Marešová nám také prozradila důležité
webové stránky –
www.budoucnostprofesi.cz a
www.mpsv.cz, kde je spousta
zajímavých informací. Besedu
hodnotíme jako velmi vydařenou.
(Veronika Hofmanová)

30 b.
30 b.
23 b.
22 b.
21 b.
20 b.
20 b.
18 b.
18 b.
17 b.

A QUIZ TIME

1)

- AP + ASE = _ _ _ _ _ _

6)

2)

- AKE + OW = _ _ _ _

7)

- L + RA = _ _ _ _ _ _

9)

- DOW + TER = _ _ _ _ _ _

3) SNOW +

4)
5)

- GUIN + CIL = _ _ _ _ _ _

=_ _ _ _ _ _ _

+ BELL = _ _ _ _ _ _ _ _
+ CASE = _ _ _ _ _ _ _ _

8) BUTTER +

=_ _ _ _ _ _ _ _ _

SOUTĚŽNÍ

V tajence najdeš název jedné z nejznámějších Londýnských atrakcí.

TAJENKA: _ _ _ _ _ _

_ _ _

Do you know London´s tourists attractions? – znáte nejznámější Londýnské atrakce?
a. Big Bell
b. Big Tower
c. Big Ben
1)

a. Buckingam Palace
b. Buckingham Theatre
c. Prague Castle
5)
a. Piccadilly Square
b. Piccadilly Circus
c. Piccadilly Road

a. Tower bridge
b. Bridge of Tower
c. Thames bridge
6)

a. The London´s Castle
b. The Tower Castle
c. The Tower of London

a. Pigeon´s Square
b. Nelson´s Square
c. Trafalgar Square
3)

7)
a. St. Jame´s Cathedral
b. St. Peter´s Cathedral
c. St. Paul´s Cathedral

a. a blue double decker
b. a pink double decker
c. a red double decker
4)

8)

Řešení: 1c, 2a, 3c, 4c, 5a, 6b, 7c, 8c

2)

Na páteční dopoledne (14. ledna) jsme pozvali do školy všechny rodiče a prarodiče na den otevřených dveří.
Příchozí, a byly jich desítky, tak mohli sledovat své ratolesti přímo při výuce. Celému programu byly vyhrazeny
první čtyři vyučovací hodiny.
(Martin Dytrych)

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

No a kdo zrovna nezávodil, mohl se dosyta vydovádět v malé tělocvičně. Děti zde předváděly roztodivné skoky a
přemety, houpaly se na kruzích, trefovaly se do koše a zkoušely florbal.

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

Stejně jako jsem před měsícem navštívila předškoláky a jejich
rodiče v Libňatově, tentokrát jsem přijala pozvání do Suchovršic,
kam jsem ve čtvrtek 6.1. zajela s dětmi pracovat a hrát si. I zde
předškoláci plnili nejrůznější úkoly s písmenky a čísly, povídali
jsme si o zvířátkách a také jsme si společně zazpívali. Děti jsem za
jejich snažení odměnila sladkostí a poté odpovídala na nejrůznější
otázky jejich rodičů, týkající se nástupu do školy.
Děkuji paní ředitelce Daně Kultové za pozvání a příjemně prožité
odpoledne.
(Radka Řeháková)

Ukázky volitelných předmětů a prezentace školy v médiích. Na tato témata byl zaměřen letošní „Den otevřených
dveří“, který se uskutečnil v sobotu 15. ledna. Vzhledem k tomu, že naše škola nabízí v rámci školního
vzdělávacího programu desítky volitelných předmětů, čekal na návštěvníky opět velmi pestrý program. Ze
sportovních aktivit si děvčata mohla zacvičit aerobik a chlapci vyzkoušet střelbu na branku. Zkusit mluvit do
kamery a zároveň se vidět na velkoplošné obrazovce, to si nechal ujít pouze málokdo. Děti se dokonce
prostřednictvím dramatického koutku mohly stát na chviličku herci a herečkami. Pro „chytré hlavy“ zde
nechyběly kvizy a hlavolamy různých obtížností. A víte, s čím si děvčata hrají nejraději? Samozřejmě
s panenkami. Ani to tady nechybělo, neboť i péči o dítě nabízíme jako volitelný předmět. Všechna stanoviště byla
uzpůsobena návštěvě malých dětí. Ty se také mohly na vyznačené komunikaci ve třídě vydovádět na plastových
motorkách nebo si zajezdit s autíčkem na ovládání. A pokud toho ještě měly málo, mohly si jít hrát do školní
družiny.
(Martin Zakouřil)

Přehled jednotlivých „stanovišť“:
- hrátky s čísly
- aerobic s dívkami ze 4. – 5. roč.
- prakticky anglicky
- aspoň na chvíli redaktorkou
- kopaná s chlapci z 5. roč.
- hrací zóna ve školní družině
- divadelní výstup
- práce s interaktivní tabulí
- pravidla silničního provozu
- náš kraj
- rétorika
- péče o dítě
- oranžová učebna
- pokusy v laboratoři

Pár postřehů z „Knihy návštěv“ mluví za vše:
Příjemně strávené dopoledne.
Pěkný program, pěkný celý den.
Díky za vzpomínky na moje základní školní léta.
Chodím sem už od 5. třídy a nelituju toho!
Je to tu hezké, chceme zpátky!
Děkujeme za krásný den strávený ve škole. Moc se nám tu líbilo.

