Byl jsem pozván na vaši školu,
abych zde přednášel o extremismu.
Listopad byl měsícem
projektů. My,
deváťáci, jsme měli
projekt „Energie“.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
3. ČÍSLO
9. ROČNÍKU (2010/2011)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
Vyhráli jsme
okrskové kolo
v halové kopané i
1. kolo futsalové ligy.
Vedlo se i mladším
žákům.

Slavnostně jsme
otevřeli „Oranžovou
učebnu“.

Proběhlo další
bruslařské odpoledne.

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

Milí žáci,
v pátek 3. 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.
(žáci volitelného předmětu „Týmová práce“)
Základní škola Bratří Čapků
pořádá pro všechny šikovné děti a jejich rodiče dílnu

Vánoční tvořeníčko.

SVĚTOVÝ DEN BOJE PROTI AIDS
Žáci 8.B a 9.A se prostřednictvím koordinátorky
PaedDr. Věry Nývltové přihlásili do osvětové a
informační kampaně, která se koná 1. prosince 2010.
V tento den, konkrétně od 11.45 do 13.25 budou
dvojice či skupinky žáků z výše uvedených tříd
předávat zájemcům z Úpice informační materiály a
případně odpovídat na dotazy.
Zároveň s tím budou nabízet i červenou stužku
v hodnotě 20 Kč, která je celosvětovým symbolem
solidarity s infikovanými virem HIV a důkazem
toho, že si lidé nebezpečí AIDS a nutnost prevence
uvědomují.
Osvětový leták lze předat i těm lidem, kteří
z různých důvodů na sbírku nechtějí přispět.

Sejdeme se ve středu 8. prosince 2010 v 16.00
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.
Ve čtvrtek 16. prosince podnikneme v rámci
projektu „Já, ty, my, oni“ již pátou 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“
POZOR!
Na pondělí, úterý a středu 20. – 22. prosince
je vyhlášeno
ŘEDITELSKÉ VOLNO!
Žákům tak začínají
Vánoční prázdniny
v sobotu 18. prosince!
Do školy nastoupí opět
v pondělí 3. ledna 2011!

COMPETITION

SOUTĚŽ COMPETITION

„O NEJZDATNĚJŠÍHO ANGLICKÉHO
ČTENÁŘE“
I. kategorie – žáci 3. - 5. ročníku
(soutěží se ve čtení čísel, barev a základních slovíček
pro daný ročník)
sejdeme se v pondělí 6. prosince ve 13.00 v jazykové
učebně 1. stupně.
II. kategorie – žáci 6. – 9. ročníku
(soutěží se ve čtení čísel a sloves)
sejdeme se v úterý 7. prosince ve 13.45 v učebně 9.A.
Přijďte si otestovat své znalosti slovíček
a užít si zábavnou hodinku čtení.
COMPETITION

SOUTĚŽ

COMPETITION

V pondělí 1. listopadu 2010 se uskutečnilo, po dlouhém a namáhavém pracovním procesu, slavnostní otevření
„Oranžové učebny“. Proč oranžové? Protože hlavním a jediným sponzorem byla firma ČEZ.
Úvodní slovo pronesl pan ředitel Martin Zakouřil. Na něho navázala paní učitelka Nývltová, která vypracovala
projekt a vše organizovala, od soutěžního hlasování po samotnou vlastní realizaci rekonstrukce této multimediální
učebny.

V rámci dotace se do učebny pořídil televizor s DVD
přehrávačem a videem, nový počítač s multifunkční tiskárnou
a keramická tabule. Největší chloubou je však interaktivní
tabule, na které nám svojí prezentací ukázali žáci 9.A – Michal
Souček a Nikola Valentová, jaké jsou možnosti využití této
učební pomůcky.
Doufám, že bude „Oranžová učebna“ dobrou a zábavnou
pomůckou při hodinách mnoha předmětů.
P.S. Poděkování patří žákům 8.B za velkou pomoc při
budování učebny o podzimních prázdninách.
(Veronika Hofmanová, 9.A)

ANKETA
JAK SE VÁM LÍBÍ „ORANŽOVÁ UČEBNA“
Učebna je moc hezká, ale mohla být
Otázka pro
vymalována sytější oranžovou barvou.
Jiřího Kosinu,
(Lenka Rejchrtová)
regionálního manažera
Je mnohem hezčí než dříve. Nejvíc se mi
komunikace a
líbí interaktivní tabule, která je dobrou
mluvčího Skupiny
pomůckou v hodinách.
ČEZ.
(Monika Frimlová)
Podle mě by ta oranžová barva měla být více tmavá. A televize
Co vás vedlo k financování tohoto
by mohla být 3D. (Petr Čapek)
projektu?
Nevím, v životě jsem tam nebyl :D. (Tomáš Paťha)
Jako Skupina ČEZ provádíme veškerý
No prostě hustý! (Daniel Dolejška)
sponzoring a podporu prostřednictvím Nadace
ČEZ.
Myslím si, že je pěkná. (Lucie Pazderková)
Ta vznikla v roce 2002 a podporuje především
školy, nemocnice, sportovní a neziskové
organizace.
Projekt „Oranžové učebny“ je jen jedním
z mnoha projektů, které podporujeme.
Z těch dalších jmenujme třeba projekt
„Oranžových kol“, „Oranžových hřišť“ a
„Oranžových schodišť“.

Dne 8. listopadu 2010 jsme se v rámci exkurze byli podívat ve společnosti ČEZ a.s. v Trutnově. Dozvěděli jsme se
spoustu informací o této uhelné elektrárně, o její historii i o principu jejího fungování.
Ze všeho nejdříve však dostal každý z nás v rámci bezpečnosti ochrannou helmu a pak nás již pracovníci elektrárny
provedli po celém areálu. Viděli jsme skladovací prostory pro paliva (uhlí, dřevěné štěpky, …), kotle, turbínu
s generátorem, chladící věž i komíny. Prohlídku jsme ukončili v místnosti, kde se celý proces výroby elektrické
energie sleduje a kontroluje na monitorech.
Poté jsme se přesunuli do pivovaru Krakonoš a.s. opět v Trutnově. Navštívili jsme sladovnu, varnu i stáčírnu piva do
lahví. Tím naše exkurze skončila. Naskákali jsme do autobusu a jeli domů. Myslím, že to byl den, kdy jsme se
dozvěděli spoustu nových informací, o kterých jsme dosud nevěděli.
(Klára Kultová, 9.A)

Hned následující den navázali deváťáci
na exkurzi celodenním projektem
„Energie“. Tuto oblast lidského vědění
prozkoumali z hlediska fyzikálního,
zeměpisného,
přírodopisného
i
dějepisného. Završením dvoudenního
programu pak byla samostatná práce,
jejíž téma si žáci mohli vybrat.
(Martin Dytrych)

