Vánoční tvořivá dílna
byla bezva!

I na prosinec byly
připraveny
netradiční soutěže.

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

V pátek 4. prosince
jsme si na 1. stupni
užili „Andělský den“.

Celé sobotní odpoledne
bylo vyhrazeno
4. ročníku
„Blahovka cupu“.

Proběhl další ročník
karnevalu
„S čerty nejsou
žerty“!

A mnoho dalšího ...

Telefony:
do školy (napojen na ústřednu):
499881138
do ředitelny (+ fax):
499884875
do školní jídelny:
499781336
V pátek 15. ledna 2010 od 8.00 do 12.00
pro vás chystáme
OKÉNKO DO VÝUKY.
Nakoukněte do tříd a sledujte své ratolesti při práci!
Vyuč. hodiny začínají v 7.55, 8.50, 9.55 a 10.50.
Prosíme zájemce, přijďte včas!
V sobotu 16. ledna 2010 od 10.00 do 14.00
zveme všechny rodiče s dětmi a příznivce školy na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Seznamte se blíže s prostředím, v němž se učí či
budou učit vaše děti. Uvidíte např.:
Moderní metody výuky (výuka s pomocí interaktivní
tabule, hry v angličtině),
prezentaci některých našich kroužků (členové
dramatického kroužku vám zahrají krátké představení,
budete si moci zastřílet ze vzduchovky, projdete
zdravotním stanovištěm, atd.)
a máme pro vás připraveny i některé legrační
činnosti!
Hlad a žízeň zaženete ve školní jídelně, kde pro vás
bude nachystané občerstvení.

•
•
•
•
•
•

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
koná se ve čtvrtek 21. ledna 2010 od 13.00 do
17.00 hodin v budově I. stupně ZŠ Bratří Čapků
tentokrát na vás čeká program "Do školy vesele
a s písničkou"
k zápisu se dostaví děti, které se narodily od
1.9.2003 do 31.8.2004, a děti s odloženou školní
docházkou
vezměte s sebou, prosím, rodný list dítěte
výuka žáků 1. ročníku bude probíhat
podle nového školního vzdělávacího
programu "Blahováček"
přijďte mezi nás, těšíme se na vás

Na pondělí 11. ledna jsme pro žáky I. stupně
připravili další z řady netradičních soutěží,
tentokrát „CHŮZI PO KARTONECH“.
Žáky 1. a 3. ročníku očekáváme v malé tělocvičně
v rozmezí 11.45 – 12.15,
žáky 2., 4. a 5. ročníku po 12.45.
Každý účastník obdrží dva kusy kartonu, po kterých
musí přejít vytyčenou trasu v tělocvičně.
Délka trasy bude upravena dle věku.
Startovat se bude po čtyřech a každý bude mít dva
pokusy, přičemž se započítává ten lepší.

E-mail:
blahovkaupice@volny.cz
zakouril@zsbcupice.cz
Webové stránky školy:
www.zsbcupice.cz

Zveme všechny děti od předškoláků po páťáky na
SPORTOVNÍ DEN.
Přijďte do tělocvičny na ZŠ Bratří Čapků
v sobotu 16. ledna 2010.
Soutěže začínají v 9.00 hodin, prezentace závodníků je
od 8.30 do 9.00 hodin. Chystáme pro vás například:
• skákání v pytlích
• prolézání látkovým tunelem
• přenášení pingpongového míčku na lžíci
• skákání s míčem mezi koleny
Jednotlivé disciplíny budou přizpůsobeny věku dětí.

Pozor! Určeno všem budoucím prvňáčkům!
Chcete vyzkoušet, jak se sedí v opravdové školní lavici?
Chcete malovat na tabuli? Nebo si zahrát s paní učitelkou
na koberci různé hry? Pak právě pro vás je připravena
ŠKOLIČKA NANEČISTO.
Přijďte se svými rodiči v sobotu
16. ledna 2010 do 1.A
(2. poschodí budovy 1. stupně)
ZŠ Bratří Čapků,
kde pro vás budou nachystané některé
z činností, které dělají děti v první třídě.
Vaši rodiče se také mohou zeptat na
vše, co je ohledně školní docházky
zajímá.
Začínáme v 11.00 a celý program trvá asi půl hodiny.
Těšíme se na vás!
Na sobotu a neděli 30. – 31. ledna je připravena pro
žáky 4. – 5. ročníku
FLORBALOVÁ VÍKENDOVKA.
Její náplň bude navazovat na činnost zájmového
kroužku a cílem je bezesporu vychovat další skvělou
generaci florbalistů na naší škole.
Sejdeme se v sobotu ráno, víkendovku ukončíme
v neděli před obědem (časy budou včas upřesněny).
Kromě florbalu bude připravena i řada dalších
zajímavých činností.
Spát budeme opět v tělocvičně, takže spacáky a
polštářky s sebou.

Velké nasazení, touha po vítězství, hra fair play. A k tomu skvělá atmosféra. Tak lze stručně charakterizovat 4. ročník
fotbalového turnaje BLAHOVKA CUP, který proběhl v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků v sobotu 28. listopadu.
Vzhledem k obrovskému zájmu se v letošním roce trochu
změnil systém turnaje. Ze tří základních čtyřčlenných
skupin postoupilo osm nejlepších týmů do závěrečných
bojů, které již probíhaly systémem k.o. Již ve čtvrtfinále
skončil jeden ze spolufavoritů, tým APRIL BAR B, když
prohrál s týmem ČAU DOROST celkem hladce 1 : 4.
V prvním semifinále porazil tým OLD STARS, vedený
ředitelem školy Martinem Zakouřilem, mužstvo Áni Ájax
2 : 0. Na poraženém týmu byla ke konci zápasu již znát
určitá únava, která byla způsobena nedostatkem náhradníků.
Druhé semifinále svojí kvalitou patřilo k vrcholům turnaje.
Tým APRIL BAR A v něm potvrdil roli největšího favorita
a porazil tým ČAU DOROST těsně 2 : 1.
Ve finále mu byl ale překvapivý účastník OLD STARS
velmi důstojným soupeřem. Ke konci zápasu dokonce
dokázal vyrovnat na 3 : 3, ale v následujících penaltách již
„STARÉ HVĚZDY“ na své soupeře nestačily. V turnaji
nezklamali ani mladí fotbalisté. Především tým
ROZZLOBENÍ MUŽI, v čele se skvělými fotbalisty
Patrikem Břicháčkem a Ondřejem Šulitkou, předváděl
skvělý fotbal a vypadl až ve čtvrtfinále s budoucím vítězem.
(Martin Zakouřil)

ROZZLOBENÍ MUŽI skutečně na hřišti
„zlobili“ favority.

Mužstvo FC PREMIER ÚPICE, které bylo
z velké části složeno z našich žáků.

Vítězné mužstvo APRIL BAR A.

Mužstvo ÁNI ÁJAX hrálo velmi pohledný fotbal.