K zápisu přišlo 53 dětí! Ano, opravdu tolik! Máme z toho
všichni radost a děkujeme rodičům za zájem a důvěru. No, a
jak to všechno vlastně proběhlo?
Název zápisu „Hraješ si rád?“ již leccos napovídá. Děti
přicházely se svou oblíbenou hračkou v náručí a s ní pak
plnily i rozličné úkoly. Plyšáčci, panenky, autíčka a další tak
byly svědky zpívání, počítání, cvičení, poznávání zvířátek
nebo přednesu básničky. Po náročném programu musí
samozřejmě následovat odpočinek. Průvodci z řad čtvrťáků
a páťáků proto po absolvování všech stanovišť zavedli
budoucí prvňáčky i jejich doprovod do jídelny. Zde na ně
čekalo občerstvení, které mělo posloužit k načerpání dalších
sil. A kdo toho ještě neměl „dost“, mohl se projít po budově
2. stupně nebo si vyhrát na interaktivní tabuli.
Děti odcházely spokojené a s úsměvem na tváři. Celkem 43
z nich nastoupí 1. září 2011 do první třídy. Zbylých deset
má odloženou školní docházku. Vzhledem k počtu
budoucích prvňáčků budou otevřeny dvě první třídy.
(Martin Dytrych)

Nastávající prvňáčci se v příštím školním roce budou
opět učit podle našeho školního vzdělávacího programu
„Blahováček“. Více podrobností najdete na našich
stránkách www.zsbcupice.cz hlavním menu - oddíl ŠVP
Blahováček.

A zajímavost na závěr. Na zápis přišla troje dvojčata a
dokonce i trojčata!

Narodil jsem se 5. října 1936 v Praze ve známé pražské podnikatelské a intelektuálské
rodině. V tu chvíli jsem si samozřejmě ještě neuvědomoval, jak mi můj původ bude
bránit ve vzdělání. Kvůli němu jsem musel nejprve nastoupit pouze na učební obor a
posléze mi bylo zabráněno studovat jakoukoliv vysokou školu humanitních směru. Již
v mládí jsem se snažil hodně psát a okamžitě po vojně jsem nastoupil jako jevištní

technik v Divadle ABC.
Netrvalo pak ani moc dlouho
a začal jsem i se psaním
divadelních her.
Zahradní slavností, Vyrozuměním a mnoha dalšími jsem se
neproslavil jen u nás, ale hlavně ve světě. Můj velký
kulturní rozlet však přibrzdilo potlačení Pražského jara.
Má díla se v Československu náhle přestala vydávat i hrát.
S tímto vývojem jsem se nikdy nesmířil. Podepisoval jsem
petice, bojoval za politické vězně, stal jsem se jedním
z prvních mluvčích občanské iniciativy Charta 77. Za tuto
činnost jsem se ocitl mnohokrát ve vazbě, byl jsem vězněn
nebo jsem musel pobývat v domácím vězení. Ani tato
pohnutá doba mě však neodradila od psaní, a tak vznikly
hry jako Largo desolato či Pokoušení.
Velká změna přišla se 17. listopadem 1989. Sametová
revoluce zbourala veškeré mantinely a já o několik dní
později mluvil k davům na Václavském náměstí. A co víc?
Ti samí poslanci, kteří vymýšleli zákony na potlačování
lidských práv, mě zanedlouho zvolili prezidentem.
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A kdo tedy jsem?
Vyber jednu z nabízených možností a
vyznač ji na soutěžním kupónu.
a) Václav Klaus
b) Tomáš Garrigue Masaryk
c) Miloš Zeman
d) Václav Havel

Poslední den v týdnu.
Přítel.
Nejznámější pražský most přes Vltavu.
Nejchladnější roční období.
Známý němý princ, který přemohl draka.
Jezdí po nich vlak.
Pomůcka pro parašutisty.
Slovní druh.
Populární kolektivní hra s děravým míčkem.
Teplota, při níž mrzne voda: ... stupňů Celsia.
(stránku připravil Martin Dytrych)

N
R

Nejprve
jsem
byl
prezidentem
Československa. Po jeho rozdělení pak ještě
prezidentem České republiky.
Jako takový jsem měl možnost, setkat se
všemi významnými lidmi naší planety.
Velmi vřelá setkání byla především
s vrcholnými představiteli USA a Francie.
Nikdy také nezapomenu na setkání s Jeho
Výsostí .... (viz tajenka, silně obtaženo,
barevně odlišeno). Na dolní fotografii jsem
zachycen právě s ním.

