V sobotu 14. ledna
proběhlo v naší
tělocvičně „Sportovní
dopoledne“.
Byla jsem na
„Školičce nanečisto“.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
5. ČÍSLO
10. ROČNÍKU (2011/2012)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE

V lednu pro nás byly
připraveny další
soutěže.

Byli jsme velmi úspěšní ve
šplhu.

Ve druhém
lednovém týdnu jsme
absolvovali lyžařský
kurz.
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

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
koná se ve čtvrtek 2. února 2012 od 13.00 do 17.00
hodin v budově I. stupně ZŠ Bratří Čapků
tentokrát na vás čeká program
"Zvesela a s písničkou“
k zápisu se dostaví děti, které se narodily od
1.9.2005 do 31.8.2006, a děti s odloženou školní
docházkou
vezměte s sebou, prosím, rodný list dítěte
výuka žáků 1. ročníku bude probíhat
podle nového školního vzdělávacího
programu "Blahováček"
přijďte mezi nás, těšíme se na vás

Na 11. – 12. února 2012 (sobota, neděle)
je připravena další víkendovka pro žáky 6. – 8. roč.,
tentokrát s názvem
„Zblázníme se smíchy“.
V program se objeví legrační videa a situace.
Připraveno je velké množství zábavných soutěží, a
to jak pro jednotlivce, tak pro družstva.
Chybět nebude ani odpočinek či diskotéka.
Na pozdní večer je připraveno promítání skvělých
komedií.
Program a pedagogický dozor zajišťují
Mgr. Martin Dytrych a Mgr. Martin Zakouřil.
Přípravu jídla má na starosti Petra Dytrychová.
Zájemci o tuto akci obdrží přihlášku
ve středu 1. února 2012

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 úterý 14. 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 23. února pořádá ZŠ Bratří Čapků
6. 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 prozatím nestanovený pátek se
v měsíci únoru 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!

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
rozhodly 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 Silvestr. 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. A že akcí, výrobků a nabytých
poznatků bylo hodně, to dokazují přidané fotografie.
(Blanka Pavlásková)

V pondělí odpoledne 19. prosince
přijali naši zpěváčci pozvání od
úpických seniorů do městského
sálu nad Tomanem, kde se konalo
jejich předvánoční posezení. Děti
zde předvedly několik vánočních
písniček a podle potlesku, kterým
byly odměněny, zahřály u srdíčka
nejednu babičku a dědečka. Od
pořadatelů potom ještě dostaly
banány, mandarinky a dort. Všem
dětem děkuji za krásné zpívání a
už teď se těším na další.
(Radka Řeháková)

V pátek 16.12. se druháci, třeťáci a čtvrťáci
sešli ve školní jídelně, aby si poslechli žáky
ze ZUŠ A. M. Buxton a dozvěděli se něco
víc o žesťových nástrojích. Žesťový kvintet
pod vedením pana učitele Jana Hofmana
zahrál několik skladeb různých žánrů z
různých historických období. V sólových
partech se předvedly všechny nástroje z
kvintetu – trubky, lesní roh, tenor i tuba.
A protože máme předvánoční čas, nemohly
chybět ani koledy. Všichni jsme byli mile
překvapeni, jak se celá jídelna rozezněla,
zpívali snad všichni! Těšilo nás a určitě i
samotné hráče, že se děti tak pěkně zapojily.
Ještě jednou děkujeme panu Hofmanovi za
pěkné vystoupení a budeme se těšit příště.
(Veronika Prouzová)
Děti z 1. stupně přivítaly Vánoce společnou besídkou ve
školní jídelně. Vystoupila děvčata z volitelného předmětu
Aerobic s tanečkem na známou píseň Vánoce, Vánoce
přicházejí. Dále jsme slyšeli pásmo vánočních básniček v
podání 4.B. Následoval společný zpěv vánočních koled
všech dětí a celé vystoupení zakončil sboreček. Potom se
děti rozešly do tříd, kde ochutnávaly přinesené cukroví a
mohly si vyzkoušet některé z vánočních zvyků.
(Eva Prouzová)

Že venku padají „trakaře“, to už jsme asi všichni slyšeli, ale, že by trakaře také běhaly? No, určitě! Alespoň tomu
tak bylo ve čtvrtek 12. ledna v naší tělocvičně. Proběhla tam totiž další ze soutěží pro žáky 1. – 5. ročníku s názvem
„Běh trakařem“.
Pro jednotlivé kategorie byly vytyčeny různě dlouhé trasy. Ty bylo třeba překonat tak, že se jeden ze dvojice vzepřel
na rukách, druhý ho chytil za nohy a společně postupovali vpřed. Jak zdatné máme ve škole děti, o tom svědčí fakt,
že se všechny dvojice dostaly do cíle!
Všem účastníkům ještě jednou gratulujeme k předvedeným výkonům. Nejlepší z každé kategorie jsme odměnili
diplomem a sladkou odměnou.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)

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

„Běh trakařem“
Kategorie: dívky z 1. ročníku
Tereza Čtvrtečková, Rozálie Térová
Eliška Grossmannová, Tereza Zárubová
Tereza Tláskalová, Andrea Zárubová
Kristýna Kuhnová, Klára Zárubová
Lucie Novotná, Kamila Oborníková
Vanesa Neureiterová, Lucie Železová
Veronika Faltová, Natálie Komárková
Kategorie: dívky ze 2. ročníku
Johanka Cachová, Evelína Polová
Michaela Holanová, Daniela Mikešová
Eliška Sixtová, Adéla Šormová
Kategorie: dívky ze 3. ročníku
Veronika Čiháková, Julie Térová
Veronika Čiháková, Eliška Mesnerová
Kategorie: dívky ze 4. – 5. ročníku
Anna Marie Řeháková, Lenka Hrušková
Michaela Hájková, Monika Kohoutová
Tereza Krumpolcová, Anna Šimková
Lenka Balogová, Natálie Fabiánová

16,4 s
17,3 s
18,0 s
20,5 s
26,3 s
33,0 s
38,7 s
22,6 s
30,6 s
95,0 s
19,8 s
25,2 s
29,2 s
29,4 s
34,4 s
55,4 s

1.
2.
3.
4.
5.
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2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

„Běh trakařem“
Kategorie: chlapci z 1. ročníku
Patrik Fabián, Pavel Hron
17,7 s
David Balog, Alexander Pumpa
26,1 s
27,6 s
Vojtěch Banýr, Lukáš Trdlikát
Petr Hruška, Zdeněk Pastorčák
30,2 s
Sebastian Ludvigh, Petr Vrána
58,9 s
Kategorie: chlapci ze 2. ročníku
33,3 s
Martin Káňa, Filip Turek
Miroslav Gabčan, Šimon Hurdálek
54,7 s
Kategorie: chlapci ze 3. ročníku
Michal Černý, Kryštof Vojtěch
27,9 s
Jan Frydrych, Martin Staník
28,0 s
32,5 s
Tomáš Hofman, Jiří Pecháček
David Kábrt, Štefan More
41,6 s
Kategorie: chlapci ze 4. – 5. ročníku
Matyáš Nývlt, Ondřej Toman
20,5 s
Jan Jansa, Filip Luštinec
21,4 s
Pavel Benko, Jan Krejcar
33,5 s
Dominik Macek, Dominik Scholz
36,2 s
Martin Kohout, Milan Pastorčák
56,8 s

Průměr všech žáků školy: 1,68 (2011/2012) – 1,72 (2010/2011) – 1,70 (2009/2010)
Počet vyznamenání: 120 (2011/2012) – 117 (2010/2011) – 128 (2009/2010)
Počet neprospívajících : 20 (2011/2012) – 7 (2010/2011) – 11 (2009/2010)
Počet snížených známek z chování: 5 (2011/2012) – 4 (2010/2011) – 1 (2009/2010)
Průměrný počet absencí na 1 žáka: 41,88 (2011/2012) – 40,45 (2010/2011) – 34,71 (2009/2010)
NEJLEPŠÍ ŽÁCI ŠKOLY NA 1. STUPNI
1.
2.
3. – 4.

