Menší florbalisté se
zúčastnili „Florbalové
víkendovky“.

Měli jsme zajímavý
projekt „Pohádka“.

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

Byla pro nás připravena
„Tajemná víkendovka“.

Postoupili jsme do
okresního kola ve florbalu.

Na Zimním
stadionu v Trutnově
byli bruslit jak žáci
1. stupně, tak i žáci
2. stupně.
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 2. 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“)

ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ POŘÁDÁ
V SOBOTU 3. PROSINCE 2011 OD 10.00
5. ROČNÍK
KARNEVALU „S ČERTY NEJSOU ŽERTY“.
Předškoláčci i žáčci 1. – 4. ročníku, přijďte
v převlecích za čerty do naší tělocvičny, kde vás
budou čekat bezmála dvě hodiny zábavy, různých
soutěží a dokonce i pekelná diskotéka.
Vaši rodiče, babičky, dědečkové, sourozenci a
případně i další se na vás budou moci dívat
z balkonu.

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

Vánoční tvořeníčko.
Sejdeme se ve středu 14. prosince 2011 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, nůžky a
popřípadě další pomůcky.
Ve pondělí 19. prosince podnikneme v rámci
projektu „Já, ty, my, oni“ již šestou 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 čtvrtek 22. prosince
je vyhlášeno
ŘEDITELSKÉ VOLNO!
Žákům tak začínají
Vánoční prázdniny již
ve čtvrtek 22. prosince!
Do školy nastoupí opět
v úterý 3. ledna 2012!

SVĚTOVÝ DEN BOJE PROTI AIDS
Žáci 9.A a 9.B se prostřednictvím koordinátorky
PaedDr. Věry Nývltové přihlásili do osvětové a
informační kampaně, která se koná 7. prosince 2011.
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.

ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ POŘÁDÁ
V SOBOTU 10. PROSINCE 2011 OD 10.00
6. ROČNÍK
„BLAHOVKA CUPU“,
TURNAJE V HALOVÉ KOPANÉ.
Turnaje je určen převážně pro současné a bývalé
„BLAHOVÁKY“. „BLAHOVÁK“ musí být
kapitánem družstva.
Počet hráčů na hřišti je 4 + 1, dále jsou povoleni
maximálně 4 náhradníci.
Přihlášky nahlaste nejpozději do:
středy 7. prosince na číslech 499881138, 499884875,
731519030
nebo e-mailem: zakouril@zsbcupice.cz.
Občerstvení zajištěno!

Stalo se již tradicí, že v předvánoční čas žáci z prvního stupně
navštěvují se svým programem dědečky a babičky v domě s
pečovatelskou službou.
K letošnímu zářijovému 120. výročí založení naší školy si
připravili hned dvě pohádky Josefa Čapka z knížky Povídání o
pejskovi a kočičce, se kterými se tentokrát již koncem října do
DPS vypravili. Ti nejmenší z třídy 1.A, Rozárka Térová a Péťa
Vrána, ve spolupráci s nadějným bubeníkem z 2. stupně
Martinem Amanem natrénovali trefnou pohádku k letošnímu
létu o tom, jak pejsek s kočičkou myli podlahu a protože byli
„tuze“ špinaví, prali a věšeli prádlo, které jim kvůli dešti ne a
ne uschnout.
Ostřílení druháci se nenechali zahanbit a přes handicap hlavní
protagonistky Verunky Hlavicové v podobě zlomené nohy,
zahráli seniorům (v sestavě Míra Gabčan, Johanka Cachová,
Danielka Mikešová a Leonka Kubasová) pohádku Jak pejsek s
kočičkou pekli dort.
Po několika evergreenech Jiřího Suchého, interpretovaných
sborečkem za doprovodu paní učitelky Radky Řehákové,
předaly děti krásné linoryty žáků 7.A všem vzorným
posluchačům.
O tom, že se představení líbilo, svědčil nejen potlesk, ale i
dobrý pocit všech, kteří se vystoupení zúčastnili.
(Daniela Mikešová)

Druhý listopadový týden provázelo žáky 2.A téma rodina. Na
každý den pro ně byl připraven pracovní list, zaměřený vždy
na jednoho rodinného příslušníka. A tak jsme si postupně
povídali o maminkách, tatíncích, sourozencích, babičkách a
dědečcích. Děti hravou formou plnily nejrůznější úkoly,
rébusy, čtyřsměrky a hádanky, doplňovaly do slov chybějící
písmenka a jednotlivé členy rodiny také kreslily. Ke každému
se naučily krátkou říkanku a také písničku. Do školy si děti
přinesly rodinné fotografie, které lepily na velkou čtvrtku a
jednotlivé obrázky popisovaly, své rodiče také precizně
ztvárnily z modelíny.

Do třídy mezi nás přišla maminka Evelínky Polové s malým bráškou Fredíkem, aby dětem pověděla, jak se o
malé miminko starat. Ukázala nám, jak se přebaluje, jak a čím se krmí a odpovídala na zvídavé otázky dětí. Za to
jí moc děkujeme. Celým týdnem nás provázela dobrá nálada, a i když jsme se vlastně učili, zažili jsme u toho i
spoustu legrace.
(Radka Řeháková)

Místo odpočinku doma na ně čekalo 24 hodin plných pohybu, místo ranních mrazíků příjemně vytopená tělocvična.
Dva dny v ní 14 malých florbalistů trénovalo pohyb s holí, vedení míčku, střelbu i všelijaké herní varianty. Chybět
nemohly ani soutěže jako třeba slalom mezi kužely či trefování předmětů v brance.
A aby nebyl celý program jen a jen o florbalu, byly pro přítomné připraveny i jiné aktivity. Proběhly například
soutěže v hodu na koš, v podlézání laťky a v hodu medicinbalem. Naprostou novinkou byla hra s nafukovacími
balónky.

Pohybově aktivní bloky byly samozřejmě střídány těmi odpočinkovými. V nich přítomní konzumovali výsledky
práce hlavní kuchařky, paní Dytrychové, a hráli společenské hry. Těsně před spaním nemohla chybět ani velmi
oblíbená stezka odvahy, která však nikoho nějak dramaticky nevylekala. Dobrodružné spaní v tělocvičně tedy bylo
celkem klidné a snad jen s těmi co nejhezčími sny.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)

Z florbalové víkendovky byla
Televizí JS natočena reportáž,
na kterou se můžete podívat na
programu Účko a na webových
stránkách www.televize-js.cz

Ve čtvrtek 3. listopadu se konala exkurze žáků 9.A a 9.B. Prvním cílem byla firma Transform Bohdaneč, která se
zabývá zpracováním odpadů z plastů. Ve vstupní hale s nepříjemným zápachem byly haldy plastových lahví, folií
apod. Během pracovního procesu se z nich zde vyrábějí různé výrobky, např. lavičky, plotové latě, kůly, různé
hranoly, zatravňovací dlažba a další. Druhým cílem našeho poznávání byla Elektrárna v Trutnově Poříčí. Protože
jsme vlivem četných dopravních komplikací přijeli o hodinu později, musela být prohlídka provozu o hodinu
zkrácena. Přesto jsme však stihli shlédnout krátký film o funkci a významu elektrárny a s helmami na hlavách projít
provozem. Některým žákům trošku činily potíže velké teplotní rozdíly, obava z výšky a strach z výtahu. Nakonec
jsme však vše zvládli. Podle dotazů žáků a podle jejich chování si myslím, že jim exkurze přinesla spoustu nových a
zajímavých informací a že se jim líbila.
(Věra Nývltová)
Výrok z prohlídky firmy Transform:
Ozvala se jakási rána... „Co to bylo? On je tu nějaký lom?“
„No jo, někde tady je Temelín.“