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

Poznáš, kdo jsem? Pospojuj čísla tak, jak jdou po sobě.
Vzniklý obrázek vybarvi.

Znáte jména známých sportovců?
Tak je správně se sporty, ve kterých vynikají!
Roger Federer

Lionel Messi

kopaná

hokej

Usain Bolt

tenis

Sidney Crosby

atletika

Spojení proveď na soutěžním kuponu!

Do policejního sboru přijali nového policajta, bývalého
myslivce. Před nástupem do služby si ho předvolal náčelník.
„Hlavně si zapamatuj, že střílet do lidí je u nás zakázané!“ „A
v kterých měsících?“
Policajt rozvinuje na silnici krejčovský metr. Kolega se ho ptá,
co to dělá. „Spousta lidí jezdí do práce metrem a já vůbec
nechápu, jak to funguje!“
Jde blondýnka se psem do parku, zastaví se tam a čte noviny.
Přijde k ní brunetka a ptá se: „To je krásný pejsek, co stojí?”
„Já taky nevím, proč si ten blbec nesedne.”
Oční lékař křičí na blonďatou sestřičku: „Kolikrát Vám mám
ještě opakovat, že když chcete dát pacientovi kapky do očí,
musíte mu sundat brýle?!”

Co vám spolehlivě zastaví padání vlasů? Podlaha.
Rumuna podezřelého z vyloupení banky vyslýchají na policejní stanici v přítomnosti tlumočníka. Policajt: „Kam
jste schoval peníze?“ Tlumočník: „Kam jste schoval peníze?“ Zloděj: „Neřeknu.“ Tlumočník: „Neřekne.“ Policajt:
„Když neřekneš, zavřeme tě.“ Tlumočník: „Když neřekneš, zavřou tě.“ Zloděj: „Neřeknu.“ Tlumočník: „Neřekne.“
Policajt: „Když neřekneš, zastřelím tě.“ Tlumočník: „Když neřekneš, zastřelí tě.“ Zloděj: „Schoval jsem je v
kuchyni pod podlahou.“ Tlumočník: „Neřekne.“
Víte, proč blondýnka dala prst na hřebík, který zatloukala kladivem do zdi? Protože jí z toho rámusu bolela hlava.
Přijde Krakonoš do pekárny a říká: „Já si vezmu půlku Šumavy!“

Barryho B. Bensona, včelu, která právě skončila školu,
děsí perspektiva zbytku života stráveného sbíráním medu.
Na nebezpečné výpravě mimo úl zachrání Barryho před
jistou smrtí newyorská floristka Vanessa. Jak si tak Barry
vegetí v lidském světě a poznává jeho zákonitosti, dojde
ke znepokojivému zjištění – totiž, že lidé mají klíčový
podíl na masové spotřebě medu.
Film má název: _ _ N V _ _ L _ A
(název napište na soutěžní kupon)

Začala další Superstar...

Nikdy neříkej nikdy!!

(stránku připravili Martin Dytrych, Lucie Komárková, Karolína Kopecká, Tereza Seidelová, Jan Soukup)

Dvacet žáků 2. stupně si v úterý 11. ledna přišlo „poměřit své síly“ v hodu kroužků na cíl. Každý z účastníků měl
k dispozici deset hodů a mohl se rozmyslet, na jakou tyčku bude své kroužky házet. Ta nejbližší měla hodnotu 10,
prostřední 30 a 60 a nejvzdálenější 100 bodů. Výsledný výkon byl samozřejmě součtem hodnot úspěšných hodů.
Nejúspěšnějším „házečem“ byl Daniel Dolejška z 8.A, kterému se podařilo získat 270 bodů.
Tři nejlepší soutěžící v každé kategorii obdrží jako již tradičně diplom a sladkou odměnu.
(Martin Dytrych)
Soutěž „V hodu kroužků na cíl“
Kategorie: žáci 6. – 7. ročníku
1. – 2. Eliška Buryšková (7.A) 120 bodů
Dominika Křížová (7.A) 120 bodů
3.
Nikola Křížová (7.A)
90 bodů
4. – 7. Radim Kejzlar (7.A)
60 bodů
Vojtěch Levinský (7.A) 60 bodů
Aneta Staníková (7.A)
60 bodů
Soutěž „V hodu kroužků na cíl“
Lukas Štěpánský (7.A)
60 bodů
Kategorie: žáci 8. – 9. ročníku
1.
Daniel Dolejška (8.A)
270 bodů
2.
Jakub Fejfar (8.B)
260 bodů
3.
Martin Kubiček (8.A)
210 bodů
4. – 5. Michal Drejsl (9.A)
120 bodů
Michal Souček (9.A)
120 bodů
6.
Lenka Rejchrtová (9.A)
70 bodů
7. – 10. Martin Aman (8.B)
60 bodů
Veronika Hofmanová (9.A) 60 bodů
Filip Kunc (8.B)
60 bodů
Tomáš Paťha (8.A)
60 bodů
40 bodů
11.
Petr Čapek (9.A)
12.
Daniel Souček (8.B)
30 bodů
13.
Lukáš Hilsch (9.A)
20 bodů

