Měli jsme „Ekologickou
víkendovku“!

Legraci jsme si užili
při „Dni naruby“.

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

Vyhráli jsme
okrskové kolo ve
florbalu a
postupujeme!

Byli jsme opět
bruslit!

V listopadu proběhla
spousta projektů.
My, šesťáci, jsme
podnikli výlet do
pravěku.

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

Žáci 6. – 9. ročníku,
přijďte si vyzkoušet, jak jste šikovní!
Tentokrát je pro vás připravena soutěž zručnosti:
„ROVNÁNÍ SIREK DO KRABIČKY“.
Sirky budou vysypány na stůl a vašim úkolem bude,
je co nejrychleji narovnat zpět do krabičky tak, aby
šla zavřít.
Každý účastník bude mít dva pokusy, přičemž se mu
započítá čas rychlejšího z těchto pokusů.
Čekáme na vás ve středu 2. 12. od 13.30 v 8.A!
Přijďte pokořit rekord školy, který časem
14,5 s vytvořila Andrea Pátrová z 5.A!
Milí žáci,
v pátek 4. prosince vás
přijde navštívit Mikuláš
s anděly a hodnými čerty.
Očekávejte je druhou či třetí
hodinu.
Pokud
chcete,
připravte si pro ně nějakou
písničku nebo básničku.
Odměněni budete drobnými
sladkostmi.
(za žáky 9.A Kateřina Staníková)
Na pondělí 7. 12. je pro žáky 1. stupně připravena
další soutěž.
Tentokrát v hodu pingpongovým míčkem.
Každý účastník bude mít dva pokusy,
přičemž se mu započítá delší pokus.
Žáky 1. a 3. ročníku očekáváme
v malé tělocvičně od 11.45,
druháky, čtvťáky a páťáky pak od 12.45.
Ve čtvrtek 17. prosince podnikneme v rámci
projektu „Já, ty, my, oni“ již čtvrtou cestu za
sebepoznáním a poznáním druhých.
Pro jednotlivé ročníky jsou připravena
následující témata:
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“

Základní škola Bratří Čapků
pořádá pro všechny šikovné děti a jejich rodiče dílnu

Vánoční tvořeníčko.
Sejdeme se ve středu 9. prosince 2009 v 16 hod.
před vchodem do naší školy.
Předškoláci a školáci, vezměte rodiče, babičky a dědy
a přijďte si vyrobit vánoční svícínky, přáníčka a
dekorace, zkuste si ozdobit perníček. Kdo má
možnost, přinese si pastelky, lepidlo a nůžky,
případně třívrstvý ubrousek s vánočním motivem.
Pozor!
Na pondělí a úterý 21. a 22. prosince je vyhlášeno
ŘEDITELSKÉ VOLNO!
Žákům tak začínají Vánoční prázdniny v sobotu
19. prosince!

Ve čtvrtek 12. listopadu 2009 pořádal žákovský parlament tzv. Den naruby. O co vlastně šlo? Chlapci měli přijít
do školy ustrojeni jako dívky a dívky jako chlapci. Do této akce se zapojili i učitelé z obou stupňů základní školy a
paní kuchařky.
Spolu s panem ředitelem a paní učitelkou Paulusovou
jsme během první hodiny obcházeli všechny třídy a
„kontrolovali“, zda jsou žáci převlečeni. Velká pochvala
patří především třídě 3.A, kde se do akce zapojili
všichni žáčci včetně paní učitelky Pavláskové.
Zahanbeny však nezůstaly ani ostatní třídy, a tak jsme
mohli spatřit chlapce na podpatkách nebo dívky
s knírkem a kloboukem.
Na II. stupni se akce setkala s menším ohlasem, ale i
těch několik zástupců z každé třídy sklidilo velký ohlas
a obdiv u poroty. Tento den se nám opravdu vydařil! Už
se těšte – parlament chystá i další akce!
(za žákovský parlament Nikola Valentová)

To jsme kočky, co?

Nám všem to taky moc slušelo.

Škoda, že ty fotky nejsou barevné!

Ostrov snů. To byl název projektového dne pro sedmé třídy,
který proběhl 11. listopadu v rámci projektového týdne. A co si
žáci pod tímto pojmem nejčastěji představují? Jak ukázaly jejich
výtvarné práce, tak to je krásná písečná pláž u čistého a modrého
moře, kde nemohou chybět palmy. A existují vůbec taková místa
na naší Zemi? Na mnoha fotografiích si mohli prohlédnout, že
rozhodně ano. Maledivy, Tahiti nebo Seychely jejich představy o
ostrovech snů totiž určitě splňují. Přestože žáci poznali možnosti
luxusní dovolené, shodli se nakonec na jednom – „VŠUDE
DOBŘE, DOMA NEJLÍP!“
(Martin Zakouřil)

Úterý 10. listopadu 2009 patřilo v 6.A projektu „Cesta do pravěku“,
který jsme pro žáky šestého ročníku zorganizovali již počtvrté.
Všech šest vyučovacích hodin proběhlo ve znamení nejstarších dějin
lidstva a žáci se mohli seznámit s mnoha zajímavostmi a
dovednostmi, které se do klasických hodin nevejdou, a zároveň lépe
zařadit a utřídit své vědomosti o pravěku. Poslední dvě hodiny se
žáci věnovali vlastní tvorbě. Podle zájmu se rozdělili do skupinek a
vytvářeli „pravěké“ předměty, domy a umělecká díla. Stavby nám
vznikly hned dvě: neolitický velký dům se zahradou a venkovním
obřadním ohništěm a germánská polozemnice. Chlapci se věnovali
výrobě zbraní a nástrojů ze dřeva a kamenů a práci s hlínou, ze které
vytvářeli různě zdobené nádoby, šperky, formy na odlévání kovů,
hroty šípů a kopí (hlína nám tak nahradila kov), jeden odvážlivec
dokonce vymodeloval Úpickou venuši. Skupinka děvčat zase
nakreslila cyklus obrázků ilustrující různé způsoby využití ohně,
vznikly i zajímavé práce „Obrysy dlaní“ napodobující jeskynní
malby. Soudě podle rozzářených obličejů, horečné práce a pěkného
chování se i letos projekt „Cesta do Pravěku“ velmi líbil a děti
zaujal.