Ve středu 9. listopadu 2011 navštívili žáci předmětu Naše město Městské muzeum a Galerii Julie WinterovéMezerové, aby se seznámili s historií budovy tzv. staré radnice, s úpickým muzejnictvím a prohlédli si aktuální
výstavu.
Paní ředitelka Marcela Strachotová si naše žáčky rozsadila
na schodiště a vyprávěla jim o časech minulých. Nejprve
se vrátili přesně o 333 let zpět, neboť stará radnice byla
postavena právě před tolika roky ve stylu tzv. selského
baroka. Děti se rovněž dozvěděly, že v budově postupně
sídlila správa města, věznice i hostinec, že muzeu slouží od
60. let minulého století a návštěvníkům kromě aktuálních
výstav nabízí i několik stálých expozic.
Právě probíhající výstava „Oznamuje se láskám našim
aneb Svatba a vše, co k ní patří“ překvapivě nenadchla
pouze děvčata. Holčičky nadšeně okukovaly zejména
svatební šaty, na které si s dovolením paní ředitelky mohly
i sáhnout, chlapce zaujaly staré fotografie a oznámení a
všichni společně pak obdivovali třípatrový svatební dort s
marcipánovými růžičkami a spodní prádlo z konce 19.
století. Všichni se shodli, že by jednou také chtěli mít
svatbu s pohádkově krásnými šaty a spoustou svátečních
dobrot.
Děkuji paní ředitelce za hezký výklad i obětovanou
polední pauzu a našim žáčkům za zájem a vzorné chování.
(Renata Kafková)

V úterý 8. listopadu jsme se 46 žáky 1. stupně vyrazili na již
tradiční odpolední bruslení. Ledová plocha Zimního stadionu
v Trutnově opět patřila jenom nám, a to celých 90 minut. Při
úvodním „rozbruslení“ jsme zjistili, že tentokrát umí naprostá
většina poměrně slušně bruslit. Vyčlenili jsme tak pouze
pětici žáků, kterým bylo třeba na začátku výrazněji pomoci.
Ostatní si zatím bruslili po celé ploše.
Po zhruba 30 minutách se uskutečnila soutěž v rychlosti
bruslení. Trať byla rozestavena po celé ploše. Nebruslilo se
však tentokrát na čas, ale ve skupinách na umístění. A to dle
věku, dívky a chlapci samozřejmě zvlášť.
Další část programu vyplnily hry na „ovečky a vlka“ a na
„Mrazíka“. Nu a po jejich skončení nám také vypršel čas
našeho pobytu na ledu. Však také některým již docházely
síly, což se projevilo jak v šatně, tak i při zpáteční jízdě
autobusem.
(Martin Dytrych)

O den později se s námi vydalo bruslit i 25 žáků
2. stupně. Tady už o začátečnících nemůže být
řeč. Všichni účastníci totiž bruslili na jedničku.
Proto byla vybraná trasa závodu v bruslení
mnohem náročnější a také delší. Mezi šesťáky
na ní zvítězil Petr Rychlík, všechny ostatní
sedmáky porazil Martin Lacko a osmákům
kraloval Jirka Zákravský. Největší boj se
odehrál v nejstarší kategorii, v níž mimo soutěž
startoval i pan ředitel. Právě jeho v cíli porazil
celkový vítěz Jakub Fejfar. Mezi mladšími
dívkami pak zvítězila Eliška Buryšková,
v kategorii dívek z 9. ročníku dojela trojice
Káťa Jursíková, Kája Fingrová a Šárka Šulcová
svorně do cíle ve stejný okamžik.
Ani žáci 2. stupně si nenechali ujít hru na
„ovečky a vlka“, které věnovali posledních cca
15 minut. No a poté už se jen přezout a na
autobus.
(Martin Dytrych)

Paní učitelka varuje děti při hodině biologie: „Člověk nikdy nemá pusinkovat zvířata, protože se tím může přenést
nebezpečná nemoc. Zná někdo nějaký příklad?“ „Moje teta často líbala svého pejska....“ „A co se stalo?“ „Zdechl...“
Přijde chlap k doktorovi a říká: „Pane doktore, mně padají vlasy, co s tím dělat?“ Doktor mu dá nějaké prášky a
řekne mu, aby došel na kontrolu příští týden. Za týden přijde chlap a stěžuje si: „Pane doktore, ty vlasy mi padají
čím dál víc!“ Doktor vezme lupu, podívá se mu na vlasy a říká: „No jo, to se nedivím, když Vám tam sedí blecha,
drží žiletku a zpívá: Gillette - pro muže to nejlepší!!“
Po pláži nervózně pobíhá matka s malým synem. Nakonec se zastaví a křičí na něj: „Přijdeme pozdě k obědu, jestli
si nevzpomeneš, kde jsi zahrabal tatínka!“
Přijde chlap do obchodu a řekne: „Hřebíky.“ „A kolik?“ „Kolík si strč někam, řekl jsem, že chci hřebíky.“
„Mami, učitel mě dneska pochválil!“ „Jo? Co říkal?“ „Že jsme všichni tupci a já největší!“

1)

2)

Vtipné texty napište na výherní kupón a můžete vyhrát!
Mladík vejde do obchodu s cukrovinami a ptá se: „Máte perníková srdce s nápisem JSI MÁ JEDINÁ?“ „Ano,
máme.“ „Tak mi dejte 12 kusů, prosím.“
Dva muži jsou v lese na lovu, když tu náhle jeden z nich zkolabuje. Sveze se k zemi, má strnulý pohled a zdá se, že
nedýchá. Druhý lovec hned vytáhne mobilní telefon a vytočí číslo rychlé lékařské pomoci: „Haló, potřebuju pomoc.
Můj kamarád je mrtvý, co mám dělat?“ hlásí zmateně. Operátorka mu odpoví konejšivým hlasem: „Uklidněte se,
pomůžu vám. Nejdříve se ale ujistěte, že je váš kamarád skutečně mrtvý.“ Na druhém konci telefonu je chvíli ticho a
pak se ozve výstřel. Hned po něm lovec řekne do sluchátka: „Hotovo. Co mám dělat teď?“
Pepíček si koupí v krámu sušenky Disko. Venku je otevře a najde v nich patnáct velkých červů. Jde sušenky
reklamovat a prodavačka mu říká: „To víš, Pepíčku, Disko nikdy nejíš sám...“
Na pláži: „To je Váš syn, co nosí písek v mém slamáku?“ „Ne, můj Péťa zjišťuje, jestli Vaše rádio hraje pod
vodou!“
Miliardář je na rybách a chytí zlatou rybku. Než však rybka stihne cokoliv říct, hodí jí zpátky do vody, posbírá věci
a odchází. Zlatá ryba jen vykoukne z vody a povídá: „No, počkej, a co tři přání?“ Miliardář se zastaví a smutně
pronese: „No, tak jo. Co chceš?“
Taxikář doveze pána na místo a povídá mu: „Bude to za 300.“ Pán: „Tak to budete muset asi o kousek couvnout,
mám u sebe jen 200.“
Policajt vyzve mladou slečnu k tanci a ptá se jí: „Slečno, Vy si taky myslíte, že jsou policajti hloupí?“ „Ne, ale je
fakt, že na hymnu jsem ještě netancovala...“
(stránku připravila Aneta Staníková)

Bylo nebylo, dávno tomu, či za sedmero horami a sedmero lesy žili byli ... Snad každému se vybaví ta kouzelná
slova, jež nás dospělé dokázala jak mávnutím proutku odvést do vysněného světa pohádky, který nám dal
zapomenout na naše více či méně malicherné starosti a trápení. Otevřela se brána Fantazie a každý mohl alespoň na
chvíli být tím, čím chtěl. Ano, takovou moc má pohádka. Svět, kde dobro vítězí nad zlem a každý zlý čin je po
zásluze potrestán.