PŘEHLED ZÁPASŮ VE VYŘAZOVACÍ
ČÁSTI:
Čtvrtfinále:
OLD STARS – FC KÁROVICE 5 : 1
BUTIC ÚPICE – ÁNI ÁJAX 0 : 3
ČAU DOROST – APRIL BAR B 4 : 1
APRIL BAR A – ROZZLOBENÍ MUŽI 3 : 0
Semifinále:
OLD STARS – ÁNI ÁJAX 2 : 0
ČAU DOROST – APRIL BAR A 1 : 2
O 3. místo:
ČAU DOROST – ÁNI ÁJAX 2 : 3
FINÁLE:
OLD STARS – APRIL BAR A 3 : 3
(na penalty 1 : 2)
CELKOVÉ POŘADÍ:
1. APRIL BAR A
2. OLD STARS
3. ÁNI ÁJAX
4. ČAU DOROST

V pondělí 7. prosince byla pro žáky 1. stupně připravena další z netradičních disciplín, tentokrát hod pingpongovým
míčkem do dálky. I přes silně se projevující chřipkovou epidemii se soutěže zúčastnilo 48 žáků, což byla v tento den
polovina přítomných. Každý z házejících měl dva pokusy, přičemž se měřil a zaznamenával jen ten delší. Spíš než o
sílu, šlo v tomto případě o styl. Prvním školním rekordmanem se tak stal Radek Dufka ze 4.A výkonem 12,15 m.
Z dívek přehodila desetimetrovou hranici pouze Barbora Šrůtková ze 4.A. I ostatní se velmi snažili a patří jim za to
velké poděkování. Nejlepší v rámci jednotlivých kategorií byli odměněni diplomem a menší sladkostí.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)
KATEGORIE 1. – 2. ROČNÍK (DÍVKY):
KATEGORIE 1. – 2. ROČNÍK
1.
2.
3.
4.
5. – 6.
7.
8.
9.

Jana Bledá (2.B)
Eva Krouželová (1.A)
Veronika Neudeková (2.B)
Karolína Matysková (1.A)
Lenka Balogová (2.B)
Romana Suchánková (1.A)
Eliška Mesnerová (1.A)
Veronika Čiháková (1.A)
Anita Čapková (1.A)

8,20 m
7,85 m
7,80 m
7,75 m
7,50 m
7.50 m
6,20 m
4,95 m
2,40 m

KATEGORIE 3. – 5. ROČNÍK
(CHLAPCI):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Radek Dufka (4.A)
Martin Kroužel (3.A)
Jakub Hron (3.A)
Václav Doležal (4.A)
Roman Sabev (3.A)
Mikoláš Zajac (4.A)
Jan Jareiš (4.A)
Vít Pulchart (3.A)
Aleš Scholz (4.A)
Jan Písařík (5.A)
Daniel Marek (3.A)

12,15 m
11,50 m
10,50 m
10.35 m
9,90 m
9,80 m
9,55 m
8,60 m
8,40 m
7,95 m
7,90 m

(CHLAPCI):
1.
2.
3.
4. – 5.

Vojtěch Ott (2.B)
10,10 m
Jonáš Hetflejš (2.A)
9,45 m
Martin Křížek (1.A) 8,80 m
Filip Kaplan (1.A)
8,65 m
Filip Luštinec (2.A)
8,65 m
6.
Dominik Endlich (2.A) 8,50 m
7.
Martin Staník (1.A)
8,40 m
8.
Dominik Scholz (2.A) 8,00 m
9.
Kryštof Vojtěch (1.A) 7,90 m
10. – 11. Milan Černý (1.A)
7,60 m
Matyáš Nývlt (2.B)
7,60 m
12.
Tomáš Hofman (1.A) 7,20 m
13.
Lukáš Kejzlar (2.A)
7,15 m
14.
David Kábrt (1.A)
6,95 m
15.
Milan Ševc (1.A)
6,80 m
16.
Jan Frydrych (1.A)
6,60 m
17.
Jan Krejcar (2.A)
6,20 m
18.
Kryštof Menšík (1.A) 5,70 m
19.
Jan Jansa (2.A)
5,30 m
20.
David Vocel (2.B)
4,75 m

KATEGORIE 3. – 5. ROČNÍK (DÍVKY):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Barbora Šrůtková (4.A)
10,30 m
Lenka Kejzlarová (4.A)
9,60 m
Eva Ferencová (4.A)
9,50 m
Simona Knížová (3.A)
8,70 m
Veronika Komůrková (3.A) 8,05 m
Michaela Komárková (3.A) 6,85 m
Anna Šimková (3.A)
6,45 m
Tereza Krumpolcová (3.A) 6,20 m

Pondělí 7. prosince 2009 bylo dnem soutěže ve stolním tenise. Na soutěži se sešlo
celkem čtyřicet hráčů, všech pěti škol našeho okrsku, rozdělených do čtyř kategorií.
Našim hráčům se dařilo se střídavými úspěchy. Nemocnost některých našich hráčů i
nechuť některých zdravých žákyň poznamenaly náš výsledek. Naopak velkou radost
nám udělali Veronika Vachová ve starších dívkách a Ladislav Záliš v kategorii
mladších chlapců, kteří shodně obsadili druhá místa. Naše družstvo skončilo na
celkovém čtvrtém místě. Všem zúčastněným děkuji za úsilí, se kterým turnaj odehráli.
Škoda, že celkovou pohodu pohoršil velice slabý a neodborný výkon rozhodčích.
(Václav Král)

CHRISTMAS HOLIDAY (!!!!! SOUTĚŽNÍ !!!!!)
What can we do during our winter holiday? Look up these in a dictionary and make a crossroad:
STAVĚT, BRUSLIT, SNĚHULÁK, LYŽOVAT, HRÁT SI, SÁŇKOVAT, JÍST, DÍVAT SE
NA TELEVIZI, SPÁT, POHÁDKY, ODPOČÍVAT, PROCHÁZET SE

TAJENKA 1 :
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Další kolo soutěže „ O nejrychlejšího čtenáře“
Tentokrát se soutěžilo ve 4.A na téma My house / My
flat. Mezi dvanácti soutěžícími se na prvním místě
v kategorii jednotlivců umístila Terezka Jareišová
a v kategorii dvojic Barča Šrůtková a Terezka
Jareišová. Všem úspěšným čtenářům GRATULUJI.

CHRISTMAS IN BRITAIN
The Christmas holiday begins on 24th December: Christmas Eve. Children leave
a stocking on a fireplace for Santa Claus. They find their presents under the tree
the next day.On Christmas day they open their presents in the morning.
Christmas dinner is the biggest meal of the day. They usually have roasted
turkey with vegetables and of course a Christmas pudding. The 26th December
is called Boxing day, it comes from the 19th century when rich people gave
boxes with presents to the poor. Before the Christmas start people in Britain
send many Christmas cards to their friends or relatives to wish „Merry
Christmas“. They decorate their Christmas trees with ornaments, bows, agels or
stars. They put wreaths on their front door and decorate their houses or flats with
mistletoe or holly. Typical Christmas colours are red and green.
SOUTĚŽNÍ: 1) When do the children get their presents? (date)
2) Which day is called Boxing day? (date)
3) What do they eat for dinner?

CHRISTMAS SUDOKU
with SNOW and
WREATH

CHRISTMAS MAZE
Help children and the dog to
find their presents.

