V Den boje proti
AIDS jsme vybrali
přes 2 000 Kč.

Tvořivá dílna byla
tentokrát zaměřena na
Vánoce.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
4. ČÍSLO
9. ROČNÍKU (2010/2011)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE

Na 4. ročníku
karnevalu „S čerty
nejsou žerty“ se to
čerty jen hemžilo.

Proběhl již 5. ročník
„Blahovka cupu“.

Na celý den jsme se
ocitli v pravěku.

A mnoho dalšího ...

Telefony:
do školy (napojen na ústřednu):
499881138
do ředitelny (+ fax):
499884875
do školní jídelny:
499781336

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

Žáky 6. – 9. ročníku zveme v úterý 11. ledna 2011
na soutěž „V hodu kroužků na cíl (kolíky)“.
Žáky 9. ročníku očekáváme postupně
od 12.30, žáky 6. – 8. ročníku od 13.25.
Soutěž se koná v 7.A – učebna Vv.
Kategorie: podle počtu zúčastněných.
Pravidla:
každý kolík je ohodnocen body dle
vzdálenosti od házejícího. Celkový výsledek
tedy bude součtem vámi získaných bodů.

Žáky 1. stupně zveme v pondělí 10. ledna 2011
na soutěž v „Přeskakování švihadla“.
Žáky 1.A a 2.A očekáváme postupně od 11.40,
žáky 3. – 5. ročníku pak od 12.30.
Soutěž proběhne v prostoru před škol. družinou.
Kategorie: dle ročníku
Pravidla: soutěžící budou skákat 30 sekund
Zveme všechny děti od předškoláků po páťáky na
SPORTOVNÍ DEN.
Přijďte do tělocvičny na ZŠ Bratří Čapků
v sobotu 15. ledna 2011.
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
• skákání s míčem mezi koleny
Jednotlivé disciplíny budou přizpůsobeny věku dětí.
V sobotu 15. ledna 2011 od 10.45 do 14.30
zveme všechny rodiče s dětmi a příznivce školy na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
který je letos zaměřen na naše volitelné předměty a
prezentaci naší školy v médiích.
Připraven je pro vás velmi pestrý program
(kvízy, soutěže, práce na interaktivních tabulích,
jazykolamy, stolování, atd.)
Děti se budou moci například zapojit do krátké
dramatické scénky, zacvičit si aerobic či trefovat se
míčem do brány.
Hlavně si ale budou moci vyzkoušet, jaké to je mluvit
do mikrofonu a nechat se přitom filmovat. Vzápětí se
pak dokonce uvidí na interaktivní tabuli.
Hlad a žízeň zaženete ve školní jídelně, kde pro vás
bude nachystané občerstvení.
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!

V pátek 14. ledna 2011 od 8.00 do 12.00
pro vás chystáme
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 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!
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
15. ledna 2011 do 1.A nebo 2.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!
•
•
•
•
•
•

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
koná se ve čtvrtek 20. ledna 2011 od 13.00 do
17.00 hodin v budově I. stupně ZŠ Bratří Čapků
tentokrát na vás čeká program "Rádi si hrajeme"
k zápisu se dostaví děti, které se narodily od
1.9.2004 do 31.8.2005, 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

Vy nevíte, co je to AIDS? Tak dávejte pozor! AIDS z anglického Acquired Immune Deficiency Syndrome nebo též
Acquired Immunodeficiency Syndrome, česky Syndrom získaného selhání imunity, je soubor příznaků a infekcí,
který je následkem poškození imunitního systému člověka virem HIV. Nemoc HIV/AIDS byla poprvé zaznamenána
v roce 1981 a od té doby se jí nakazily desítky milionů lidí, nejhůře postiženy jsou některé africké státy. Přestože se
léky na tlumení HIV/AIDS neustále zdokonalují, nemoc stále zůstává nevyléčitelnou a smrtelnou.
Naše škola, konkrétně paní učitelky Nývltová a Paulusová a žáci 8.B a 9.A, se zapojila do osvětové a informační
kampaně, která se konala 1. prosince 2010. V tento den jsme ve tří až čtyřčlenných skupinách předávali zájemcům
z Úpice a okolí informační materiály a odpovídali na jejich dotazy. Ruku v ruce s tím jsme nabízeli i červené stužky
za 20 Kč, které jsou celosvětovým symbolem solidarity s infikovanými virem HIV a důkazem toho, že si lidé
nebezpečí AIDS a nutnost prevence uvědomují.
Vzhledem k velkým mrazům, které v tento den panovaly, jsme po městě chodili asi jen hodinu. I přesto jsme stihli
vybrat přes 2 000 Kč. Všem, kteří přispěli, ještě jednou děkujeme.
(Martin Dytrych, Lenka Rejchrtová)

Dějepisná olympiáda pro školní rok 2010/2011 proběhla letos s mírným zpožděním –
dopídit se zadání školního kola totiž nebylo vůbec snadné. Nakonec se však podařilo a
zájemci o historii si mohli prověřit své vědomosti o tématu „Ve zdraví i v nemoci (Od
šamana po penicilin)“. Naši soutěžící řešili např. úkoly týkající se keltských druidů,
egyptské mumifikace, řecké hygieny a lékařství, čínské akupunktury i indické jógy, pátrali
po původu Hippokratovy přísahy, připomněli si osudy sv. Anežky České, lékaře Jana
Jessenia a Karla Havlíčka Borovského, odhalovali neduhy českých panovníků i jména
významných vědců spjatých s medicínou, zabrousili i do genetiky a dějin Sokola.
Mezi 21 účastníky nejlépe obstáli Vojtěch Levinský ze 7.A, Tereza Seidelová z 8.A a
David Suchánek ze 6.A, kteří byli odměněni plusovými body a drobnými věcnými cenami.
Dalším v pořadí se dostalo odměny v rámci předmětu dějepis. Za účast chválím zejména
naše nejmladší soutěžící ze 6.A. Zato mnozí naši nejstarší, jindy velmi aktivní, letos usnuli
hlubokým zimním spánkem.
Všem soutěžícím děkuji za účast i práci navíc a těším se na opětovná setkání při dalších
dějepisných kláních.
(Renata Kafková)
Pořadí na 1. – 10. místě:
1.
2.
3.
4. – 5.