A právě s tímto kouzlem pohádky se snažíme seznámit naše
nejmenší žáčky ve stejnojmenném projektu, kde si jistě každý
najde činnost podle svého gusta, od pohádkového počítání bez
čísel, skládání slov do pohádkové obory, výstavu
nejoblíbenějších knih, kreslení a modelování pohádkových
postav, až po jistě neopominutelnou návštěvu knihovny a
skvělých úpických loutkařů.
A že je o čem si povídat, svědčí i fotografie a práce dětí z tohoto
listopadového projektového týdne prvňáčků, které si můžete
prohlédnout na webových stránkách školy.
(Daniela Mikešová)

V sobotu 12. listopadu se konal „Běh Dlouhými
Záhony“. Za krásného počasí jsme mohli vidět
běhat závodníky mnoha kategorií. Nás ovšem
zajímala především kategorie starších žáků,
v níž jsme měli své zastoupení. Tomáš Kubeček
(9.A) i Daniel Souček (9.B) zvládli trať o délce
2 100 metrů na výbornou. Tomáš obsadil 3.
místo, Daniel dokonce 2. místo. Oba naše
reprezentanty předčil pouze Binar z Lyžařského
oddílu Police nad Metují.
Oběma chlapcům děkuji za reprezentaci školy a
zároveň lituji, že se nenašlo více našich žáků,
kteří by si chtěli poměřit své schopnosti v běhu
s ostatními chlapci.
(Václav Král)
Ve čtvrtek 3. listopadu jsme se vydali na exkurzi v terénu zvanou „Polem, loukou, lesem“. Sešli jsme se v 8.00 u
školy a následně odjeli do Červeného Kostelce. Tam jsme měli u vlakového nádraží sraz s paní průvodkyní.
V neuvěřitelné zimě jsme se vydali na první stanoviště. Na něm jsme dostali úkol rozpoznat co nejvíc stromů
v přilehlém lesíku. Za chvíli pak následoval další o ekosystému pole. Věřte, že už všichni začali umrzat :D Po poli
nám zbyl ještě jeden úkol, a to v lese. Ten byl podle mě nejzajímavější. S pomocí provázku a pravítka jsme měli
rozpoznat stáří stromu.

Po splnění tohoto úkolu nám konečně povolili i krátkou přestávkou na svačinu. Ale na Vízmburk to bylo ještě
poměrně daleko, takže jsme museli po chvíli vyrazit. Na Vízmburku jsme pracovali s různými historickými údaji a
také tam proběhlo vyhodnocení.
Po tom všem jsme poděkovali paní průvodkyni a rozloučili se. Jelikož jsme toho měli už všichni dost, nemohli jsme
se rozhodnout, jestli se vydat domů pěšky přes Havlovice a nebo 9 km zpět na autobus ;) Nakonec jsme zvolili první
možnost. Exkurzi celkově hodnotím jako dobrou, ale byly i lepší ;)
(Eliška Vodičková)

SLUNEČNICE
ZAČÍT
LÉTO
SÁŇKOVAT
SYN
ZPÍVAT
SENDVIČ

This is a
SQUIRREL

POMALÝ
MLUVIT
KLOUZAT SE
CUKR
PAVOUK
V tajence se dozvíš další
název pro „podzim“

TAJENKA(soutěžní):

FIND THE WAY
najdi cestu ke krocanovi

stránku připravila Silvie Žďárská

It´s a TURKEY .

Thanksgiving day – Den díkuvzdání
- je svátkem, kdy lidé v USA a Kanadě
děkují za úrodu. Většinou se scházejí
u rodinného stolu na večeři, kde nesmí
chybět tradiční krocan s nádivkou a
brusinkovou omáčkou a dýňový koláč
- v USA se slaví každý čtvrtý čtvrtek
v listopadu
Do you know how
to say „krocan“
in English?

„V bohatství i chudobě aneb Osobnosti k nezaplacení“ – tak znělo tématické zaměření 41. ročníku dějepisné
olympiády. Přestože to z názvu úplně zřejmé není, byl letošní ročník věnován numismatice, pomocné vědě
historické, která se zabývá studiem platidel. Naši řešitelé plnili úkoly týkající se výměnného obchodu, nepeněžních
platebních prostředků, mincí domácí i zahraniční provenience, drahých kovů a jejich dolování a pracovali s pojmy
souvisejícími s platidly. Ne všechny úlohy byly snadné – věděli jste, že jako platidlo sloužilo svého času i koření,
šátečky či víno, že první mince na našem území razili už Keltové nebo že daň z míru latinsky nazýváme tributum
pacis?
Přestože zadavatelé olympiádu určili žákům osmého a devátého ročníku, přizvala jsem k účasti i naše sedmáky a
právě oni soutěž nakonec ovládli, když obsadili všechny příčky na stupních vítězů. Nezbývá než doufat, že je
aktivita neopustí ani ve vyšších ročnících.
Mé poděkování a pochvala za účast a snahu patří i všem ostatním soutěžícím, jichž bylo nemálo, přestože u nás
nedávno proběhla jiná dějepisná soutěž „Čtyři živly v architektuře a umění“.
(Renata Kafková)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Plusové body a věcné ceny:
1. Kateřina Knížová (7.A), 2. Pavel Růžička (7.A), 3. Nika Vojnarová (7.A)
Jedničky do předmětu dějepis:
4. Martin Kubiček (9.A), 5. Kateřina Jursíková (9.B), 6. Tereza Seidelová (9.A), 7. – 9. Eliška Buryšková (8.A),
Kristýna Machová (9.B), Andrea Pátrová (7.A), 10. Karolína Fingrová (9.B), 11. Petra Štefánková (8.A),
12. – 13. Lukáš Aman (7.A), Michaela Müllerová (7.A), 14. – 16. Otakar Bárta (7.A), Diana Neureiterová (7.A),
Jakub Riedl (7.A), 17. Eliška Vodičková (7.A), 18. – 19. Lucie Pospíšilová (7.A), Daniel Souček (9.B),
20. – 21. Daniel Kadaník (7.A), Radim Kejzlar (8.A)
„Pluska“ do předmětu dějepis:
22. David Vlček (9.B), 23. David Vlček (8.A), 24. Tomáš Balcar (8.A), 25. David Wajsar (8.A)