Dne 4.12.2009 se uskutečnila v městském muzeu beseda žáků volitelného předmětu Naše město na téma “Vánoční
tradice v našem městě“. V prostředí vlastivědné expozice na nás dýchla již předvánoční atmosféra. Paní ředitelka
Strachotová dětem vyprávěla o zvycích, které se kdysi dodržovaly. Potom jsme si prohlédli pěknou výstavu betlémů.
Vyvrcholením návštěvy se stalo přímé vyzkoušení vánočních zvyků - např. pouštění lodiček, lití olova, hádání osudu
pod hrníčkem či házení pantoflem…
Děkujeme paní ředitelce i zaměstnancům muzea za krásné prožití pátečního předvánočního dopoledne.
(Zdeňka Skřivánková)

V úterý 8. prosince 2009 v odpoledních hodinách jsme uspořádali letošní školní kolo Dějepisné olympiády. Řady
soutěžících sice mírně prořídly vlivem chřipkové epidemie, nicméně nakonec se sešlo celkem 25 žáků sedmého až
devátého ročníku. S velkou radostí konstatuji, že až na jedinou výjimku všichni přihlášení skutečně dorazili a že mezi
soutěžícími měly své zástupce všechny třídy, pro které byla olympiáda určena. Nejvíce reprezentantů – celou jednu
desítku – vyslala do dějepisného klání 9.A.
Pro školní rok 2009/2010 vybrali organizátoři téma „Od pěstního klínu ke Zlaté bule Sicilské“, soutěž tedy byla
zaměřena na pro děti zajímavá období pravěku a raného středověku. Tvůrci olympiády sestavili pestrou směsici
úkolů, které skutečně odpovídaly rozsahu učiva základních škol.
Nejzdatnějšími řešiteli byli letos žáci osmého ročníku, velmi mne potěšil i nástup „mladé“ generace ze sedmých tříd.
Vítězství a postup do okresního kola vybojovala Michaela Ševcová z 8.A, která dosáhla 51 bodů ze 60 možných,
druhé místo za 46,5 bodu náleží Dominiku Švorčíkovi z 8.B a pomyslnou bronzovou medaili získali s nejtěsnějším
možným odstupem Tereza Seidelová ze 7.A a Michal Drejsl z 8.A se 46 body. Všichni jmenovaní obdrželi diplomy a
věcné ceny, všichni soutěžící s minimálně 50% úspěšností (tj. s alespoň 30 body) podle vlastního výběru buď plusový
bod, anebo jedničku do předmětu dějepis.
Vítězům srdečně blahopřeji, všem soutěžícím děkuji za účast a těším se nashledanou příští rok! Mé poděkování náleží
rovněž paní Nyklíčkové, jež mi pomohla s organizací soutěže.
(Renata Kafková)
Pořadí:
1.
Michaela Ševcová (8.A)
2.
Dominik Švorčík (8.B)
3. – 4. Michal Drejsl (8.A)
Tereza Seidelová (7.A)
5.
Lukáš Vlček (9.A)
6.
Sára Gottsteinová (7.B)
7.
Daniel Souček (7.B)
8.
Soňa Čvančarová (9.A)

51 b.
46,5 b.
46 b.
46 b.
43,5 b.
41 b.
40 b.
38,5 b.

9. – 11. Lucie Havelková (9.A) 38 b.
Martin Nývlt (8.A)
38 b.
Zuzana Špinlerová (9.A) 38 b.

Baví tě dějepis?
Ano, baví. Ale nebaví mě učit
se na testy.
Bylo školní kolo Dějepisné
olympiády těžké?
Jo, bylo. Na internetu se dost
špatně hledalo.
Jaké téma měla Dějepisná olympiáda
letos?
Pravěk a středověk.
Jak bys hodnotila práci ostatních účastníků?
Byla to dobrá konkurence.
Zúčastníš se Dějepisné olympiády i příští rok?
Ano, zúčastním.
Budeš se v tomto roce věnovat i jiným soutěžím?
Ano, chci se zúčastnit i Fyzikální, Matematické a
Astronomické olympiády.
Míšo, přejeme ti hodně úspěchů v okresním kole.
(Veronika Hofmanová, Klára Kultová)

Přehled žáků, kteří slaví své narozeniny v lednu:
2. leden - Kamila Kostovská (4.B)
2. leden - Daniel Ševc (6.A)
2. leden - Jiří Šťovíček (3.A)
3. leden - Veronika Davidová (4.B)
5. leden - Martin Kubiček (7.A)
7. leden - Michal Drejsl (8.A)
7. leden - Lukáš Kejzlar (2.A)
9. leden - Jiří Zákravský (6.A)
10. leden - Jakub Fejfar (7.B)
10. leden - Kamila Kuldová (3.A)
11. leden - Dominik Moronga (4.B)
12. leden - Jan Frydrych (1.A)
17. leden - David Vocel (2.B)
19. leden - Vendula Korubová (3.A)
19. leden - Šárka Šulcová (7.B)
20. leden - Andrea Balogová (5.A)
20. leden - Klára Kultová (8.A)
20. leden - Pavel Ševčík (8.A)
21. leden - Pavel Růžička (5.A)
22. leden - Kamila Šlechtová (4.B)
26. leden - Dominik Scholz (2.A)
29. leden - Daniel Dolejška (7.A)
Všem výše jmenovaným přejeme hodně štěstí,
zdraví, spokojenosti a také úspěchů ve škole.
(Martin Dytrych)

Chlubí se pan Zelený: „Vidíš tamtu slečnu? Tak s tou jsem před chvílí tancoval valčík!“ „Vždyť to byla polka!“
„Neříkej, ale česky teda mluvila perfektně.“
Tři blondýny jsou již zcela zoufalé na opuštěném ostrově. Vtom se objeví zlatá rybka a nabídne každé jedno splněné
přání. První si přeje člun. Ten se objeví, blondýna vyrazí na vodu, ale neumí veslovat, převrhne se a utopí. Druhá si
pomyslí, že ta první neuměla plavat, a tak si přeje plavky, že někam doplave. Ale chytne ji křeč a utopí se. Ta třetí
na ně kouká celá zoufalá. Nakonec ji napadne, že muž by si poradil lépe, tak si přeje, aby se stala na chvíli mužem.
Stane se mužem a přemýšlí: Kde to jsem? Na ostrově. Co musím udělat? Dostat se odsud pryč. Co je to za ostrov?
Střelecký ostrov v Praze. Aha, takže nahoru po schodech a tramvají.
Soudce se ptá obžalovaného: „Za co jste tady?“ „Za předčasné vánoční nákupy.“ „To přeci není trestné. Jak brzy jste
nakupoval?“ „Dvě hodiny před začátkem otvírací doby.“
Jestli se plaváním hubne, tak co dělají velryby špatně?
Ptá se lékař dědy: „Tak co, dědo, předepsaná medicína byla dobrá?“ „A jak! Vnukovi po ní přešel kašel, mně
loupání v kolenou a babka s ní ještě pěkně umyla okna!“

Písmena A, Q a U představují tři různá čísla. Číslo 40 je součtem
číselných hodnot písmen v prvním řádku, číslo 39 je součtem číselných
hodnot písmen v prvním sloupci a číslo 42 představuje totéž pro druhý
sloupec. Které číslo nahradí otazník?
Správnou odpověď napište na soutěžní kupón!