Asi v každé rodině jsou Vánoce především ve znamení velkého množství jídla a
sledování pohádek v televizi. Proto jsme se ve školní družině rozhodli, že první
lednový týden věnujeme pohybu na čerstvém vzduchu.
Každý den odpoledne jsme vyrazili ven. Za hvězdárnou a v Milešovce jsme hráli ve
sněhu hry, stavěli různé stavby ze sněhu nebo pekáčovali. Na kluzišti, které vzniklo na
hřišti s umělým povrchem na sídlišti Pod Skalkou, jsme se vyřádili na bruslích. Kdo
neměl brusle nebo bruslit nechtěl, mohl se svézt na ledové skluzavce.
Celý sportovní týden se vydařil. Může nás hřát pocit, že jsme hned začátkem roku
udělali něco pro své zdraví.
(Eva Jansová ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 18. 1. 2011)
841,63 kg/žáka
Jan Jansa
121,39 kg/žáka
Ondřej Toman
104,65 kg/žáka
Michal Drejsl
70,71 kg/žáka
Tomáš Vrána
51,00 kg/žáka
Tadeáš Haase
42,31 kg/žáka
Kryštof Vojtěch
36,31 kg/žáka
Johanka Cachová
32,60 kg/žáka
Karolína Kopecká
31,55 kg/žáka
Renata Galuščáková
10,46 kg/žáka
Otakar Bárta
8,05 kg/žáka
Robin Grossmann
7,36 kg/žáka
Jiří Zákravský

1.
III.A
8 562,0 kg
2.
III.B
1 704,0 kg
3.
IX.A
830,0 kg
4.
V.A
796,0 kg
5.
V.B
520,0 kg
6.
II.A
395,0 kg
7.
I.A
401,0 kg
8.
VIII.A
652,0 kg
9.
IV.A
304,0 kg
10.
VI.A
160,0 kg
11.
VIII.B
135,0 kg
12.
VII.A
169,0 kg
13.
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 26 596,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 96,01 kg! Pro porovnání
v loňském roce jsme měli sesbíráno 23.457,0 kg s průměrem 75,67 kg na žáka a zaměstnance. Dohromady jsme
k 18.1. také sesbírali 12.615 vybitých baterií (k 20.1.2010 to bylo 5.429).
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Jan Jansa (III.A)
8 562,0 kg
Jan Krejcar (III.A)
6 193,0 kg
Ondřej Toman (III.B)
1 704,0 kg
Michal Drejsl (IX.A)
830,0 kg
Bára Procházková (III.A)
815,0 kg
Tomáš Vrána (V.A)
796,0 kg
Karolína Kopecká (VIII.A)
652,0 kg
Petr Čapek (IX.A)
570,0 kg
Tadeáš Haase (V.B)
520,0 kg
Johanka Cachová (I.A)
401,0 kg
Kryštof Vojtěch (II.A)
395,0 kg
Michaela Ševcová (IX.A)
377,0 kg
Jakub Dytrych (V.B)
351,0 kg
Renata Galuščáková (IV.A)
304,0 kg
Jakub Skřivánek (IX.A)
201,0 kg
Aleš Holman (V.A)
187,0 kg
Eliška Mesnerová (II.A)
176,0 kg
176,0 kg
Andrea Čudková (IV.A)
Lukáš Čudka (V.A)
176,0 kg

Sběr vybitých baterií:
Jan Frydrych (II.A)
Jiří Šťovíček (IV.A)
Kryštof Vojtěch (II.A)
Jan Krejcar (III.A)
Johanka Cachová (I.A)
Anna Skřivánková (III.A)
Renata Galuščáková (IV.A)
Lenka Hrušková (III.A)
Daniela Maršíková (I.A)
Michaela Řeháková (VIII.A)
Daniel Benko (I.A)
Ondřej Toman (III.B)

3 270 ks
2 910 ks
2 403 ks
1 450 ks
923 ks
299 ks
272 ks
263 ks
245 ks
172 ks
100 ks
100 ks

Kristýna Jakubčaninová - nový
leader ve sběru plastových víček.
Obrovský náskok K. Matyskové
ve sběru kovových víček.