Dlouhý skluz a ladný pohyb. To předváděli nejlepší bruslaři. V úterý 16. listopadu jsme totiž vyrazili na zimní
stadion v Trutnově. Přes 40 žáků 1. – 6. tříd zde předvádělo své bruslařské schopnosti. Viděli jsme zde několik
vláčků, ale i pokusů o piruety nebo holubičky. Někteří začátečníci měli sice mnohdy problém udržet se na bruslích,
ale v tom jim ochotně pomáhaly paní učitelky. A když už spadli, brali to s humorem a těžkou hlavu si z toho
rozhodně nedělali. Opět také nechyběla soutěž o nejrychlejšího bruslaře. Dovednostní slalom nejrychleji „prolétli“
shodným časem 14,6 sekund Lukáš Aman a Martin Lacko (oba 6.A). Děvčata rozhodně za chlapci nezůstávala
pozadu. Vždyť nejrychlejší dívka, Barbora Šrůtková z 5.A, zaostala za těmito chlapci o necelou sekundu. A třeba
Eliška Mesnerová ze 2.A porazila ve své kategorii všechny chlapce. A co bylo na závěr? Samozřejmě oblíbená
honička na vlka a ovečky. Cestou domů již byla na všech znát velká únava. Ještě štěstí, že následujícího dne byl
svátek. A to pro žáky znamenalo volno a odpočinek.
(Martin Zakouřil)
Nejrychlejší bruslařky
z 1. – 2. ročníku :
1.
2.
3.
4.

Eliška Mesnerová (2.A)
Lucie Mlýnková (1.A)
Leona Kubasová (1.A)
Julie Térová (2.A)
Nejrychlejší bruslaři
z 1. – 2. ročníku :

1. Martin Teichman (2.A)
2. Martin Staník (2.A)
3. Michal Černý (2.A)
Nejrychlejší bruslařky
z 3. – 4. ročníku :
1.
2.
3.
4.

Nejrychlejší bruslaři
z 3. – 4. ročníku :

Kamila Kuldová (4.A)
Vendula Korubová (4.A)
Lenka Hrušková (3.A)
Eliška Žlůvová (4.A)

1.
2.
3.
4.

Dominik Endlich (3.A)
Ondřej Toman (3.B)
Jan Roženský (4.A)
Petr Müller (3.B)

Nejrychlejší bruslaři
z 5. – 6. ročníku :
1. – 2.
1. – 2.
3.
4.

Lukáš Aman (6.A)
Martin Lacko (6.A)
Petr Rychlík (5.A)
Petr Formánek (6.A)

Nejrychlejší bruslařky
z 5. – 6. ročníku :
1.
2.
3.
4.

Barbora Šrůtková (5.A)
Kamila Šlechtová (5.B)
Šárka Levinská (5.B)
Johana Grundová (5.B)

Týden od 15. do 19. listopadu byl v 1.A ve znamení
pohádek - prožili jsme totiž projektový týden na toto
téma. A tak nás ve všech výukových předmětech
pohádka provázela. Nejvíce jsme se věnovali knížce
bratří Čapků - Povídání o pejskovi a kočičce, která je
naší škole tak blízká. Určitě není nikdo, kdo by neznal
příběh o tom, jak pejsek s kočičkou pekli dort. A
jeden takový jsme si upekli i na naší školní tabuli,
jenže byl smutný, bez barviček, a tak děti za každý
splněný úkol část dortu vybarvily. Poslední den se na
nás z tabule smál krásný barevný dort - jen se
zakousnout.

Za odměnu jsem děti pozvala na
loutkové divadlo, ale ne tak ledajaké,
navštívili jsme totiž úpické loutkáře a
jejich zákulisí, kde se pravidelně schází
a připravují pro nás pohádky, které
máme všichni tak rádi. Děti se zde
mohly osobně pozdravit s kašpárkem,
vodníkem, vílami a dokonce i čerty,
vyzkoušely si, jak se takové loutky vodí
a zhlédly i krátkou pohádku. Tímto
bych chtěla poděkovat paní Šlechtové,
Marelové a Hruškové za milé přijetí,
poutavé vyprávění a jejich svěřencům loutkám - za to, že jsou a dělají radost
nejen dětem, ale i nám dospělým.
(Radka Řeháková)

Baví se ve škole dvě holky - bruneta a blondýna. Bruneta: „Hele, víš, že na poště prodávají známky?“ Blondýna:
„Prima, hned si tam zajdu pro jedničku.“
„Pepíčku, musíme honem domů, já nechala zapnutou žehličku!“ „Neboj, mami, nic se nemůže stát, já zase nechal
puštěný kohoutek!“
Zdrcená paní Nováková přiběhne se svým psem do ordinace veterináře: „Pane doktore, ten pes chcípnul! To mi ještě
nikdy neudělal.“
Letí kolem Země planeta z neznámé galaxie a říká: „Země, co ti je? Vypadáš hrozně...“ Země: „No jo, chytla jsem
lidi.“
Jede policajt v autě a čelně se srazí s protijedoucím autem. Celý potěšený vyskočí z auta a říká: „Teda, ještě nikdy
jsem nebyl tak rychle u bouračky!“

1) Je toto vlajka Spojených států amerických (USA)?
ANO nebo NE?

2) Je na fotce herec Tom Cruise?
ANO nebo NE?

Správné odpovědi vyznačte na soutěžním kuponu.

Potkají se dva ježkové. Jeden má obvázanou packu. ,,Co se ti stalo?" ptá se ten druhý. ,,Ale zapomněl jsem se a
podrbal si záda."
Pacient zemřel a lékař takhle jemně oznamuje pozůstalé manželce tuto smutnou událost: „Vážená paní, mám pro
Vás dvě zprávy. Jednu dobrou a jednu špatnou. Nejdřív Vám řeknu tu dobrou. Vysoké teploty vašeho manžela už
klesly.“
Před písemkou: „Doufám, že nikoho neuvidím opisovat.“ Z prostřední řady se ozve: „Taky doufáme.“
Jedou dva lovci z lesa a už jsou na louce, když v tom jeden z nich spadne z koně a nehýbe se. Ten druhý začne
panikařit, vytáhne mobil a začne volat na 155: ,,Pomozte mi, můj přítel je asi mrtvý!“ Operátorka mu odpoví:
,,Zachovejte klid, nejprve se ujistěte, že je Váš přítel opravdu mrtvý.“ Za chvíli se jí ze sluchátka ozve výstřel.
,,Ok, co dál?“
Maminka porodí syna a pan doktor přiběhne k tatínkovi: „Pane, máte syna a je černý!“ Otec: „Sakra, ta ženská
všechno připálí!“
Baví se Němec, Američan a Čech, kdo má lepší auta. Němec: „My máme tak dobrá auta, že když zapomenu
zamknout, za pár vteřin se rozhouká alarm.“ Američan: „To nic není, to když my zapomeneme zamknout auto, za
pár vteřin se zamkne samo.“ Čech: „To u nás, když zapomenu zamknout auto, tak se za pár vteřin stane
neviditelným."
Víte co udělá polský fanoušek, když jeho národní mužstvo vyhraje mistrovství světa? Vypne FIFU 2011 a jde si
lehnout.
Říká kočka praseti: „Já vím, co z tebe bude až vyrosteš.“ „Ty jsi četla horoskop?“ „Ne, kuchařku.“
(stránku připravil Martin Dytrych)