Barbora Müllerová (5.A)
Renata Galuščáková (5.A)
Karolina Matysková (3.A)
Anna Marie Řeháková (4.A)
5.
Aneta Hubálovská (4.A)
6.
Leona Kubasová (2.A)
7. – 11. Johanka Cachová (2.A)
Lenka Hrušková (4.A)
Kristýna Jakubčaninová (2.A)
Kristýna Jenčíková (4.B)
12. – 13. Jiří Šťovíček (5.A)
Eliška Žlůvová (5.A)
14.
Anna Skřivánková (4.A)
15.
Kamila Gottsteinová (5.A)

28 b.
23 b.
22 b.
22 b.
22 b.
20 b.
19 b.
19 b.
19 b.
19 b.
19 b.
19 b.
18 b.
18 b.

Nejlepší žáci 1.A:
Rozálie Térová, Petr Vrána
Nejlepší žáci 1.B:
Jan Hruška, Tereza Mědílková, Adéla Roženská
Při rovnosti bodů rozhodoval lepší prospěch a méně
přestupkových bodů.

NEJLEPŠÍ ŽÁCI ŠKOLY NA 2. STUPNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. – 17.
18.
19.
20.
21.
22.

Veronika Davidová (6.A) 43 b.
Andrea Pátrová (7.A)
31 b.
Tereza Seidelová (9.A)
30 b.
Eliška Vodičková (7.A)
27 b.
Kateřina Knížová (7.A) 26 b.
Nikola Pátrová (9.A)
26 b.
Pavel Růžička (7.A)
25 b.
Aneta Staníková (8.A)
24 b.
Vít Levinský (6.A)
22 b.
Tereza Jareišová (6.A)
22 b.
Karolína Fingrová (9.B) 20 b.
Lenka Kejzlarová (6.A) 19 b.
Lucie Komárková (9.A) 19 b.
David Beier (8.A)
18 b.
Lucie Pospíšilová (7.A)
17 b.
Karolína Kopecká (9.A) 17 b.
Šárka Winklerová (6.A) 17 b.
Diana Neureiterová (7.A) 17 b.
Nika Vojnarová (7.A)
16 b.
Tomáš Balcar (8.A)
16 b.
Kristýna Bejrová (9.B)
15 b.
Kateřina Endlichová (9.B) 15 b.

Nejlepší žáci školy pojedou za odměnu na výlet. Ten se uskuteční ve čtvrtek 9. února a jeho cílem bude Pec
pod Sněžkou. Zde se výše zmínění žáci vyřádí na atrakci zvané snowtubing. Všichni žáci mají zdarma
doprava i vstupné.
A co je to snowtubing?

Více fotografií a videa můžete vidět na webové adrese
atrakce: www.snowtubingpec.cz
Doufáme, že se to bude našim nejlepším žákům líbit!
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)

Manžel vyčítá manželce: „Ty mě miluješ, jenom když potřebuješ peníze!“ „To není pravda. Já tě miluji pořád!“
„No právě…“
„Nevidím moc dobře do dálky,” stěžuje si pacient lékaři. „Pojďte ven,” vyzve ho optik. Ukáže nahoru a zeptá se:
„Co je to támhle na obloze?” „Slunce,” odpoví pacient. „No vidíte,” řekne optik. „Kam dál byste ještě chtěl vidět?”
V Somálsku se pořádá mistrovská soutěž v boxu. Bohužel, zápas musel být pro špatnou viditelnost soupeřů
ukončen.
Jde inspektor po blázinci a otevře první dveře. Tam visí na stropě a na lustru asi 10 bláznů. Inspektor se na ně
podívá a řekne: „Listopad.“ A všichni blázni popadají na zem. To samé se opakuje i ve druhém pokoji. Když otevře
poslední třetí dveře zase visí blázni na stropě. Řekne: „Listopad.“ A nic. Najednou se ozve: „My jsme jehličnatý
les!“
Ve dne to štěká a v noci to spí v krabici. Co je to? Tchýnina protéza.

1)

2)

Vtipné texty napište na výherní kupón a můžete vyhrát!
Voják přijde za velitelem, že propil pušku, ten mu řekne, že se nedá nic dělat, že během cvičení musí pobíhat bez
pušky a dělat „tatatata”. A skutečně, voják poctivě předstírá pušku, až narazí na tři vojáky poklidně sedící na
kameni, vykoukne z křoví a udělá „tatatata”. Vojáci se nechápavě otočí a praví: „Co děláš, vždyť my jsme v
tanku...”
Maminka se ptá synka: „Co bys chtěl pod stromeček? Bratříčka, nebo sestřičku?” A syn na to: „Sáňky, jestli tě to
neroztrhne!”
Přijde takhle jednou muž domů a v kuchyni u stolu sedí jeho naprosto zdrcená manželka.
Tak se jí zeptá: „Prosím tě, co se ti stalo?“ A ona mu s pláčem odpoví: „Ale, upadly mi na zem kostky ledu. Tak
jsem je zvedla a opláchla teplou vodou. No a teď je nemůžu najít!“
Co udělají Somálci, když uvidí horizontální žaluzie? Zřídí si tam palandy.
Zastaví embéčko na ulici v New Yorku, chlap vystoupí, a než zamkne, přiskočí zvědavý Američan :„Pěkné, moc
pěkné. To jste dělal sám, nebo Vám někdo pomáhal?“
Muž přijde za doktorem a povídá: „Pane doktore, myslím si, že má žena je už asi dva týdny mrtvá!“ „A jak jste na to
přišel?“ „No, všechno je úplně stejný, ale začalo se mi hromadit v kuchyni špinavý nádobí.“
Jaký je rozdíl mezi klokanem a člověkem? Klokan si může vyskakovat i s prázdnou kapsou!
Babička se ptá vnuka: „Tak co, Pepíčku, jak jde život?“ „No, ujde to, jen s tvou dcerou jsou neustále problémy!“
Co vznikne, když se blondýnka vykoupe? No, přece slepičí vývar
(stránku připravila Aneta Staníková)

V neděli 8.1.2012 ve 14:00 jsme se my, nic netušící žáci sedmé,
osmé a deváté třídy, usadili do autobusu (drkačky) a jeli jsme
směrem na Benecko. Všichni se řehtali jako o život do té doby,
než se s námi autobus zastavil cca 1 km od plánované zastávky
se slovy: ,,Nejede to.“ Nakonec jsme se rozjeli a smálo se dál.
Jenomže smích se nás nedržel dlouho, protože nám učitelé
oznámili, že všechny ty narvané bágly, tašky, běžky, lyže,
snowboardy a kdoví co ještě potáhneme k chatě každý sám.
Podle názvu chata ,,Na Špici“ jsme usoudili, že svoje náklady
potáhneme do nějakého nekonečného kopce, jenže chata „Na
Špici“ stála pod obrovským kopcem, na kterém bylo strašně moc
sněhu a nebyla tu prošláplá žádná cestička, takže p. Václav Král
musel jít první a dupat jako o život. Celý promáchaní, utahaní,
s omrzlinami 50. stupně (:D) jsme se doplazili k chatě (kde se
mimochodem ze začátku netopilo a nesvítilo). Seznámili jsme se
s paní domovnicí (přezdívanou Dýmovnice), dále jsme se
zabydleli na pokojích a nějak jsme přežili do dalšího dne :D.
Druhý den ráno přišla další neúsměvná zpráva - jdeme na běžky
(na kterých mimochodem skoro nikdo neuměl ani krůček :D.)