Vojtěch Levinský (7.A)
Tereza Seidelová (8.A)
David Suchánek (6.A)
Karolína Fingrová (8.B)
Michaela Ševcová (9.A)
6. – 7. Daniel Dolejška (8.A)
Kamila Grundová (8.B)
8.
Tomáš Koukol (8.B)
9.
Martin Kubiček (8.A)
10.
Lucie Pospíšilová (6.A)

sv. Anežka Česká

Pořadí na 11. – 20. místě:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Daniel Souček (8.B)
Pavel Ševčík (8.A)
Michal Drejsl (9.A)
Nika Vojnarová (6.A)
Diana Neureiterová (6.A)
Eliška Vodičková (6.A)
Andrea Pátrová (6.A)
Dominik Švorčík (9.B)
Zdeněk Ledvina (8.B)
Lucie Pazderková (9.B)

Jan Jesenius

Už od samého rána nakukovali žáci prvního stupně do chodeb druhé budovy. A koho vyhlíželi? Vzácnou návštěvu.
Měli mezi ně přijít Mikuláš, andělé a čerti. Většině dětí se pak rozbušila srdce nedočkavostí a možná i trochu
strachem hned, jak uslyšely za dveřmi řinčet řetězy. Když pak nadpozemská delegace vešla do třídy, čerti začali
spouštět hrůzu, ale andělé jejich úmysly zarazili a rozdali dětem malé sladkosti. Ti zlobivější si je však museli
zasloužit. A tak byl Mikuláš i jeho doprovod svědkem roztodivných představení. Střídaly se básničky s písničkami,
„lumpíci“ přeskakovali čertovské metly a k vidění bylo dokonce i odříkání vyjmenovaných slov. Největší
překvapení však na ně čekalo v 5.A. Zdejší děvčata si nacvičila taneční vystoupení s mikulášskými a čertovskými
motivy. Mikuláše i všechny okolo to muselo přinejmenším zahřát u srdíčka (pokud tedy nějaké mají…).
(Martin Dytrych, Tereza Seidelová)

Byla jsi hodná? Bála ses čertů?
Byla jsem hodná a čertů jsem se
nebála.
(Bára
Procházková,
Nikola Beierová, 3.A)
Poděkování za organizaci celé
akce patří žákům 8.A a 8.B.

Adventní čas není provoněn jen větvičkami stromků,
kouřem svíček postupně zapalovaných na věncích,
jablíčky a punčem, ale i vánočním cukrovím. S
několika žáky IX.A a IX.B jsme tedy zůstali věrni
tradici a během dvou odpolední 1. a 3. prosince 2010
provoněli naši zbrusu novou školní kuchyňku máslem,
rybízovou marmeládou, medem, skořicí, hřebíčkem a
badyánem (o vůni citrónové kůry nás ošidil Aleš, ale
nevadí). Ve středu jsme totiž pekli linecké koláčky, v
pátek jsme si je zopakovali a navíc připravili i krásně
měkoučké medové perníčky. Výsledek dopadl na
výbornou. Nic a nikoho jsme nepřipálili, jen jsme si
pořádně „mákli“ při hnětení těsta, práci s válečkem a
„dřepování“ před troubou. Ukázalo se, že i při práci v
kuchyni rychle tráví a vlastnoručně připravené cukroví
chutná ze všech nejlépe, neboť nikdo nejen že
nekritizoval jeho chuť, ale mnozí si domů odnášeli
balíčky se svými výtvory poloprázdné. Snad naši mladí
pekaři uplatní své zkušenosti i v domácích kuchyních a
s pečením cukroví pomohou svým rodičům a
prarodičům.
Všem zúčastněným děkuji za příjemně strávená
odpoledne, vedení školy i dárcům za dovybavení
kuchyňky a všem přeji krásné adventní a vánoční dny
(a některým „slibotechnám“ z IX.A navíc i více
zodpovědnosti).
(Renata Kafková)

V úterý 30.11. se konala v městském muzeu vernisáž
výstavy betlémů pana Odona Vlčka. Děti našeho
školního sborečku celou akci zahájily třemi vánočními
písničkami, za což sklidily velký potlesk a byly
obdarovány kornoutem plným sladkostí. Všem dětem
za jejich milé zpívání moc děkuji. (Radka Řeháková)

V pátek 3. prosince 2010 se jako každoročně na našem
náměstí rozsvítil vánoční strom. Slavnost zahájily
slavnostní fanfáry, poté promluvil pan starosta 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 Tereza Jareišová. Malí zpěváčci
svým vystoupením navodili tu správnou vánoční
atmosféru. Všechny děti dostaly na zahřátí horký čaj a
pytlík plný sladkostí. Dětem bych chtěla moc
poděkovat - zpívaly s plným nasazením. A co si
nakonec přát? Abychom si blížící se svátky i celý nový
rok 2011 užili ve zdraví, klidu a pohodě.
(Radka Řeháková)

Středa 24. listopadu 2010 patřila v 6.A projektu „Cesta do pravěku“,
který jsme pro žáky šestého ročníku zorganizovali již popáté. Všech
šest vyučovacích hodin proběhlo ve znamení nejstarších dějin lidstva
a žáci se mohli seznámit s mnoha zajímavostmi a dovednostmi, které
se do klasických hodin nevejdou, a zároveň lépe zařadit a utřídit své
vědomosti o pravěku. Mimo jiné se například věnovali vyhledávání
informací o pravěku na internetu či kreslili na obrovský papír
napodobeniny jeskynních maleb.