V úterý 6. listopadu vyjeli žáci 6.A na exkurzi do Letohradu. Vzhledem k tomu, že se nám podařilo získat finanční
dotaci na dopravu, platili pouze vstupy do expozic.
Nejprve jsme navštívili výrobu netradičního nábytku, kde jsme byli seznámeni s postupem výroby od nařezaných
prken až po finální výrobek. Potom jsme pokračovali návštěvou „Muzea řemesel“. Tato expozice je velice rozsáhlá.
Je zde obsažena snad veškerá lidská činnost v oblasti starých řemesel a zaujímá tři podlaží tamní budovy.
Zpět do Úpice jsme se vrátili v 16.30.
(Václav Král)

NABÍDKA ZÁJEZDU DO VELKÉ
BRITÁNIE
Ve školním roce 2010/2011 bychom rádi
uskutečnili poznávací zájezd do Velké
Británie,
konkrétně
do
Londýna
(popřípadě bychom připojili ještě zastávku
v Bruselu či Paříži).
Tento zájezd je určen žákům 7. – 9.
ročníku a konal by se pravděpodobně
v květnu či červnu 2011.
Délka pobytu je 5 – 6 dní (záleží na
výběru
destinace),
ubytování
je
v hostitelských rodinách (3-4 členné
skupinky). Akce bude organizována
jednou
z osvědčených
cestovních
kanceláří.
Orientační cena: 6 000 – 7 000 Kč.
Je možné zajistit splátkový kalendář.
Navíc, čím větší počet žáků pojede, tím
levněji tento zájezd získáme.
Jelikož se jedná o organizačně i finančně
nákladnou akci, potřebujeme znát alespoň
přibližný počet účastníků.
Proto je třeba odevzdat předběžnou
přihlášku nejpozději 30. 11. 2010.
(Silvie Žďárská)

MEANS OF TRANSPORT
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SCRUMBLED LETTERS
-doplňte správné názvy dopravních prostředků
- z označených písmen (jsou také přeházená)
vyjde tajenka, která označuje název dalšího
dopravního prostředku

SOUTĚŽNÍ

FIND OUT
What is the English name of the latest part
of Harry Poter´s series?
soutěžní
(stránku připravila Silvie Žďárská)

Pomůcka:
HELICOPTERBIKETUBETRUC K
COACH TRAINMOTORBIKECAR
VANBUSBOATPLANESHIP
TRAMSUBMARINESCOOTEROCKET

Máš doma tiskárnu, či kopírku?
Měníš toner a nevíš, co s tím starým?
Jednoduchá odpověď:
PŘINES JEJ DO ŠKOLY A ODEVZDEJ PANU DYTRYCHOVI!
A proč bych to měl dělat? Protože přispěješ k dobré věci...
Naše škola se totiž zapojila do ekologicko-charitativního
projektu SBÍREJ-TONER.CZ, který je organizován
firmou OTTO Office (CZ) s.r.o.
Sbíráním prázdných tiskových kazet, určených k renovaci,
zajistíte peníze pro ústav mentálně postižených ve vašem
kraji.
V našem nejbližším okolí tak můžeme pomoci těmto
ústavům:
Královéhradecký kraj:
SKOK do života - nezávislé občanské sdružení podporující
osoby s mentálním postižením. www.skokdozivota.cz
Liberecký kraj:
Domov pro osoby se zdravotním postižením v Raspenavě ústav sociální péče pro mentálně postižené.
www.domovraspenava.cz
Pardubický kraj:
Denní stacionář Slunečnice Pardubice - denní stacionář
pro mentálně postižené.
www.helphomepardubice.cz/ds.htm

Děkujeme vám všem,
kteří přispějete ke
zkvalitnění našeho
života.

Za jakoukoliv pomoc
vám budeme vděčni.

Veškeré další informace získáte na: www.sbirej-toner.cz
Zde mimo jiné najdete seznam vhodných tonerů,
ale také spoustu dalších informací.
Víš například, že u nás končí přibližně 3 400 tun tonerů
každoročně v koši?
Když si domyslíme, že rozložení takové kazety trvá
v přírodě přibližně 1 000 let, není, na co čekat...
(Martin Dytrych)

Tuto akci jsme pro vás připravili ve spolupráci
s Technickými službami Města Úpice.
Děkujeme vedoucímu, panu Jirouchovi, za
zprostředkování a předání prezentačních
materiálů.
Mezi žáky budou v průběhu listopadu a
prosince v rámci různých soutěží rozdávány
propagační materiály organizátora soutěže,
firmy OTTO Office (CZ) s.r.o.
Tak neváhej a přines toner i ty!
Kdy a kam?
Každý čtvrtek od 7.30 do 7.55
panu Dytrychovi do jeho kanceláře!

Písečná pláž, kokosové palmy, čisté moře a pestrobarevné rybičky. Tak si představuje většina žáků svůj vysněný
ostrov. Projekt na toto téma proběhl již tradičně v 7. ročníku. Podílely se na něm předměty český jazyk, zeměpis,
přírodopis, informatika a výtvarná výchova, kde své představy vyjadřovali kresbou. Z projektu nakonec žáci
odcházeli s tím, že ve světě sice takové ostrovy existují, ale běžnému člověku se jeho návštěva splní pouze
výjimečně. Pro většinu z nás tak zůstávají takové ostrovy pouze snem.

Naše nejvyšší pohoří bylo projektovým tématem, kterému se v pátek 19.
listopadu věnovali žáci 8. ročníku. A je třeba říci, že jednotlivé předměty
pojaly tuto oblast z různých pohledů. V přírodopisu například žáci řešili
křížovku s pojmy, které se samozřejmě týkaly převážně místní fauny a flóry.
Nechyběl zde také krátký film, který jsme získali od KRNAPu. Znalosti a
orientaci práce s mapou Krkonoš museli pak prokázat žáci v zeměpisu.
V hodině dějepisu se nejprve pracovalo na stanovištích, kde žáci plnili úkoly
z pracovního listu. Pracovali s různými texty a obrázky. Ve druhé části
hodiny ve dvojicích, na základě zjištěných informací, buď porovnávali život
v Krkonoších v 19. a na počátku 20. stol., anebo psali krátkou reportáž
z fiktivního pobytu v našich nejvyšších horách v tomto období. Aktivity
v rámci tohoto projektu byly velmi různorodé a žáci si z nich odnesli spoustu
nových a zajímavých informací o Krkonoších.