Když jsme čekali, až půjdeme „běžkovat“ rozrazili se dveře a
v nich se objevil pan učitel Václav Král se svou ladící
šusťákovou soupravičkou a čepicí, kterou měl nasazenou sotva
na špičce hlavy, takže nám připomínal takového toho
vánočního skřítka :D. Běžky nás celkem i bavily, takže to
nebylo tak hrozné, odpoledne se šlo na sjezdovku buďto na
lyžích nebo na snowboardu. Večer jsme si vyslechli přednášku
(pokaždé na jiné téma). Takhle se to opakovalo celý týden. Ve
volném čase jsme se většinou scházeli na pokojích a bylo
veselo. Našli jsme si i vlastní hymnu, která se zalíbila i paním
učitelkám. Za zmínku stojí také diskotéka (nazývaná „lepší
pohřeb“), na které jsme se pomalu ani nepohnuli, protože
bysme dupali :D. Lyžařský výcvik se moc povedl (tedy až na
hrozný kopec, který jsme museli šlapat každý den minimálně
2x).
Děkujeme za stravu, dozor a trpělivost učitelů. Jela bych ještě!
(Aneta Staníková)

V pondělí 19. 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.
Na stránkách www.televize-js.cz si můžete prohlédnout
reportáž.
(Martin Dytrych)
Témata pro jednotlivé ročníky:
1. – 2. ročník:
3. – 4. ročník:
5. ročník:
6. ročník:
7. ročník:
8. ročník:
9. ročník:

„Vím, co dokážu“ (sebepoznání)
„Znám svou třídu, své spolužáky“
„Cítím se jako Evropan“
„Evropa a svět“
„Objevujeme Evropu“
„Volby“
„Demokracie jako protiváha
diktatury“

Rok utekl jako voda a já jsem se opět rozjela do
suchovršické školky za budoucími školáky a jejich
rodiči. Pro děti jsem připravila pracovní listy s
různými úkoly, které jsou pro naše prvňáčky již
hračkou. Děti mě přesvědčily, že ani pro ně to nebylo
nic složitého. A tak vytleskávaly slabiky, poznávaly
začáteční hlásky ve slovech, přiřazovaly puntíky ke
správnému číslu, kreslily geometrické tvary,
pojmenovávaly zvířata a jejich mláďata. A také jsme
si samozřejmě společně zazpívali několik známých
písniček. Za své výkony si děti zasloužily velkou
jedničku a sladkou odměnu. Děkuji tímto rodičům a
hlavně paním učitelkám za svědomitou práci s
předškoláky, za prima spolupráci a příjemně strávené
odpoledne.
(Radka Řeháková)

Jedna žákyně devátého ročníku v závěrečné práci uvedla:
„Nechtěla bych nebo nechci návrat totality, protože v té době
byli lidé chudáci! Neměli svobodu slova, nemohli cestovat a
vůbec, jednalo se s nimi jak s kusem hadru.“
A v tom to spočívá – pochopit ten rozdíl a vážit si toho, že
žijeme v demokracii.

Začátkem ledna 2012 nás v prvních třídách navštívili
předškoláci z mateřské školky z 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
slabikář a sešity pro prvňáčky. Poznávaly barvy, čísla,
geometrické tvary, ale také písmenka, na která vymýšlely
slova. Společně s prvňáky vyplňovaly pracovní list a
vybarvovaly zvířátka. Ta nejdříve poznávaly na
obrázcích. Školáci jim na oplátku předvedli, co všechno
se za půl roku ve škole naučili. Předškoláčci byli moc
šikovní a prozradili nám, že se do školy moc těší.
Milé děti, děkujeme vám za návštěvu u nás ve škole a
doufáme, že se spolu zase brzy uvidíme.
(Eva Prouzová)

CLOTHES - oblečení

SANDALS
sandály

PYJAMAS
pyžamo

GLOVES
rukavice

HAT
čepice

TROUSERS
kalhoty

JACKET
bunda

TROUSERS
kalhoty

T-SHIRT
tričko

BOOTS
boty
(zimní)

COAT
kabát

SCARF
šátek

SHIRT
košile

SHOES
boty

SWIMSUIT
plavky

HIDDEN WORD – ukryté slovo

tajenka: we wear it in winter

FLIP-FLOPS
žabky

DRESS
šaty

SKIRT
sukně

SOCKS
ponožky
vodorovně
2. pyžamo
5. šála
7. bunda
8. zimní boty
svisle
1. žabky
3. košile
4. sandály
6. šaty

tajenka: summer women´s clothes
SOUTĚŽNÍ!!!
HIDDEN SENTENCE – ukrytá věta
- seřaď políčka tak, aby vytvořila souvislou větu (dodrženy jsou mezery
mezi jednotlivými slovy), pomoz si nedoplněnými políčky
- šedě označené pole je začínající slovo

stránku připravila Silvie Žďárská

Ve středu 18. ledna proběhla další ze soutěží pro žáky 2. stupně, tentokrát v poznávání vlajek evropských států.
Celkem 22 soutěžících bylo rozděleno do dvou kategorií (6. – 7. ročník a 8. – 9. ročník). Jejich úkolem bylo správně
určit vlajky 21 zemí, mezi nimi i takových, jako třeba Albánie, Běloruska či Lotyšska.
V jednotlivých kategoriích se nejlépe vedlo Danielu Špinlerovi (7.A) a Danielu Součkovi (9.B). Svými znalostmi
nás ovšem příjemně překvapili i mnozí další.
Všem účastníkům ještě jednou gratulujeme k předvedeným výkonům. Nejlepší z každé kategorie jsme odměnili
diplomem a sladkou odměnou.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)
„Poznáváme vlajky evropských států“
Kategorie: žáci 6. – 7. ročníku
1.
Daniel Špinler (7.A)
18 b.
2.
Šárka Winklerová (6.A) 14 b.
3.
Diana Neureiterová (7.A) 13 b.
4. – 6. Jakub Dytrych (6.A)
11 b.
Daniel Kadaník (7.A)
11 b.
David Suchánek (7.A)
11 b.
7. – 9. Petr Formánek (7.A)
8 b.
Vojtěch Kubec (6.A)
8 b.
Eliška Vodičková (7.A) 8 b.
10. – 13. Lukáš Aman (7.A)
6 b.
6 b.
Lukáš Čudka (6.A)
Lucie Pospíšilová (7.A) 6 b.
Nika Vojnarová (7.A)
6 b.
„Poznáváme vlajky evropských států“
Kategorie: žáci 8. – 9. ročníku
21 b.
1.
Daniel Souček (9.B)
2.
Martin Kubiček (9.A)
20 b.
3.
Vojtěch Levinský (8.A)
19 b.
4. – 5. Tomáš Balcar (8.A)
17 b.
Jakub Fejfar (9.B)
17 b.
6.
Radim Kejzlar (8.A)
14 b.
7.
Jan Soviš (8.A)
13 b.
8.
David Vlček (9.B)
8 b.
9.
David Vlček (8.A)
7 b.