Součástí projektu byl programu „Lovci mamutů aneb Co pan Štorch ještě
nevěděl“, se kterým k nám přijel pan Daniel Richter z dohalické společnosti
Dějeprava. Svoji poutavou přednášku doplňoval obrazovými ukázkami a
především replikami nejrůznějších předmětů z doby lovců mamutů. Druhá část
programu žáky uchvátila ještě více. Všechny předměty a předvedené aktivity
si totiž mohli sami vyzkoušet a chvílemi ani nevěděli, co dříve. Postupně si
tedy oblékali kožešiny, pravěké spodní prádlo, jelenicové nohavice a halenu,
na hlavy nasazovali kožený klobouk a kožešinovou čepici, na nohy obouvali
mokasíny a kožené boty, zdobili se náhrdelníkem ze zubů divoké zvěře,
zkoumali koženou brašnu, za pomoci křemínků a ohňové vrtačky zkoušeli
rozdělávat oheň, kostěným šídlem děrovali a kostěnou jehlou sešívali
kožešiny, potěžkávali dřevěné kyje i kamennou sekeru, testovali luk se šípy a
oštěp, obdivovali ostří pazourkového nože, dřevěnou misku i pohárek
z březové kůry a pryskyřice, hráli na dřevěnou píšťalku, roh a bubínek, který
nejen že vyluzoval krásný sytý zvuk, ale také šířil nelibý zápach nevyčiněné
kůže. Děti se během programu dozvěděly mnoho zajímavého, pochopily účel a
fungování pravěkých předmětů a hlavně zjistili, že naši předkové nebyli žádní
špinaví, zarostlí a otrhaní primitivové, nýbrž lidé vynalézaví, zruční, chytří,
pracovití a houževnatí, kteří dokázali produkovat úžasné výrobky a vymyslet
spoustu „vychytávek“ i zábav.
(stránku připravila Renata Kafková)

CHRISTMAS TIME (!!! SOUTĚŽNÍ !!!)
- vyškrtej v osmisměrce následující anglická slovíčka.
F
Zbylá písmenka vytvoří tajenku:
P
carol - koleda
cookies - cukroví
O
candle - svíčka
sing – zpívat
T
Christmas – vánoce
carp - kapr
A
wrapping paper – balicí papír
card – přání
T
decorate - zdobit
angel - anděl
O
decorations – ozdoby
ribbon - mašle
mistletoe – jmelí
pine - borovice
S
present – dárek
fir - jedle
A
star – hvězda
spruce - smrk
L
Father Christmas – Ježíšek
sparkle - prskavka
A
Christmas tree – vánoční stromeček
D
potato salad – bramborový salát
TAJENKA: the _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _
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!!!!!!!!!!!!!!!! TATO SLOVÍČKA JSOU POUŽITA I V NÁSLEDUJÍCÍCH LUŠTĚNKÁCH !!!!!!!!!!!!!!!
CHRISTMAS PUZZLE
(!!! SOUTĚŽNÍ !!!)

MERRY CHRISTMAS
F M A T P P C T S H
E E I I N O R A T S
D L N S O E M A P R
A E D K T T S A C O
L C I N S L R E T C
A E A I A K E A R H
S R R R L C T T I P
S H I E D O T M O A
C F S S P R U C E E
L O R A C A N G E L
Najdi anglická slovíčka: anděl, svíčka, přání, koleda,
kapr, vánoce, cukroví, jedle, borovice, smrk, jmelí,
bramborový, dárek, salát, prskavka, hvězda
TAJENKA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(!!! SOUTĚŽNÍ !!!)

F
Sestav písmenka tak, jak jdou po sobě.
Písmenka z kroužků tvoří tajenku
(samozřejmě jsou také přeházená!)

WE LOVE CHRISTMAS
CRYPTOGRAM

(stránku připravila Silvie Žďárská)

Koncem října byla na naší škole ukončena soutěž „Voda. Čtyři živly v architektuře a
umění.“, kterou pro žáky základních škol vypsal Národní památkový ústav Praha –
Územní pracoviště Josefov. Záměrem akce bylo seznámení s méně známými
památkami. Organizátoři soutěže se proto nezaměřili na notoricky známé hrady,
zámky a muzea královéhradeckého kraje, nýbrž na zdejší technické památky (mlýn,
pivovar, přádelny, elektrárny, přehrada), méně známé památky architektonické a
sochařské, na kašny, lázně a vyobrazení světců. Zajímavě koncipované bylo i
samotné zadání soutěže. Žáci například vyhledávali různé informace o památkách a
osobnostech s nimi spjatých v knihách a na internetu, přičemž zdaleka nešlo jen o
pouhé zadávání hesel do oblíbené wikipedie – schválně, zkuste zjistit, jaký je rozdíl
mezi kožešníkem, jirchářem a zámyšníkem. Velmi dobře si také poradili s úlohami,
ve kterých museli prokázat znalost památek ve svém okolí, konkrétně napsat adresy,
na kterých se nachází vyobrazení sv. Floriána nebo socha sv. Jana Nepomuckého.
(Renata Kafková)
VÝBORNÉ PRÁCE
Havelková Lucie (IX.A)
Hilschová Lucie (IX.A)
Jirout Lukáš (IX.A)
Kultová Klára (VIII.A)
Ševcová Michaela (VIII.A)
Vlček Lukáš (IX.A)
Zvara Ondřej (IX.A)

VELMI PĚKNÉ PRÁCE
Drahorádová Kateřina (VIII.A)
Čapek Petr (VIII.A)
Čvančarová Soňa (IX.A)
Hofmanová Veronika (VIII.A)
Drejsl Michal (VIII.A)
Rybeková Eva (IX.A)
Machová Jana (IX.A)
Strachota Radek (IX.A)
Mjartan Lukáš (VIII.A)
Špindlerová Zuzana (IX.A)
Mjartanová Dominika (IX.A) Weissová Marcela (IX.A)
Paťha Martin (IX.A)

Na sobotu 7. listopadu přijal náš sboreček
pozvání ředitelky zdejší Hvězdárny RNDr. Evy
Markové, CSc. k vystoupení na oslavách 50.
výročí Hvězdárny v Úpici. I přes dlouhé čekání
na začátku akce, kdy své gratulace předneslo
několik vzácných hostů, jsme se dočkali a svým
zpěvem zpestřili slavnostní program. Dětem se
vystoupení povedlo, čemuž nasvědčoval velký
potlesk a konečná slova moderátora: "Děti, bylo
to boží." Nakonec si všichni smlsli na dortíku.
Zpěváčkům za jejich vystoupení moc děkuji.
(Radka Řeháková)

V úterý odpoledne jsme zahájili 7. ročník Astronomické
olympiády, soutěže, která je určena zájemcům o přírodní
vědy, o astronomii, o soutěžení, prostě všem s chutí
poměřit si svoje znalosti.
Školního kola se zúčastnilo celkem 18 žáků z II. stupně.
Seznam žáků, kteří postupují do korespondenčního kola
(vítězové jednotlivých kategorií jsou podtrženi):
Souček Michal, Ševcová Michaela,Vlček Lukáš, Čapek
Petr, Skřivánek Jakub, Kultová Klára, Szelkeová Hana,
Souček Daniel, Ledvina Zdeněk, Kunc Filip, Fejfar
Jakub, Balcarová Kristýna a Balcar Tomáš.
Korespondenční kolo bude zahájeno 5.1.2010.
(Věra Nývltová, Helena Morávková)

Přehled žáků, kteří slaví své narozeniny v prosinci:
1. prosinec
- Martin Staník (1.A)
6. prosince
- Patrik Břicháček (9.A)
8. prosince
- Kristýna Krausová (8.B)
10. prosince - Jiří Rýdl (2.B)
15. prosince - Pavlína Balogová (2.B)
17. prosince - Lucie Valentová (2.A)
20. prosince - Lucie Pospíšilová (5.A)
21. prosince - Petra Štefánková (6.A)
26. prosince - Petr Kavan (2.B)
27. prosince - Diana Neureiterová (5.A)
30. prosince - Lukáš Vlček (9.A)
Všem výše jmenovaným přejeme hodně štěstí,
zdraví, spokojenosti a také úspěchů ve škole.
(Martin Dytrych)