Pavel patří mezi ty šťastlivce, kteří se mohli zúčastnit tréninkového kempu slavného brankáře, Ten se konal o
letních prázdninách v Praze na Strahově. A protože Pavel fotbalem doslova žije, položili jsme mu několik otázek:
V kolika letech ses začal zajímat o fotbal?
V šesti letech.
Za která mužstva jsi hrál?
Začínal jsem v Úpici, kde jsem hrál za místní SK Spartu Úpice. Poté jsem kopal v Německu za FK 03 Pirmasens a
teď už jsem zase v Úpici.
Jaké jsou tvé největší úspěchy?
Vyhrál jsem s týmem německou divizi. Po postupu jsme hráli 2. německou ligu. S mužstvem jsme startovali také na
turnaji ve Francii, kde jsme obsadili 2. místo. Tohoto turnaje se přitom účastnily týmy z celé Evropy.
Měl jsi někdy, třeba po neúspěchu, chuť s fotbalem skončit?
To asi ne. Když se dostaví neúspěch, víte, že máte, co zlepšovat.
Neúspěch je někdy prostě dobrý.
Kdo je tvým nejoblíbenějším hráčem?
Petr Čech.
Kam bys to chtěl ve fotbalu dotáhnout?
Chtěl bych si zahrát nějakou lepší ligu
a třeba i Ligu mistrů.
(Aneta Staníková, Martin Dytrych)

Strávit pátek a sobotu ve škole se rozhodlo 25 žáků 6. – 8. ročníku. Odměnou jim byl program zaměřený na tajemné
oblasti našeho bytí. Prezentace na interaktivní tabuli, prožitkové akce, besedy – to vše bylo pro účastníky
připraveno. Po celé dva dny také probíhal „Faktor víkendovky“, tedy celkem sedm soutěží, ve kterých proti sobě
„bojovalo“ pět skupin.
Součástí programu byla též stezka odvahy, na níž se všichni účastníci vystřídali jak v rolích „strašidláků“, tak i
v rolích odvážlivců, kteří ji procházeli. Nechybělo ani hledání pokladu víkendovky – kdopak to tak dobře schoval?
To všechno a i mnohé další ze zákulisí zachytila i kamera Televize JS.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)
PROGRAM VÍKENDOVKY:
P.S.: Byli jste skvělí! Díky moc!
Pátek 18. 11.:
16.00 – 16.30 = Uložení věcí, zásady víkendovky, program
16.30 – 17.00 = Upíři, duchové, démoni – jsou mezi námi?
17.00 – 17.30 = 1. soutěž „Faktoru víkendovky“
„Pozor, bomby!“
17.30 – 18.00 = Příšery, které by už neměly existovat
18.00 – 18.30 = 2. soutěž „Faktoru víkendovky“
„Mimozemšťané“
18.30 – 19.00 = Dostaveníčko s Dr. Raymondem Moodym
aneb život před životem, život po životě
19.00 – 19.30 = Večeře (kuřecí řízek, brambor, pití)
19.30 – 20.30 = Odpočinek,
příprava strašidelných převleků a masek,
20.30 – 21.30 = Stezka odvahy
21.30 – 22.30 = 3. a 4. soutěž „Faktoru víkendovky“
„CIA“ a „Saw“
22.30 – 23.00 = Hygiena, příprava spaní
23.00 – 01.00 = Film (interaktivní tabule)
01.00
= Spánek
Sobota 19. 11.:
08.30 – 09.00 = Budíček, ranní hygiena
09.00 – 09.30 = Snídaně, úklid spaní
09.30 – 10.00 = Osud aneb dokážeme mluvit s anděly?
10.00 – 10.30 = 5. soutěž „Faktoru víkendovky“
„Hladomor“
10.30 – 11.00 = Možná ani netušíme...
11.00 – 11.30 = 6. soutěž „Faktoru víkendovky“
„Gangy“
11.30 – 12.30 = Hledání hororového pokladu (soutěž)
12.30 – 13.00 = Oběd (čína z kuřecího masa, rýže, pití)
13.00 – 14.00 = Odpočinek po obědě
14.30 – 15.00 = Proroctví budoucnosti
15.00 – 15.30 = 7. soutěž „Faktoru víkendovky“
„Trifidi“
15.30 – 16.00 = Vyhodnocení soutěží + úklid
16.00
= Ukončení víkendovky

černožlutí
oranžoví
zelení
červení
modří

bomby
5.
2.
1.
3.
4.

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

CIA
1.
5.
3. – 4.
2.
3. – 4.

saw
1.
3.
4.
5.
2.

hladomor
1.
2.
5.
3.
4.

gangy
1.
2.
5.
3.
4.

trifidi
1.
4.
2.
3.
5.

body
15
21
21,5
23
24,5

pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

SOUPISKY DRUŽSTEV:
ŽLUTOČERNÍ:
Eliška Buryšková, Nicol Kadrmasová, Nikola Křížová, Pavel Šrejber,
Lukas Štěpánský
ORANŽOVÍ:
Tomáš Balcar, Radim Kejzlar, Dominika Křížová, Aneta Staníková,
David Vlček
ZELENÍ:
Kristýna Balcarová, Kateřina Morávková, Diana Neureiterová,
Lucie Pospíšilová, Petra Štefánková
ČERVENÍ:
Veronika Davidová, Jakub Dytrych, Marián Ferenc, Jan Jareiš,
Tereza Jareišová
MODŘÍ:
Zdeněk Čudka, Lenka Kejzlarová, Nikola Mlčáková,
Michaela Müllerová, Šárka Winklerová

Tajemnou víkendovou si užil snad každý. Našla se tam spousta
informací, her nebo zábavy pro každého z nás. Abych pravdu
řekla, pro mě osobně bylo největším dobrodružstvím spaní
v tělocvičně. Všude byla tma a všichni, kromě naší třídy, spali :D
Během obou dnů jsme si vyslechli spoustu informací o různých tématech (např. duchové, démoni, upíři atd.).
Poseděli jsme si u zajímavého vyprávění při svíčkách, byli jsme rozděleni do skupin a v těch jsme plnili zadané
úkoly ,,Faktoru víkendovky“ (např. jsme museli sníst holou rýži a chleba, sundávali jsme špinavé ponožky ze šňůry
a tvořili z nich páry…). Koukali jsme také na strašidelný film (jen někteří odvážlivci) a za zmínku stojí i hledání
pokladu, který byl schován za záchodovým prkýnkem :D Také děkujeme za výborné jídlo od paní Dytrychové a za
trpělivost pana ředitele a zástupce.
(hodnocení jedné z účastnic)

Penicilin (někdy také penicilín) je v širším slova smyslu označení pro skupinu antibiotik s
dlouhou tradicí výroby. Řadí se mezi beta - laktamová antibiotika.

Peniciliny, podobně jako ostatní beta-laktamová
antibiotika, působí baktericidně. Jsou vysoce účinná a
mají nízkou toxicitu. Užívají se převážně proti
grampozitivním
bakteriím,
účinkují
např.
na
streptokoky, mnohé stafylokoky, listerie, bacily,
klostridia, aktinomycety. Vykazují však i účinek proti
jistým gramnegativním bakteriím, jako jsou neisserie,
borrelie, treponemy či leptospiry. Beta-laktamová
antibiotika včetně penicilinu obecně brzdí syntézu
bakteriálních buněčných stěn, protože se vážou na určité
významné enzymy. Určité kmeny jmenovaných bakterií
si však mohou vyvinout proti penicilinu rezistenci, a to
několika způsoby. Některé bakterie mají pozměněnou
strukturu jmenovaných enzymů transpeptidáz a
karboxypeptidáz, čímž se zamezí navázání penicilinu.
Jindy jsou bakterie schopné tvořit penicilinázu, tedy
enzym, jenž rozkládá penicilin a tím pádem ho
zneškodňuje.
Zkuste si na soutěžní kupón tipnout, ve kterém roce byl objeven penicilin.
Ten z vás, kdo uhádne nebo bude nejblíže, vyhraje cenu!