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

Sedí manželský pár v restauraci. Přijde číšník a ptá se manželky: „Tak, co si dáte?“ Manželka přemýšlí a číšník ji
nabídne: „Kočičí stehýnka, psí žaludky, ...“ „Ježkovy oči, chlape!“ vykřikne žena. „Dobrá volba, madam!“
Učitelka: „Pepíčku, když říkám, že je to ropný magnát, co asi může prodávat?” Pepíček nejistě: „Magnety?”
„Doktor říkal, že mám velké předpoklady pro zimní sporty!“ „A jaké?“ „Rychle mi srůstají kosti!“
Přijde asi čtyřicetiletý chlap do hospody a vytahuje se: „Jdu po ulici a najednou proti mně šest týpků. Všechny jsem
je pobil a jednomu jsem takovou nakouřil, až mu z tašky slabikář vypadnul!“
Sherlock Holmes a dr. Watson vyrazí tábořit. K ránu se probudí a nad nimi září hvězdná obloha. „Watsone, co Vám
ten pohled říká?“ ptá se Holmes. „Myslíte astronomicky, meteorologicky, nebo teologicky?“ opáčí dr. Watson. „Ne!
Myslím, že jste blbec, když nevidíte, že nám někdo ukradl stan!“ křičí slavný detektiv.

1) Je toto fotografie hradu Karlštejn?
ANO nebo NE?

2) Je na fotce porotce z Talentmanie Zdeněk Troška?
ANO nebo NE?

Správné odpovědi vyznačte na soutěžním kuponu.
„Představ si, mami, Mirek včera přišel do školy špinavý a paní učitelka ho za trest poslala domů.“ „A pomohlo to?“
„To se ví, dneska přišla špinavá celá třída.“
Utíká zajíc a druhý se ho ptá proč. „Ministerstvo nařídilo uříznout všem zajícům třetí ucho!“ „Ale vždyť my máme
jen dvě uši!“ „To vím, ale oni jako obvykle napřed řežou a pak teprve počítají!“
Manžel se vrací z večírku ve dvě po půlnoci, ale v předsíni se zapotácí a rozsedne placatici s rumem. Pořeže si
zadek. Pak si ho v koupelně ošetří a vplíží se do postele. Ráno mu žena říká: „Že jsi přišel ve dvě ráno, to vím. Že jsi
rozbil láhev s rumem, to vím taky. Ale vysvětli mi, proč jsi v koupelně polepil zrcadlo náplastí...“
Policista říká svému nadřízenému: „Pane majore, ty otisky, co jste chtěl, nebylo možné sejmout. Pachatel, na co
sáhl, to ukradl.“
Baví se v kantýně dva psychiatři: „Představte si, kolego, byl u mě jeden, a že prý má metrový jazyk!” „A co jste s
ním udělal?” zajímá se druhý psychiatr. „Přišil jsem mu ho k noze, aby si po něm pořád nešlapal.”
„Mami, děda mluví anglicky?” zajímá se holčička. „Ale kdepak, Alenko, to jenom zase nemůže najít zuby...”
Učitelka se ptá takové čistotné holčičky: „Proč máš, Maruško, na sešitě dva obaly?” „No přece, abych si ten první
obal nezašpinila,” vysvětluje děvčátko.
Proč dává blondýnka do koláče polévku? V receptu se píše: „1 polévková lžíce”.
Jede v Římě papež ve svém papamobilu a všimne si, že za vozidlem utíká blondýnka.
„Zastavte, neboť tato žena potřebuje rozhřešení!“ Velitel ochranky však prohlásí, že je to teroristka. Když papež
vidí, že blondýnka stále běží za papamobilem a má jazyk na vestě, striktně poručí zastavit vozidlo. Blondýnka
přiběhne k papamobilu a z posledních sil vykřikne: „Jednu vanilkovou!“
(stránku připravili Martin Dytrych, Kateřina Endlichová, Karolína Kopecká, Alžběta Kubcová, Nikola Pátrová,
Lucie Pazderková, Michal Souček, Hana Szelkeová)

Ve středu 8. prosince jsme se opět po roce sešli v
naší školní jídelně. Co se dělo? Konalo se tam v
pořadí již druhé vánoční tvořeníčko. Svým
účastníkům nabídlo osm pracovních stanovišť,
kde si všichni mohli vyzkoušet svou šikovnost a
vyrobit si nějakou vánoční drobnost.

Každý si rád vytvořil vánoční přáníčko či si složil
papírového andělíčka. Vedle to vonělo perníčky –
ozdobit si alespoň jeden neodolal snad nikdo. Na
dalších stanovištích děti vyráběly svícínek na
čajovou svíčku, polepovaly bílé koule, vytvářeli
ozdůbky na stromeček ze sádry a z korálků. Všichni
si mohli vyrobit lodičky ze skořápek od ořechů a
poslat je na vodu tak, jako se to dělává na Štědrý
den.

Atmosféru dotvářela vánoční hudba a koledy. Čas utekl
jako voda a poslední tvořivci s náručí plnou výrobků
opouštěli jídelnu až v 18 hodin. Letošní vánoční dílny
potvrdily, že se tato akce stává na naší škole milou tradicí,
na kterou se před Vánocemi všichni těší. Poděkování patří
všem, kteří se ve středu odpoledne sešli a dílny pro
všechny připravili - paním učitelkám, vychovatelkám,
panu školníkovi, paní Janě Voleské a žákům pomocníkům
z 2. stupně.
(Veronika Prouzová)

CHRISTMAS TIME

_ _ _ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _
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_ _ _ _ _

_ _ _ _

_
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_ _ _ _ _

CHRISTMAS WISH
WE WISH YOU ALL...