Mladá, udýchaná žena zastaví taxík a vykřikne: „Do porodnice!“ Taxikář se strašně vyděsí a šlápne na plyn. Žena ho
po krátké chvíli uklidňuje: „Zase tak pospíchat nemusíte, já tam pracuji!“
„Tohle chytré zařízení udělá polovinu práce za vás, pane majore,“ přesvědčuje strážmistr svého nadřízeného o koupi
počítače. „Výborně, pořiďte mi do kanceláře rovnou dva!“
Ztratí se princ Bajaja v lese a vidí před sebou chaloupku. Zabouchá na ni, otevře mu ošklivá Ježibaba a říká:
„Nazdar, ty blbečku!“ „To bude asi nějaký omyl, já jsem princ Bajaja, ztratil jsem se v lese a potřeboval bych u Vás
přespat.“ „Ok, chceš spát se mnou, na lavici a nebo s Mícou Fícou?“ No, myslí si princ Bajaja, s tebou spát nebudu,
Míca Fíca bude asi ta ošklivá kočka, co máš na krku, a tak odpoví: „Na lavici se vyspím.“ Ráno se probudí celý
rozlámaný a jde se opláchnout ke studánce. Tam spatří slečnu nesmírné krásy a ptá se jí: „A kdo jsi Ty?“ „Já jsem
Míca Fíca a ty?“ „Já jsem pěknej blbec!“
„Ta cesta od šatny k ringu je hrozně dlouhá,“ nadává boxer Willi. „Uklidni se,“ říká trenér. „Zpátky tě stejně
ponesou.“
Blondýnka se před zkouškou na řidičský průkaz ptá svého instruktora: „Pane instruktore, když mi dojde palivo a
rozhodnu se jet dál, neuškodí to motoru?”

Janek přinesl Gábině zvláštní květinu. Když si ji dobře prohlédnete,
zjistíte, že čísla na okvětních lístcích nejsou náhodná, je mezi nimi
určitý vztah. Potom lehce doplníte číslo místo otazníku.
Správnou odpověď napište na soutěžní kupón!

Policejní hlídka se ptá podezřelého muže, který už dvě hodiny postává u benzinového čerpadla. „Proč tady tak
dlouho stojíte?“ „Víte, tady je mi dobře. Jenom tady se můžu odnaučit kouřit.“
Běží mravenec po lese a najednou potká veverku: „Proč tak utíkáš, mravenče?” Mravenec na to: „Ty o tom ještě
nevíš? V lese jsou policajti!” „No a co?” opáčí veverka. „Tys něco provedl?” „Ne, ale někdo ukradl slonici boty a já
nemám alibi!”
Dvě blondýny jedou autem skrz vesnici. „Podívej, to je ale pěkný kůň!“ „To není kůň, ale prase!“ „Ale je to kůň!
Prase přece nemá rohy!“
Sejdou se dva lovci a jeden má překrásnou liščí kůži. Ten druhý mu závidí, a tak se zeptá: „Člověče, jak jsi dostal
takovou lišku?” „No, přišel jsem k noře, zařval jsem Hůůů, liška vyběhla ven a já ji střelil.” Za týden se potkají
znova a ten jeden s sebou zrovna nese velkou medvědí kůži. Druhý se zase ptá a ten první vypráví: „No, přišel jsem
k sluji, zařval jsem Hůůů, medvěd vyběhl ven a já ho střelil.” Třetí týden se potkají a ten jeden je celý zafačovaný a
zasádrovaný, jednu ruku vůbec nemá. Na zvědavé dotazy spustí: „No, přišel jsem k obrovské sluji, zařval jsem
Hůůů, zevnitř se ozvalo taky Hůůů a vyjel vlak!”
Statná dáma se na nádraží zváží a prohlíží si tabulku přiměřené váhy k výšce. „Tak vážím dobře, ale měla bych
měřit dva metry třicet.”
„Slečno, vy máte paruku.” „Vidíte, a v obchodě mi říkali, že to nikdo nepozná.” „Možná ne, když si sundáte
cenovku.”
„Kde jsi vzal tak fantastickou sbírku CD muziky? Ta musela stát peněz!” „Ani korunu. Původně jsem měl jen jedno
CD, které jsem si pouštěl stále dokola 24 hodin denně. A pak z čista jasna mi sousedi začali dávat stále nová a
nová.”
Jede blondýna po městě a najednou vjede do jednosměrky. Po chvilce ji zastaví policajt a ptá se jí: „Víte vůbec, kam
to jedete?“ Blondýna odpoví: „Já nevím, ale všichni odsud odjíždějí.“
(stránku připravili Martin Dytrych a žáci volitelného předmětu „Týmová práce“)

Snad všechny děti mají rády pohádky – krále,
princezny, Kašpárka, hloupého Honzu, čerty,
draky, čarodějnice a další pohádkové postavy.
Přímo do pohádky se dostaly děti z první třídy
na exkurzi v loutkovém divadle. Prvňáčci tam
zhlédli kousek divadelního představení, úplně
zblízka si mohli prohlédnout loutky a dokonce
si zkusili vést Kašpárka.
V rámci projektu si děti vyrobily z papíru
postavy z pohádky „Jak včelička zachránila
králíčka“ a vyzkoušely si s nimi
zahrát
divadlo.
(Marie Hubálovská)
¨

Vyzkoušeli jsme si vedení maňásků, prohlédli si zákulisí
loutkového divadla a dokonce se sami na chvíli stali herci!

EK

LOG

CKÉ O K ÉNK

V minulém čísle jsem vám slíbil, že se dozvíte něco více o odměnách, které v projektu RECYKLOHRANÍ
čekají na nejlepší sběrače a řešitele všelijakých úkolů. Body získané za sběr baterií, drobných elektrozařízení a
plnění vyhlášených úkolů s odpadovou problematikou si mohou jednotlivé školy po jejich zpracování vyměnit za
odměny. A že je z čeho vybírat, dokazuje „Katalog odměn“, který je možné prohlížet na webových stránkách
organizátora soutěže. Jen tak pro příklad můžeme zmínit psací potřeby, různé pomůcky na výtvarnou výchovu,
sportovní vybavení na frisbee, stolní tenis, petanque, badminton, stolní fotbal, hokej, mnoho stolních
společenských her (šachy, Scrabble…), hlavolamů, drobné elektroniky (flash disky, přehrávače DVD, digitální
radiomagnetofon, fotoaparát, klávesové nástroje atd.), různé vstupenky a poukazy, řadu učebních pomůcek,
slovníků, počítačových programů a disků CD, DVD. Z této nabídky si vybírali drobné dárky naši nejlepší sběrači
Jan Krejcar (2.A) a Lukáš Jirout (9.A). Honza zvolil poukázku do největšího mořského akvária v ČR (Mořský
svět, Praha - Holešovice) a Lukáš sadu 25 ks disků DVD-R 4,7 GB. O předání těchto cen a dojmech obou chlapců
se dozvíte v příštím okénku.
V polovině tohoto měsíce jsme také předali první „zásilku“ drobného elektrozařízení k recyklaci firmě
ASEKOL. O tom, že naplněná nádoba na elektroodpad byla skutečně těžká, by mohli vyprávět někteří chlapci
z 8.B, kteří pomáhali při transportu a nakládání.
Také jsme odeslali další detektivně zeměpisný úkol. Cílem bylo vytvořit mapku obce, ve které budou
vyznačena všechna důležitá místa související s odpady. Do mapy Úpice jsme označili městský úřad, několik míst
s kontejnery na tříděný a objemný odpad, umístění technických služeb, sběrného dvora, místa zpětného odběru
elektrozařízení, použitých baterií a bioplynové fermentační stanice. Na tvorbě se podíleli žáci II.stupně a
především 8.A.
(Jaromír Beránek)