Říká se, že děti jsou čím dál línější a nechtějí se hýbat. Nám ale na šedesát dětí od těch nejmenších až po páťáky
dokázalo, že to zdaleka neplatí o všech. V sobotu 14. ledna si totiž přišli zasoutěžit v netradičních disciplínách do
velké tělocvičny ZŠ Bří Čapků v Úpici. Už pošesté bylo pro děti připravené dopoledne plné soutěží, ve kterých děti
musely prokázat nejen svou rychlost a hbitost, ale i šikovnost a zručnost.

A jaké že byly ty netradiční disciplíny?
Oblíbené prolézání dlouhatánským látkovým
tunelem, prolézání obručemi, skákání v
pytlích, „kutálecí“ overbalový slalom, skákání
s míčem mezi koleny a běh s pingpongovým
míčkem na lžíci. Divácky nejvděčnější bylo
určitě přenášení deseti malých barevných
míčků mezi dvěma obručemi. A komu to
nestačilo, mohl se ještě vyřádit v malé
tělocvičně – zaházet si na koš, zaskákat si na
minitrampolíně či se pohoupat na kruhách.

Řádné povzbuzování rodičů a kamarádů v roli diváků a
sladká odměna pro každého způsobily, že se závodilo
jedna radost. Netradiční sportování se líbilo a dopoledne
všem rychle uteklo. Za rok se na vás budeme těšit zas!
(Veronika Prouzová)

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.
Na lavičkách na děti čekaly barevné pastelky, 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 - vytleskávali různá slova na
slabiky, odpovídali na otázky, počítali
s lentilkami, které si potom mohli
"zbaštit", rozeznávali geometrické
tvary, hledali na tabuli písmenko,
kterým začíná jejich jméno. Ukázali,
že znají barvičky a podle diktátu
vybarvovali veselou omalovánku,
poznávali zvířata a jejich mláďata,
zahráli na doprovodné rytmické
nástroje a také s písničkou protáhli své
tělo.

Nakonec si zapsali za uši svůj první domácí úkol - omalovánku krásně dovybarvit a přinést ji ukázat k zápisu.
Snad nezapomenou.
(Radka Řeháková)

Za prapředka dnešních počítačů je považován monstrózní
ANIAC (vyvíjený původně jako dělostřelecký zaměřovací
počítač). Ten spojoval to nejlepší ze svých předchůdců: plnou
programovatelnost, koncept vycházející z von Neumannovy
architektury, sílu ekvivalentní Turingovu stroji, digitální (tedy
binární) výpočty.
Byl tvořen přibližně 25 tisíci elektronek různých typů, 1 500
relátky a desítkami tisíc dalších součástek a pracoval na tehdy
vysoké rychlosti 100 KHz. S hmotností 27 tun byl od dnešních
notebooků hodně daleko – ostatně spotřeba 150 kW mluví za
vše.
V roce 1951 se objevil první sériově produkovaný počítač,
UNIVAC, kterého bylo vyrobeno (a prodáno) celých 46 kusů.
Stále ale spoléhal na elektronky, a tak nebylo divu, že měl
spotřebu 125 kW.
Na další velký krok v počítačové historii se čekalo až do roku
1971, kdy byl představen mikroprocesor, jádro a mozek všech
budoucích počítačů. Ještě dlouho se ale mikroprocesory
nevyráběly z jediného kusu polovodiče, tak jako je tomu dnes.
Vývoj počítačů nabral po nástupu mikroprocesorů raketové
tempo. Najednou bylo možné velmi levně sestrojit neuvěřitelně
spolehlivé stroje. Doba sálových počítačů a minipočítačů, které
vyžadovaly stálou přítomnost obsluhy a jejichž poruchy
přicházely v pravidelných intervalech, byla pryč. Do
domácností vyspělejší části světa začaly přicházet osmibitové
domácí počítače a budoucnost vypadala velmi růžově, ale
zároveň také velmi nekompatibilně.
V roce 1981 ale do světa malých počítačů vstoupil kolos v
podobě IBM a začal éra PC. IBM mělo s počítači určenými pro
firmy bohaté zkušenosti, od šedesátých let bylo ostatně
bezkonkurenčně největším výrobcem počítačů vůbec.
IBM PC tak začalo úplně novou éru počítačů. Nesmíme ale
zapomenout na druhého velkého hráče, kterým bylo Apple. To
už mělo v té době na trhu úspěšné počítače Apple II a III a v
roce 1983 se na svět dostal počítač Apple Lisa s grafickým
rozhraním.
Zkuste si na soutěžní kupón tipnout, ve kterém roce byl zkonstruován prapředek dnešních počítačů - ANIAC.
Ten z vás, kdo uhádne nebo bude nejblíže, vyhraje cenu!

Jak už to bývá, přišel požadavek na vybudování podobné sítě a zároveň i potřebné finanční prostředky z resortu
obrany, konkrétně od grantové agentury ministerstva obrany USA, s názvem ARPA (Advanced Research Projects
Agency).
Podle této grantové agentury byla experimentální síť, která vznikla v roce 1969 také pojmenována jako
ARPANET. Až do poloviny osmdesátých let se Internet nijak zvlášť nerozvíjel, byl omezen především na vládní
a vojenské organizace.
V roce 1980 přišel ve švýcarském institutu pro jaderný výzkum CERN Tim Berners-Lee s myšlenkou hypertextu,
což mělo usnadnit sdílení a aktualizaci informací mezi výzkumníky. V roce 1989 již měl CERN největší
internetový server v Evropě a Tim Berners-Lee oživil tehdy zapomenutou myšlenku hypertextu. Již v listopadu
roku 1990 předvedl první prototyp WWW serveru jenž pojmenoval jednoduše httpd a 6. srpna 1991 na adrese
http://info.cern.ch/ spustil první webové stránky. První browser (webový prohlížeč) s názvem WorldWideWeb
byl zároveň i prvním WYSIWYG HTML editorem. Posléze byl přejmenován na Nexus.
V roce 1984 bylo k Internetu připojeno pouhých 1000 počítačů. Velký rozvoj nenastával ani v nejbližších
několika letech, nicméně v roce 1992 bylo k Internetu připojeno již více než jeden milion počítačů. Nastává
moderní doba, která ovlivní chování lidstva – nastává doba Internetová.

Pospojuj čísla od 1 do 15, jak jdou za sebou, a domaluj
obrázek. Pak si ho můžeš vybarvit.

Dokážeš projít písmenkem D?