SOUTĚŽNÍ

CLUES – nápověda
PRESENTSTARCARDBELLWREATHSANTA
ANGELCANDLECHURCHTREEJESUS
COOKIESPUDDINGBABYMISTLETOE

stránku připravila Silvie Žďárská

22/11 – magické číslo, vysoká účast, velmi soutěživá nálada
a těsné výsledky se staly charakteristikou školního kola
Astronomické olympiády v kategorii E-F (pro 8.-9. ročník).
Zúčastnilo se 15 soutěžících. Žáci s pomocí odborné
literatury, časopisů a internetu řešili několik úloh formou
kvizu, doplňování, odůvodňování a znázorňování.
Výsledky byly skutečně velmi těsné..
Na prvním místě (30 bodů) se umístil Petr Čapek (9.A - na
fotografii), na druhém (29 bodů) Michal Souček (9.A). O
třetí místo (28 bodů) se dělí Sára Gottsteinová (8.B) a
Michal Drejsl (9.A).
K postupu do dalšího kola bylo potřeba získat minimálně 15
bodů. Třináct žáků (rekordní počet) tuto hranici prolomilo a
postoupilo do korespondenčního kola Astronomické
olympiády, které bude zahájeno v lednu.
Těší nás vysoká účast. Nejúspěšnější obdrželi diplom a
drobnou odměnu. Do korespondenčního kola přejeme:
„Nechť se vám, chlapci a děvčata, daří!“
Ve čtvrtek se opět soutěžilo. Tentokrát ve školním kole
Astronomické olympiády kategorie G-H (pro 6.-7. ročník)
bojovalo 13 žáků. Jejich úkolem bylo odpovědět na kvizové
otázky, rozhodnout o pravdivosti nebo nepravdivosti tvrzení,
určit kolik „let“ by bylo Honzovi (28 let), kdyby se narodil
na jiné planetě, rozpoznat objekty na obrázcích (souhvězdí
Orion….) a vyřešit doplňovačku.
Na prvním místě se umístil s 26 body Radim Kejzlar (7.A
- na fotografii).
Těší nás, že se do soutěže přihlásili i dva chlapci z pátých
tříd. Naši „nejmladší hvězdáři“ se „ve hvězdách“ opravdu
vyznají. Vít Levínský (5.B) se umístil s 25 body na druhém
místě a Aleš Holman s 19 body (5.A) na třetím místě!
I ostatní si vedli dobře. Osm žáků postupuje do
korespondenčního kola.
V tomto roce za obě kategorie postupuje do
korespondenčního kola 21 žáků! Tak jim držme pěsti, ať
se jim daří, Třeba se i podaří zopakovat úspěch Daniela
Fingra, který nás před třemi lety reprezentoval
v celostátním kole AO v Praze.
(Věra Nývltová)
ROZHOVOR S PETREM ČAPKEM
Jak ses připravoval na školní kolo Astronomické
olympiády?
Petr: Ani ne, doufal jsem, že to zvládnu.
Zúčastnil ses této soutěže už někdy předtím?
Petr: Ano, už jsem se zúčastnil, ale byl jsem nejlépe 2. – 3.
Jak jsi spokojen se svým vítězstvím?
Petr: Ani moc ne. Chtěl jsem totiž získat plný počet bodů.
Bylo těžké porazit ostatní spolužáky?
Petr: Ani ne, kromě Michala Součka.
Děláš ještě nějakou další olympiádu?
Petr: Ano, teď dělám Chemickou olympiádu. Jen nevím, jestli
ji dodělám.
Za rozhovor děkuje Veronika Hofmanová.

Pořadí starších žáků:
Petr Čapek (9.A)
Michal Souček (9.A)
Michal Drejsl (9.A)
Sára Gottsteinová (8.B)
5. – 8.
Daniel Dolejška (8.A)
Martin Kubiček (8.A)
Jakub Skřivánek (9.A)
Patrik Trapl (8.A)
9. – 10. Filip Kunc (8.B)
Michaela Ševcová (9.A)
11. – 12. Zdeněk Ledvina (8.B)
Denisa Nývltová (8.A)
13.
Lukáš Mjartan (9.A)
14.
Jakub Fejfar (8.B)
15.
Daniel Souček (8.B)

30 b.
29 b.
28 b.
28 b.
27 b.
27 b.
27 b.
27 b.
26 b.
26 b.
19 b.
19 b.
18 b.
14 b.
8 b.

Pořadí mladších žáků:
Radim Kejzlar (7.A)
Vít Levinský (5.B)
Aleš Holman (5.A)
Aneta Staníková (7.A)
Vojtěch Levinský (7.A)
Jakub Riedl (6.A)
David Wajsar (7.A)
8.
Lukas Štěpánský (7.A)
9. – 10. Nicol Kadrmasová (7.A)
David Vlček (7.A)
11. – 12. Eliška Buryšková (7.A)
Diana Neureiterová (6.A)
13.
Daniel Kadaník (6.A)

26 b.
25 b.
19 b.
18 b.
17 b.
17 b.
17 b.
16 b.
14 b.
14 b.
10 b.
10 b.
9 b.

1.
2.
3. – 4.

1.
2.
3.
4.
5. – 7.