Na lince Moskva – Taškent zničehonic vstoupí do pilotní kabiny chlap s pistolí, namíří na pilota a přikáže: „V
Pariz!“ Pilot ani nehne brvou a odpoví klidně: „Něvazmožno.“ Únosce se naštve a zařve: „Ja skazal, my paletime v
Pariz, patamu my paletime v Pariz!“ „Něvazmožno.“ Únosce už je úplně nepříčetný: „Pačemu něvazmožno?“ Pilot
zase klidně odpoví: „Patamu, što v samoljotě babuška, u babušky bombuška, i babuška skazala v London.“
Pán si jde koupit nějaké zvíře do zverimexu a ptá se prodavače: „Proč má ten papoušek uvázané na nohou
provázky?“ Prodavač ochotně vysvětluje: „Když zatáhnete za pravý provázek, papoušek Vám řekne dobrý den a
když zatáhnete za levý provázek, papoušek Vám řekne dobrou noc.“ „A co se stane, když zatáhnu současně za oba
provázky?“ Papoušek to nevydrží a ozve se: „Co asi? Spadnu na zem, blbče!“
Víte, jaký je rozdíl mezi dobrmanem a motorkou? Tak zkuste nakopnout dobrmana...
Náčelník má s policajty hodinu fyziky: „Víte, proč vlak na kolejích drncá?“ A pokračuje: „Rozebereme si problém.
Vlak, to je vlastně lokomotiva a vagony. Vagony se jen vezou, takže je zanedbáme. Zbývá nám lokomotiva - to je
vlastně motor a kola, zbytek je nepodstatný, ten zanedbáme. Po kolejích jedou pouze kola, takže motor také
zanedbáme. Kola si zjednodušíme na jedno kolo, a to je vlastně kruh. Kruh, to je Pí Er na druhou. Pí je konstanta, tu
zanedbáme a zůstalo nám Er na druhou, což je čtverec. A co dělá čtverec, když se otáčí? Drncá, chlapi, drncá!“
„Dcerunko, Petr přišel požádat o tvoji ruku a já mu ji slíbil.“ „Ale tatí, to mám odejít od maminky?“ „Jen se upokoj,
můžeš si ji klidně vzít s sebou!“
Malá holčička zvedla telefon a po chvilce poslouchání povídá: „A který šéf mého tatínka vy jste? Ten tlustý nebo
ten hloupý?“
Generál se ptá tří tankistů: „Co uděláte, když vás napadne nepřátelské letadlo?“ První: „Vyskočím z tanku a
schovám se.“ Druhý: „Opětuji palbu, pane generále.“ Třetí: „Oklamu ho, pane generále.“ Překvapený generál: „Jak
chcete pilota oklamat?“ Tankista s lišáckým úsměvem: „Jednoduše - hodím směrovku vpravo, a odbočím doleva.“
Ptá se blondýnka: „Prosím Vás, proč tu nemáte žádné lyže?“ „Asi proto, že jste v obchodu s elektronikou...“
(stránku připravili Martin Dytrych a žáci volitelného předmětu „Týmová práce“)

„Mámo, táto, babičko, pomozte mi maličko,
výrobků tu bude dost, malým, velkým pro
radost!“
Tohle motto předznamenalo i druhou,
tentokrát vánoční, tvořivou dílnu rodičů a
dětí, kterou ve středu 9. prosince 2009
uspořádaly učitelky a vychovatelky 1.
stupně naší školy. Potěšilo nás, že
v začínajícím předvánočním shonu si rodiče
našli čas, aby společně se svými dětmi
strávili okamžiky souznění a radosti nad
povedenými výrobky. Ve školní jídelně se
sešlo přes padesát dětí.
A co všechno na ně na devíti stanovištích čekalo? Výroba ořechových svícínků, zvonečky z minikvětináčků,
malování perníčků, zdobení vánočních koulí ubrouskovou technikou, výroba jednoduchých vánočních dekorací,
vánočních přáníček a ozdobiček na stromeček a také vystřihovánka a skládanka andělíčka. Většina dětí
vyzkoušela všechno - vždyť co potěší víc, než vlastnoruční výrobek, kterým se můžeme všem kolem pochlubit.
K zdařilému průběhu přispěly jak paní kuchařky, které ochotně napekly perníčky a pomáhaly dětem se zdobením,
tak i naši "parlamenťáci" z druhého stupně. Moc se nám líbil jejich přístup k mladším kamarádům i pomoc při
organizaci celé akce.
(za všechny zúčastněné Eva Prouzová)

Naše těšení na Vánoce začalo výrobou adventního věnečku a
rozsvícením první svíčky na něm. Dále jsme vyráběli čertí
kolotoč, obrázkový adventní kalendář, svícny, vločky do oken
a na dárky, vánoční přáníčka.
Vánoční koledy a písničky jsme si urovnali do svého
vánočního zpěvníčku a skoro každý den je zpívali. O lidových
tradicích a zvyklostech jsme se nejvíce dozvěděli z knížky
Martina Bestajovského – Lidové obyčeje a nápady pro
šikovné ruce. V pátek 4.12. na nás přišli čerti a my slíbili, že
budeme hodní. Také jsme si za odměnu ustrojili ve třídě
stromeček. Svítily nám na něm svíčky a hvězda.
Na návštěvě v muzeu jsme viděli mnoho různých betlémů a
vyzkoušeli si taky lití olova. To byl zážitek! Ani se nikdo
nepopálil. Podívali jsme se i na trhy na náměstí.
Náš předvánoční čas ukončilo pozvání havlovických dětí na
jejich vystoupení. Moc se nám to líbilo a děkujeme.
V pátek jsme se ve třídě rozloučili se stromečkem,
s kamarády, paní učitelkou, popřáli si hodně dárků a zdraví do
nového roku.
(žáci 3.A a Blanka Pavlásková)

Připravit, pozor, teď! Obě ruce začínají skládat v kelímku promíchané sirky do krabičky. Sakra, ty jsou ale
neposedné. Ne a ne je tam narovnat. Už? Krabička ještě nejde dovřít. Kde je chyba? Aha, tady jedna sirka vyčuhuje.
Šup s ní dovnitř. Stop! Čas se zastavil...
Tak takhle nějak by mohla vypadat reportáž ze včerejší soutěže zručnosti. Devatenáct žáků se snažilo sirky co možná
nejrychleji narovnat do krabičky a zavřít ji. Každý měl dva pokusy, přičemž se mu započítal rychlejší čas. A kdo byl
nejlepší? Naprostým suverénem byl Martin Kubiček, kterému se podařilo tento úkol splnit za neuvěřitelných 13,3 s.
Stanovil tím nový rekord školy v další z netradičních soutěží.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)

Kategorie 6. – 7. ročník:
1.
Martin Kubiček (7.A)
2.
Radim Kejzlar (6.A)
3. – 4. Kristýna Machová (7.B)
Radek Petira (7.B)
5.
Zdeněk Ledvina (7.B)
6.
Jan Soviš (6.A)
7.
Kateřina Morávková (7.B)
8.
Martin Aman (7.B)
9.
Denisa Nývltová (7.A)
10.
Sára Gottsteinová (7.B)

Kategorie 8. – 9. ročník:
13,3 s
16,3 s
17,3 s
17,3 s
19,6 s
20,7 s
21,2 s
22,8 s
22,9 s
23,3 s

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

Lukáš Mjartan (8.A)
Martin Nývlt (8.A)
Lukáš Vlček (9.A)
Patrik Břicháček (9.A)
Ladislav Soukup (8.B)
David Starý (9.A)
Michal Souček (8.A)
Dominik Švorčík (8.B)
Tomáš Hrouda (8.B)

15,5 s
16,2 s
16,6 s
17,3 s
19,3 s
21,8 s
22,9 s
23,5 s
27,9 s

Protože si ve škole právě povídáme o svých rodinách a hodně dětí má malé sourozence, zaměřili jsme náš projekt
právě na ně. Většině z nás je totiž tohle téma blízké a zajímá nás. Pozvali jsme do třídy Lucčinu maminku s malým
šestiměsíčním bráškou. Ochotně přišli, a dokonce s sebou přivedli ještě jedno miminko i s maminkou. Chtěli jsme
vědět, co takové mimčo umí, co jí a jestli je těžké se o něj postarat. Paní Valentová i Dašková byly moc příjemné a
vstřícné, všechno nám krásně vysvětlily a ukázaly. A tak jsme viděli přebalování, přípravu mlíčka i krmení. Obě
miminka byla spokojená, vůbec se nebála a na všechny kolem se smála. Do péče se zapojila i Lucka, když nám
předvedla, že umí brášku pochovat a také si s ním pohrát. Všechno dění jsme sledovali zaujatě a soustředěně, což
dokládají fotografie.
Oběma maminkám ještě jednou děkujeme za čas, který nám věnovaly.
(za děti ze druhých tříd Eva Prouzová)