(stránku připravil Martin Zakouřil)

Většina lidí tuší, ale nedokáže přesně odpovědět. Jiné by to jistě nebylo ani u
našich žáků. Proto se paní učitelka Nývltová rozhodla v rámci preventivní
činnosti pozvat na naši školu odborného lektora. A Bc. David Lebeda se
skutečně osvědčil. Při jeho přednášce žáci 9. ročníku ani „nedutali“. Hltali
informace o ultrapravici a anarchistech stejně pozorně jako třeba o scientologii
či problémech na fotbalových stadionech. Když to navíc lektor zpestřil
spoustou materiálů, prezentací a policejních záběrů, nezbývá nám, než
konstatovat, že program o extremismu v jeho podání neměl chybu. Uznali to i
samotní žáci, když autora přednášky odměnili po jejím skončení velkým
potleskem.
Na závěr zbývá dodat, že podobný program proběhl v odpoledních hodinách i
pro veřejnost. Škoda jen, že jej veřejnost nenavštívila v hojnější míře.
(Martin Dytrych)

Bc. David Lebeda:
„Při definici extremismu vycházím z materiálů
politologa Charváta. Jsou to vlastně veškeré aktivity či
ideologie, které směřují vůči tomu systému, který tady
teď momentálně je. Chtějí ho nahradit nějakou
alternativou, která je většinou nedemokratická. Ať už
z pravicového nebo z levicového extremistického
spektra. V současné době se to týká především
mladých lidí a proto začínáme s osvětou už na
základních školách. Byla by totiž velká škoda, kdyby si
mladý člověk přítomností na některé z těchto akcí
zkazil život.“
„Přednášky tohoto typu děláme vlastně každý den po
území celé naší republiky, tedy od Prahy až po
Ostravu.“

Materiály otištěné na této straně
jsou pouze ilustrativní.
Nejedná se o propagaci žádného
hnutí či ideologie, která by
naplňovala skutkovou podstatu
protiprávního jednání.
„Získala jsem mnoho informací, které mě velice
zaujaly. Tato přednáška se mi velice líbila.“
(Nikola Valentová)
„Toto téma považuji za velmi důležité a dá se říct i
velmi aktuální. Problémy mladých lidí totiž často
vyplývají z jejich neinformovanosti.“
(PaedDr. Věra Nývltová)

Čtvrtek 4. listopadu byl už třetím dnem sportovních turnajů v řadě. Tentokrát se jednalo o futsalovou ligu, jejíž 1.
kolo se konalo v naší tělocvičně. V rámci něho se střetly výběry žáků 8. – 9. ročníku ze ZŠ Červený Kostelec, ZŠ
Úpice – Lány a ZŠ Bratří Čapků Úpice.
V prvním zápasu se střetla mužstva z Červeného Kostelce a Lán. Červený Kostelec nakonec po poločasu 2 : 2
zvítězil 4 : 2. Proti vítězům nastoupilo ve druhém kole naše mužstvo. Průběh zápasu byl jako na houpačce. Nejprve
jsme vedli 1 : 0, pak prohrávali 1 : 2, abychom nakonec vydřeli výhru 3 : 2. Poslední zápas se ZŠ Úpice – Lány již
dopadl celkem jednoznačně pro nás. Zvítězili jsme přesvědčivě 6 : 3.
Gratuluji našim klukům k vítězství a postupu do 2. kola.
Naši školu reprezentovali:
Jakub Fejfar, Filip Ferenc, Martin Kubiček, Lukáš Laštůvka,
Zdeněk Ledvina, Lukáš Malínský, Martin Nývlt, Tomáš Paťha,
Dominik Rychlík, Pavel Sodomka, Daniel Souček, Jan Soukup,
Jan Vacek
(Václav Král)

Středa 10. listopadu byla soutěžním dnem „Futsalové ligy
žáků 6. – 7. ročníku“. První kolo této soutěže se konalo
v Náchodě na venkovním hřišti s umělou trávou.
V naší skupině byla čtyři družstva – domácí Gymnázium
Náchod, ZŠ Dobruška, ZŠ Úpice – Lány a samozřejmě naše
mužstvo. Ze skupiny postupovala první dvě. Celý turnaj
jsme zahájili utkáním s vítězem našeho okrsku v halové
kopané – mužstvem ZŠ Úpice – Lány. Našim hráčům se po
velkém boji podařila odveta a zvítězili jsme 2 : 1. Další náš
protivník, mužstvo ZŠ Dobruška, nám byl velmi
vyrovnaným
soupeřem.
Zlepšený
výkon
našich
reprezentantů i tady slavil úspěch. Opět jsme vyhráli 2 : 1 a
již před posledním zápasem si tak zajistili postup. To byla
také zřejmě příčina naší ledabylé hry s domácími.
Gymnáziu Náchod jsme dovolili vyhrát 9 : 0!
Přesto musím naše kluky pochválit za předvedenou hru
v prvním dvou zápasech a gratuluji jim k postupu.
Naši školu reprezentovali:
Lukáš Aman, Petr Kábele, Daniel Kadaník, Martin Lacko,
Vojtěch Levinský, Pavel Růžička, Daniel Špinler, David
Vlček, Petr Vodák, David Wajsar, Jiří Zákravský
(Václav Král)

Narodil jsem se a vyrůstal v Nelahozevsi v rodině řezníka. Od dvanácti let jsem
pobýval ve Zlonicích, kde se mě ujal místní učitel a varhaník, který ve mně objevil
hudební nadání. V šestnácti jsem pak odešel do Prahy studovat varhanickou školu.
Zároveň jsem hrál na violu v orchestru Prozatímního divadla pod vedením Bedřicha
Smetany. Velmi brzy jsem nastoupil dráhu skladatele. Má žena poslala mé skladby

Johannesu Brahmsovi, který
mě doporučil významnému
berlínskému
nakladateli.
Slovanské tance, které vydal,
mě proslavily po celém
světě.

Rodný dům v Nelahozevsi.
Úspěšně jsem se prosadil i jako dirigent svých skladeb. Se
svým vokálně – instrumentálním dílem Stabat Mater jsem
v roce 1884 doslova dobyl Londýn. Na základě svých
úspěchů jsem získal doktorát v Praze a Cambridge a stal
jsem se profesorem na pražské konzervatoři.
V roce 1892 jsem byl obeslán dopisem ze Spojených států
amerických. Zakladatelka americké národní konzervatoře v
New Yorku, Jeanette Thurberová, se mě snažila získat jako
ředitele této instituce. Nejprve jsem sice váhal, ale pak
jsem nabídku přijal. Můj pobyt ve Spojených státech
amerických v letech 1892-1895 mně přinesl další pocty a
definitivně i světovou proslulost. Kvůli problémům s
vyplácením honoráře jsem se však nakonec definitivně
vrátil do Prahy.
Zemřel jsem po pěti týdnech nemoci na srdeční selhání 1.
května 1904.
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1 – Opak dne.
2 – Světovým rekordmanem v běhu na 100 m je Usain...
3 – Pečivo určené zejména k tvorbě obložených chlebíčků.
4 – Slovní druh.
5 – Prostředek k čištění zubů.
6 – Nejčastější české mužské příjmení.
7 – Stáří.
8 – Největší město našeho okresu.
9 – Strunný smyčcový nástroj se čtyřmi strunami.
10 – Spojuje hlavu s trupem.
11 – Žena a muž tvoří...
(stránku připravil Martin Dytrych)

A kdo tedy jsem?
Vyber jednu z nabízených možností a
vyznač ji na soutěžním kupónu.
a) Ludwig van Beethoven
b) Antonín Dvořák
c) Bedřich Smetana
d) Jan Jakub Ryba
Z mého díla budete asi znát některé z mých
deseti oper, nejspíš Rusalku nebo Čerta a
Káču. Nezanedbatelné není ani velké
množství komorních skladeb, které jsou ve
velkém interpretovány dodnes.
Nejvíc mě však asi proslavila má …………..
(viz tajenka, silně obtaženo, barevně
odlišeno) symfonie. Ta byla první skladbou,
která zazněla po prvním přistání lidské
posádky na Měsíci.