Ve dnech 6. – 7. prosince proběhla na naší škole soutěž v anglickém čtení. Soutěžilo se ve dvou disciplínách - ve
čtení na rychlost (jak rychle dokážeš přečíst řádek čísel, barev...) a v množství slov přečtených za 1 minutu. Klání
probíhalo ve čtyřech kategoriích – podle ročníků. Všichni zúčastnění si zaslouží pochvalu nejen za účast, ale také za
pilnost a svědomitost, se kterou se do soutěže vrhli.
Titul nejlepšího čtenáře I. stupně si vybojovala Veronika Davidová z 5. B, která řádek čísel pokořila v čase 8,58 s.
Avšak v celkovém hodnocení se nejzdatnější anglickou čtenářkou stala Tereza Seidelová z 8.A, která zdolala řádek
čísel v čase 7,85 s.
Všem vítězům i zúčastněným ještě jednou gratuluji.
Pořadí žáků 5. ročníku v soutěži
(Silvie Žďárská)
Pořadí žáků 3. ročníku v soutěži
„O nejzdatnějšího anglického čtenáře“:
„O nejzdatnějšího anglického čtenáře“:
1.
Veronika Davidová (5.B)
1. Jan Krejcar (3.A)
2.
Tomáš Vrána (5.A)
2. Matyáš Nývlt (3.B)
3.
Tereza Jareišová (5.A)
3. Jan Jansa (3.A)
4.
Jakub Dytrych (5.B)
4. Michaela Hájková (3.B)
5. – 6. Jakub Hájek (5.A)
Kamila Kostovská (5.B)
Pořadí žáků 4. ročníku v soutěži
7.
Jan Jareiš (5.A)
„O nejzdatnějšího anglického čtenáře“:
Pořadí žáků 8. ročníku v soutěži
1. Jan Roženský (4.A)
„O nejzdatnějšího anglického čtenáře“:
2. Veronika Komůrková (4.A)
1. Tereza Seidelová (8.A)
3. Michaela Komárková (4.A)
2. Daniel Dolejška (8.A)
4. Jiří Šťovíček (4.A)
3. Karolína Kopecká (8.A)

Ano, je to skutečně tak. Díky vám všem se nám podařilo ovládnout soutěž ve sběru papíru i soutěž ve sběru
tetrapaků. Cílová prémie ve výši 5 000 Kč tak putuje do naší kasy. Ještě jednou všem sběratelům děkujeme a
přikládáme tabulku s konečnými údaji:

ZŠ BČ
ZŠ ÚL
SPEC. ŠK.
GYMN.
Vysvětlivky:
ZŠ BČ
ZŠ ÚL
SPEC. ŠK. GYMN.
-

počet
žáků
272
275
34
231

celkem
17 578 kg
16 510 kg
990 kg
2 390 kg

sběr papíru
na 1 žáka
64,63 kg
60,04 kg
29,12 kg
10,35 kg

Základní škola Bratří Čapků
Základní škola Úpice – Lány
Speciální škola Úpice
Gymnázium a SOŠ Úpice

pořadí
1.
2.
3.
4.

sběr tetrapaků
celkem
na 1 žáka
pořadí
180 kg
0,66 kg
1.
177 kg
0,64 kg
2.
18 kg
0,53 kg
4.
130 kg
0,56 kg
3.
Odměna za jednotlivé soutěže:
1. místo – 2 500 Kč
2. místo – 1 250 Kč
3. místo – 850 Kč
4. místo – 400 Kč

Od června 2009 je redaktorkou Televize JS a můžete
ji tak vidět v rámci reportáží především z akcí naší
školy. Má jich za sebou v tuto chvíli již 22.
Ano, uhádli jste, píši o Veronice Davidové. A právě jí
se dostalo té cti, uvádět vánoční studio na
regionálním televizním kanálu Účko.
V úterý 14. prosince proběhlo mnohahodinové
natáčení studiových vstupů. Verča moderovala,
vyptávala se a dokonce hrála i na piano. I přesto, že
její texty obsahovaly více než 100 vět, zvládla vše na
jedničku.
Pokud to chcete vidět, není nic jednoduššího, než si
pustit Účko na Štědrý den. Vánoční program začíná
v 9.00 a končí až po půlnoci.
(Martin Dytrych)

Víte, jak vypadá peklo? Že ne? Tak to jste se měli přijít podívat
v sobotu 27. listopadu 2010 do tělocvičny naší školy, kde se konal
tradiční karneval „S čerty nejsou žerty“. Čertíky a čerticemi se to tu
jen hemžilo (sešlo se jich na sedmdesát), na všechno dohlížel sám
pan Lucifer.
V první části dvouhodinového programu prokázali všichni pekelníci
svoji šikovnost a obratnost – absolvovali Belzebubovu skluzavku,
čertovskou houpačku, trefovali se do pekelného kotle apod.
Odměnou jim vždy byla malá sladkost. Druhá část patřila soutěžím.
Čertíci si tak mohli vyzkoušet přetahování lanem, hru s obuškem
nebo přenášení míčků.
Úplný závěr byl ve znamení diskotéky, kde se všichni pod vedením
šikovných pomocníků z vyšších ročníků a paní učitelek vyřádili.
Všichni odcházeli domů nadšení, usměvaví a se spoustou sladkostí.
Poděkování patří všem, kteří se na karnevalu jakýmkoliv způsobem
podíleli. Doufejme, že se za rok sejdeme ve stejně hojném počtu.
(Šárka Paulusová)

Názory účastníků:
„Bylo to tady pěkný.“ (Lenka Hrušková)
„Bylo to tady super. Příští rok určitě přijdu a
doporučuju to i všem ostatním.“ (Vít Pulchart)
„Je tady plno soutěží a líbí se mi tady.“
(Michaela Komárková)
Mně se tady líbilo, protože tady jsou různé
atrakce. A taky jsme dostávali odměny.“
(Eva Krouželová)

Přehled jednotlivých soutěží:
- prolezení látkovým tunelem
- přeskakování (podlézání) překážek
- čertovská houpačka
- Belzebubova klouzačka
- házení míče skrz čertovský kruh
- házení míčků do pekelného kotle
- přenášení míčků z kruhu do kruhu
Pokud se vám u nás v pekle líbilo, rádi vás přivítáme i
příští rok, a to již na 5. ročníku karnevalu „S čerty nejsou
žerty“!