Žákovský parlament, působící na naší škole již čtvrtým rokem, uspořádal pro žáky 3. – 5. tříd ve dnech 20. – 21.
listopadu víkendovku s názvem „Zábavná ekologie aneb učíme se hrou.“ Sešlo se dvacet velice snaživých a
šikovných dětí, o které se staralo osm „parlamenťáků“.
V pátek se žáci díky losům rozdělili do čtyř barevných
skupin (červená, modrá, zelená, žlutá – tedy barvy
odpovídající barvám čtyř kontejnerů na tříděný odpad).
Kapitány se staly tři žákyně a jeden žák z páté třídy.
Protože kapitáni musí být dobře vidět, nosili neustále
darovanou kšiltovku. Za každou disciplínu obdrželo
družstvo nejen sladkou odměnu, ale také určitý počet bodů
dle pořadí, a tak byla víkendovka ve znamení boje o
celkové vítězství.
Prvním bodovaným úkolem bylo sestavení pravidel
chování na víkendovce. Následovala noční hra, která se
podle dětských úsměvů opravdu povedla. Unavení, ale plni
zážitků, se všichni uvelebili v družině ve svých spacácích a
pomalu usnuli.
Sobotní den zahájila rozcvička a
pohybové hry v tělocvičně. Před svačinou
jsme stihli dvě hry zaměřené na
poznávání přírodních a nepřírodních
materiálů a posléze jejich třídění. Po
svačině děti pracovaly v družině –
vymýšlely
povolání
související
s ekologií, hrály pexeso s ekologickou
tematikou a mnoho dalšího. Následoval
oběd. Když všem slehlo, pokračovali
jsme aktivitou zvanou „životní cyklus
elektrospotřebiče“, na které si děti daly
skutečně záležet. Nezbytné doplnění
energie obstarala odpolední „sváča“ a pak
již víkendovka vrcholila. Na závěr měly
děti za úkol nakreslit reklamu proti
černým skládkám a vymyslet deset
pravidel, podle kterých by se měl řídit
každý člověk, který chce správně třídit
odpady a neničit přírodu.

A jak to všechno dopadlo? V půl šesté byly všechny
skupiny napjaté, jaké je celkové pořadí. Přičetli jsme ještě
body za chování a takhle to dopadlo: 1. Zelení 2. Modří 3.
Žlutí 4. Červení. Všichni dostali „něco na zub“ a na
památku pamětní list.
Nutno podotknout, že celou dobu nás sledoval štáb televize
JS, který z naší víkendovky natočil reportáž (jako
poděkování obdrželi také pamětní list).
Podle reakcí dětí měla víkendovka velký úspěch. Ráda bych
touto cestou poděkovala nejen všem účastníkům a
pomocníkům, ale také panu učiteli Beránkovi, který se
víkendovky nejen zúčastnil, ale především se podílel na její
přípravě.
(Šárka Paulusová ve spolupráci
s Michaelou Čudkovou z 7.A)

Protože zima již klepe na dveře, vyrazili jsme ve středu 4. listopadu na
trutnovský zimní stadion. Na ledové ploše se zde pod dohledem dvou
pedagogických pracovníků prohánělo 17 chlapců a 2 dívky. Žáci
prokazovali velmi dobré bruslařské schopnosti, a tak jsme pro zpestření
proložili náš pobyt na ledě dvěma bruslařskými soutěžemi. Jak
rychlostní sprint, tak technický slalom, zvládli nejlépe Jakub Fejfar
(kategorie 6. – 7. tříd) a Lukáš Vlček (kategorie 8. – 9. tříd). Z děvčat
překvapila především Eliška Buryšková, která porazila mnoho svých
spolužáků z řad chlapců. Ti si samozřejmě neopomněli zahrát fotbálek
na ledě a na závěr nemohla chybět ani hra na „ovečky a vlka“. Všichni
jsme ledovou plochu opouštěli sice trochu unaveni, ale velmi spokojeni.

Nejtechničtější bruslaři (slalom)
1.
2.
3.
4.
5.

(kategorie 6. –7. tříd)
Jakub Fejfar (7.B)
Vojtěch Levinský (6.A)
Daniel Souček (7.B)
Eliška Buryšková (6.A)
Kamila Grundová (7.B)

10,8 s
12,3 s
13,9 s
14,2 s
16,1 s

Nejtechničtější bruslaři (slalom)
1.
2.
3.
4.

Nejrychlejší bruslaři (sprint)
1.
2.
3.
4.
5.

(kategorie 6. – 7. tříd)
Jakub Fejfar (7.B)
Daniel Souček (7.B)
Vojtěch Levinský (6.A)
Jakub Lautsch (7.A)
Eliška Buryšková (6.A)

(kategorie 8. – 9. tříd)
Lukáš Vlček (9.A)
9,8 s
Martin Nývlt (8.A)
11,7 s
Pavel Sodomka (8.A)
12,1 s
Michal Drejsl (8.A)
13,6 s

11,7 s
13,2 s
13,3 s
15,2 s
15,4 s

Nejrychlejší bruslaři (sprint)
1.
2.
3.
4.
5.