V plísni toto antibiotikum objevil Alexander Fleming v roce 1928. Všiml si, že v Petriho misce s bakteriemi roste
plíseň, která zabíjí okolní bakterie. Až v roce 1935 však angličtí vědci Howard Walter Florey a Ernst Boris Chain
využili Flemingových pozorování a podařilo se jim izolovat penicilin. Všichni tři tito vědci v roce 1945 získali
Nobelovu cena za fyziologii a medicínu. V českých zemích byl penicilin poprvé připraven v roce 1944 v
chemicko-farmaceutické továrně Benjamin Fragner v Dolních Měcholupech.
Penicilin patří bezpochyby mezi objevy, které ve své době znamenaly
skutečný převrat a zlom v dosavadní medicíně. Zachránil tisíce životů a
vynesl Nobelovu cenu svým objevitelům Flemingovi, Floreyovi a Chainovi.

(stránku připravila Andrea Teichmanová)

Pospojuj čísla od 1 do 40, jak jdou za sebou, a domaluj
obrázek. Pak si ho můžeš vybarvit.

Dokážeš projít písmenkem L?

Vyskytuje se v Austrálii, Tasmánii, Nové Guineji a na přilehlých ostrovech. Má
dlouhou a úzkou lebku, většinou protáhlý čenich a hlavu, která je drobnou vzhledem
k velikosti zbývajícího těla. Může dorůst až do výšky dvou metrů. Jeho hmotnost se
může dostat až na hranici 90 kg.
K rychlému pohybu používá skákání snožmo. Ve vysokých rychlostech až okolo 50
km/h nechává ocas ve vzduchu a udržuje s ním jen směr a rovnováhu, zatímco při
pomalejších rychlostech na zem klade zadní končetiny i s ocasem. Jeho skoky mohou
měřit až neuvěřitelných 11 m.
Víte, o jaké zvíře se jedná? Pro ty, co ještě váhají, uvádíme tři možnosti:
a) Činčila vlnatá
b) Klokan obrovský
c) Koala medvídkovitý
Novomanželka u nedělního oběda: „Tak jak ti to chutná, miláčku?“ Novomanžel se na ni zamilovaně podívá a říká:
„Sůl je výborná, ale dostalo se ti do ní trochu polívčičky!“
Chlapík v náladě zvoní ve dvě hodiny ráno na zvonek u svého bytu. Jeho žena mu otevře, hned ve dveřích mu jednu
vrazí a spustí: „Jak si to představuješ, přijít domů takhle pozdě a ještě v takovém stavu!?“ „Blázníš? Já jsem si přišel
jenom pro kytaru.“
Kolik kliků udělá Chuck Norris? Všechny!
Vězeňský dozorce říká vězni: ,,Máte tady návštěvu. Je to tchýně, co jí mám říct?“ Vězeň: ,,Řekněte jí, že nejsem
doma!“
Taxikář přiveze chlapa na místo a říká: „To bude za 500.“ Chlap mu dá 250 a chce jít pryč, ale taxikář na něj volá:
„Říkal jsem 500!“ Chlap se na něj otočí: „A ty ses nevezl?“

Svoji kariéru zahájil v roce 1998, kdy jako odchovanec začal nastupovat za „áčko“ ve
Spartě Praha. Odtud přestoupil v roce 2001 do německé Borussie Dortmund, s kterou
získal v roce 2002 německý titul. Později se ale klub ocitl ve finančních nesnázích, stal
se z něj spíše průměrný německý tým, což neprospívalo Rosického nadějné kariéře.
Každé přestupové období se spekulovalo o přestupu, ke kterému však došlo až v roce
2006, kdy 22. května podepsal Rosický čtyřletou smlouvu s Arsenalem, kde hraje
dodnes.
Je také klíčovým hráčem naší reprezentace. Největší úspěch s ní zaznamenal postupem
do semifinále na EURU 2004.
Pokud znáte jeho jméno, napište ho na soutěžní kupón.

(stránku připravili Aneta Staníková a Martin Dytrych)

S nevelkými ambicemi jsme s osmi mladšími dívkami vyjeli v úterý, 8. listopadu, do Rtyně v Podkrkonoší, kde
v tělocvičně místní základní školy proběhlo okrskové kolo ve florbalu mladších dívek (6. – 7.ročník).
Rozdíly ve výkonnosti všech družstev, s výjimkou bezkonkurenčního gymnázia, nebyly však nikterak velké. Naše
děvčata výborně zvládla úvod a porazila domácí Rtyni 2:1. V následujících zápasech jsme podlehli úpickému
gymnáziu a trochu smolně i lánským hráčkám. V posledním zápase s Malými Svatoňovicemi se však štěstí obrátilo
na naši stranu, vyhráli jsme 1:0.
V konečném součtu jsme obsadili výborné a nečekané 2. místo. Při shodě bodů se Rtyní v náš prospěch hovořilo
vítězství ve vzájemném zápase.
Děkuji všem reprezentantkám za velkou snahu a výborný výsledek.
(Šárka Paulusová)
Školu reprezentovala tato děvčata:
Veronika Davidová, Lenka Kejzlarová, Tereza Jareišová
(všechny 6.A), Diana Neureiterová, Andrea Pátrová,
Kateřina Knížová, Michaela Müllerová, Lucie Pospíšilová
(všechny 7.A)

Naši chlapci vstoupili do turnaje velmi vyrovnaným zápasem se žáky ZŠ a ZUŠ Rtyně V Podkrkonoší a smolným
gólem prohráli 0 : 1. Další zápas se pro nás až téměř do konce vyvíjel slibně. Ještě necelé dvě minuty před koncem
jsme nad gymnáziem vedli 2 : 1, nakonec jsme však odešli poraženi 2 : 4! Proti lánskému družstvu jsme se snažili
pouze o přijatelný výsledek. Utkání skončilo 1 : 4. Posledním zápasem jsme pouze odsoudili Malé Svatoňovice
k poslednímu místu. Vítězstvím 5 : 1 jsme si sami zajistili alespoň 4. místo.
Naši chlapci asi přemírou snahy po vítězství vršili chyby, které nakonec rozhodly o našich výsledcích.
(Václav Král)
Školu reprezentovali tito chlapci:
Lukáš Čudka, Radek Dufka, Tadeáš Haase, Vojtěch Kubec,
Petr Rychlík (všichni ze 6.A); Lukáš Aman, Petr Formánek,
Petr Kábele, Daniel Kadaník, Martin Lacko, Pavel Růžička,
Daniel Špinler (všichni ze 7.A)