Boj o každý míč, nádherné kombinace a výborná individuální technika. Již 5. ročník fotbalového turnaje
BLAHOVKA CUP opět poskytl skvělou podívanou a fantastickou atmosféru. Na Základní školu Bratří Čapků
v Úpici se v sobotu 27. listopadu sjelo 12 týmů. Kapitánem každého mužstva byl současný či bývalý žák, případně
zaměstnanec místní školy. To byla podmínka přijetí do turnaje. K hlavním favoritům turnaje opět patřily týmy
APRIL BAR „A“ a APRIL BAR „B“, které jsou již tradičně složené z hráčů místního fotbalového klubu SK Sparta
Úpice. Přestože oba týmy vyhrály své základní skupiny, ve vyřazovacích zápasech už tak úspěšné nebyly.
Neprosadil se ani loňský finalista OLD STARS, vedený ředitelem školy Martinem Zakouřilem, kterého již ve
čtvrtfinále přehrál rychlonohý i technicky vyspělý tým GORON RYDERS. Pohár pro vítěze nakonec zvedl nad
hlavu kapitán týmu POBŘEŽÍ SLONOVINY Bohumil Kafka. Přestože ze základní skupiny mužstvo postoupilo až
ze třetího místa, v závěrečných bojích bylo suverénní a ve finále pak porazilo tým FC SLAVOJ 4 : 2. Je třeba ještě
říci, že právě výkon týmu FC SLAVOJ, vedeného Patrikem Břicháčkem, patřil asi k největšímu překvapení turnaje.
I když mnozí tento tým již dopředu pasovali na „černého koně“.
SKUPINA
„A“
APRIL „B“

Apríl Dorost FC
AC skóre body poř.
„B“ Úpice Úpice Roma
2 : 2 2 : 1 8 : 0 12 : 3
7
1

DOROST
Sparta Úpice
FC ÚPICE

2:2
1:2

1:3

AC Roma

0:8

0:3

SKUPINA
„B“
APRIL „A“
Pobřeží
Slonoviny
Velbabáci
Goron Ryders

3:1

3:0

8:3

7

2

1:0

3:5

3

3

0 : 12

0

4

0:1

Apr. Pobř. Velb. Goron
„A“ Slonov.
Ryders skóre body poř.
0:4
5:0
5 : 0 10 : 4 6
1
4:0
3:3
0:2 7:5
4
3
0:5
0:5

3:3
2:0

SKUPINA
„C“
OLD
STARS
FC Slavoj

Old
Stars

Nazdaj,
dáme juma
FC Střílíme
vedle

0:6

0:4

0:1

1:3

2:2
2:2

5 : 10
4:7

2
4

4
2

FC Nazd
Slav.
0:1 6:0

FC
Střílí.
1:0

skóre
7:1

6

2

4:0

3:1

8:1

9

1

0:1

0 : 11

0

4

2:4

3

3

1:0

1:0

Vítězný tým POBŘEŽÍ SLONOVINY.

body poř

Patrik Břicháček z FC Slavoj
přebírá diplom za 2. místo.
Čtvrtfinále
Apríl Bar „B“ – Pobř. Slonoviny 0 : 4
Goron Ryders – OLD STARS
2:0
FC Slavoj – Dorost Sparta Úpice 2 : 2
( na penalty 2 : 1)
Apríl Bar „A“ – FC Střílíme vedle 4 : 1
Semifinále
Pobř. Slonoviny – Goron Ryders
FC Slavoj – Apríl Bar „A“

4:0
2:1

O 3. místo
Goron Ryders – Apríl Bar „A“

0:2

FINÁLE
Pobřeží Slonoviny – FC Slavoj

4:2

Sám přesně nevím, kde jsem se narodil. Snad v Uherském Brodu. Každopádně zde jsem
vyrůstal s rodiči a sourozenci. Aspoň do té doby, než mí rodiče a mé dvě sestry zemřeli.
Poté jsem byl vychováván tetou ve Strážnici, kde jsem také začal studovat. Ve studiích
jsem pak pokračoval na latinské škole v Přerově a na vysoké škole v Herbornu, kde
jsem pomáhal nejmladšímu z místních profesorů. Jako rektor a kazatel Jednoty bratrské

jsem se pak usídlil ve
Fulneku, kde jsem poznal i
svou první ženu. Po porážce
stavovského povstání jsem
byl donucen Fulnek opustit a
a skrývat se na různých místech Čech i Moravy. Od roku
1628 jsem pak pobýval mimo naše území. Nejdéle asi
v polském Lešnu a nizozemském Amsterodamu. Při
pobytu v Nizozemí jsem také 15. listopadu 1670 zemřel.
Pohřben jsem byl v kostelíku v Naardenu.
Často jsem označován za „Učitele národů“. Je tak logické,
že jsem se pedagogikou do značné míry zabýval.
Z mých pedagogických knih jsou asi nejznámější
Didactica, Didactica magna a Orbis Pictus.
Daleko větší přínos jsme však prý měl pro praxi. Zastával
jsem názor, že do 6 let by mělo být dítě vychováváno
doma, od 6 do 12 let pak v obecné škole, od 12 do 18 let
v latinské škole a poté na akademii.
Prosazoval jsem též názor, že po studiích by měl člověk
cestovat a že vzdělávání nikdy nekončí, že je v podstatě
neustálé.
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A kdo tedy jsem?
Vyber jednu z nabízených možností a
vyznač ji na soutěžním kupónu.
a) Jan Amos Komenský
b) Karel Čapek
c) Zdeněk Svěrák
d) Karel IV.

R

Anglicky devět.
Náš nejznámější současný hokejista.
Produkty slzných žláz v očích lidí.
Spojuje břehy řeky.
Doprovází Mikuláše a anděla.
Zimní měsíc.
Mládě kočky.
Člověk, který přijde na návštěvu.
Základní hudební grafický symbol.
Člověk, který řídí natáčení filmu.
(stránku připravil Martin Dytrych)

S

Jako první jsem definoval pojem školní rok,
školní prázdniny, školní týden.
Prosazoval jsem též názor, že ve třídě by
měly být děti stejného věku.
Při výuce samé jsem aplikoval tyto zásady:
- systematičnosti a soustavnosti
- aktivnosti
- trvalosti
- přiměřenosti
- ..... (viz tajenka, silně obtaženo, barevně
odlišeno)

Pospojuj čísla tak, jak jdou po sobě.
Vzniklý obrázek vybarvi.