(kategorie 8. – 9. tříd)
Lukáš Vlček (9.A)
11,1 s
Martin Nývlt (8.A)
12,1 s
Pavel Sodomka (8.A)
12,2 s
Michal Drejsl (8.A)
13,0 s
Aleš Hübner (8.B)
13,6 s
(Martin Zakouřil)

OBRÁZKOVÉ HÁDANKY – do prázdného políčka přijde vepsat číslice 0
POZNÁŠ, CO JSEM ZAČ – správnou odpovědí je možnost c) HRAD KARLŠTEJN
- tajenka křížovky: HUDEBNÍK
VIDÍŠ TO TAK, JAK TO VIDÍM JÁ – počet čtverců na obrázků 9
HRAJEME SI NA DETEKTIVY – řešení 1. úkolu: HANA, řešení 2. úkolu: TELEVIZE
ANGLICKÝ JAZYK: CRYPTOGRAM: costumes, pumpkins, parties and friends make Halloween fun
RÉBUS:
HALLOWEEN: The carved pumpkin is called: Jack-O´-Lantern
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
w a r m a u t u m n
(Martin Dytrych, Silvie Žďárská)

O den později přivezly dva miniautobusy na čtyřicet natěšených žáčků, kteří se nemohli dočkat okamžiku, kdy na
ledě předvedou své umění. Jakmile rolba doupravila plochu, vyrojili se na led. Někteří se proháněli s přehledem,
jiným první nejisté krůčky jistily paní učitelky. Medaili za statečnost by určitě zasloužil druháček Martínek, kterého
brusle odmítaly poslouchat, ale on se je vytrvale snažil přimět ke spolupráci
Po stadionu také jezdilo několik vláčků, jejichž vagónky tvořili zdatnější bruslaři. Ti mohli také prokázat svou
hbitost v soutěži o nejrychlejšího bruslaře. Pohodové odpoledne vyvrcholilo oblíbenou honičkou vlků a oveček.
Koho bolely nohy, odpočinul si chvilinku na střídačce, případně se posilnil svačinou od maminky. Devadesát minut
uběhlo jako voda a všichni se vraceli do šatny sice unavení, ale s předsevzetím, že příště pojedou zase...
(Eva Prouzová)
Nejrychlejší bruslařky
z 1. – 2. ročníku:
1. Lenka Hrušková (2.A)
2. Karolína Součková (2.A)
3. Karolína Matysková (1.A)
4. Bára Procházková (2.A)
Nejrychlejší bruslaři
z 1. – 2. ročníku:
1. Dominik Endlich (2.A)
2. Jonáš Hetflejš (2.A)
3. Matyáš Nývlt (2.B)
4. Ondřej Toman (2.B)

Mantinel jistil první kroky.

Hotovo – můžu vyrazit na led.
Nejrychlejší bruslaři
z 3. – 5. ročníku:
1. Martin Lacko (5.A)
2. Petr Formánek (5.A)
3. Vojtěch Kubec (4.A)
4. Otakar Bárta (5.A)
Nejrychlejší bruslařky
z 3. – 5. ročníku:
1. Kamila Šlechtová (4.B)
2. Renata Galuščáková (3.A)
3. Eliška Žlůvová (3.A)
4. Barbora Müllerová (3.A)

Svačina po bruslení všem chutnala.

Už nás bolí nohy, tak
odpočíváme.

V minianketě jsme se zeptali Matyáše Nývlta (2.B), Verči Davidové (4.B) a Otíka Bárty (5.A), jak byli
s bruslařským odpolednem spokojení. Odpovědi se téměř shodovaly: Bruslilo se jim moc dobře, led byl skvělý.
Nejvíc se jim líbila hra na ovečky a na vlka a volné bruslení. Příště všichni pojedou určitě zase.
(stránku připravila Eva Prouzová)

Mám stejný název jako město, na jehož území se
rozkládám. Na místě původního dřevěného hradiště a
posléze kamenného gotického hradu mě vystavěl český
šlechtický rod Trčků z Lípy v průběhu druhé poloviny 16.
století.
K zámku přiléhá členitý přírodně krajinářský park o
rozloze 22 ha s mnoha druhy vzácných dřevin,
romantickými stavbami, oranžérií a letohrádkem.

Jak se do mých dějin zapsal rytířský rod Trčků z Lípy?
- roku 1495 kupuje Opočenské panství od Jana z Janovic a
Petršpurka
- Mikuláš mladší skupuje okolní statky a zakládá rozsáhlé
dominium s výnosným hospodářstvím; tentýž šlechtic nechal
roku 1517 pro nevěru zazdít svou manželku
- za vlády Zdeňka Trčky z Lípy a na Vlašimi začínají rozsáhlé
stavební úpravy
- syn Jana Rudolfa Trčky, Adam Erdman, byl zavražděn spolu
s Albrechtem z Valštejna r. 1634 v Chebu. Císař veškerý
majetek Trčků v hodnotě asi 5 milionů zlatých zkonfiskoval.
Co já a rod Colloredo-Mannsfeld?
Colloredové koupili panství od císaře roku 1635 za 51 456 rýnských
zlatých. Roku 1771 se František I. de Paula Gundakar Colloredo oženil s
Marií Izabelou z Mansfeldu a dle rodinné smlouvy byly spojeny znaky,
jména i majetky obou rodů. Spojená panství tehdy vynášela cca 400 000
zlatých ročně. V současnosti o mě vedou spor Kristina Colloredo
Mansfeld a Česká republika.
A kdo tedy jsem?
Vyber jednu z nabízených možností a vyznač ji na soutěžním kupónu.
a) <>
Zámek Opočno
b) Zámek Hrádek u Nechanic
c) Zámek Ratibořice
d) Zámek Nové Město nad Metují
Zámecký park tvoří architektonicky vyvážený celek mistrně
zasazený do údolí ....... potoka. V roce 1816 jej nechal vybudovat
Rudolf Josef Colloredo-Mansfeld. Roku 1868 byl nákladem
1
2
3
4
5
6
7
50.000 zlatých nově upraven. Poslední rozsáhlou úpravou park
prošel v roce 1998 a 1999, kdy byly po povodních odbahněny
O
L
I
D
rybníky, opraveny poškozené stavby a nově vysázeny poškozené
dřeviny.
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Obchod s použitým zbožím.
Stát, který sousedí s Českou republikou.
Příjmení našeho současného prezidenta.
Sestra mé maminky.
Roční období.
Světová strana.
Název měny, která je používána v USA, Kanadě, ...

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

1. ÚKOL:
V následující větě je ukryt název ovoce. Písmena, ze
kterých je složeno, musí být ve větě bezprostředně za
sebou. Dokážete ho najít?
Hráli jsme hru Škatulata, škatulata, hejbejte se!
Správné odpovědi napište na soutěžní kupón.

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

Obdélník je pravidelný čtyřúhelník,
který je ohraničen čtyřmi úsečkami
(stranami), z nichž vždy ty protější
mají stejnou délku. Sousední strany
spolu svírají pravý úhel.
Dokážete spočítat, kolik je na tomto obrázku
obdélníků?

„Papoušek se ještě nevrátil do klece,” říká maminka
Janě. „Nevíš, kde je?” „Ne, maminko, ale před chvílí
jsem slyšela mluvit kočku.”
Víte, jak se jmenuje Číňan, který sjel Mt. Everest na
kole? Doleje Nakaši.
Michael Jackson nebyl zpopelněn! Vzhledem ke
zjištění, že jeho tělo bylo z 86 % tvořeno plasty, byl
recyklován a použit pro výrobu Lega, aby si mohl i
nadále hrát s dětmi. Pro informaci - jsou to ty černobílé
kostičky ve stavebnici.
Říká slon myši: „Ty jsi ale malá.” „Však jsem také
dnes ještě nic nejedla,” brání se myš.