Je to dravá ryba z čeledi tetrovitých. Vyskytuje se pouze v Jižní
Americe, od Venezuely po Argentinu. Žije v mohutných, líně se
valících říčních tocích, jako je například Amazonka. Dorůstá délky
až 33 cm.
Živí se výhradně čerstvým masem. Mladí jedinci se živí hmyzem a
drobnými korýši, dospělí loví ptáky, hlodavce, i další savce. Pro
člověka je nebezpečná, jen pokud je nízký stav vody a málo
přirozené potravy. Potravu nemůže žvýkat, a tak vytrhaná sousta
polyká v celku.
Pokud se stále nemůžete rozhodnout, nabízíme tři možnosti:
a) Parejnok levhartí
b) Piraňa obecná
c) Sumec velký

Přijde hrbatý do krčmy a nemá hrb. Ptají se ho, jak se to stalo. „No šel sem v noci přes hřbitov a potkal sem smrtku.
Ona se mne ptá: Máš hrb? - Mám. - Tak dej. - No a byl sem bez hrbu.“ Slyšel to slepý a říká si, že když hrbatému
sebrala hrb, tak jemu vrátí zrak. Vydal se na hřbitov a potkal smrtku. Ta se ho zeptala: „Máš hrb?“ „Nemám.“ „Tak
tu máš.“
Sedí pes u holiče a stále se oblizuje. Pán, kterého holič zrovna stříhá, se ptá: "Prosím Vás, co tady dělá ten pes?"
"Ale toho si nevšímejte. Čeká jen na odřezky."
Po lese chodí strašně naštvaný medvěd. Všude okolo sníh, mrzne až praští. Medvěd tu kopne do jedličky, tam do
zajíce, vlkovi dá pár facek a přitom si mrmlá: „Proč jsem sakra v září pil to kafe...?!!“
Jedou tři jeptišky s biskupem v jednom vlakovém kupé a luští stejnou křížovku. Jedna z jeptišek se ptá druhé:
„Prosím tě, součást ženského těla na čtyři, začíná P a končí A.“ Ta druhá jí na to odpoví: „No, mohla by to být
pata.“ V tom sebou biskup cukne a zeptá se: „Nemá tu někdo gumu?“

Narodila se v severomoravském Bílovci 8. března 1990. Tenisu se věnuje od čtyř let, a
to nejprve ve Fulneku. V šestnácti letech přestupuje do klubu TK Agrofert Prostějov,
za který hraje dodnes. V roce 2006 vstupuje do velkého světa ženského tenisu.
Během své dosavadní kariéry Petra Kvitová vyhrála 7 turnajů série WTA, v loňském
roce (2011) se jí pak vyplnil sen mnoha generací tenistů a tenistek – získává svůj
první grandslamový titul ve dvouhře, když se stává vítězkou Wimbledonu.
V posledním říjnovém týdnu roku 2011 pak Petra dosahuje druhého vrcholu – jako
třetí česká tenistka se stává vítězkou Turnaje mistryň v tureckém Istanbulu. Díky
tomuto úspěchu se zároveň zařadila na druhé místo ženského tenisového žebříčku.
Pokud znáte její jméno, napište ho na soutěžní kupón.

(stránku připravili Aneta Staníková a Martin Dytrych)

Ve čtvrtek 26. ledna 2012 jsme s 29 žáky vyrazili do Rtyně v Podkrkonoší. V tělocvičně zdejší základní školy se
totiž konal tradiční závod ve šplhu, který je součástí okrskové Grand Prix. Všichni měli obrovskou chuť závodit a
touhu podat co nejlepší výkon. To se také všem našim "šplhavcům" za bouřlivého povzbuzování diváků dařilo. A
jak jsme dopadli? Výborně. Celkem jsme získali 14 diplomů, v hodnocení škol bezkonkurenčně obsadili 1. místo a
opět získali putovní pohár.
Všichni reprezentanti si zaslouží za svůj výkon velkou pochvalu a sladkou odměnu.
(Eva Prouzová)
1.místo obsadili:
Michaela Holanová, Patrik Fabián,
Kristýna Jakubčaninová,
Anita Čapková, Matyáš Nývlt,
Veronika Čiháková, Barbora Müllerová
2. místo obsadili:
Agáta Hebká, Anna Marie Řeháková,
Martin Staník, Kamila Kuldová,
Andrea Čudková, Dominik Endlich
3. místo obsadil:
Matyáš Lacko
Dále naši školu reprezentovali:
Adriana Dufková, Lenka Hrušková,
Simona Knížová, Eliška Messnerová,
Julie Térová, Rozálie Térová,
Vojtěch Banýr, Pavel Benko,
Vojtěch Hejna, Jonáš Hetflejš,
Jakub Kábele, Martin Křížek,
Filip Luštinec, Dominik Scholz,
Jan Vodák

Dne 14. prosince 2011 se děti ze 4. a 5. třídy vypravily za poznáním
další z úpických významných staveb, do domu č. p. 265, v němž dnes
sídlí Policie České republiky. Vila byla postavena v letech 1899 až
1900 pro MUDr. Antonína Čapka. Rodina Čapkova zde bydlela až do
roku 1907, kdy ji zakoupil R. Morawetz. Páni policisté nejprve naše
žáčky provedli přízemím, kde jim ukázali tématické nástěnky s
fotografiemi o historii budovy a kanceláře s částí původního mobiliáře.
Všichni svorně litovali, že se do dnešních dní nedochovala proslulá
zahrada MUDr. Čapka, jež v 50. letech ustoupila nově budovanému
autobusovému nádraží.
Druhá část exkurze byla věnována seznámení s policejní prací – děti si
prohlédly celu, zasedací místnost, posilovnu a zbrojní sklad,
vyzkoušely si různé policejní čepice, pouta a neprůstřelnou vestu,
potěžkaly pistoli, obušky, samopal i náboje, zamávaly terčíkem a
přihlížely snímání otisků prstů i bot. Eliška a Jakub si je odnesli domů
jako cenné suvenýry. Někteří žáčci šeptem přiznávali, že na ně v
policejní budově a v přítomnosti uniformovaných policistů doléhají
lehce nepříjemné pocity a že by sem nikdy nechtěli zavítat za jiným než
poznávacím účelem.
Děkujeme pracovníkům Policie ČR za čas, ochotu a zodpovězení všech
zvídavých otázek.
(Renata Kafková)

Ve středu, 25. ledna 2012, pokračovala celoroční soutěž o pohár Grand Prix. Tentokrát se školy úpického okrsku
utkaly ve šplhu na tyči (4,5m) v tělocvičně ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší.
Startovalo se v pěti kategoriích dle ročníku narození (od r.1996 do r.2000), vždy nejprve chlapci, poté dívky. Do
soutěže se započítávaly časy dvou nejlepších v každé kategorii (celkem startovali tři závodníci).
Naši reprezentanti i reprezentantky podali vynikající výkon, ale bohužel jsme nakonec doplatili na nedostatečný
počet dívek v kategorii ročníku narození 2000 a v celkovém hodnocení obsadili druhé místo. I to nám však stačí na
posun do čela průběžného pořadí Grand Prix!
Děkuji všem zúčastněným žákům i žákyním za předvedené výkony a těším se na další, doufejme, že podobně
úspěšné, soutěže.
(Šárka Paulusová)
Individuální úspěchy v jednotlivých kategoriích
1. místo
Dufka Radek (r. 1998)
Fejfar Jakub (r.1997)
Paťha Tomáš (r.1996)
Gottsteinová Sára (r. 1996)
2. místo
Suchánek Jaroslav (r.1999)
Špinler Daniel (r.1998)
3.místo
Rychlík Petr (r.2000)
Lautsch Jakub (r.1997)