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

Znáte významné stavební památky?
Tak je správně spojte s městy, kde leží!
Eiffelova věž

Londýn

Tower Bridge

Pisa

Šikmá věž

New York

Socha svobody

Paříž

Spojení proveď na soutěžním kuponu!

Profesor chce zjistit, jak hloupé jsou blondýnky. Proto si jich
osm pozve, jednu z nich vybere a položí jí otázku: „Kolik je 2
+ 2?“ Blondýnka odpoví: „8.“ V tom ty ostatní blondýnky
začnou křičet: „Dejte jí ještě šanci.“ Profesor se tedy znovu
ptá: „Kolik je 2 + 2?“ Blondýnka odpoví: „6.“ V tom ty ostatní
blondýnky začnou křičet: „Dejte jí ještě šanci.“ Profesor se
tedy znovu ptá: „Kolik je 2 + 2?“ Blondýnka odpoví: „4.“
V tom ty ostatní blondýnky začnou křičet: „Dejte jí ještě
šanci.“
Kdo si myslí, že největší hukot znamená nastartovat motorku a
vytočit motor do otáček, ještě neví, jaký hukot nastane, když
vytočí Chucka Norrise.
Co máte udělat, když potkáte v lese medvěda? Vůbec nic,
medvěd se o všechno postará sám.

„Tak, děti, vyjmenujte nějaký živel,“ říká paní učitelka. „Voda,“" povídá Mařenka. „Správně.“ Hlásí se Pepíček:
„Prosím, slivovice. Tatínek říká, že když má slivovici, tak je ve svém živlu.“
Na ORL: „Máte nějaké problémy s nosem a ušima?“ „Ano, vadí mi při oblékání svetru!“
Jde blondýnka k zubaři a poslouchá walkmana. „Slečno, sundejte si ty sluchátka,“ upozorňuje ji doktor. „Ale já
nemůžu!“ brání se dívka. „To je mi jedno.“ „Ale já opravdu nemůžu!“ Oba se chvíli dohadují. Dentista se nakonec
tak naštve, že jí sluchátka strhne z hlavy a mrskne s nimi o zem. Blondýna se rozbrečí a za pět minut je po ní.
Zubaři se to nezdá, a tak si nasadí walkmana a poslouchá: „Nadechnout, vydechnout, nadechnout, vydechnout...“

Děj filmu sám o sobě není vysloveně složitý. Vypráví
příběh o sebevědomé, ale zmatené dívce Alence, která
se ocitne v magické říši, v níž vládne krutá Srdcová
královna, jenž je velkou fanynkou stínání hlav. A právě
Alenka má být osobou, která má pomoci Bílé královně
znovu na trůn. Pomáhat jí bude Kloboučník, (hraje ho
Johnny Depp) a spousta další roztodivných bytostí.
Film má název: A _ _ _ K _ V Ř _ _ _ D _ _ Ů
(název napište na soutěžní kupon)

Za poloviční cenu!

Teď už si můžeme tykat!
(stránku připravili Martin Dytrych, Kateřina Endlichová, Zdeněk Ledvina, Lucie Pazderková)

Ve čtvrtek 2. prosince jsme odjeli zasněženou idylkou do Hradce Králové na turnaj 2. kola futsalové ligy starších
žáků oslabeni o dva kluky základní sestavy! Přesto však s dobrou náladou. První zápas jsme prohráli s Gymnáziem
Náchod 2 : 6, a to zaslouženě. Protože zápas Gymnázium Náchod – ZŠ Kukleny Hradec Králové skončil vítězstvím
Náchoda 3 : 2, museli hráči Kuklen nad námi vyhrát za každou cenu! V zápase s domácími nám byli čtyři hráči
zraněni skutečně nevybíravými zákroky. Na moji připomínku, proč rozhodčí neudělil ani v jednom případu
červenou kartu, mi rozhodčím bylo odpovězeno: „Já nemám čas sledovat kontakty hráčů, já musím sledovat balón!“
Kluky přestal fotbal naprosto bavit a prohráli jsme 1 : 6. Napadá mě, jestli má po takových zkušenostech význam
vůbec do vyšších kol jezdit.
Přesto všichni kluci zaslouží pochvalu, že se nechali uklidnit a nedošlo tak ke zbytečným šarvátkám. Za předvedený
výkon zaslouží pochvalu především Ladislav Soukup, který podal výborný výkon v brance, a Martin Nývlt
s Lukášem Malínským. Všichni ostatní si zaslouží pochvalu za snahu a disciplínu.
(Václav Král)

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
Za mrazivého počasí jsme v pátek 3. prosince odjeli na 2. kolo futsalové ligy i s mladšími žáky. Pořadatelem byla
tentokrát ZŠ Komenského Trutnov. První zápas se ZŠ Vrchlabí (sportovní škola) byl velice vyrovnaný. Nakonec
jsme jej prohráli po nešťastném gólu 0 : 1. Do druhého zápasu jsme nastoupili proti domácím s odhodláním, uhrát
co nejlepší výsledek. Na chlapcích byla vidět únava z předešlého zápasu, přesto dělali, co mohli. Měli jsme
několik šancí, ale nepřesná střelba a tyče branky nám znemožnili skórovat. Po dvou obdržených brankách kluci
zápas již vypustili a prohráli jej 0 : 7.
Ve výkonu rozhodčího a přístupu pořadatelů k našemu mužstvu jsem tentokrát nezjistil jedinou chybičku, za což
jim děkuji. A děkuji i našim klukům za dobré chování a snahu dobře reprezentovat.
(Václav Král)