Šachový velmistr z dlouhé chvíle vyzve k partičce staršího muže ze sousedního kupé. A ten překvapivě vyhraje.
Poražený velmistr praví: „Mohl jste mně dát mat již dřív, kdybyste táhl věží!” „Ano? Věží se může taky táhnout?”
diví se spolucestující.
Policista legitimuje bezdomovce a ptá se: „Co máte v té krabici?” „Prosím, kuchyň, obývací pokoj a ložnici...”
Ptá se sousedka Markétky: „Je maminka doma?” „Ne, není.” „A co tvůj tatínek?” „Také ne.” „A babička také není
doma?” „Ta, jak teď má zlomenou nohu, tak se ještě nestihla schovat.”
V obchodě si žena zkouší již asi hodinu různé modely a nakonec prohlásí k prodavačce: „Co říkáte té halence? Ta
mi sluší asi nejvíce.” „Ano, v té jste přišla.”
(Martin Dytrych a žáci volitelného předmětu „Týmová práce“)

Dne 20.11.2009 uskutečnili žáci 4. tříd v rámci
volitelného předmětu Naše město exkurzi do kostela
svatého Jakuba. Kostelem nás provázel pan farář Ignác
Mishinsky. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí,
například, že ovečka je symbolem každého člověka, a
že každý člověk má svého andělíčka strážníčka. Další
zajímavou informací pro nás bylo, že zde byli pokřtěni
Karel a Josef Čapkovi. Hlavní oltář zdobí originál
obrazu malíře Petra Brandla. Prohlédli jsme si mnoho
krásných sošek, například svatou Marii Magdalenskou,
která drží v ruce lebku. Viděli jsme i varhany, na které
hraje paní učitelka Nováková ze ZUŠ.
Exkurze se nám velice líbila a určitě jsme se do našeho nového předmětu hodně přiučili. Mnoho žáků mělo
fotoaparát a celou naši prohlídku zdokumentovalo. A nejen to. Tomáš Reichert zachytil atmosféru kostela na svůj
mobil a z fotek velice šikovně vytvořil krátký film.
(za kolektiv 4. tříd Veronika Davidová)

V úterý 3. listopadu se v Malých Svatoňovicích
odehrálo okrskové kolo v halové kopané. Z mladších
žáků předvedli nejlepší individuální výkony Viktor
Kejzlar a Daniel Souček, ale ani ostatní hráči našeho
týmu rozhodně nezklamali. Přestože na všech byla znát
obrovská snaha a touha po vítězství, po dvou výhrách a
dvou prohrách jsme skončili na celkovém třetím místě.
Starší žáci, kteří svůj turnaj odehráli odpoledne, také
bojovali. Svým vynikajícím výkonem nás podržel
brankář Ondřej Zvara, který jako jediný během celého
turnaje neinkasoval gól. Bohužel nás ale zcela zradil
útok, neboť ve čtyřech zápasech jsme nedali ani jeden
gól. Nemohoucnost našich útočníků pak ještě
vyvrcholila mizerně kopnutou penaltou. Přestože jsme
určitě nehráli špatně, tak se čtyřmi bezbrankovými
remízami jsme nakonec skončili až na čtvrtém místě. A
to je určitě zklamání, neboť naše ambice byly určitě
vyšší.
(Břicháček Patrik, Zvara Ondřej - oba 9.A)

Dne 10. 11. 2009 se uskutečnily dvě exkurze pro třídu
9.A a to do Elektrárny Poříčí a do pivovaru Krakonoš
v Trutnově. Nejdříve jsme zavítali do elektrárny, kde
jsme se rozdělili do dvou skupin a moc milí pánové,
kteří nás provázeli, nám vše ukázali a vysvětlili či
zodpověděli naše dotazy. Viděli jsme velké tovární
komíny, chladící věže, turbíny, kotle, ale i zauhlování.

Poté jsme zavítali do trutnovského
pivovaru Krakonoš. Tam jsme viděli,
jak se dělá pivo krok po kroku.
Průvodce nás také nechal nahlédnout do
varny a do místnosti, kde pivo kvasí a
kde se plní do lahví. Všichni jsme
odjížděli s pocitem, že jsme se
dozvěděli nové informace. Všem se
exkurze moc líbily. Velký dík patří paní
učitelce Nývltové a Morávkové za to, že
pro nás tyto exkurze připravily.
(R. Strachota a L. Jirout – oba 9.A)

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 20. 11. 2009)
456,63 kg/žáka
Jan Jansa
153,83 kg/žáka
Ondřej Toman
66,26 kg/žáka
Petr Čapek
57,94 kg/žáka
Tadeáš Haase
36,17 kg/žáka
Lukáš Čudka
34,10 kg/žáka
Andrea Čudková
33,05 kg/žáka
Karolína Kopecká
25,48 kg/žáka
Karolína Polcová
21,00 kg/žáka
Kryštof Vojtěch
15,77 kg/žáka
Jakub Fejfar
14,36 kg/žáka
Hana Szelkeová
14,24 kg/žáka
Pavel Šrejber
3,86 kg/žáka
Lukáš Jirout

1.
II.A
7 775,0 kg
2.
II.B
2 503,0 kg
3.
VIII.A
960,0 kg
4.
IV.B
479,0 kg
5.
IV.A
356,0 kg
6.
III.A
356,0 kg
7.
VII.A
580,0 kg
8.
V.A
282,0 kg
9.
I.A
221,0 kg
10.
VII.B
229,0 kg
11.
VIII.B
158,0 kg
12.
VI.A
216,0 kg
13.
IX.A
101,0 kg
14.
V soutěži tříd na I. stupni si třída II.A vybudovala již velmi solidní náskok a na II. stupni je stále nejpilnější
třídou VIII.A. Vítězným třídám škola přispěje 1.500,- Kč na výlet či exkurzi a třída na celkovém 2. místě pak
obdrží příspěvek 500,- Kč. Na závěr školního roku budou vyhodnoceni a odměněni i nejlepší sběrači v rámci
jednotlivých tříd. Podmínkou je minimálně 100 kg doneseného papíru.
Celkem jsme zatím sebrali 18.183,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka a zaměstnance 58,65 kg!
Pro porovnání v loňském roce jsme měli sesbíráno 9.089,0 kg s průměrem 29,32 kg na žáka a zaměstnance.
Dohromady jsme k 20.11. také sesbírali 4.153 vybitých baterií. Tuto sběrovou soutěž jsme letos zařadili poprvé.
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Sběr vybitých baterií:
Jan Jansa (II.A)
7 775,0 kg
Lukáš Jirout (IX.A)
789 ks
Ondřej Toman (II.B)
2 503,0 kg
Jan Krejcar (II.A)
771 ks
Petr Čapek (VIII.A)
960,0 kg
Jan Jansa (II.A)
375 ks
Jan Krejcar (II.A)
701,0 kg
Anna Skřivánková (II.A)
138 ks
Karolína Kopecká (VII.A)
580,0 kg
Jan Frydrych (I.A)
102 ks
Tadeáš Haase (IV.B)
479,0 kg
Renata Galuščáková (III.A)
100 ks
Jakub Dytrych (IV.B)
374,0 kg
Milan Pastorčák (II.B)
76 ks
Andrea Čudková (III.A)
356,0 kg
Michaela Ševcová (VIII.A)
59 ks
Lukáš Čudka (IV.A)
356,0 kg
Radek Petira (VII.B)
58 ks
Karolína Polcová (V.A)
282,0 kg
David Vlček (VII.B)
46 ks
Jakub Fejfar (VII.B)
229,0 kg
Ladislav Nyklíček (IV.B)
40 ks
Kryštof Vojtěch (I.A)
221,0 kg
Daniel Soural (VII.B)
37 ks
Pavel Šrejber (VI.A)
216,0 kg
Ve všech sběrových aktivitách si
Barbora Müllerová (III.A)
186,0 kg
vedeme
lépe než v loňském roce.
Diana Neureiterová (V.A)
180,0 kg
Mohly by tak opět padnout
Renata Galuščáková (III.A)
165,0 kg
některé historické rekordy.
Michaela Ševcová (VIII.A)
164,0 kg
Hana Szelkeová (VIII.B)
158,0 kg