9
6
4
3
2
1

-

NEJLEPŠÍ STŘELCI:
Jakub Fejfar, Petr Vlček
Martin Lacko, Pavel Růžička
Vojtěch Kubec, Filip Kunc
Zdeněk Ledvina
Petr Rychlík
Daniel Souček

S ukončením 1. pololetí byla také ukončena „Liga halové
kopané“.
1. místo si v ní se ziskem 21 bodů a skórem 33 : 3
vybojovalo mužstvo FC JUNIOŘI
(Jakub Kábele, Petr Kábele, Martin Lacko, Pavel Růžička,
David Vlček, Petr Vlček).
2. místo patří se ziskem 9 bodů a skórem 21 : 29 mužstvu
SLAVOJ HOUSLICE
(Jakub Fejfar, Viktor Kejzlar, Tomáš Kubeček, Filip Kunc,
Zdeněk Ledvina, Tomáš Paťha, Dominik Rychlík, Daniel
Souček)
3. místo si se ziskem 3 bodů a skórem 8 : 30 zasloužilo
mužstvo FC BARCELONA
(Richard Billi, Jakub Dytrych, Marián Ferenc, Tadeáš Haase,
Vojtěch Kubec, Petr Rychlík)
(Václav Král)

První středu v novém roce, 4. leden 2012, si žáčci
předmětu Naše město vyhradili pro návštěvu Husova
sboru, kterým je provedla paní Samková. Ochotná paní
průvodkyně dětem nejprve ukázala základní kámen
z roku 1924, poté je zavedla do chrámu, kde jim stručně
představila historii této církevní stavby a pověděla o
Mistru
Janu
Husovi.
Kostel
slouží
Církvi
československé husitské od roku 1925. Děti si prohlédly
krásný Betlém a vánoční stromeček, obraz Krista jako
pastýře, oltář, lavice i varhany. Všechny překvapilo
kolumbárium, které sem bylo po vzniku kostela
umístěno proto, že věřící z církve československé
neměli dobré vztahy s místními katolíky, kterým patřil i
hřbitov. Děti se zajímaly i o velký kovový kříž, na
kterém pozůstalí zapalují svíčky za své zemřelé. Paní
Samková zavedla naše žáčky i na kůr, odkud je na kostel
krásný pohled z ptačí perspektivy, a nechala je
nahlédnout do útrob varhan procházejících rekonstrukcí.
Poslední část prohlídky byla věnována suterénu –
v kanceláři si děti prohlédly kroniku farnosti s podpisy
vzácných návštěvníků Tomáše Garrigue Masaryka a
jeho syna Jana, navštívily sál, ve kterém se v zimním
období konají bohoslužby, a obdivovaly nově
zrekonstruované prostory obložené pískovcem.
Děkujeme paní Samkové za čas a ochotu a doufáme, že
děti využijí pozvání na koncerty, přednášky či přátelská
posezení.
(Renata Kafková)

Poslední předvánoční hodinu 16. prosince 2011 věnovali žáci a žákyně semináře z dějepisu návštěvě muzea.
Výstava se svatební tématikou „Oznamuje se láskám našim“ zůstala tentokráte upozaděna a děti ji rychle
„proběhly“ až v úplném závěru, neboť hlavním důvodem návštěvy byla prohlídka kronik a listin z muzejních
sbírek, jež ze semináře zatím znaly hlavně teoreticky.
Paní ředitelka Strachotová naše žáky usadila do minulostí dýchající a příjemně vytopené národopisné expozice,
kde jim půjčila k nahlédnutí městské kroniky starší i aktuální provenience a oni pak porovnávali styl jejich
vedení. Paní ředitelka rovněž zmínila významné úpické kronikáře i způsob zaznamenávání důležitých událostí a
přečetla nám několik typů zpráv. Mezi listinami nejvíce zaujaly dokumenty místních úřadů a veršovaný školní
řád.
Děkujeme paní ředitelce za pečlivou přípravu, čas i důvěru při zapůjčování dokumentů. Nashledanou v příštím
roce!
(Renata Kafková)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 18. 1. 2012)
254,79 kg/žáka
Jan Jansa
85,66 kg/žáka
Kryštof Vojtěch
68,43 kg/žáka
Johanka Cachová
51,57 kg/žáka
Petr Vrána
45,41 kg/žáka
Matyáš Nývlt
43,10 kg/žáka
Renata Galuščáková
20,89 kg/žáka
Lukáš Čudka
11,46 kg/žáka
Jiří Zákravský
11,30 kg/žáka
Jan Hruška
11,25 kg/žáka
Otakar Bárta
4,26 kg/žáka
Karolína Kopecká

3 450,0 kg
712,0 kg
430,0 kg
760,0 kg
470,0 kg
448,0 kg
225,0 kg
298,0 kg
88,0 kg
270,0 kg
41,0 kg

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 12 967,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 47,67 kg. Pro porovnání
v loňském roce jsme měli sesbíráno 26 596,0 kg s průměrem 96,01 kg na žáka. Dohromady jsme k 18.1. také
sesbírali 9 633 vybitých baterií (k 18.1.2011 to bylo 12.615).
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Jan Jansa (4.A)
3 450,0 kg
Petr Vrána (1.A)
760,0 kg
Kryštof Vojtěch (3.A)
712,0 kg
Milan Ševc (3.A)
520,0 kg
Bára Procházková (4.A)
500,0 kg
Matyáš Nývlt (4.B)
470,0 kg
Eliška Mesnerová (3.A)
468,0 kg
448,0 kg
Renata Galuščáková (5.A)
Johanka Cachová (2.A)
430,0 kg
Jan Krejcar (4.A)
350,0 kg
Jiří Zákravský (8.A)
298,0 kg
Ondřej Toman (4.B)
290,0 kg
Otakar Bárta (7.A)
270,0 kg
225,0 kg
Andrea Čudková (5.A)
Lukáš Čudka (6.A)
225,0 kg
Roman Sabev (5.A)
219,0 kg
Jakub Dytrych (6.A)
216,0 kg
Tomáš Kuťák (2.A)
208,0 kg
Pavel Benko (4.A)
197,0 kg

Sběr vybitých baterií:
Leona Kubasová (2.A)
Kryštof Vojtěch (3.A)
Petr Vrána (1.A)
Jiří Šťovíček (5.A)
Tereza Zárubová (1.B)
Milan Ševc (3.A)
Karolína Matysková (3.A)
Lenka Hrušková (4.A)
Renata Galuščáková (5.A)
Daniel Benko (2.A)
Johanka Cachová (2.A)
Jakub Mádr (1.A)

3 185 ks
2 000 ks
956 ks
800 ks
750 ks
591 ks
370 ks
165 ks
157 ks
114 ks
85 ks
74 ks