Pospojuj písmena podle abecedy. Vzniklý
obrázek vybarvi.

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

Znáš pojmy z astronomie?
Tak je správně spoj s konkrétními příklady!

Leží tučňák na pláži, opaluje se, popíjí koktejl a říká si: „To je
balada.“ Na jižním pólu se zatím klepe žirafa zimou a brblá si:
„Příště na tyhle výměnné pobyty kašlu!“

Slunce

planeta

Saturn

kometa

Na rodičovském sdružení: „Váš syn má nadprůměrné znalosti
ze zeměpisu.“ „Víte, paní učitelko, jeho otce honíme kvůli
alimentům po celé republice.“

hvězda

Blondýnka vaří a manžel se ptá: ,,Prosím tě, proč už půl
hodiny držíš tu slepici za krk?“ Blondýnka: ,,No, tady v té
kuchařce se píše – slepici půl hodiny mírně dusíme.“

Halleyova

Měsíc

přirozená družice

Spojení proveď na soutěžním kuponu!

Tom jde do lesa a potká u rybníčka žábu. Žába mu říká lidskou
řečí: „Tomášku, polib mě.“ Tom: „Ne!“ Žába prosí:
„Tomášku, polib mě a něco dostaneš.“ Tomáš žábu políbí a ptá
se: „A co dostanu?“ „Ekzém, ekzém!“

Na policii přiběhne udýchaný zřízenec místní zoo a panickým hlasem křičí: „Rychle něco udělejte! Utekl nám
slon!“ Policista na něj s klidným hlasem: „Uklidněte se, prosím, a důkladně mi popište, jak vypadá.“
„Tatí, já už umím psát!“ „A co jsi napsal?“ „Nevím, ještě neumím číst.“
Ukazuje učitelka dětem v mateřské školce netopýra. „Tak děti, kdopak ví, co je to za zvířátko?“ Jarda se přihlásí:
„Prosím, to je myš s rozbitým deštníkem.“
„Heč, já jsem byl včera zadarmo v ZOO!“ chlubí se Jan. „No, že tě tam pustili, to se nedivím,“ reaguje Anička,
„ale, že tě pustili ven?“

Mladý, neklidný, roztomilý a totálně nešikovný pandí
chlapík jménem Po musí v akcí a vtipem nabitém příběhu
ujít neuvěřitelnou cestu, během níž se z uťápnutého
prodavače nudlových polévek stane legendární Dračí
bojovník. Ačkoliv se příběh odehrává ve středověké Číně,
jeho kulisami by mohla být jakákoliv éra a oblast. Jeho
hlavní náplní je totiž poselství, že i tomu největšímu
zoufalci se může splnit jeho sen, když se ke snění přidá i
trocha štěstí a především píle.
Film má název: _ _ _ G F _ P _ _ _ _
(název napište na soutěžní kupon)

(stránku připravil Martin Dytrych)

Druhý listopadový den se v Malých Svatoňovicích konalo okrskové kolo v halové kopané. Dopoledne hráli starší
žáci. Turnaj zahájili s mužstvem ZŠ Úpice – Lány, kde vlastní chybou pouze remizovali 1 : 1. Ostatní zápasy jsme
v celku bez problémů vyhráli. Chlapci odehráli celý turnaj s příkladnou herní disciplínou. Mimo to se Lukáš
Malínský stal se 6 vstřelenými brankami nejlepším střelcem turnaje.
Odpoledne nastoupili chlapci mladší, kterým se na začátku turnaje vůbec nedařilo. Prohráli jak s Lány, tak i se
Rtyní. Ve třetím zápasu se nám konečně podařilo zvítězit, porazili jsem gymnázium. Poslední zápas byl vskutku
dramatický. Věděli jsme, že pokud chceme obsadit 2. místo, musíme vyhrát o dva góly. To se chlapcům asi minutu
před koncem podařilo. Všem hráčům děkuji za maximální snahu, o co nejlepší výsledek. „Kluci, byla radost s vámi
být!“
(Václav Král)
Starší žáci:
BČ
ÚL
RT
MS
GY
Body
Skóre
Pořadí
BČ
1:1
2:0
3:0
5:0
10
11 : 1
1.
ÚL
1:1
0:3
2:0
3:0
7
6:4
2.
RT
0:2
3:0
1:2
3:0
6
7:4
3.
MS
0:3
0:2
2:1
0:0
4
2:6
4.
GY
0:5
0:3
0:3
0:0
1
0 : 11
5.
Sestava starších žáků:
Filip Ferenc, Lukáš Malínský, Martin Nývlt, Dominik Rychlík, Pavel Sodomka, Daniel Souček,
Jan Soukup, Ladislav Soukup, Jan Vacek, Patrik Vlček
Mladší žáci:
ÚL
BČ
RT
MS
GY
Body
Skóre
ÚL
2:0
3:1
1:0
2:0
12
8:1
BČ
0:2
0:1
3:1
1:0
6
4:4
RT
1:3
1:0
0:1
1:0
6
3:4
MS
0:1
1:3
1:0
1:0
6
3:4
GY
0:2
0:1
0:1
0:1
0
0:5
Starší žáci.

Sestava mladších žáků:
Lukáš Aman, Petr Kábele, Daniel Kadaník, Martin
Lacko, Pavel Růžička, Daniel Špinler,
David Vlček, Petr Vlček, Petr Vodák, Jiří Zákravský

Jak ses dostal k fotbalu?
Rodiče mě tam přihlásili,
už když jsem byl malý.
Věnuješ se fotbalu i mimo
školu?
Ano, zatím hraju za Lánov.
Ale měl bych přestoupit do
Trutnova.
Jak dlouho už fotbal hraješ?
Sedm let.
Jak často máš trénink?
Třikrát týdně.
Máš kromě fotbalu ještě nějaké koníčky?
Ano, florbal a basketbal.
(Veronika Hofmanová)
Mladší žáci.

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

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

III.A
III.B
IX.A
V.B
V.A
II.A
VIII.A
I.A
IV.A
VII.A
VIII.B

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 19. 11. 2010)
710,42 kg/žáka
Jan Jansa
113,61 kg/žáka
Ondřej Toman
95,30 kg/žáka
Michal Drejsl
45,11 kg/žáka
Tadeáš Haase
43,24 kg/žáka
Tomáš Vrána
39,15 kg/žáka
Kryštof Vojtěch
32,60 kg/žáka
Karolína Kopecká
31,12 kg/žáka
Johanka Cachová
25,10 kg/žáka
Renata Galuščáková
6,32 kg/žáka
Jiří Zákravský
1,95 kg/žáka
Kateřina Jursíková

6 702,0 kg
1 599,0 kg
830,0 kg
520,0 kg
616,0 kg
395,0 kg
652,0 kg
361,0 kg
219,0 kg
143,0 kg
13,0 kg