(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

Taktéž v rámci sběru plastových lahví, kelímků, víček a kovových víček na závěr školního roku
vyhodnotíme a odměníme nejlepší sběrače!
Sběr plastových lahví
Jan Jansa (II.A)
2 070 ks
Anna Marie Řeháková (II.A)
973 ks
Lukáš Čudka (IV.A)
710 ks
Tadeáš Haase (IV.B)
660 ks
Jan Krejcar (II.A)
564 ks
Lukáš Jirout (IX.A)
470 ks
Karolína Součková (II.A)
403 ks
Daniela Viková (VI.A)
286 ks
Dalibor Hirnšal (IV.A)
239 ks
Milan Pastorčák (II.B)
154 ks
David Suchánek (V.A)
142 ks
Tomáš Reichert (IV.B)
133 ks
Ondřej Toman (II.B)
130 ks
Simona Knížová (III.A)
117 ks

Sběr plastových kelímků
Mikoláš Zajac (IV.A)
Johana Grundová (IV.B)
Jiří Zákravský (VI.A)
Jan Roženský (III.A)
Michaela Řeháková (VII.A)
Martin Aman (VII.B)
Milan Pastorčák (II.B)
Tadeáš Haase (IV.B)
Renata Galuščáková (II.A)
Tomáš Koukol (VII.B)
Šárka Winklerová (IV.B)
Dominik Endlich (II.A)
Michaela Hájková II.B)
David Suchánek (V.A)

2 700 ks
2 361 ks
1 701 ks
1 354 ks
782 ks
711 ks
453 ks
450 ks
347 ks
315 ks
238 ks
220 ks
209 ks
190 ks

Dohromady jsme k 20.11. sesbírali 7.519 plastových lahví (k 19.11.2008 to bylo 6.229) a 13.324 plastových
kelímků (k 19.11.2008 to bylo 9.959).
Sběr plastových víček
Petr Rychlík (IV.A)
35 000 ks
Jakub Dytrych (IV.B)
15 600 ks
Jan Krejcar (II.A)
14 071 ks
Jan Jansa (II.A)
13 550 ks
Ondřej Toman (II.B)
5 860 ks
Jiří Šťovíček (III.A)
4 730 ks
Lucie Pospíšilová (V.A)
3 695 ks
Bára Procházková (II.A)
3 000 ks
Karolína Polcová (V.A)
2 773 ks
Kryštof Vojtěch (I.A)
2 500 ks
Jiří Zákravský (VI.A)
2 430 ks
2 094 ks
Anna Skřivánková (II.A)
Pavel Benko (II.A)
1 970 ks
Petra Štefánková (VI.A)
1 888 ks
Karolína Matysková (I.A) 1 402 ks
David Nývlt (III.A)
1 218 ks
Karolína Součková (II.A)
1 215 ks
Jan Roženský (III.A)
1 206 ks
Vojtěch Ott (II.B)
1 150 ks
Vít Pulchart (III.A)
1 100 ks
Dominik Moronga (IV.B) 1 037 ks
Martin Lacko (V.A)
1 000 ks
Diana Neureiterová (V.A)
900 ks
783 ks
David Vlček (VI.A)
Filip Luštinec (II.A)
720 ks
Martin Aman (VII.B)
700 ks
Milan Ševc (I.A)
660 ks
Renata Galuščáková (III.A) 635 ks
Milan Pastorčák (II.B)
602 ks
Jakub Fejfar (VII.B)
555 ks
480 ks
Lukáš Vlček (IX.A)

Sběr kovových víček
Jan Jansa (II.A)
Radek Petira (VII.B)
David Wajsar (VI.A)
Ondřej Toman (II.B)
Tadeáš Haase (IV.B)
Jakub Dytrych (IV.B)
Jiří Šťovíček (III.A)
Ladislav Soukup (VIII.B)
Karolína Matysková (I.A)
Jan Roženský (III.A)
Kateřina Šprincová (III.A)
Martin Staník (I.A)
Jan Soviš (VI.A)
Radim Kejzlar (VI.A)
Matyáš Nývlt (II.B)
Jiří Zákravský (VI.A)
Jan Krejcar (II.A)
Kryštof Vojtěch (I.A)

48 110 ks
27 000 ks
15 000 ks
10 500 ks
10 000 ks
7 150 ks
7 100 ks
6 545 ks
5 600 ks
5 122 ks
3 949 ks
3 420 ks
3 181 ks
3 015 ks
2 798 ks
2 736 ks
2 370 ks
2 000 ks

Dohromady jsme k 20.11. sesbírali 137.309 plastových víček (k 19.11.2008 to bylo pouze 87.016) a 191.854
kovových víček (k 19.11.2008 to bylo pouze 99.109).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

9. a 10. listopad byl ve znamení florbalu. V Orlovně ve Rtyni
v Podkrkonoší se totiž konalo okrskové kolo chlapců i děvčat
v této velmi populární hře. A naše čtyři týmy zde skončily se
střídavými úspěchy. Mladším žákyním se zpočátku moc
nedařilo, ale postupně se rozehrály a nakonec předváděly velmi
slušné výkony. Především díky Míše Čudkové, která zařídila
většinu gólů a Denise Nývltové, která hájila naši branku,
obsadily pěkné třetí místo. Starší žákyně už nedopadly tak
dobře. Jejich hra byla již od začátku špatná. Dívky hrály
nesoustředěně, neexistovala vzájemná spolupráce. Snad jenom
Eliška Frimlová podala velmi solidní výkon. Na lepší než 4.
místo to prostě nebylo. Všem hráčkám ale děkujeme!
STARŠÍ ŽÁKYNĚ
1. Gymnázium a SOŠ Úpice
2. ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkr.
3. ZŠ Úpice Lány
4. ZŠ Bratří Čapků Úpice
5. ZŠ Malé Svatoňovice

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ
1. ZŠ Malé Svatoňovice
2. ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkr.
3. ZŠ Bratří Čapků Úpice
4. Gymnázium a SOŠ Úpice
5. ZŠ Úpice Lány

Výraznějších výsledků dosáhli chlapci. A to zcela zaslouženě.
Především starší žáci byli suverénní. Kromě jedné remízy své
soupeře válcovali a jasně zvítězili s celkovým skórem 11:1.
Nutno ještě dodat, že Martin Paťha, Patrik Břicháček, Martin
Nývlt a spol. hráli jak z partesu. Mladší žáci také bojovali.
Jejich zápasy byly velmi vyrovnané. Při třech výhrách a trošku
smolné prohře se ZŠ Rtyně v Podkrkonoší skončili na pěkném
druhém místě. Všichni chlapci zaslouží uznání a velké
poděkování.