V tomto měsíci nedošlo
k žádným změnách na
předních pozicích

(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
Daniela Maršíková (2.A)
Jan Jansa (4.A)
Leona Kubasová (2.A)
Anna Marie Řeháková (4.A)
Evelína Polová (2.A)
Petr Vrána (1.A)
Daniel Marek (5.A)
Lukáš Čudka (6.A)
Johanka Cachová (2.A)
Tadeáš Haase (6.A)
Matyáš Nývlt (4.B)
Zdeněk Pastorčák (1.B)
Vojtěch Hejna (1.B)
Otakar Bárta (7.A)

4 710 ks
2 403 ks
1 443 ks
1 245 ks
1 205 ks
970 ks
900 ks
821 ks
426 ks
350 ks
336 ks
280 ks
264 ks
250 ks

Sběr plastových kelímků
Jiří Zákravský (8.A)
Johanka Cachová (2.A)
Renata Galuščáková (5.A)
Tomáš Marek (1.A)
Kamila Grundová (9.B)
Petr Vrána (1.A)
Miroslav Gabčan (2.A)
Leona Kubasová (2.A)
Jiří Pecháček (3.A)
Tomáš Koukol (9.B)
Michaela Řeháková (9.A)
Evelína Polová (2.A)
Anna Koukolová (3.A)
Milan Pastorčák (4.B)

3 565 ks
3 100 ks
2 791 ks
2 650 ks
1 710 ks
1 628 ks
1 454 ks
1 290 ks
1 070 ks
890 ks
840 ks
791 ks
750 ks
580 ks

Dohromady jsme k 18.1. sesbírali 16.782 plastových lahví (k 18.1.2011 to bylo 18.221) a 29.621 plastových
kelímků (k 18.1.2011 to bylo 26.527).
Sběr plastových víček
Petr Rychlík (6.A)
Karolína Matysková (3.A)
Lucie Pospíšilová (7.A)
Jan Frydrych (3.A)
Jakub Dytrych (6.A)
Johanka Cachová (2.A)
Karolína Součková (4.A)
Pavel Benko (4.A)
Renata Galuščáková (5.A)
Ondřej Toman (4.B)
Jaromír Jansa (2.A)
Jiří Šťovíček (5.A)
Martin Křížek (3.A)
Dominik Grund (1.B)
Leona Kubasová (2.A)
Vanesa Neureiterová (1.A)
Vivien Winterová (1.B)
Milan Ševc (3.A)
Jan Jansa (4.A)
Kateřina Šprincová (5.A)
Jiří Zákravský (8.A)
Anna Skřivánková (4.A)
Rozálie Térová (1.A)
Dominik Endlich (4.A)
Lenka Hrušková (4.A)
Filip Luštinec (4.A)
Nikola Wiklerová (2.A)
Jakub Mádr (1.A)
Bára Procházková (4.A)
Eliška Mesnerová (3.A)
Petr Vrána (1.A)

20 100 ks
20 000 ks
16 700 ks
14 600 ks
14 500 ks
13 250 ks
10 830 ks
9 700 ks
7 716 ks
7 500 ks
6 890 ks
6 416 ks
5 740 ks
5 373 ks
5 206 ks
5 200 ks
4 750 ks
4 230 ks
4 100 ks
3 329 ks
3 223 ks
3 129 ks
2 457 ks
2 400 ks
2 396 ks
2 050 ks
2 042 ks
2 000 ks
1 950 ks
1 880 ks
1 877 ks

Sběr kovových víček
Karolína Matysková (3.A)
Ondřej Toman (4.B)
Pavel Benko (4.A)
Tomáš Kuťák (2.A)
Eliška Mesnerová (3.A)
Kateřina Šprincová (5.A)
Jakub Dytrych (6.A)
Petr Vrána (1.A)
Leona Kubasová (2.A)
Renata Galuščáková (5.A)
Jiří Zákravský (8.A)
Adéla Roženská (1.B)
Jan Roženský (5.A)
Vojtěch Banýr (1.B)
Lenka Hrušková (4.A)
Lukáš Kejzlar (4.A)
Evelína Polová (2.A)
Dominik Grund (1.B)
Aneta Staníková (8.A)
Karolína Součková (4.A)
Petr Hruška (1.B)
Milan Ševc (3.A)
Martin Staník (3.A)
Sebastian Ludvigh (1.A)
Miroslav Gabčan (2.A)
Matyáš Nývlt (4.B)
Jan Krejcar (4.A)
Jiří Šťovíček (5.A)
Agáta Hebká (1.B)
Tomáš Koukol (9.B)

57 500 ks
19 000 ks
15 900 ks
15 287 ks
8 460 ks
7 500 ks
5 800 ks
5 221 ks
4 898 ks
4 063 ks
3 607 ks
3 550 ks
3 550 ks
3 470 ks
3 132 ks
3 000 ks
2 959 ks
2 929 ks
2 650 ks
2 630 ks
2 500 ks
2 442 ks
2 300 ks
2 100 ks
1 960 ks
1 823 ks
1 794 ks
1 429 ks
850 ks
680 ks

Dohromady jsme k 18.1. sesbírali 232.191 plastových víček (k 18.1.2011 to bylo 255.706) a 196.602
kovových víček (k 18.1.2011 to bylo 392.485).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

Tabulka základní části:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SLAVOJ ÚPICE
ČCHS VÝST. KANCŮ
OLD STARS
FC ŇOUMOV
FC JUNIOŘI
DISASTER

Z
5
5
5
5
5
5

V
5
4
3
2
1
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

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

skóre
B
29 : 11 15
36 : 11 12
42 : 28 9
17 : 28 6
20 : 30 3
11 : 47 0

Kanadské bodování základní části:
Z B
Br + A
1.
Martin Zakouřil
5
41
31 + 10
2.
Daniel Souček
5
30
23 + 7
3.
Martin Dytrych
5
30
11 + 19
4.
Jakub Fejfar
5
17
10 + 7
5.
Martin Kubiček
5
15
9+6
6. – 7.
Pavel Růžička
5
14
9+5
Petr Rychlík
5
14
9+5
8.
Vojtěch Kubec
5
14
8+6
9.
Viktor Kejzlar
5
13
11 + 2
10.
Ladislav Záliš
5
12
7+5
11.
Petr Vlček
5
7
4+3
12.
Zdeněk Ledvina 5
6
2+4
13.
Vojtěch Levinský 5
5
5+0
14. – 15. Petr Formánek
5
5
2+3
Petr Kábele
5
5
2+3
16.
Tomáš Balcar
5
4
4+0
17. – 18. David Beier
5
3
1+2
3
1+2
Tomáš Kubeček 5
19. – 20. Lukáš Aman
5
2
2+0
Dominik Rychlík 5
2
2+0
21. – 22. Radim Kejzlar
5
2
1+1
Daniel Špinler
5
2
1+1
23.
Jakub Dytrych
5
2
0+2
24. – 26. Tadeáš Haase
5
1
0+1
Filip Kunc
5
1
0+1
Jiří Zákravský
5
1
0+1

12
5
4
2
1
0

Počet nastřelených tyčí:
– ČCHS VÝSTAV. KANCŮ
– OLD STARS
– SLAVOJ ÚPICE
– FC ŇOUMOV
– FC JUNIOŘI
– DISASTER

Průměrný počet střel na 1 zápas:
24,20 – OLD STARS
18,80 – SLAVOJ ÚPICE
18,40 – ČCHS VÝST. KANCŮ
10,60 – FC ŇOUMOV
10,00 – FC JUNIOŘI
8,20 – DISASTER