Největší posun dosáhla třída IX.A, která ze 6. místa poskočila na medailovou pozici. 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 19 645,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 72,22 kg! Pro porovnání
v loňském roce jsme měli sesbíráno 18.183,0 kg s průměrem 58,65 kg na žáka a zaměstnance. Dohromady jsme
k 19.11. také sesbírali 9.036 vybitých baterií (k 20.11.2009 to bylo 4.153).
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Jan Jansa (III.A)
6 702,0 kg
Jan Krejcar (III.A)
5 803,0 kg
Ondřej Toman (III.B)
1 599,0 kg
Michal Drejsl (IX.A)
830,0 kg
Karolína Kopecká (VIII.A)
652,0 kg
Bára Procházková (III.A)
625,0 kg
Tomáš Vrána (V.A)
616,0 kg
Petr Čapek (IX.A)
570,0 kg
Tadeáš Haase (V.B)
520,0 kg
Kryštof Vojtěch (II.A)
395,0 kg
Michaela Ševcová (IX.A)
377,0 kg
Johanka Cachová (I.A)
361,0 kg
Jakub Dytrych (V.B)
245,0 kg
Renata Galuščáková (IV.A)
219,0 kg
Matyáš Nývlt (III.B)
175,0 kg
Veronika Hlavicová (I.A)
174,0 kg
Anna Koukolová (II.A)
169,0 kg
Martin Křížek (II.A)
162,0 kg
Pavel Benko (III.A)
156,0 kg

Sběr vybitých baterií:
Jan Frydrych (II.A)
Jiří Šťovíček (IV.A)
Kryštof Vojtěch (II.A)
Jan Krejcar (III.A)
Anna Skřivánková (III.A)
Lenka Hrušková (III.A)
Johanka Cachová (I.A)
Daniel Benko (I.A)
Ondřej Toman (III.B)
Renata Galuščáková (IV.A)
Milan Pastorčák (III.B)
Tomáš Vrána (V.A)

2 350 ks
2 340 ks
2 212 ks
972 ks
286 ks
263 ks
119 ks
100 ks
100 ks
93 ks
31 ks
22 ks

Skvělý začátek. Ve všech
sběrových aktivitách jsme zatím
úspěšnější než v minulém roce.
Jen tak dál.

(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)
Tadeáš Haase (V.B)
Jan Frydrych (II.A)
Anna Marie Řeháková (III.B)
Tomáš Vrána (V.A)
Jan Krejcar (III.A)
Daniela Maršíková (I.A)
Jiří Rýdl (III.B)
Lukáš Čudka (V.A)
Evelína Polová (I.A)
Ondřej Toman (III.B)
Johanka Cachová (I.A)
Milan Pastorčák (III.B)
Mikoláš Zajac (V.A)

2 343 ks
1 640 ks
1 500 ks
1 268 ks
980 ks
945 ks
930 ks
704 ks
510 ks
285 ks
250 ks
220 ks
220 ks
200 ks

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

3 100 ks
2 568 ks
2 481 ks
2 295 ks
1 256 ks
796 ks
770 ks
717 ks
550 ks
437 ks
432 ks
387 ks
340 ks
322 ks

Dohromady jsme k 19.11. sesbírali 12.926 plastových lahví (k 20.11.2009 to bylo 7.519) a 18.816 plastových
kelímků (k 20.11.2009 to bylo 13.324).
Sběr plastových víček
Petr Rychlík (V.A)
17 100 ks
Karolína Matysková (II.A) 16 000 ks
Tadeáš Haase (V.B)
14 900 ks
Jan Jansa (III.A)
14 318 ks
Pavel Benko (III.A)
11 800 ks
Jakub Dytrych (V.B)
10 900 ks
8 100 ks
Jiří Rýdl (III.B)
Lenka Hrušková (III.A)
6 348 ks
Lucie Pospíšilová (VI.A)
6 000 ks
Jiří Šťovíček (IV.A)
5 042 ks
4 931 ks
Kryštof Vojtěch (II.A)
Karolína Kopecká (VIII.A) 4 752 ks
Jan Frydrych (II.A)
4 400 ks
Jan Roženský (IV.A)
3 519 ks
Ondřej Toman (III.B)
3 350 ks
Tomáš Vrána (V.A)
3 254 ks
Anna Skřivánková (III.A) 3 193 ks
Jiří Zákravský (VII.A)
2 783 ks
Vojtěch Ott (III.B)
2 703 ks
Jan Krejcar (III.A)
2 462 ks
Dominik Moronga (V.B)
2 253 ks
Kamila Grundová (VIII.B) 2 240 ks
Kateřina Šprincová (IV.A) 1 943 ks
Johanka Cachová (I.A)
1 850 ks
Renata Galuščáková (IV.A) 1 842 ks
Petra Štefánková (VII.A)
1 761 ks
Bára Procházková (III.A)
1 580 ks
Michaela Hájková (III.B)
1 524 ks
Filip Luštinec (III.A)
1 500 ks
Diana Neureiterová (VI.A) 1 500 ks
Jakub Fejfar (VIII.B)
1 500 ks

Sběr kovových víček
Karolína Matysková (II.A) 96 825 ks
Jan Jansa (III.A)
30 417 ks
Jiří Rýdl (III.B)
17 400 ks
Jiří Zákravský (VII.A)
10 769 ks
Jakub Fejfar (VIII.B)
10 400 ks
Filip Luštinec (III.A)
10 300 ks
Tadeáš Haase (V.B)
10 000 ks
Ondřej Toman (III.B)
8 000 ks
Jakub Dytrych (V.B)
8 000 ks
Kateřina Šprincová (IV.A) 7 908 ks
Daniela Maršíková (I.A)
7 550 ks
Kryštof Vojtěch (II.A)
7 000 ks
Pavel Benko (III.A)
6 465 ks
Tomáš Vrána (V.A)
6 080 ks
Eliška Mesnerová (II.A)
5 886 ks
Ladislav Soukup (IX.B)
4 191 ks
Matyáš Nývlt (III.B)
3 737 ks
Lenka Hrušková (III.A)
3 731 ks
Karolína Součková (III.A) 3 375 ks
Dominik Moronga (V.B)
3 000 ks
Michal Černý (II.A)
2 753 ks
Roženský Jan (IV.A)
2 381 ks
Jan Krejcar (III.A)
1 918 ks
Jiří Šťovíček (IV.A)
1 873 ks
Kamila Grundová (VIII.B) 1 000 ks
Monika Kohoutová (III.B)
940 ks
Vivien Winterová (I.A)
920 ks
Renata Galuščáková (IV.A) 694 ks
Lenka Kejzlarová (V.A)
512 ks
Anna Skřivánková (III.A)
447 ks
137 ks
Nikola Mlčáková (V.B)

Dohromady jsme k 19.11. sesbírali 181.248 plastových víček (k 20.11.2009 to bylo 137.309) a 290.136
kovových víček (k 20.11.2009 to bylo 191.854).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

Ve středu 3. listopadu jsme vyjeli na turnaj ve
florbalu mladších žáků. Průběh turnaje nás zaskočil.
Snad to bylo velikostí hřiště, na kterou nejsme zvyklí,
snad nepřipraveností. Nechávali jsme se zbytečně
vylučovat za technické chyby a tři zápasy jsme nebyli
schopni vstřelit branku. Chlapci se snažili, ale nic se
nedařilo. Ani přihrávky, ani střelba. Teprve ve
čtvrtém zápasu, možná pod hrozbou posledního
místa, začali chlapci pořádně střílet a dávat góly. Po
vítězství nad Malými Svatoňovicemi jsme tak
obsadili konečné 4. místo.
Sestava:
Lukáš Aman, Tomáš Balcar, Petr Kábele, Daniel
Kadaník, Martin Lacko, Vojtěch Levinský, Pavel
Růžička, Marek Sedlařík, Daniel Špinler, Pavel
Šrejber, Lukas Štěpánský, Petr Vlček, Jiří Zákravský
(Václav Král)

1.
2.
3. – 4.