(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 (III.A)
Daniela Maršíková (I.A)
Anna Marie Řeháková (III.B)
Tadeáš Haase (V.B)
Jan Frydrych (II.A)
Tomáš Vrána (V.A)
Jan Krejcar (III.A)
Jiří Rýdl (III.B)
Johanka Cachová (I.A)
Lukáš Čudka (V.A)
Evelína Polová (I.A)
Otakar Bárta (VI.A)
Milan Pastorčák (III.B)
Leona Kubasová (I.A)

3 730 ks
2 310 ks
1 788 ks
1 640 ks
1 500 ks
1 234 ks
1 175 ks
959 ks
845 ks
710 ks
462 ks
400 ks
340 ks
321 ks

Sběr plastových kelímků
Jiří Zákravský (VII.A)
Mikoláš Zajac (V.A)
Kamila Grundová (VIII.B)
Jiří Rýdl (III.B)
Jan Roženský (IV.A)
Michaela Řeháková (VIII.A)
Michal Černý (II.A)
Lenka Kejzlarová (V.A)
Eliška Mesnerová (II.A)
Renata Galuščáková (IV.A)
Daniela Maršíková (I.A)
Tomáš Vrána (V.A)
Jiří Šťovíček (IV.A)
Leona Kubasová (I.A)

3 106 ks
3 100 ks
2 481 ks
2 445 ks
1 562 ks
1 130 ks
1 033 ks
907 ks
796 ks
733 ks
653 ks
632 ks
613 ks
529 ks

Dohromady jsme k 18.1. sesbírali 19.074 plastových lahví (k 20.1.2011 to bylo 15.653) a 24.426 plastových
kelímků (k 20.1.2010 to bylo 21.567).
Sběr plastových víček
K. Jakubčaninová (I.A)
31 800 ks
Karolína Matysková (II.A) 22 530 ks
Jan Jansa (III.A)
19 672 ks
Jakub Dytrych (V.B)
19 200 ks
Petr Rychlík (V.A)
17 100 ks
Tadeáš Haase (V.B)
14 900 ks
Ondřej Toman (III.B)
11 850 ks
Pavel Benko (III.A)
11 800 ks
Jiří Rýdl (III.B)
9 050 ks
6 631 ks
Kryštof Vojtěch (II.A)
Johanka Cachová (I.A)
6 406 ks
Lenka Hrušková (III.A)
6 348 ks
Jan Frydrych (II.A)
6 100 ks
Lucie Pospíšilová (VI.A)
6 000 ks
Jiří Šťovíček (IV.A)
5 842 ks
Anna Skřivánková (III.A) 4 850 ks
Karolína Kopecká (VIII.A) 4 752 ks
Tomáš Vrána (V.A)
4 068 ks
Daniel Dolejška (VIII.A)
3 877 ks
Jan Roženský (IV.A)
3 519 ks
3 219 ks
Jiří Zákravský (VII.A)
Jan Krejcar (III.A)
3 049 ks
Bára Procházková (III.A)
2 930 ks
Dominik Endlich (III.A)
2 840 ks
Vojtěch Ott (III.B)
2 703 ks
Renata Galuščáková (IV.A) 2 674 ks
Michal Souček (IX.A)
2 652 ks
Julie Térová (II.A)
2 334 ks
Dominik Moronga (V.B)
2 253 ks
Kamila Grundová (VIII.B) 2 240 ks

Sběr kovových víček
Karolína Matysková (II.A)142 875 ks
Jan Jansa (III.A)
37 899 ks
Ondřej Toman (III.B)
18 000 ks
Jiří Rýdl (III.B)
17 400 ks
Eliška Mesnerová (II.A)
15 020 ks
Kryštof Vojtěch (II.A)
12 420 ks
Jiří Zákravský (VII.A)
11 003 ks
Jakub Fejfar (VIII.B)
10 400 ks
Filip Luštinec (III.A)
10 300 ks
Jakub Dytrych (V.B)
10 300 ks
Tadeáš Haase (V.B)
10 000 ks
Kateřina Šprincová (IV.A) 8 731 ks
Tomáš Vrána (V.A)
8 481 ks
Daniela Maršíková (I.A)
7 550 ks
Pavel Benko (III.A)
6 465 ks
Martin Staník (II.A)
5 700 ks
Ladislav Soukup (IX.B)
4 191 ks
Matyáš Nývlt (III.B)
3 737 ks
Michal Černý (II.A)
3 737 ks
Lenka Hrušková (III.A)
3 731 ks
Karolína Součková (III.A) 3 375 ks
Dominik Moronga (V.B)
3 000 ks
Jan Roženský (IV.A)
2 381 ks
Jan Krejcar (III.A)
2 315 ks
Michaela Řeháková (VIII.A) 2 280 ks
Jiří Šťovíček (IV.A)
1 873 ks
Leona Kubasová (I.A)
1 787 ks
Aneta Staníková (VII.A)
1 700 ks
Kamila Grundová (VIII.B) 1 000 ks
Monika Kohoutová (III.B)
940 ks
Vivien Winterová (I.A)
920 ks

Dohromady jsme k 18.1. sesbírali 274.406 plastových víček (k 20.1.2010 to bylo 191.672) a 375.990
kovových víček (k 20.1.2010 to bylo 285.674).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