STARŠÍ ŽÁCI
1. ZŠ Bratří Čapků Úpice
2. ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkr.
3. ZŠ Úpice Lány
4. ZŠ Malé Svatoňovice
5. Gymnázium a SOŠ Úpice

MLADŠÍ ŽÁCI
1. ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkr.
2. ZŠ Bratří Čapků Úpice
3. Gymnázium a SOŠ Úpice
4. ZŠ Úpice Lány
5. ZŠ Malé Svatoňovice
(stránku připravili Martin Zakouřil a Martin Paťha z 9.A)

Úterý, 1. prosince:
Středa, 2. prosince:
Čtvrtek, 3. prosince:
Pátek, 4. prosince:
Pondělí, 7. prosince:
Úterý, 8. prosince:
Středa, 9. prosince:
Čtvrtek, 10. prosince:
Pátek, 11. prosince:
Pondělí, 14. prosince:
Úterý, 15. prosince:
Středa, 16. prosince:
Čtvrtek, 17. prosince:
Pátek, 18. prosince:

1
2
1
2
1
2
1
2

-

Vepřové maso po čínsku, rýže
Šišky s mákem
Rybí filé v těstíčku, bramborová kaše
Restovaná jatýrka, hranolky
Smažené karbanátky se sýrem, brambor
Uzené kuřecí stehno, špecle
Myslivecká hovězí pečeně, knedlík
Bramborový guláš, chléb

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Zapékané těstoviny s uzeným drůbežím masem ve francouzské omáčce
Segedínský závitek, bramborový knedlík
Vařené vejce, čočka
Mleté řízečky v hořčicové omáčce, rýže
Moravský vrabec, chlupatý knedlík, zelí
Rarášci z vepřové panenky, bramborová kaše
Vepřový plátek se šunkou a sýrem, brambor
Rýžový nákyp s meruňkami
Králík na paprice, krupicové noky
Langoše

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Kachna pečená, knedlík, červené zelí
Vepřový řízek, bramborová kaše
Čevabčiči s tatarskou omáčkou, brambor
Tvarohové smaženky
Barevné těstoviny s kuřecím masem a sýrovou omáčkou
Plněná bramborová roláda, špenát
Srbské rizoto
Hovězí vařené, koprová omáčka, knedlík
Bílá klobása, bramborový salát
Plněné tortily
Dobrou chuť!

Vybírání stravného na prosinec: čtvrtek 26. 11., pátek 27. 11., pondělí 30. 11. (7.30 – 11.30)
Cena obědů:

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

VÁNOCE JSOU ZA DVEŘMI
Neznám nikoho, kdo by se netěšil na nejkrásnější
svátky v roce - na Vánoce. Ve čtvrtek 19. 11. 2009
byla v Městském muzeu zahájena výstava, kam
jsme přišli se sborečkem nasát tu správnou
předvánoční atmosféru a svými písničkami
pohladit po duši nejednoho návštěvníka - a že jich
bylo. Ke shlédnutí je zde spousta nejrůznějších
betlémů, adventní věnečky, ozdoby na stromeček a
další. Naši zpěváčci byli za svůj výkon odměněni
potleskem a kornoutem plným sladkostí. Dětem za
jejich vystoupení moc děkuji a všem doporučuji
výstavu navštívit. Stojí opravdu za to.
(Radka Řeháková)

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do prosincového čísla předávejte do 14. 12. 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.

A PŘIJDE I MIKULÁŠ...
04. 12. - Andělský den pro žáky 1. – 5. ročníku ... více na 2. str.
TĚŠÍME SE NA VÁNOCE!
04. 12. - Vánoční strom na Náměstí T.G.M. v Úpici ... více na 2. str.
(v programu, který začne v 16.00, vystoupí též žáci naší školy)
07. 12. - 11. 12. - Projekt 3.A „Vánoce“
09. 12. - Vánoční tvořivá dílna pro žáky a jejich rodiče (školní jídelna, začátek v 16.00) ... více na 2. str.
17. 12. - Předvánoční vystoupení žáků 1.A a 4.A v Domě s pečovatelskou službou
18. 12. - Vánoční besídky v jednotlivých třídách (žáci 2. stupně mají oběd v 10.40, žáci 1. stupně v 11.00)
JÁ, TY, MY, ONI
17. 12. - Celoškolní projekt „Já, ty, my, oni“ ... více na 2. str.
MYSLÍME NA BUDOUCNOST
01. 12. - Beseda žáků 9.A s paní Plzákovou z Úřadu práce na téma volba školy, povolání (9.A, 10.45 – 12.30)
JSME ŠIKOVNÍ, AŤ UŽ JSME MALÍ NEBO VELCÍ
02. 12. - Soutěž zručnosti „Rovnání sirek do krabičky“ (ve třídě 8.A, žáci 2. stupně od 13.30) ... více na 2. str.
07. 12. - Soutěž v hodu pingpongovým míčkem do dálky
(malá tělocvična, žáci 1. a 3. ročníku od 11.45, žáci 3. – 5. ročníku od 12.45) ... více na 2. str.
SPORTOVNÍ AKCE
07. 12. - Okrskové kolo ve stolním tenisu
(pořadatel: Gymnázium a SOŠ Úpice, herna „U Mílů“, žáci 6. – 9. ročníku, od 13.00)
16. 12. - Okrskové kolo v halové kopané (pořadatel: ZŠ Malé Svatoňovice, žáci 1. – 5. ročníku, od 9.15)
OSTATNÍ AKCE
11. 12. - Představení „Já bych rád šel k Betlému aneb havlovická řemesla“
(Havlovice, žáci 1. – 5. ročníku, od 9.30, vstupné: 15 Kč)
15. 12. - Divadelní představení pro žáky 1. – 5. ročníku
(hrají členové Dramatického kroužku při ZŠ Bratří Čapků, školní jídelna
1. představení od 9.00, 2. představení od 10.00)
Bez termínu: Projekt „Český rok v lidových tradicích“ (4.A,B)
Školní kolo Matematické olympiády v rámci kategorií Z5 a Z9
ŘEDITELSKÉ VOLNO: 21. 12. – 22. 12. (pondělí a úterý)
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY: 23. 12. 2009 – 3. 1. 2010
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga chlapců – 02. 12., 09. 12.
Florbalová liga dívek – 08. 12.
Turnaj v šipkách „301 single out“ – 04. 12., 11. 12.
Turnaj ve stolním fotbálku – 01. 12. – 03. 12., 08. 12. – 11. 12., 15. – 16. 12.
Fotbalová liga – 01. 12., 08. 12., 15. 12.
Schůzky žákovského parlamentu – každý čtvrtek v 7.00