STATISTIKY BRANKÁŘŮ:
Čisté konto po dobu
20 min – Filip Kunc
17 min – Jiří Zákravský
Úspěšnost zásahů:
6 min – Tadeáš Haase
78,95 % - Jiří Zákravský
6 min – David Nývlt
77,55 % - Filip Kunc
6 min – David Suchánek
68,18 % - David Nývlt
Prům. počet zásahů na zápas:
63,64 % - Tadeáš Haase
17,50 – Pavel Šrejber
60,34 % - Pavel Šrejber
11,25 – David Suchánek
59,09 % - David Suchánek
9,80 – Tadeáš Haase
(brankáři se dvěma a více zápasy) 9,75 – David Suchánek

VÍŠ, KDY BYL BRATRY LUMIÉROVÝMI PROMÍTÁN PRVNÍ FILM? V roce 1895.
POZNÁŠ, O KTERÉ ZVÍŘE SE JEDNÁ? a) Anakonda velká.
VÍŠ, JAK SE TENTO SPORTOVEC JMENUJE? Jaromír Jágr.
ŘEŠENÍ SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYKU: FOOD – CHEESE; ANIMAL - CHEETAH
(Martin Dytrych, Silvie Žďárská)

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

Pondělí, 6. února:
Úterý, 7. února:
Středa, 8. února:
Čtvrtek, 9. února:
Pátek, 10. února:

Pondělí, 13. února:
Úterý, 14. února:
Středa, 15. února:
Čtvrtek, 16. února:
Pátek, 17. února:

Pondělí, 20. února:
Úterý, 21. února:
Středa, 22. února:
Čtvrtek, 23. února:
Pátek, 24. února:

Pondělí, 27. února:
Úterý, 28. února:
Středa, 29. února:

1
2
1
2
1
2

-

Srbské rizoto
Hovězí vařené, rajská omáčka, těstoviny
Vepřová kýta na másle, brambor
Sicilské špagety
POLOLETNÍ PRÁZDNINY

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Segedínský závitek, bramborový knedlík
Buchtičky s vanilkovým krémem
Štěpánská sekaná, brambor
Velehradská směs, rýžové nudle
Maminčino kuře s těstovinami
Višňový koláč s drobenkou, kakao
Smažená ryba v těstíčku, bramborová kaše
Hermelínové rizoto
Hovězí na houbách, rýže
Špekové knedlíky, zelí

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Soukenický řízek, brambor
Těstoviny s pikantní omáčkou a masem
Vepřové maso z hájovny, knedlík
Zdobené lívanečky
Vařené vejce, čočka
Hovězí na celeru, rýže
Uzená krkovička, chlupatý knedlík, zelí
Boloňské špagety
Kuřecí maso na čínský způsob, rýže
Americké bramborové placičky (kečup, sýr)

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Zapékané těstoviny
Hovězí guláš, těstoviny
Brokolicové řízečky v sezamovém obalu, bramborová kaše
Kovbojská pánev, opékaný brambor
Vepřové žebírko na kmíně, rýže
Vanilkové knedlíky se zakysanou smetanou a jahodami
Masové krokety, bramborový knedlík, špenát
Pizza
Rybí závitek, brambor
Houbové halušky

1
2
1
2
1
2

-

Klopsy ve svíčkové omáčce, knedlík
Sýrové smaženky, bramborová kaše
Český řízek, brambor, červené zelí
Švestkové knedlíky s posypkou
Opékaný párek, hrachová kaše
Těstovinový salát s tuňákem

Dobrou chuť!

Vybírání stravného na únor: pondělí 30. 1., úterý 31. 1. (7.30 – 11.30)
Cena obědů:

pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 20 obědů x 23 Kč = 460 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 20 obědů x 25 Kč = 500 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 20 obědů x 26 Kč = 520 Kč
pro veřejnost …………………….......... 20 obědů x 50 Kč = 1 000 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 dávejte do 23.2. p. Dytrychovi nebo je zasílejte na: trhlej.svet@seznam.cz.
Redakční rada: Martin Dytrych, Aneta Staníková
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.

BUDOUCÍ PRVŇÁČCI, TĚŠÍME SE NA VÁS
02. 02. - Zápis do 1. ročníku (budova 1. stupně, 13.00 – 17.00) ... více na 2. str.
ZÁJEZD PRO NEJLEPŠÍ ŽÁKY ŠKOLY ZA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012
09. 02. - Zájezd pro nejlepší žáky naší školy (snowtubing Pec pod Sněžkou) ... více uvnitř časopisu
VYRAZÍME ZA KULTUROU
10. 02. - Film „Lidice“ (DAJ, žáci 8. – 9. ročníku, začátek v 8.00, vstupné: 30 Kč)
23. 02. - Jaroslav Uhlíř: „Hodina zpívání ve zvěřinci“ (DAJ, žáci 1. – 5. ročníku, od 9.00, vstupné: 50 Kč)
VÍKENDOVKA NA OBZORU
11. 02. - 12. 02. - „Zblázníme se smíchy“ ... víkendovka pro žáky 6. – 8. ročníku ... více na 2. str.
OSLAVTE S NÁMI SV. VALENTÝNA
14. 02. - Pošlete své oblíbenkyni – svému oblíbenci „Valentýnku“ ... více na 2. str.
PŘIJĎTE SI POMĚŘIT SVÉ SCHOPNOSTI PŘI ŘEŠENÍ SUDOKU
23. 02. - 6. 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
????? - Karneval školní družiny (jeden z únorových pátků) ... více na 2. str.
SPORTOVNÍ AKCE
07. 02. - Okrskové kolo v zimním víceboji
(pořadatel: ZŠ Bratří Čapků, od 9.00, žáci 1. – 5. ročníku, tělocvična ZŠ Bratří Čapků)
OSTATNÍ AKCE
06. 02. - Ukončení školního kola Chemické olympiády
07. 02. - Školní kolo Zeměpisné olympiády pro žáky 6. ročníku (učebna 5.A, od 13.45)
08. 02. - Školní kolo Zeměpisné olympiády pro žáky 8. – 9. ročníku (učebna 5.A, od 13.45)
14. 02. - Školní kolo Zeměpisné olympiády pro žáky 7. ročníku (učebna 6.A, chlapci od 11.50, dívky od 13.45)
17. 02. - Termín pro odevzdání přihlášek na SŠ a SOU třídním učitelům
17. 02. - Termín pro odevzdání soutěžních kuponů ze školního časopisu
23. 02. - Třídní učitelé odevzdají vyplněné přihlášky výchovné poradkyni
28. 02. - Vychází únorové číslo školního časopisu
bez termínu: návštěva soudního jednání (žáci 9.B)
POLOLETNÍ PRÁZDNINY: 03. 02. 2012
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga chlapců – 07. 02., 14. 02., 21. 02.
Turnaj v šipkách „301 single out“ – 10. 02., 17. 02., 24. 02.
Turnaj ve stolním fotbálku – hracími dny jsou úterý, středa, čtvrtek (přesné termíny jsou na nástěnce)
Turnaj ve stolním hokeji – hracími dny jsou středa, čtvrtek, pátek (přesné termíny jsou na nástěnce)
Turnaj v halové kopané – 01. 02., 08. 02., 15. 02., 22. 02., 29. 02.
(stránku připravil Martin Dytrych)