Daniel Souček (8.B)
Daniel Špinler (6.A)
Jakub Fejfar (8.B)
Pavel Růžička (6.A)
5.
Lukáš Aman (6.A)
6.
Filip Ferenc (9.A)
7. – 8.
Lukáš Malínský (9.A)
Jan Soukup (9.B)
9. – 10. Petr Kábele (6.A)
Martin Lacko (6.A)
11. – 12. Daniel Kadaník (6.A)
Vojtěch Levinský (7.A)
13.
Daniel Soural (8.B)
14.
David Beier (7.A)
15.
Dominik Rychlík (8.A)
16.
Tomáš Balcar (7.A)
17.
Jiří Zákravský (7.A)
18. – 22. Viktor Kejzlar (8.A)
Martin Kubiček (8.A)
Pavel Sodomka (9.A)
Ladislav Soukup (9.B)

185 b.
159 b.
145 b.
145 b.
135 b.
125 b.
120 b.
120 b.
115 b.
115 b.
110 b.
110 b.
105 b.
104 b.
95 b.
90 b.
88 b.
85 b.
85 b.
85 b.
85 b.

Ve středu 3. listopadu se naše mladší žákyně vydaly do
Rtyně v Podkrkonoší, aby prožily svůj první florbalový
turnaj. Na okrskové kolo jsme totiž letos vyslali
v podstatě samé začátečnice. Bojovaly, snažily se,
hrály za hranicí svých možností, ale na soupeřky to
tentokrát nestačilo. Po třech prohraných zápasech a
jedné remíze tak děvčata obsadila 5. místo. Nutno však
podotknout, že se ctí. Všem tak patří poděkování za
vzorné chování a maximální snahu. A kdo ví, třeba to
příště bude mnohem lepší...
Naši školu reprezentovaly:
Kristýna Balcarová, Eliška Buryšková, Michaela
Müllerová, Diana Neureiterová, Andrea Pátrová, Aneta
Staníková, Petra Štefánková, Eliška Vodičková
(Martin Dytrych)

18. – 22. David Wajsar (7.A)
23.
Petr Vlček (6.A)
24. – 25. Lukáš Hilsch (9.A)
Patrik Vlček (8.B)

85 b.
75 b.
65 b.
65 b.

P.S.:
Ti nejlepší rozhodně
zasluhují pochvalu.
Na druhou stranu však je
třeba konstatovat, že 17
chlapců je v „záporných
číslech“!
(Martin Dytrych
ve spolupráci
s Václavem Králem)

Tabulka základní části:
Z
1. DYLINKY
3
2. DYLINKY
2
3. McDONALD‘S 3

V
2
2
0

Vp
0
0
0

R
0
0
0

Pp
0
0
0

P
1
0
3

skóre
20 : 5
11 : 1
3 : 28

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

B
6
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:
15,67 - Dylinky
4 - Dylinky
9,50 - Lolitky
STATISTIKY BRANKÁŘEK
Úspěšnost zásahů:
Čisté konto po dobu
100,00% – Lenka Rejchrtová
11 min – Denisa Nývltová
88,89% – Denisa Nývltová
10 min – Lenka Rejchrtová
54,54% – Alžběta Kubcová
48,00% – Eliška Buryšková
Prům. počet zásahů na 1 zápas:
Počet vychytaných nul:
12,00 – Eliška Buryšková
1 – Denisa Nývltová
6,00 – Kristýna Balcarová
1 – Lenka Rejchrtová
6,00 – Lucie Pospíšilová
Mělo jich být 12 a měli vytvořit tři družstva. Přišlo jich však pouze devět. Turnaj smíšených družstev se tak nekonal.
Tato skutečnost však nebránila v tom, uskutečnit alespoň pořádný mega zápas. Příchozí se tedy rozdělili do dvou
družstev a utkání mohlo začít. Po celých 100 minut bylo velmi vyrovnané. Chvíli vedli oranžoví, pak zase modří.
Výsledné skóre se zastavilo na stavu 18 : 18, když oranžoví vyrovnali cca 10 sekund před uplynutím hrací doby.
Výsledek však nebyl až tak důležitý. Šlo především o to, si pořádně zahrát, zase se ve florbalu o kousek zlepšit a
především duchaplně strávit prázdninové dopoledne. A to se, myslím, povedlo.
(Martin Dytrych)

Tabulka základní části:
1.
2.
3.
4.

UMÍME KLIČKY...
FC STŘÍLÍME...
LDN WYDLÁKOW
PEKELNÍ SATANI

Z
4
4
4
4

V
3
2
1
0

Vp
0
1
0
0

R
1
1
0
0

Pp
0
0
1
0

P
0
0
2
4

skóre
B
20 : 7 10
16 : 6
9
10 : 12 4
4 : 25 0

Čelo kanadského bodování základní části:
Z
B Br + A
1.
Jan Soukup
4
16
13 + 3
2.
Daniel Souček
4
9
9+0
3.
Tomáš Hrouda
4
7
6+1
4.
Jakub Fejfar
4
7
4+3
5.
Martin Nývlt
4
5
4+1
6.
Aleš Hübner
4
3
3+0
7.
Ladislav Soukup 4
3
0+3
8.
Vojtěch Levinský 4
2
2+0
9.
Vít Levinský
4
2
1+1
10.
Jan Vacek
4
2
0+2
11. – 12. Zdeněk Ledvina 4
1
1+0
Michal Souček
4
1
1+0
13. – 16. Jakub Dytrych
4
1
0+1
Martin Kubiček
4
1
0+1
Pavel Šrejber
4
1
0+1
Jiří Zákravský
4
1
0+1
Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí
Počet vychytaných nul:
0
Úspěšnost zásahů:
88,89 % - Aleš Hübner
83,33 % - Ladislav Soukup
82,76 % - Jan Vacek
80,56 % - Filip Kunc

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:
3 – FC STŘÍLÍME DO BRÁNY
3 – LDN WYDLÁKOW
2 – UMÍME KLIČKY...
Průměrný počet střel na 1 zápas:
16,67 – LDN WYDLÁKOW
16,33 – FC STŘÍLÍME...
STATISTIKY BRANKÁŘŮ:
Čisté konto po dobu
11 min – Ladislav Soukup
9 min – Filip Kunc
9 min – Jan Vacek
6 min – Aleš Hübner
Prům. počet zásahů na 1 zápas:
12,00 – Jan Vacek
11,50 – Tomáš Balcar
10,50 – Jiří Zákravský
9,67 – Filip Kunc