Kdo se chtěl dostat do pekla, přišel na 3. ročník karnevalu „S čerty nejsou žerty“, který pořádala ZŠ Bratří Čapků.
Těmito slovy uvedla reportáž naše skvělá redaktorka Veronika Davidová. A měla naprostou pravdu. Do tělocvičny
si totiž našlo cestu neuvěřitelných 73 čertů! Ti se začali scházet již před desátou hodinou – od maličkých dětí, přes
předškoláky, prvňáky, až po ty, kteří navštěvují čtvrtou třídu. Vstup do pekla obstaralo tradiční prolezení pytlem, na
jehož konci každý obdržel tašku na sladkosti a papírového čertíka. Pak už paní Luciferová všem za názorné ukázky
vysvětlila, co musí splnit, aby byli propuštěni zpět ven. A jaké úkoly na ně čekaly? Luciferova překážková dráha,
Belzebubova houpačka, čertovská skluzavka, hod ohnivým kruhem a nakonec trefování se do pekelného kotle. Poté
následovaly společné hry – přetahování se nebo honěná. Za splněný úkol dostal každý čertík malou sladkost. Celé
dopoledne zakončila zbrusu nová soutěž – přenášení barevných míčků do kruhů. Podle usměvavých tváří se všem, i
rodičům, karneval líbil. Doufám, že nás ve stejně hojném počtu navštíví i za rok. Závěrem bych chtěl poděkovat
všem, kteří se na organizaci čertovského dopoledne podíleli – učitelům i pomocníkům nejen ze Žákovského
parlamentu. Za rok nashledanou.
(Martin Dytrych)

Která soutěž se ti nejvíce líbila?
Tadeáš Haase: Nejvíc se mi líbila klouzačka.
Kdo ti pomáhal s přípravou čertovského obleku?
Renata Galuščáková: Mamka mně pomáhala s účesem a taťka mně začernil tváře.
Co říkáš odměnám?
Nikola Mlčáková: Jo, jsou dobrý, ale ze všeho nejvíc mám ráda sladký.
Líbí se ti tady? Přijdeš i příští rok?
Jakub Dytrych: Ano, je to tady super a určitě přijdu i příští rok.
(Veronika Davidová)

V pátek 4. prosince připravila 9.A pro žáky 1. stupně „Andělský den“. I
přesto, že byli Mikulášové, andělé i čerti vlídní a hodní, se některé děti
bály. Na druhou stranu ale měly velkou radost ze sladkostí, které od
„nadpřirozené“ návštěvy dostaly. Zlobiví žáci však nejprve museli říct
básničku, skočit přes metlu, podat si ruku s čertem a slíbit, že už budou
hodní. Všichni přestrojení deváťáci si to užívali a moc se jim líbilo, jak jim
vždy celá třída na závěr zazpívala. Takže, milí žáčkové 1. stupně, příští rok
tu budou Mikuláš, andělé a čerti znovu a vy se tak máte, na co těšit.
(Martin Dytrych, Eva Rybeková)

V pátek 4. prosince 2009 se jako každoročně na našem
náměstí rozsvítil vánoční strom. Slavnost zahájily
slavnostní fanfáry, poté promluvila paní starostka a své
umění předvedly i děti z mateřských a základních škol. I
žáčci našeho školního sborečku přispěli svým
předvánočním pásmem. Naše zpívání zpestřila
průvodním slovem a básničkou Bára Šrůtková. Malí
zpěváčci svým vystoupením navodili tu správnou
vánoční atmosféru. Všem dětem bych chtěla moc
poděkovat - zpívaly s plným nasazením.
A co si nakonec přát? Abychom si blížící se svátky i
celý nový rok 2010 užili ve zdraví, klidu a pohodě.
(Radka Řeháková)

První písemná zpráva o existenci panského sídla na mém území
pochází z roku 1388. Jako majitel je uveden rytíř Vaněk ze
Žampachu. Skutečný barokní zámeček si zde nechal vybudovat až
v letech 1702 - 1708 kníže Lorenzo z Piccolomini. Ten měl sloužit
jako letní a lovecké sídlo. Stavba byla vybudována podle vzoru
italských letohrádků, jako takzvané „casino“.

Jak se do mých dějin zapsala vévodkyně Zaháňská?
V roce 1792 mě koupil Petr Biron, vévoda Kuronský a
Zaháňský. Po jeho smrti v roce 1800 mě zdědila vévodova
nejstarší dcera Kateřina Frederika Vilemína Benigna,
vévodkyně Zaháňská. Krásná, bohatá a duchaplná vévodkyně
si mě zvolila za své stálé letní sídlo a nechala mě v letech
1825 - 1826 přebudovat ve stylu klasicismu a empíru.
Vévodkyně je též veřejnosti známa jako „paní kněžna“ z
knihy české národní spisovatelky Boženy Němcové
„Babička“.

A jak to bylo se mnou dál?
Po smrti vévodkyně Zaháňské v roce 1839 bylo celé panství včetně mě prodáno roku 1840
říšskému hraběti Octavianu z Lippe - Biesterfeldu. Rodu Schaumburg – Lippe jsem pak
patřil až do roku 1945. V současnosti patřím do majetku našeho státu.
A kdo tedy jsem?
Vyber jednu z nabízených možností a vyznač ji na soutěžním kupónu.
a) Zámek Nové Město nad Metují
b) Zámek Karlova Koruna
c) Zámek Miletín
d) Zámek Ratibořice
Kateřina Zaháňská
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Vévodkyně na zámku hostila řadu významných osobností,
například rakouského kancléře, knížete Klemense Metternicha,
ruského cara Alexandra I. a v roce 1813 propůjčila zámek k
tajným jednáním diplomatům Pruska, Ruska a Rakouska, která
vedla k vytvoření koalice proti ............ Dohoda vedla mimo jiné
k brzkému vítězství v bitvě u Lipska.

S

1 – První den v týdnu.
2 – Řeka protékající Úpicí.
3 – Povel psovi.
4 – Vojenská hodnost v armádě ČR.
5 – Jev viditelný při bouřce.
6 – Jedním z moderátorů Československé superstar je Leoš .....
7 – 12 měsíců.
8 – Před Halloweenem se vydlabávají ....
9 – Velké zvíře s chobotem.
10 – Římsky 4.
11 – Nepostradatelný spotřebič v domácnosti.
(stránku připravil Martin Dytrych ve spolupráci s žáky volitelného předmětu „Týmová práce“)

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 11. 12. 2009)
465,16 kg/žáka
Jan Jansa
160,78 kg/žáka
Ondřej Toman
127,37 kg/žáka
Petr Čapek
75,17 kg/žáka
Tadeáš Haase
61,44 kg/žáka
Anita Čapková
49,38 kg/žáka
Andrea Čudková
47,28 kg/žáka
Lukáš Čudka
34,50 kg/žáka
Karolína Kopecká
32,96 kg/žáka
Karolína Polcová
18,80 kg/žáka
Pavel Šrejber
15,77 kg/žáka
Jakub Fejfar
14,36 kg/žáka
Hana Szelkeová
3,86 kg/žáka
Lukáš Jirout