Obhájit loňské druhé místo. S tímto cílem jsme 15. prosince odcestovali se žáky 1. stupně na okrskové kolo v
halové kopané do Malých Svatoňovic. A první zápas naznačil, že by to mohlo vyjít. Po gólových trefách Mariána
Ference a Petra Rychlíka jsme totiž tým malých Svatoňovic porazili 2 : 0. Hned poté jsme nastoupili proti týmu
ze Rtyně v Podkrkonoší. A na našem výkonu se určitě podepsala skutečnost, že jsme neměli čas na odpočinek,
takže naši nejlepší hráči byli trochu unaveni. Přesto byl první poločas velmi vyrovnaný, ale v jeho závěru jsme
dostali trochu náhodný gól. Ve druhém poločase jsme se tlačili do útoku s enormní snahou o vyrovnání. Tím jsme
ale trochu zapomínali na obranu a v závěrečných minutách jsme obdrželi další dva góly. V posledním zápase
jsme se ZŠ Úpice – Lány jednoznačně prohráli. A upřímně je třeba říci, že po fotbalové stránce byl náš soupeř
jednoznačně lepší. Všichni naši hráči však bez rozdílu podali svědomitý a snaživý výkon s maximálním úsilím
dosáhnout co nejlepšího výsledku. „Kluci, díky za dobrou reprezentaci školy!“
BČ
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0
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0:4
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Body Skóre Pořadí

Vysvětlivky:
BČ – ZŠ Bratří Čapků Úpice
MS – ZŠ Malé Svatoňovice
RT – ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
ÚL – ZŠ Úpice – Lány

Reprezentovali nás:
Jakub Dytrych (V.B)
Marián Ferenc (V.B)
Jakub Hron (IV.A)
Jakub Kábele (IV.A)
Martin Kroužel (IV.A)
Vojtěch Kubec (V.A)
Vít Levinský (V.B)
David Nývlt (IV.A)
Tomáš Reichert (V.B)
Petr Rychlík (V.A)
Matěj Vocel (V.A)

Byl jsi spokojen se svým výkonem?
Rychlík: „Docela. Škoda, že jsme skončili až třetí.“
Vocel: „Jo, bavilo mě to. Při posledním zápase mě
však bolelo břicho, protože jsem se před tím přejedl.“
S kým se ti na hřišti nejlépe spolupracovalo?
Kubec: „Určitě s Péťou Rychlíkem a také s Matějem
Vocelem.“
Jak často hraješ fotbal?
Ferenc: „Závodně hraji za SK Sparta Úpice, chodím
na volitelný předmět KOPANÁ a v létě si začutám
venku s kluky.“
(stránku připravil Martin Zakouřil)

Reprezentovali nás:
Jakub Dytrych (5.B)
Marián Ferenc (5.B)
Jakub Hron (4.A)
Jakub Kábele (4.A)
Martin Kroužel (4.A)
Vojtěch Kubec (5.A)
Vít Levinský (5.B)
David Nývlt (4.A)
Tomáš Reichert (5.B)
Petr Rychlík (5.A)
Matěj Vocel (5.A)

Tabulka po skončení základní části:
Z
V
Vp
1. LOLITKY
4
4
0
2. DILINKY
4
2
0
3. McDONALD‘S 4
0
0

R
0
0
0

Pp
0
0
0

P
0
2
4

skóre
23 : 1
20 : 10
3 : 35

Kanadské bodování základní části
Z B Br + A
1.
Michaela Ševcová
4 17 16 + 1
2.
Michaela Čudková
4 15
6+9
3.
Nikola Valentová
4 14 12 + 2
4.
Veronika Hofmanová 4 13
7+6
5.
Diana Neureiterová
4
2
2+0
6.
Sára Gottsteinová
4
2
1+1
7. – 8. Eliška Buryšková
4
2
0+2
Denisa Nývltová
4
2
0+2
9.
Andrea Pátrová
4
1
1+0
10.
Lucie Pospíšilová
4
1
0+1
Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí

B
12
6
0

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

DALŠÍ STATISTIKY
Průměr. počet střel na 1 zápas: Počet nastřelených tyčí celkem:
13,50 - Dylinky
4 - Dylinky
11,00 - Lolitky
STATISTIKY BRANKÁŘEK
Úspěšnost zásahů:
Čisté konto po dobu
95,00% – Denisa Nývltová
29 min – Denisa Nývltová
55,56% – Kristýna Balcarová 10 min – Lenka Rejchrtová
54,54% – Alžběta Kubcová
37,25% – Lenka Rejchrtová
Prům. počet zásahů na 1 zápas:
Počet vychytaných nul:
12,00 – Eliška Buryšková
3 – Denisa Nývltová
7,50 – Kristýna Balcarová
1 – Lenka Rejchrtová
6,00 – Lucie Pospíšilová

Začátkem ledna 2011 nás v prvních třídách
navštívili předškoláci z mateřské školky ze
Suchovršic a Libňatova, aby si vyzkoušeli, jak to
v takové škole vypadá a co tu na ně čeká.
A tak jsme si pro ně připravili plno úkolů. Děti
usedly do laviček ke svým starším kamarádům,
prohlédly si knížky a sešity pro prvňáčky,
hledaly po třídě rozmístěná písmenka,
sestavovaly své jméno, počítaly s počítadlem,
kreslily různé tvary, ale také zpívaly, cvičily a
tancovaly. Děti byly moc šikovné a prozradily
nám, že se do školy moc těší.
Milí předškoláci a paní učitelky, děkujeme vám
za návštěvu u nás ve škole a doufáme, že se
spolu zase brzy uvidíme.
(Radka Řeháková)