Čtvrtek 10. listopadu byl pokračováním turnaje Grand Prix ve florbalu, tentokrát starších žáků.
V prvním zápase jsme se střetli se Rtyní. Po vypjatém utkání, ve kterém nám bylo pět hráčů hrubě faulováno bez
jakéhokoliv potrestání, jsme zvítězili 2 : 0. Poměrem 2 : 0 jsme pak zvládli i další zápas s gymnáziem. Ve třetím
zápase proti Lánům jsme se ujali vedení, ale gól nebyl uznán, protože ho prý nikdo neviděl! Tento gól přiznali naši
soupeři až po závěrečném hvizdu. I tak jsme ale zvítězili 1 : 0. Turnaj jsme pak zakončili naším již tradičním skórem
2 : 0 s Malými Svatoňovicemi.
V turnaji jsme tak zvítězili bez ztráty bodu a se skórem 7 : 0. Tím jsme si zajistili postup do okresního kola ve Dvoře
Králové nad Labem. Všem chlapcům patří velké poděkování za úsilí a předvedenou hru.
(Václav Král)
Školu reprezentovali tito chlapci:
Pavel Šrejber, David Vlček, Jiří Zákravský,
Ladislav Záliš (všichni 8.A), Viktor Kejzlar,
Tomáš Kubeček, Martin Kubiček,
Dominik Rychlík (všichni 9.A), Jakub Fejfar,
Filip Kunc, Zdeněk Ledvina, Daniel Souček
(všichni 9.B)

V ten samý den se konalo i okrskové kolo ve florbalu starších žákyň. Turnaj byl v podstatě rozdělen do dvou
částí. Reprezentantky Rtyně a Malých Svatoňovic převyšovaly všechna ostatní družstva minimálně o dvě třídy a
bojovaly tak spolu o celkové 1. místo. O 3. místo se svedl velmi tuhý boj mezi úpickými školami. Po vzácně
vyrovnaných zápasech se na nás usmála i trocha toho štěstíčka a naše dívky skončily celkově na 3. místě.
Za svou bojovnost a chuť hrát, si to jistě zasloužily. Holky díky, byly jste úžasné! Daly jste do toho vše,
především však svá srdíčka. A to rozhoduje.
(Martin Dytrych)
P.S.: Naše dívky daly osm gólů
(Kristýna Bejrová 4, Eliška Buryšková 3, Sára
Gottsteinová 1).
P.S.1.: Samostatnou kapitolu tvořili rozhodčí
(aspoň oni si tak říkali). Pánové, kdyby tam
běžela jen časomíra, tak by to snad bylo i lepší.
Když už jste čistě náhodou něco odpískali, tak
většinou obráceně. I děti z mého florbalového
kroužku (čtvrťáci a páťáci) by se za břicho
popadali, neboť jim už, na rozdíl od vás, nedělá
problém rozpoznat sekání, hákování apod.
Školu reprezentovaly tyto dívky:
Kristýna Balcarová, Eliška Buryšková, Nicol
Kadrmasová, Petra Štefánková (všechny 8.A);
Lucie Komárková, Denisa Nývltová (obě 9.A) a
Kristýna Bejrová, Sára Gottsteinová, Andrea
Teichmanová (všechny 9.B)

V úterý 1. listopadu se v Malých Svatoňovicích konalo okrskové kolo v halové kopané. Naši chlapci zde změřili síly
s chlapci z ostatních škol našeho okrsku.
Dopoledne se konal turnaj mladších žáků. Jeho suverénním vítězem se stalo mužstvo ze ZŠ Úpice – Lány. Našim
chlapcům se nepovedl vstup do turnaje a v prvním zápasu podlehli právě budoucím vítězům 1 : 3. Další vývoj
turnaje byl pro nás již o poznání příznivější. Následovala totiž remíza s gymnáziem a výhry nad Malými
Svatoňovicemi a Rtyní. S celkovým ziskem sedmi bodů se mladší žáci umístili na hezkém 2. místě.
Odpoledne patřilo starším žákům. Naši starší žáci téměř okopírovali výsledky a výkony svých mladších kolegů.
Také oni v prvním zápasu podlehli mužstvu ZŠ Úpice – Lány, a to 0 : 1. Následoval remízový zápas se Rtyní, ve
kterém jsme dostali vyrovnávací gól po neodpískaném hrubém faulu na našeho hráče. Potom jsme už jen vítězili.
Nad gymnáziem 2 : 0 a s Malými Svatoňovicemi 1 : 0. I v tomto turnaji jsme získali sedm bodů a obsadili výsledné
velmi pěkné 2. místo. Všem chlapcům děkuji za vzornou reprezentaci školy.
(Václav Král)
Starší žáci:
ÚL
ÚL
BČ
RT
MS
GY

0:1
0:1
1:1
0:4

BČ
1:0
2:2
0:1
0:2

RT
1:0
2:2
1:1
0:1

MS
1:1
1:0
1:1

GY
4:0
2:0
1:0
1:1

1:1

Body
10
7
5
3
1

Skóre
7:1
5:3
4:4
3:4
1:8

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

Sestava starších žáků:
Jakub Fejfar, Viktor Kejzlar, Martin Kubiček, Filip Kunc, Zdeněk Ledvina, Tomáš Paťha, Dominik Rychlík,
Daniel Souček, Jiří Zákravský, Ladislav Záliš

Mladší žáci:
ÚL
ÚL
BČ
MS
GY
RT

1:3
0:2
1:2
0:1

BČ
3:1
0:6
0:0
1:2

MS
2:0
6:0
0:0
1:4

GY
2:1
0:0
0:0
1:1

RT
1:0
2:1
4:1
1:1

Body
12
7
4
3
1

Skóre
8:2
9:4
4:9
2:3
3:8

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

Sestava mladších žáků:
Marián Ferenc, Radek Dufka, Petr Kábele, Vojtěch Kubec, Martin Lacko, Vít Levinský, Zdeněk Radoň, Pavel
Růžička, Petr Rychlík, Daniel Špinler, Petr Vlček

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

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

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 21. 11. 2011)
187,16 kg/žáka
Jan Jansa
67,71 kg/žáka
Kryštof Vojtěch
53,87 kg/žáka
Johanka Cachová
34,48 kg/žáka
Renata Galuščáková
29,63 kg/žáka
Petr Vrána
17,39 kg/žáka
Lukáš Čudka
16,18 kg/žáka
Ondřej Toman
11,25 kg/žáka
Otakar Bárta
7,74 kg/žáka
Jan Hruška
6,19 kg/žáka
Jiří Zákravský
4,26 kg/žáka
Karolína Kopecká

2 620,0 kg
712,0 kg
320,0 kg
405,0 kg
528,0 kg
194,0 kg
175,0 kg
270,0 kg
88,0 kg
135,0 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 9 435,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 34,94 kg. Pro porovnání
v loňském roce jsme měli sesbíráno 19.645,0 kg s průměrem 72,22 kg na žáka. Dohromady jsme k 21.11. také
sesbírali 3 714 vybitých baterií (k 19.10.2010 to bylo 9.036).
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Jan Jansa (4.A)
2 620,0 kg
Kryštof Vojtěch (3.A)
712,0 kg
Petr Vrána (1.A)
528,0 kg
Renata Galuščáková (5.A)
405,0 kg
Milan Ševc (3.A)
380,0 kg
Jan Krejcar (4.A)
350,0 kg
Johanka Cachová (2.A)
320,0 kg
Otakar Bárta (7.A)
270,0 kg
Eliška Mesnerová (3.A)
220,0 kg
Pavel Benko (4.A)
197,0 kg
Jaromír Jansa (2.A)
196,0 kg
Andrea Čudková (5.A)
194,0 kg
Lukáš Čudka (6.A)
194,0 kg
181,0 kg
Tomáš Kuťák (2.A)
Ondřej Toman (4.B)
175,0 kg
Martin Křížek (3.A)
153,0 kg
Tadeáš Haase (6.A)
147,0 kg
Jakub Dytrych (6.A)
146,0 kg
Bára Procházková (4.A)
144,0 kg