1.
II.A
7 775,0 kg
2.
II.B
2 503,0 kg
3.
VIII.A
1 840,0 kg
4.
IV.B
654,0 kg
5.
I.A
680,0 kg
6.
III.A
406,0 kg
7.
IV.A
406,0 kg
8.
VII.A
580,0 kg
9.
V.A
282,0 kg
10.
VI.A
216,0 kg
11.
VII.B
229,0 kg
12.
VIII.B
158,0 kg
13.
IX.A
101,0 kg
14.
Vedoucí pozice třídy II.A je stabilní. Druhou v pořadí, třídu II.B, mohutně dotahuje třída VIII.A a o několik míst
dopředu také poskočila třída I.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 21.925,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka a zaměstnance 70,72 kg!
Pro porovnání v loňském roce jsme měli sesbíráno 13.236,0 kg s průměrem 42,70 kg na žáka a zaměstnance.
Dohromady jsme k 11.12. také sesbírali 4.347 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)
1 393 ks
Ondřej Toman (II.B)
2 503,0 kg
Jan Krejcar (II.A)
771 ks
Petr Čapek (VIII.A)
1 840,0 kg
Jan Frydrych (I.A)
633 ks
Jan Krejcar (II.A)
863,0 kg
Jan Jansa (II.A)
375 ks
Anita Čapková (I.A)
680,0 kg
Anna Skřivánková (II.A)
138 ks
Tadeáš Haase (IV.B)
654,0 kg
Jiří Šťovíček (III.A)
115 ks
Karolína Kopecká (VII.A)
580,0 kg
Michaela Řeháková (VII.A)
103 ks
Andrea Čudková (III.A)
406,0 kg
Renata Galuščáková (III.A)
100 ks
Lukáš Čudka (IV.A)
406,0 kg
Milan Pastorčák (II.B)
76 ks
Jakub Dytrych (IV.B)
393,0 kg
Vojtěch Kubec (IV.A)
68 ks
Michaela Ševcová (VIII.A)
366,0 kg
Michaela Ševcová (VIII.A)
61 ks
Jiří Šťovíček (III.A)
319,0 kg
Radek Petira (VII.B)
58 ks
Tomáš Vrána (IV.A)
304,0 kg
Jan Jansa byl sesazen z vedoucí
Karolína Polcová (V.A)
282,0 kg
pozice průběžného pořadí ve
Renata Galuščáková (III.A)
239,0 kg
sběru plastových lahví i ve sběru
Jakub Fejfar (VII.B)
229,0 kg
kovových víček.
Kryštof Vojtěch (I.A)
221,0 kg
Pavel Šrejber (VI.A)
216,0 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
Anna Marie Řeháková (II.A) 2 120 ks
Jan Jansa (II.A)
2 070 ks
Tadeáš Haase (IV.B)
900 ks
Lukáš Čudka (IV.A)
770 ks
Otakar Bárta (V.A)
750 ks
Jan Krejcar (II.A)
627 ks
Lukáš Jirout (IX.A)
470 ks
Matyáš Nývlt (II.B)
450 ks
Karolína Součková (II.A)
403 ks
Daniela Viková (VI.A)
286 ks
Dalibor Hirnšal (IV.A)
239 ks
Milan Pastorčák (II.B)
202 ks
Jiří Rýdl (II.B)
160 ks
David Suchánek (V.A)
142 ks

Sběr plastových kelímků
Mikoláš Zajac (IV.A)
Johana Grundová (IV.B)
Jiří Zákravský (VI.A)
Jan Roženský (III.A)
Michaela Řeháková (VII.A)
Nikola Mlčáková (IV.B)
Martin Aman (VII.B)
Jiří Rýdl (II.B)
Milan Pastorčák (II.B)
Tadeáš Haase (IV.B)
Jiří Šťovíček (III.A)
Renata Galuščáková (II.A)
Tomáš Koukol (VII.B)
Jiří Pecháček (I.A)

2 900 ks
2 361 ks
2 287 ks
1 796 ks
1 599 ks
1 040 ks
951 ks
950 ks
453 ks
450 ks
416 ks
389 ks
315 ks
310 ks

Dohromady jsme k 11.12. sesbírali 10.709 plastových lahví (k 12.12.2008 to bylo 7.889) a 18.501 plastových
kelímků (k 12.12.2008 to bylo 16.578).
Sběr plastových víček
Petr Rychlík (IV.A)
35 000 ks
Jakub Dytrych (IV.B)
19 600 ks
Jan Krejcar (II.A)
14 253 ks
Jan Jansa (II.A)
13 550 ks
Jiří Šťovíček (III.A)
6 670 ks
Ondřej Toman (II.B)
5 860 ks
Lucie Pospíšilová (V.A)
4 872 ks
Bára Procházková (II.A)
3 000 ks
Kryštof Vojtěch (I.A)
2 900 ks
Karolína Polcová (V.A)
2 773 ks
Jiří Zákravský (VI.A)
2 430 ks
Jiří Rýdl (II.B)
2 400 ks
Milan Ševc (I.A)
2 260 ks
Karolína Matysková (I.A) 2 217 ks
Anna Skřivánková (II.A)
2 094 ks
Pavel Benko (II.A)
1 970 ks
Petra Štefánková (VI.A)
1 888 ks
Jan Soviš (VI.A)
1 870 ks
Tomáš Vrána (IV.A)
1 850 ks
David Nývlt (III.A)
1 218 ks
Karolína Součková (II.A)
1 215 ks
Jan Roženský (III.A)
1 206 ks
Kateřina Šprincová (III.A) 1 168 ks
Vojtěch Ott (II.B)
1 150 ks
Vít Pulchart (III.A)
1 100 ks
Renata Galuščáková (III.A) 1 080 ks
Dominik Moronga (IV.B) 1 037 ks
Martin Lacko (V.A)
1 000 ks
Nika Vojnarová (V.A)
1 000 ks
Veronika Davidová (IV.B)
911 ks
Diana Neureiterová (V.A)
900 ks

Sběr kovových víček
Radek Petira (VII.B)
49 750 ks
Jan Jansa (II.A)
48 110 ks
Tadeáš Haase (IV.B)
20 000 ks
David Wajsar (VI.A)
15 000 ks
Karolína Matysková (I.A) 12 175 ks
Jakub Dytrych (IV.B)
10 950 ks
Ondřej Toman (II.B)
10 500 ks
Barbora Šrůtková (IV.A) 10 049 ks
Jiří Šťovíček (III.A)
7 100 ks
Jiří Rýdl (II.B)
7 000 ks
Ladislav Soukup (VIII.B)
6 545 ks
Jan Roženský (III.A)
5 122 ks
Kryštof Vojtěch (I.A)
4 000 ks
Kateřina Šprincová (III.A) 3 949 ks
Martin Staník (I.A)
3 420 ks
Jan Soviš (VI.A)
3 181 ks
Michaela Řeháková (VII.A) 3 175 ks
Radim Kejzlar (VI.A)
3 015 ks
Matyáš Nývlt (II.B)
2 798 ks
Jiří Zákravský (VI.A)
2 736 ks
Jan Krejcar (II.A)
2 460 ks
Mikoláš Zajac (IV.A)
1 872 ks
Aneta Staníková (VI.A)
1 670 ks
Jakub Hájek (IV.A)
1 430 ks
Michal Černý (I.A)
1 399 ks
Karolína Polcová (V.A)
1 180 ks
Martin Aman (VII.B)
1 140 ks
Vendula Korubová (III.A)
982 ks
Dominik Moronga (IV.B)
980 ks
Dušan Moronga (VIII.B)
980 ks
Eliška Mesnerová (I.A)
960 ks

Dohromady jsme k 11.12. sesbírali 158.722 plastových víček (k 12.12.2008 to bylo 148.764) a 251.989
kovových víček (k 12.12.2008 to bylo pouze 121.092).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

1. ÚKOL:
V následující větě je ukryt název sladkovodní ryby.
Písmena, ze kterých je složen, musí být ve větě
bezprostředně za sebou. Dokážete ho najít?
Katka prodala osm kapesníků.
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.
PCS
Správné odpovědi napište na soutěžní kupón.