Tabulka po skončení základní části:
Z
V
1. UMÍME KLIČKY...
6
5
2. FC STŘÍLÍME...
6
3
3. LDN WYDLÁKOW
6
2
4. PEKELNÍ SATANI
6
0

Vp
0
1
0
0

R
1
1
0
0

Pp
0
0
1
0

P
0
1
3
6

skóre
B
32 : 7 16
21 : 13 12
13 : 19 7
6 : 33 0

Kanadské bodování po základní části:
Z
B Br + A
1.
Jan Soukup
6
19
15 + 4
2.
Daniel Souček
6
12
11 + 1
3.
Martin Nývlt
6
10
9+1
4.
Tomáš Hrouda
6
8
6+2
5.
Lukáš Malínský
6
7
5+2
6.
Jakub Fejfar
6
7
4+3
7.
Aleš Hübner
6
3
3+0
8.
Martin Kubiček
6
3
1+2
9. – 10. Ladislav Soukup 6
3
0+3
Dominik Švorčík 6
3
0+3
11.
Vojtěch Levinský 6
2
2+0
12. – 14. Tomáš Balcar
6
2
1+1
Zdeněk Ledvina 6
2
1+1
Vít Levinský
6
2
1+1
15.
Jan Vacek
6
2
0+2
16. – 17. Michal Souček
6
1
1+0
Jiří Zákravský
6
1
1+0
18. – 20. Jakub Dytrych
6
1
0+1
Pavel Šrejber
6
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 vychytaných nul:
1 - Filip Kunc
- Ladislav Soukup
Úspěšnost zásahů:
85,71 % - Ladislav Soukup
82,76 % - Jan Vacek
81,82 % - Filip Kunc
71,43 % - Jiří Zákravský
62,16 % - Tomáš Balcar

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:
4 – LDN WYDLÁKOW
3 – FC STŘÍLÍME DO BRÁNY
2 – PEKELNÍ SATANI
UMÍME KLIČKY...
Průměrný počet střel na 1 zápas:
18,80 – UMÍME KLIČKY...
18,00 – FC STŘÍLÍME...
15,00 – LDN WYDLÁKOW
8,67 – PEKELNÍ SATANI
STATISTIKY BRANKÁŘŮ:
Čisté konto po dobu
18 min – Ladislav Soukup
15 min – Filip Kunc
9 min – Jan Vacek
6 min – Aleš Hübner
Prům. počet zásahů na 1 zápas:
12,40 – Filip Kunc
12,00 – Jan Vacek
11,67 – Jiří Zákravský
11,50 – Tomáš Balcar
10,20 – Ladislav Soukup

JE TO PRAVDA NEBO NE? – a) ANO, b) NE.
PATŘÍM MEZI NEJVĚTŠÍ ČECHY. ZNÁŠ MĚ? – a) JAN AMOS KOMENSKÝ
– tajenka: NÁZORNOSTI
UMÍŠ SPOJIT ZADANÉ VÝRAZY?
POZNÁŠ, O KTERÝ FILM SE JEDNÁ?
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ.
Eiffelova věž
–
Paříž
POZNÁŠ POHÁDKU?
Tower Bridge –
Londýn
KOCOUR V BOTÁCH.
Šikmá věž
–
Pisa
CHRISTMAS WISH:
Socha svobody –
New York
WE WISH YOU ALL THE BEST IN A NEW YEAR.
(Martin Dytrych, Silvie Žďárská)

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

Pondělí, 7. února:
Úterý, 8. února:
Středa, 9. února:
Čtvrtek, 10. února:
Pátek, 11. února:

Pondělí, 14. února:
Úterý, 15. února:
Středa, 16. února:
Čtvrtek, 17. února:
Pátek, 18. února:

Pondělí, 21. února:
Úterý, 22. února:
Středa, 23. února:
Čtvrtek, 24. února:
Pátek, 25. února:

Pondělí, 28. února:

1
2
1
2
1
2
1
2

-

Jelení guláš, knedlík
Rýžové nudle se zeleninou a kuřecím masem
Hovězí v mrkvi, brambor
Sýrové bramboráčky, zeleninový salát
Vepřové žebírko na kmínu, rýže
Milánské špagety
POLOLETNÍ PRÁZDNINY

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Smažená ryba v těstíčku, bramborová kaše
Americké bramborové placičky (kečup, sýr)
Kuře na paprice, rýže
Buchty
Bílá klobása, čočkový salát
Vařené hovězí maso, okurková omáčka, knedlík
Vepřový guláš, těstoviny
Sekané biftečky se šunkou a sýrem, brambor, tatarská omáčka
Králík na česneku, chlupatý knedlík, zelí
Rýžová kaše s čokoládou