JE TO PRAVDA NEBO NE? – a) ANO, b) ANO.
PATŘÍM MEZI NEJVĚTŠÍ ČECHY. ZNÁŠ MĚ? – c) TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK
– tajenka: ZAHRANIČÍ
UMÍŠ SPOJIT ZADANÉ VÝRAZY?
POZNÁŠ, O KTERÝ FILM SE JEDNÁ?
ERAGON.
Volkswagen
Audi
POZNÁŠ POHÁDKU?
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ.
Toyota
Peugeot
PLAY WITH ENGLISH
THE SEASON IS SPRING.
(Martin Dytrych, Silvie Žďárská)

Středa, 1. prosince:
Čtvrtek, 2. prosince:
Pátek, 3. prosince:
Pondělí, 6. prosince:
Úterý, 7. prosince:
Středa, 8. prosince:
Čtvrtek, 9. prosince:
Pátek, 10. prosince:
Pondělí, 13. prosince:
Úterý, 14. prosince:
Středa, 15. prosince:
Čtvrtek, 16. prosince:
Pátek, 17. prosince:

1
2
1
2
1
2

-

Vepřové maso v mrkvi, brambor
Chlupaté knedlíky s houbami
Pečená kuřecí stehna, zelí, kynutý knedlík
Lívance s ořechovou šlehačkou a čokol. topingem
Hovězí roštěná na houbách, rýže
Bramborový guláš, chléb

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Drůbeží sekaná, bramborová kaše
Pizza
Jelení tokáň, knedlík
Hermelínové rizoto
Vepřová panenka s jablky, brambor
Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka
Čočka, vařené vejce
Směs po boloňsku, rýže
Obalovaná ryba, těstovinový salát
Povidlové taštičky sypané makovou posypkou

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Marinovaný vepřový plátek, brambor
Rýžová kaše s čokoládou
Ruský biftek, kynutý knedlík
Rizoto
Šumavské nudle (uzenina, houby, pórek, sýr)
Tvarohové smaženky
Klobása, bramborový salát
Kachna na medu, zelí, bramborový knedlík
Kuřecí po čínsku, rýže
Dobrou chuť!
Milánské špagety

Vybírání stravného na prosinec: pondělí 29. 11., úterý 30. 11. (7.30 – 11.30)
Cena obědů:

pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 13 obědů x 21 Kč = 273 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 13 obědů x 23 Kč = 299 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 13 obědů x 24 Kč = 312 Kč
pro veřejnost …………………….......... 13 obědů x 43 Kč = 559 Kč
(výdej obědů pro veřejnost: 11.15 – 11.35, 12.20 – 12.30, 13.00 – 13.25)
(Pavlína Blehová)

Do turnaje se přihlásilo 5 mužstev:
FARKAŠ TEAM
Filip Ferenc, Aleš Hübner, Lukáš Malínský, Martin Nývlt – C, Pavel Sodomka
FC BACHA MÍČ
Jakub Fejfar, Viktor Kejzlar – C, Martin Kubiček, Tomáš Paťha, Dominik Rychlík, Daniel Souček
FC FIALKY
Michal Drejsl, Tomáš Hrouda, Michal Souček, Jan Soukup, Ladislav Soukup – C, Dominik Švorčík
FK 03 PRIMASENS
Petr Kábele, Daniel Kadaník, Martin Lacko, Jakub Riedl, Daniel Špinler, Petr Vlček, Pavel Růžička – C
RETARDI
Zdeněk Ledvina, Pavel Šrejber, Petr Vodák, Jiří Zákravský, Ladislav Záliš – C
Mužstvo RETARDI bylo po dvou kontumačních prohrách (hráči se nedostavili) z turnaje vyřazeno!
Ostatní výsledky:
FARKAŠ TEAM – FC FIALKY 6 : 2; FC FIALKY – FC BACHA MÍČ 1 : 1;
FK 03 PRIMASENS – FC BACHA MÍČ 5 : 1; FARKAŠ TEAM – FK 03 PRIMASENS 3 : 2.
(Martin Dytrych ve spolupráci s Václavem Králem)

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do prosincového čísla předávejte do 13.12. 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.

BOJUJEME PROTI AIDS
01. 12. - Světový den boje proti AIDS (žáci 8.B a 9.A,11.45 – 13.25) ... více na 2. str.
A PŘIJDE I MIKULÁŠ...
03. 12. - Andělský den pro žáky 1. – 5. ročníku ... více na 2. str.
TĚŠÍME SE NA VÁNOCE!
01. 12. - Vánoční pečení s 9.B (začátek ve 14.30; školní kuchyňka)
03. 12. - Vánoční pečení s 9.A (začátek ve 14.00; školní kuchyňka)
03. 12. - Vánoční strom na Náměstí T.G.M. v Úpici
(v programu, který začne v 16.00, vystoupí též žáci naší školy)
08. 12. - Vánoční tvořivá dílna pro žáky a jejich rodiče (školní jídelna, začátek v 16.00) ... více na 2. str.
13. 12. - 17. 12. - Projekt 3.A a 3.B „Vánoční tradice“
13. 12. - 17. 12. - Projekt 4.A „Český rok v lidových tradicích“
16. 12. - Předvánoční vystoupení žáků 2.A a 5.A v Domě s pečovatelskou službou
17. 12. - Vánoční besídky v jednotlivých třídách (žáci 2. stupně mají oběd v 10.40, žáci 1. stupně v 11.00)
SOUTĚŽÍME V ANGLICKÉM JAZYCE ... více na 2. str.
06. 12. - Soutěž o nejzdatnějšího anglického čtenáře pro žáky 3. – 5. ročníku (jazyková učebna 1. stupně, 13.00)
07. 12. - Soutěž o nejzdatnějšího anglického čtenáře pro žáky 6. – 9. ročníku (9.A, 13.45)
JÁ, TY, MY, ONI
16. 12. - Celoškolní projekt „Já, ty, my, oni“ ... více na 2. str.
SPORTOVNÍ AKCE
08. 12. - Okrskové kolo ve florbalu starších žákyň a žáků
(pořadatel: ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší, od 8.30, dívky v tělocvičně školy, chlapci v Orlovně)
15. 12. - Okrskové kolo v halové kopané (pořadatel: ZŠ Malé Svatoňovice, žáci 1. – 5. ročníku, od 9.15)
OSTATNÍ AKCE
06. 12. - Výchovný koncert - „Kvintet“ (školní jídelna, žáci 4. – 6. ročníku, vstupné: 10 Kč)
08. 12. - Termín pro odevzdání soutěžních kuponů ze školního časopisu
17. 12. - Vychází čtvrté číslo školního časopisu
17. 12. - Zájezd žáků 5.A na představení „Staré pověsti české“ (UFFO Trutnov)
ŘEDITELSKÉ VOLNO: 20. 12. – 22. 12. (pondělí, úterý a středa)
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY: 23. 12. 2010 – 2. 1. 2011
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga dívek – 07. 12.
Florbalová liga chlapců – 01. 12.
Turnaj v šipkách „301 single out“ – 03. 12., 10. 12.
Turnaj ve stolním fotbálku – hracími dny jsou pondělí, středa, pátek (přesné termíny jsou na nástěnce)
Turnaj v halové kopané – 07. 12., 14. 12.
(stránku připravil Martin Dytrych)