Trojúhelník je rovinný geometrický
útvar se třemi vrcholy a třemi
stranami.

Jednoho večera zaklepal profesor matematiky na dveře
svého přítele lékaře. Usedli, popili whisky, a když se
profesor po třech hodinách loučil, zeptal se ho lékař jen
tak mimochodem: „A jak se má manželka?“ „Proboha!
Vždyť proto jsem přišel, leží doma v posteli a chroptí!“

Dokážete spočítat, kolik je na tomto obrázku
trojúhelníků?

Rus, Angličan a Francouz sedí a sdělují si, co je největší
slast. Angličan: „No největší slast je jen tak se posadit v
klubu do koženého křesla, dát si trochu whisky se sodou
a číst si nové Times.“ Francouz: „Kdepak, největší slast
je mladá ohnivá milenka a staré víno.“ Rus: „Vy o tom
nic nevíte. Pravá slast je, když večer koukám na televizi,
někdo zazvoní, já jdu otevřít, tam stojí dva pánové v
kloboucích a dlouhých kabátech a ptají se: Voloďa
Sergejevič? A já můžu říct: O patro vejš!“

Ptá se otec na třídní schůzce: „Je to pravda, že náš syn mívá originální nápady?“ „Ano,“ přisvědčuje učitel,
„zejména v pravopise!“
Pan Severák se před operací shání po peněžence. „Ale to nespěchejte, vděčnost primáři můžete vyjádřit až po
operaci.“ „Na to já nemyslím, chci si jen přepočítat peníze, než mě uspíte!“
Víte, jak chytá blondýna motýly? Nažene je do ohrádky a zavře ji...
Přijdou dva politici na zasedání vlády a oba mají v čele vsazen drahokam. Kolegové se jich ptají, proč? „Když
jdeme po ulici, lidi si ukazují prstem na čelo a říkají, že tam nic nemáme!“
Potká americká výprava lovců výpravu ruskou. Ruská výprava nese na tyči medvěda a Američané se ptají: „Grizly?“
Rusové odpovídají: „Nět, strelily.“
V okně stojí chrt. Pod oknem se prochází buldog a volá: „Pojď dolů, půjdeme si hrát!“ „Nemůžu, jsou zamčené
dveře!“ „Tak skoč dolů!“ „Kdepak, nechci vypadat jako ty!“
(Martin Dytrych a žáci volitelného předmětu „Týmová práce“)

OBRÁZKOVÉ HÁDANKY – místo otazníku přijde vepsat čís 22.
POZNÁŠ, CO JSEM ZAČ – správnou odpovědí je možnost a) ZÁMEK OPOČNO
- tajenka křížovky: ZLATÉHO
VIDÍŠ TO TAK, JAK TO VIDÍM JÁ – počet obdélníků na obrázků: 17
HRAJEME SI NA DETEKTIVY – řešení 1. úkolu: HRUŠKA, řešení 2. úkolu: TENIS
ANGLICKÝ JAZYK:
Tajenka „CHRISTMAS TIME“: the 24TH DECEMBER CHRISTMAS EVE
CHRISTMAS PUZZLE:
C H R I S T MA S
F U N
Tajenka „MERRY CHRISTMAS“: FATHER CHRISTMAS
(Martin Dytrych, Silvie Žďárská)

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

Z
FC STŘÍLÍME VEDLE 4
FC S.W.A.T.
3
ČMOUDI
3
GOOD BOYS
3
OPIČÁCI
3
JAMAJKA
4

V
4
2
2
1
1
0

Vp
0
0
0
0
0
0

R
0
0
0
0
0
0

Pp
0
0
0
0
0
0

P
0
1
1
2
2
4

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

skóre B
46 : 6 12
31 : 8
6
13 : 5
6
8 : 15 3
4 : 29 3
1 : 40 0

Čelo kanadského bodování základní části:
Z B
Br + A
1.
Martin Paťha
4
37
27 + 10
2.
Martin Nývlt
4
23
14 + 9
3.
Jan Jánský
3
16
12 + 4
4.
David Starý
3
15
10 + 5
5.
Patrik Břicháček 3
11
6+5
6.
Lukáš Vlček
4
9
5+4
7.
Ladislav Záliš
3
8
6+2
8.
Pavel Šrejber
3
7
2+5
9. – 10. Michal Drejsl
3
5
5+0
Martin Kubiček
3
5
5+0
11.
Daniel Souček
3
5
3+2
12.
Vojtěch Levinský 3
3
3+0
13.
Dominik Švorčík 3
2
2+0
14.
Jakub Fejfar
3
2
0+2
Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí

Počet nastřelených tyčí:
4 – GOOD BOYS
3 – FC STŘÍLÍME VEDLE
FC S.W.A.T.
Průměrný počet střel na 1 zápas:
25,75 – FC STŘÍLÍME VEDLE
23,66 – FC S.W.A.T.

STATISTIKY BRANKÁŘŮ
(v úspěšnosti zásahů jsou uvádění jen brankáři, kteří odchytali aspoň 2 zápasy)

Úspěšnost zásahů:
77,27% – Jiří Zákravský
70,37% – Ondřej Zvara
66,67% – Ladislav Soukup
63,30% – Filip Kunc
Počet vychytaných nul:
1 – Viktor Kejzlar
– Lukáš Mjartan
– Ladislav Soukup
– Ondřej Zvara

1
FC KFC (1)
ZHULENDR(2)
ČMOUDI (3)
FC LaMY (4)
OPIČÁCI (5)

0 : 10
0:5
0:5
0 : 13

2
10 : 0
5:2
7:0

3
5:0
2:5
6:1
0:9

4
5:0
0:7
1:6
0 : 10

5
13 : 0
9:0
10 : 0

skóre
33 : 0
2 : 22
15 : 13
23 : 6
0 : 32

Čisté konto po dobu
18 min – Ondřej Zvara
12 min – Jiří Zákravský
11 min – Ladislav Soukup
10 min – V. Kejzlar, L. Mjartan
Prům. počet zásahů na 1 zápas:
17,25 – Filip Kunc
6,33 – Ondřej Zvara
6,00 – Aleš Hübner
5,50 – Radek Petira

body
12
0
6
9
0

Nejlepší střelci:
11 – Filip Ferenc, 10 – Patrik Břicháček, 8 – Martin Nývlt, 6 – Martin Paťha,
5 – Ondřej Zvara, 4 – Pavel Sodomka, Daniel Souček,
3 – Aleš Hübner, Jan Jánský, Lukáš Vlček, 2 – Lukáš Beneš, David Starý

Od září se rozběhla také
další, zbrusu nová, soutěž
„Liga halové kopané“.
Hraje se každé úterý ráno a
odehráno již bylo celkem 9
zápasů. Průběžné výsledky
ligy vám nabízí tabulka.
Soutěž
není
výhradně
záležitostí chlapců, neboť
na soupisce některých týmů
figurují i děvčata.
(Václav Král)

Tabulka po prvním kole základní části:
Z
V
Vp R
1. KOČIČKY
2
2
0
0
2. KFC
2
1
0
0
3. GIRLS
2
0
0
0

Pp
0
0
0

P
0
1
2

skóre
15 : 0
9:3
0 : 21

B
6
3
0

Kanadské bodování základní části
Z B Br + A
1.
Michaela Čudková
2 10 10 + 0
2.
Michaela Ševcová
2
8
4+4
3.
Nikola Valentová
2
5
5+0
4.
Veronika Hofmanová 2
4
4+0
5.
Sára Gottsteinová
2
3
1+2
6. – 7.
Anna Kociánová
2
1
0+1
Denisa Nývltová
2
1
0+1
Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí

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:
16,5 - Kočičky
2 - Kočičky
11,0 - KFC
1 - Girls, KFC
STATISTIKY BRANKÁŘEK
Úspěšnost zásahů:
Čisté konto po dobu
100,00% – Denisa Nývltová
20 min – Denisa Nývltová
70,00% – Alžběta Kubcová
10 min – Alžběta Kubcová
52,63% – Kristýna Balcarová
Prům. počet zásahů na 1 zápas:
Počet vychytaných nul:
10,00 – Kristýna Balcarová
2 – Denisa Nývltová
5,00 – Alžběta Kubcová
1 – Alžběta Kubcová
2,50 – Denisa Nývltová
(Martin Dytrych)

V pátek 27. listopadu vyjeli chlapci z 8. a 9. ročníku
na okresní kolo ve florbalu, které se konalo ve
Dvoře Králové nad Labem. Vylosovali jsme si
skupinu „A“ a turnaj pro nás začal velice slibně.
Proti ZŠ Mladé Buky se nám opravdu dařila
kombinace i střelba. Zvítězili jsme zaslouženě 4 : 1.
Ve druhém utkání jsme trochu podcenili obranu a
prohráli jsme se ZŠ Komenského Trutnov 0 : 2. Ve
třetím utkání nás čekal zápas s absolutním favoritem
celé soutěže, ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové.
Chlapci ve snaze dát co nejrychleji první gól otevřeli
hru a soupeř toho využil k rychlému vedení.
V přemíře snahy se nám v tomto zápase nedařilo
vůbec nic. Ke konci, když bylo již rozhodnuto, naši
hráči zápas úplně vypustili a prohráli 0 : 12.
Nakonec jsme o postup do semifinále přišli o jeden
jediný gól! Přesto děkuji chlapcům za snahu i slušné
chování během turnaje.
(Václav Král)

Pondělí, 4. ledna:
Úterý, 5. ledna:
Středa, 6. ledna:
Čtvrtek, 7. ledna:
Pátek, 8. ledna:

Pondělí, 11. ledna:
Úterý, 12. ledna:
Středa, 13. ledna:
Čtvrtek, 14. ledna:
Pátek, 15. ledna:

Pondělí, 18. ledna:
Úterý, 19. ledna:
Středa, 20. ledna:
Čtvrtek, 21. ledna:
Pátek, 22. ledna:

Pondělí, 25. ledna:
Úterý, 26. ledna:
Středa, 27. ledna:
Čtvrtek, 28. ledna:
Pátek, 29. ledna:

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Halušky se šunkou a se zelím
Vařené vejce, koprová omáčka, brambor
Hovězí maso v mrkvi, brambor
Bramborák, salát
Kotlety po italsku, těstoviny
Povidlové taštičky s posypkou
Smažené rybí filé, bramborová kaše
Boloňská směs s rýží
Kachna na divoko se smetanovou omáčkou, knedlík
Vepřový řízek pikantní, hranolky

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Vepřové maso po čínsku, rýže
Tyrolské brambory
Kuřecí plátek s broskví a sýrem, brambor
Plněná bramborová roláda, zelí
Čočka s párkem
Hovězí vařené, okurková omáčka, knedlík
Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka
Milánské špagety
Masové koule v rajské omáčce, těstoviny
Rýžová kaše s čokoládou

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Hovězí cibulář, bramborový knedlík
Řecké šunkafleky (šunka, sýr, smetana, těstoviny)
Rybí karbanátek, bramborová kaše
Chlupaté knedlíky s houbami
Srbské rizoto
Buchty
Vepřová pečeně, knedlík, zelí
Plněné tortily
Francouzské brambory
Kuřecí špagety se sýrovou omáčkou

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Zapékané těstoviny s drůbežím masem a kari omáčkou
Špekové knedlíky, zelí
Holandský řízek, bramborová kaše
Palačinky
Segedínský guláš, knedlík
Pizza
Pražská hovězí pečeně, rýže
Dobrou chuť!
Květákový mozeček, brambor
POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Vybírání stravného na leden: čtvrtek 17. 12., pátek 18. 12. (9.00 – 12.00)
Cena obědů:

pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 19 obědů x 21 Kč = 399 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 19 obědů x 23 Kč = 437 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 19 obědů x 24 Kč = 456 Kč
pro veřejnost …………………….......... 19 obědů x 43 Kč = 817 Kč
(výdej obědů pro veřejnost: 11.15 – 11.35, 12.20 – 12.30, 13.00 – 13.25)
(Pavlína Blehová)

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do lednového čísla předávejte do 22. 1. 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.

NETRADIČNÍ SOUTĚŽE, TY MÁM RÁD
11. 01. - Chůze po kartonech pro žáky 1. – 5. ročníku ... více na 2. str.
(malá tělocvična ZŠ Bratří Čapků, od 11.45 žáci 1. a 3. ročníku, od 12.45 žáci 2., 4. a 5. ročníku)
DVEŘE NAŠÍ ŠKOLY SE PRO VÁS OTEVŘOU DOKOŘÁN
15. 01. - Den otevřených dveří do výuky (8.00 – 12.00) ... více na 2. str.
16. 01. - Sportovní den pro děti od předškoláků až po 5. ročník
(tělocvična ZŠ Bratří Čapků Úpice, prezentace od 8.30, zahájení v 9.00) ... více na 2. str.
16. 01. - Den otevřených dveří (10.00 – 14.00) ... více na 2. str.
BUDOUCÍ PRVŇÁČKOVÉ, PŘIJĎTE MEZI NÁS
16. 01. - Školička nanečisto pro budoucí prvňáčky (1.A, 11.00) ... více na 2. str.
21. 01. - Zápis do 1. ročníku (budova I. stupně, 13.00 – 17.00) ... více na 2. str.
DOSTANEME VYSVĚDČENÍ (VÝPISY) A HURÁ NA PRÁZDNINY
28. 01. - Vydání výpisů z vysvědčení
(I. stupeň: 4. vyuč. hod., II. stupeň: 5. vyuč. hod., po skončení těchto hodin je oběd)
29. 01. - Pololetní prázdniny
DALŠÍ VÍKENDOVKA NA OBZORU
30. 01. - 31. 01. - Florbalová víkendovka pro žáky 4. – 5. ročníku ... více na 2. str.
SPORTOVNÍ AKCE
27. 01. - Okrskové kolo ve šplhu (pořadatel: ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší, žáci 1. – 5. ročníku, 13.00)
OSTATNÍ AKCE
02. 01. - 15. 01. - Talentové zkoušky do oborů s talentovou zkouškou
15. 01. - Termín pro odevzdání soutěžních kupónů ze školního časopisu
15. 01. - 31. 01. - Talentové zkoušky na konzervatoř
20. 01. - Okresní kolo Chemické olympiády – kategorie D
26. 01. - Okresní kolo Dějepisné olympiády
27. 01. - Okresní kolo Matematické olympiády – kategorie Z5 a Z9
27. 01. - Vychází lednové číslo školního časopisu
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga chlapců – 06. 01., 13. 01., 20.01.
Florbalová liga dívek – 05. 01., 19. 01.
Turnaj v šipkách „301 single out“ – 08. 01., 15. 01., 22. 01.
Turnaj ve stolním fotbálku – 05. – 08. 01., 12. – 15. 01.
Fotbalová liga – každé úterý v 7.00
Schůzky žákovského parlamentu – každý čtvrtek v 7.00
(Martin Dytrych)

Žáci a zaměstnanci
ZŠ Bratří Čapků Úpice
vám všem přejí
co nejlepší vstup do roku 2010
a v něm pak
hlavně hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti.