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Vepřová kýta na másle, brambor
Bramborová roláda plněná uzeným masem, špenát
Šumavské nudle (uzenina, houby, pórek, sýr)
Kovbojská pánev, opékaný brambor
Kuřecí stehno pečené, knedlík, zelí
Lívanečky se šlehačkou
Sekaná pečeně, bramborová kaše
Bramborový guláš, chléb
Štěpánská hovězí pečeně, rýže
Žemlovka s jablky

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Rolovaná vepřová kýta s játry a šunkou, brambor
Boloňská směs s rýží
Krůtí řízky a la zvěřina, kynutý knedlík
Cmunda (bramborák, uzené maso, zelí)
Rybí závitek, brambor
Rizoto pražského uzenáře
Italské těstoviny se zeleninou a vepřovým masem
Langoše
Hovězí cibulář, bramborový knedlík
Gnocchi se zakysanou smetanou a ovocem

1
2

-

Kuřecí plátek s broskví a sýrem, brambor
Sýrové smaženky, bramborová kaše
Dobrou chuť!

Vybírání stravného na únor: pátek 28. 1., pondělí 31. 1. (7.30 – 11.30)
Cena obědů:

pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 19 obědů x 21 Kč = 399 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 19 obědů x 23 Kč = 437 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 19 obědů x 24 Kč = 456 Kč
pro veřejnost …………………….......... 19 obědů x 43 Kč = 817 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 únorového čísla předávejte do 21.02. 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.

MÁTE DOMA ČERNOBÍLÉ OBLEČENÍ? TAK V TOM PŘIJĎTE DO ŠKOLY!
01. 02. - Černobílý den ... více na 2. str.
PŘIJĎTE SI ZASOUTĚŽIT
02. 02. - Soutěž pro žáky 5. – 9. ročníku „Hod basketbalovým míčem na koš“ ... více na 2. str.
(velká tělocvična, od 7.15 do 7.50)
21. 02. - Soutěž pro žáky 1. – 4. ročníku „Čára“ ... více na 2. str.
(třída 2.A, pro 1. – 2. ročník od 11.35, pro 3. – 4. ročník od 12.30)
OSLAVTE S NÁMI SV. VALENTÝNA
11. 02. - Pošlete své oblíbenkyni – svému oblíbenci „Valentýnku“ ... více na 2. str.
ZÁJEZD PRO NEJLEPŠÍ ŽÁKY ŠKOLY ZA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2010/2011
14. 12. - Film „Gulliverovy cesty 3D“ (Cinestar Hradec Králové, odjezd cca v 8.15) ... více na 2. str.
PŘIJĎTE SI POMĚŘIT SVÉ SCHOPNOSTI PŘI ŘEŠENÍ SUDOKU
24. 02. - 5. ročník Mistrovství Úpice v SUDOKU ... více na 2. str.
(určeno pro žáky úpických škol i veřejnost, začátek v 15.30 v budově 2. stupně ZŠ Bratří Čapků)
ŠKOLNÍ DRUŽINA SE BAVÍ
25. 02. - Karneval školní družiny ... více na 2. str.
(tělocvična ZŠ Bratří Čapků; určeno pouze žákům, kteří jsou zapsáni ve školní družině; od 13.00)
SPORTOVNÍ AKCE
09. 02. - Okrskové kolo v zimním víceboji
(pořadatel: ZŠ Bratří Čapků, od 9.00, žáci 1. – 5. ročníku, tělocvična ZŠ Bratří Čapků)
OSTATNÍ AKCE
02. 02. - Okresní kolo Chemické olympiády
03. 02. - Školní kolo Zeměpisné olympiády pro žáky 6. – 7. ročníku (učebna 9.A, od 13.40)
07. 02. - Školní kolo Zeměpisné olympiády pro žáky 8. – 9. ročníku (učebna 9.A, od 13.40)
11. 02. - Termín pro odevzdání přihlášek na SŠ a SOU třídním učitelům
14. 02. - Termín pro odevzdání soutěžních kuponů ze školního časopisu
17. 02. - Taneční akademie ZUŠ A. M. Buxton (DAJ, žáci 1. – 2. ročníku, začátek v 8.30, vstupné: 20 Kč)
17. 02. - Taneční akademie ZUŠ A. M. Buxton (DAJ, žáci 3. – 9. ročníku, začátek v 10.30, vstupné: 20 Kč)
28. 02. - Vychází únorové číslo školního časopisu
28. 02. - Ukončení školního kola Matematické olympiády pro 6. – 7. ročník
POLOLETNÍ PRÁZDNINY: 04. 02. 2011
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga chlapců – 09. 02., 16. 02.
Florbalová liga dívek – 15. 02.
Turnaj v šipkách „301 single out“ – 11. 02., 18. 02., 25. 02.
Turnaj ve stolním fotbálku – hracími dny jsou pondělí, středa, pátek (přesné termíny jsou na nástěnce)
Turnaj v halové kopané – 01. 02., 08. 02., 15. 02., 22. 02.
(stránku připravil Martin Dytrych)