Sběr vybitých baterií:
Kryštof Vojtěch (3.A)
Milan Ševc (3.A)
Leona Kubasová (2.A)
Lenka Hrušková (4.A)
Daniel Benko (2.A)
Johanka Cachová (2.A)
Renata Galuščáková (5.A)
Otakar Bárta (7.A)
Milan Pastorčák (4.B)
Petr Vrána (1.A)
Anna Skřivánková (4.A)
Veronika Koperová (2.A)

2 000 ks
591 ks
500 ks
145 ks
114 ks
85 ks
77 ks
65 ks
45 ks
41 ks
33 ks
10 ks

Nejvšestrannějším sběračem
současnosti je jednoznačně
Petr Vrána z 1.A.

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

4 710 ks
2 128 ks
1 142 ks
900 ks
855 ks
716 ks
715 ks
666 ks
426 ks
350 ks
336 ks
264 ks
253 ks
250 ks

Sběr plastových kelímků
Johanka Cachová (2.A)
Jiří Zákravský (8.A)
Renata Galuščáková (5.A)
Kamila Grundová (9.B)
Jiří Pecháček (3.A)
Tomáš Marek (1.A)
Petr Vrána (1.A)
Michaela Řeháková (9.A)
Leona Kubasová (2.A)
Milan Pastorčák (4.B)
Tomáš Kuťák (2.A)
Pavel Benko (4.A)
Nikola Mlčáková (6.A)
Zdeněk Pastorčák (1.B)

3 100 ks
2 441 ks
2 198 ks
1 410 ks
1 070 ks
1 000 ks
947 ks
840 ks
668 ks
580 ks
536 ks
535 ks
500 ks
465 ks

Dohromady jsme k 21.11. sesbírali 14.344 plastových lahví (k 19.11.2010 to bylo 12.926) a 19.142
plastových kelímků (k 19.11.2010 to bylo 18.816).
Sběr plastových víček
Petr Rychlík (6.A)
Karolína Matysková (3.A)
Lucie Pospíšilová (7.A)
Johanka Cachová (2.A)
Karolína Součková (4.A)
Pavel Benko (4.A)
Jaromír Jansa (2.A)
Ondřej Toman (4.B)
Renata Galuščáková (5.A)
Martin Křížek (3.A)
Vivien Winterová (1.B)
Milan Ševc (3.A)
Jakub Dytrych (6.A)
Jan Jansa (4.A)
Leona Kubasová (2.A)
Rozálie Térová (1.A)
Vanesa Neureiterová (1.A)
Jiří Zákravský (8.A)
Bára Procházková (4.A)
Eliška Mesnerová (3.A)
Jan Frydrych (3.A)
Dominik Endlich (4.A)
Dominik Grund (1.B)
Kamila Kuldová (5.A)
Anna Skřivánková (4.A)
Petr Vrána (1.A)
Matěj Vosmek (1.B)
Jiří Šťovíček (5.A)
Petra Štefánková (8.A)
Daniel Benko (2.A)
Jan Krejcar (4.A)

20 100 ks
20 000 ks
16 700 ks
13 250 ks
10 830 ks
9 700 ks
6 890 ks
5 500 ks
5 495 ks
4 725 ks
4 250 ks
4 230 ks
4 200 ks
4 100 ks
3 735 ks
2 457 ks
2 100 ks
2 088 ks
1 950 ks
1 880 ks
1 800 ks
1 800 ks
1 725 ks
1 640 ks
1 566 ks
1 337 ks
1 254 ks
1 230 ks
1 216 ks
1 171 ks
1 146 ks

Sběr kovových víček
Karolína Matysková (3.A) 57 500 ks
Pavel Benko (4.A)
15 900 ks
Tomáš Kuťák (2.A)
11 167 ks
Ondřej Toman (4.B)
8 000 ks
Renata Galuščáková (5.A) 3 635 ks
Adéla Roženská (1.B)
3 550 ks
Jan Roženský (5.A)
3 550 ks
Petr Vrána (1.A)
3 433 ks
Jiří Zákravský (8.A)
3 356 ks
Lukáš Kejzlar (4.A)
3 000 ks
Leona Kubasová (2.A)
2 692 ks
2 630 ks
Karolína Součková (4.A)
Eliška Mesnerová (3.A)
2 460 ks
Milan Ševc (3.A)
2 442 ks
Evelína Polová (2.A)
2 329 ks
Dominik Grund (1.B)
2 101 ks
Jakub Dytrych (6.A)
1 900 ks
Matyáš Nývlt (4.B)
1 823 ks
Jan Krejcar (4.A)
1 794 ks
Sebastian Ludvigh (1.A)
1 700 ks
Jiří Šťovíček (5.A)
1 100 ks
Petr Hruška (1.B)
1 000 ks
Vojtěch Banýr (1.B)
980 ks
Agáta Hebká (1.B)
850 ks
Lenka Hrušková (4.A)
794 ks
Tomáš Koukol (9.B)
680 ks
Michaela Holanová (2.A)
555 ks
Bára Procházková (4.A)
300 ks
Otakar Bárta (7.A)
250 ks
Veronika Koperová (2.A)
240 ks
212 ks
Anna Skřivánková (4.A)

Dohromady jsme k 21.11. sesbírali 169.268 plastových víček (k 19.11.2010 to bylo 181.248) a 142.014
kovových víček (k 19.10.2010 to bylo 290.136).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

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

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

Z
4
3
3
3
3
4

V
3
3
2
2
0
0

Vp
0
0
0
0
0
0

R
0
0
0
0
0
0

Pp
0
0
0
0
0
0

P
1
0
1
1
3
4

skóre
28 : 11
18 : 3
27 : 15
14 : 15
4 : 16
7 : 38

Kanadské bodování základní části:
Z
B Br + A
1.
Martin Zakouřil
3
26
17 + 9
2.
Daniel Souček
4
23
18 + 5
3.
Martin Dytrych
3
22
10 + 12
4. – 5.
Martin Kubiček
3
12
8+4
Petr Rychlík
3
12
8+4
6.
Ladislav Záliš
3
12
7+5
7.
Jakub Fejfar
4
11
7+4
8.
Vojtěch Kubec
3
11
6+5
9.
Vojtěch Levinský 4
5
5+0
10.
Zdeněk Ledvina 4
5
2+3
11.
Viktor Kejzlar
3
4
3+1
12. – 13. David Beier
4
3
1+2
Tomáš Kubeček 4
3
1+2
14.
Petr Vlček
3
2
2+0
15.
Petr Formánek
3
2
1+1
16.
Jakub Dytrych
3
2
0+2
17. – 18. Radim Kejzlar
4
1
1+0
Daniel Špinler
3
1
1+0
19. – 20. Filip Kunc
4
1
0+1
Jiří Zákravský
3
1
0+1
Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí

Úspěšnost zásahů:
86,36 % - Jiří Zákravský
76,60 % - Filip Kunc
70,00 % - Petr Formánek
60,60 % - David Suchánek
60,53 % - Tadeáš Haase
60,42 % - David Nývlt
60,34 % - Pavel Šrejber

VÍŠ, KDY BYL OBJEVEN TELEFON? V roce 1876.
POZNÁŠ, O KTERÉ ZVÍŘE SE JEDNÁ? c) Tygr ussurijský.
VÍŠ, JAK SE TATO SPORTOVKYNĚ JMENUJE? Martina Sáblíková.
ŘEŠENÍ SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYKU: costume.
(Martin Dytrych, Silvie Žďárská)

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

B
9
9
6
6
0
0

9
5
3
2
1
0

–
–
–
–
–
–

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

Průměrný počet střel na 1 zápas:
26,67 – OLD STARS
17,33 – SLAVOJ ÚPICE
17,25 – ČCHS VÝST. KANCŮ
15,33 – FC ŇOUMOV
8,25 – DISASTER
7,00 – FC JUNIOŘI
STATISTIKY BRANKÁŘŮ:
Čisté konto po dobu
17 min – Jiří Zákravský
10min – Filip Kunc
6 min – Tadeáš Haase
6 min – David Nývlt
6 min – David Suchánek
Prům. počet zásahů na zápas:
17,50 – Pavel Šrejber
10,50 – David Suchánek
9,67 – David Nývlt
9,00 – Filip Kunc

Čtvrtek, 1. prosince:
Pátek, 2. prosince:
Pondělí, 5. prosince:
Úterý, 6. prosince:
Středa, 7. prosince:
Čtvrtek, 8. prosince:
Pátek, 9. prosince:
Pondělí, 12. prosince:
Úterý, 13. prosince:
Středa, 14. prosince:
Čtvrtek, 15. prosince:
Pátek, 16. prosince:
Pondělí, 19. prosince:
Úterý, 20. prosince:
Středa, 21. prosince:

1
2
1
2

-

Kuře na paprice, knedlík
Krupicová kaše
Kotlety po italsku, těstoviny
Vařené vejce, koprová omáčka, brambor

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Drůbeží steak na pórku, rýže
Šumavské nudle
Dančí guláš, knedlík
Ryba v bylinkové krustě, hranolky
Holandský řízek, brambor
Buchty s čokoládovou náplní
Uzené maso, bramborová kaše
Boloňské špagety
Králičí roláda, bramborový knedlík, špenát
Pizza

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Vepřenky s cibulí, brambor
Segedínský guláš, knedlík
Cikánská hovězí pečeně, těstoviny
Americké bramborové placičky (kečup, sýr)
Čočka s párkem
Tyrolské brambory
Smažená ryba, bramborový salát
Plněné bramborové knedlíky, zelí
Kachna pečená s jablky, kari rýže
Bavorské vdolečky

1
2
1
2
1
2

-

Rizoto ze Sicílie
Kovbojská pánev, opékaný brambor
Vepřová pečeně, knedlík, zelí
Lasagne
Bílá klobása, bramborová kaše
Salát s kuřecím masem a majonézou, pečivo
Dobrou chuť!

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

pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 15 obědů x 23 Kč = 345 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 15 obědů x 25 Kč = 375 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 15 obědů x 26 Kč = 390 Kč
pro veřejnost …………………….......... 15 obědů x 47 Kč = 705 Kč
(výdej obědů pro veřejnost: 11.15 – 11.35, 12.20 – 12.30, 13.00 – 13.25)
(Pavlína Blehová)

V takovémto stavu jsme jednoho dne nalezli dveře na
chlapeckých záchodech. Bohužel se nám nepodařilo zjistit
viníka. No, viníka, v podstatě chudáka, který si zřejmě musí
něco dokazovat.
Nám to však rozhodně není jedno a byl bych rád, kdyby to
nebylo jedno i vám všem. Je to váš prostor, vaše záchody.
To si to necháte takhle ničit?
Náš plán je jednoduchý. Tyto společné prostory teď budeme
pravidelně kontrolovat a snažit se zjistit viníka i
sebemenšího poškození.
(Martin Dytrych)

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do prosincového čísla dávejte do 15.12. 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.

A PŘIJDE I MIKULÁŠ...
02. 12. - Andělský den pro žáky 1. – 5. ročníku ... více na 2. str.
ZVEME VÁS NA JIŽ TRADIČNÍ SOBOTNÍ AKCE
03. 12. - 5. ročník karnevalu „S čerty nejsou žerty“ ... více na 2. str.
10. 12. - 6. ročník halového fotbalového turnaje „Blahovka cup“ ... více na 2. str.
TĚŠÍME SE NA VÁNOCE!
02. 12. - Vánoční strom na Náměstí T.G.M. v Úpici
(v programu, který začne v 16.00, vystoupí též žáci naší školy)
14. 12. - Vánoční tvořivá dílna pro žáky a jejich rodiče (školní jídelna, začátek v 16.00) ... více na 2. str.
16. 12. - „Štědrý večer nastal“ (UFFO Trutnov, žáci 1.A)
20. 12. - 21. 12. - Projekt 4.A, 4.B „Český rok v lidových tradicích“
21. 12. - Projekt 3.A „Vánoční tradice“
21. 12. - Vánoční besídky v jednotlivých třídách (žáci 2. stupně mají oběd v 10.40, žáci 1. stupně v 11.00)
BOJUJEME PROTI AIDS A PŘEDČASNÉMU POČETÍ
07. 12. - Světový den boje proti AIDS (žáci 9.A a 9.B, 11.45 – 13.25) ... více na 2. str.
08. 12. - Přednáška o AIDS pro žáky 8.A (učebna Fy, od 10.00)
14. 12. - Program CAT Ostrava „Láska ano, děti ještě ne“
(Kino Vesmír Trutnov, 11.45 – 13.15, 9.A,B, odjezd z Náměstí TGM v 10.45)
JÁ, TY, MY, ONI
19. 12. - Celoškolní projekt „Já, ty, my, oni“ ... více na 2. str.
SPORTOVNÍ AKCE
14. 12. - Okrskové kolo v halové kopané (pořadatel: ZŠ Malé Svatoňovice, žáci 1. – 5. ročníku, od 9.15)
OSTATNÍ AKCE
06. 12. - Beseda žáků 9.A,B s paní Marešovou z Úřadu práce v Trutnově
07. 12. - Termín pro odevzdání soutěžních kuponů ze školního časopisu
19. 12. - Vystoupení školního sborečku na „Předvánočním posezení seniorů“ (Městský sál, od 16.00)
20. 12. - Představení ZUŠ A.M.Buxton „Sněhurka a sedm trpaslíků“
(DAJ, žáci 1. – 5. ročníku, vstupné: 20 Kč, od 10.15)
20. 12. - Vychází čtvrté číslo školního časopisu
ŘEDITELSKÉ VOLNO – 22. 12. (čtvrtek)
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY – 23. 12. – 02.01.
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga chlapců – 06. 12.,
Turnaj v šipkách „301 single out“ – 02. 12., 09. 12., 16. 12.
Turnaj ve stolním fotbálku – hracími dny jsou pondělí, úterý, 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 – 07. 12., 14. 12.
(stránku připravil Martin Dytrych)