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

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 10. 12. 2010)
721,21 kg/žáka
Jan Jansa
118,61 kg/žáka
Ondřej Toman
104,65 kg/žáka
Michal Drejsl
58,41 kg/žáka
Tomáš Vrána
45,11 kg/žáka
Tadeáš Haase
39,15 kg/žáka
Kryštof Vojtěch
36,31 kg/žáka
Johanka Cachová
32,60 kg/žáka
Karolína Kopecká
30,76 kg/žáka
Renata Galuščáková
10,46 kg/žáka
Otakar Bárta
8,05 kg/žáka
Robin Grossmann
7,36 kg/žáka
Jiří Zákravský

1.
III.A
6 702,0 kg
2.
III.B
1 674,0 kg
3.
IX.A
830,0 kg
4.
V.A
700,0 kg
5.
V.B
520,0 kg
6.
II.A
395,0 kg
7.
I.A
401,0 kg
8.
VIII.A
652,0 kg
9.
IV.A
304,0 kg
10.
VI.A
160,0 kg
11.
VIII.B
135,0 kg
12.
VII.A
169,0 kg
13.
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 23 838,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 87,64 kg! Pro porovnání
v loňském roce jsme měli sesbíráno 21.925,0 kg s průměrem 70,72 kg na žáka a zaměstnance. Dohromady jsme
k 10.12. také sesbírali 10.391 vybitých baterií (k 11.12.2009 to bylo 4.347).
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Jan Jansa (III.A)
6 702,0 kg
Jan Krejcar (III.A)
5 803,0 kg
Ondřej Toman (III.B)
1 674,0 kg
Michal Drejsl (IX.A)
830,0 kg
Bára Procházková (III.A)
815,0 kg
Tomáš Vrána (V.A)
700,0 kg
Karolína Kopecká (VIII.A)
652,0 kg
Petr Čapek (IX.A)
570,0 kg
Tadeáš Haase (V.B)
520,0 kg
Johanka Cachová (I.A)
401,0 kg
Kryštof Vojtěch (II.A)
395,0 kg
Michaela Ševcová (IX.A)
377,0 kg
Renata Galuščáková (IV.A)
304,0 kg
Jakub Dytrych (V.B)
245,0 kg
Jakub Skřivánek (IX.A)
201,0 kg
Matyáš Nývlt (III.B)
175,0 kg
Veronika Hlavicová (I.A)
174,0 kg
Anna Koukolová (II.A)
169,0 kg
169,0 kg
Jiří Zákravský (VII.A)

Sběr vybitých baterií:
Jan Frydrych (II.A)
Kryštof Vojtěch (II.A)
Jiří Šťovíček (IV.A)
Jan Krejcar (III.A)
Anna Skřivánková (III.A)
Lenka Hrušková (III.A)
Renata Galuščáková (IV.A)
Johanka Cachová (I.A)
Daniel Benko (I.A)
Ondřej Toman (III.B)
Jiří Rýdl (III.B)
Michaela Ševcová (IX.A)

2 900 ks
2 403 ks
2 340 ks
1 450 ks
293 ks
263 ks
210 ks
119 ks
100 ks
100 ks
70 ks
51 ks

Ve sběru plastových víček jsme
se již přehoupli přes 200 000
kusů a v kovových víčkách
dokonce přes 300.000 kusů!

(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)
Jan Krejcar (III.A)
Tomáš Vrána (V.A)
Jiří Rýdl (III.B)
Daniela Maršíková (I.A)
Lukáš Čudka (V.A)
Otakar Bárta (VI.A)
Evelína Polová (I.A)
Michal Souček (IX.A)
Ondřej Toman (III.B)
Milan Pastorčák (III.B)

2 343 ks
1 640 ks
1 500 ks
1 268 ks
1 175 ks
980 ks
959 ks
930 ks
620 ks
400 ks
285 ks
282 ks
250 ks
227 ks

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

3 106 ks
3 100 ks
2 481 ks
2 445 ks
1 562 ks
911 ks
796 ks
717 ks
550 ks
543 ks
508 ks
432 ks
340 ks
322 ks

Dohromady jsme k 10.12. sesbírali 14.248 plastových lahví (k 11.12.2009 to bylo 10.709) a 20.719
plastových kelímků (k 11.12.2009 to bylo 18.501).
Sběr plastových víček
Petr Rychlík (V.A)
17 100 ks
Karolína Matysková (II.A) 16 530 ks
Tadeáš Haase (V.B)
14 900 ks
Jakub Dytrych (V.B)
14 900 ks
Jan Jansa (III.A)
14 318 ks
Pavel Benko (III.A)
11 800 ks
Ondřej Toman (III.B)
10 350 ks
Jiří Rýdl (III.B)
9 050 ks
Kryštof Vojtěch (II.A)
6 631 ks
Lenka Hrušková (III.A)
6 348 ks
Lucie Pospíšilová (VI.A)
6 000 ks
Jiří Šťovíček (IV.A)
5 042 ks
Karolína Kopecká (VIII.A) 4 752 ks
Jan Frydrych (II.A)
4 400 ks
Anna Skřivánková (III.A) 3 823 ks
Tomáš Vrána (V.A)
3 596 ks
Jan Roženský (IV.A)
3 519 ks
3 219 ks
Jiří Zákravský (VII.A)
Jan Krejcar (III.A)
3 049 ks
Vojtěch Ott (III.B)
2 703 ks
Michal Souček (IX.A)
2 652 ks
Renata Galuščáková (IV.A) 2 337 ks
Julie Térová (II.A)
2 334 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
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

Sběr kovových víček
Karolína Matysková (II.A) 96 825 ks
Jan Jansa (III.A)
30 417 ks
Jiří Rýdl (III.B)
17 400 ks
Ondřej Toman (III.B)
16 000 ks
Kryštof Vojtěch (II.A)
12 420 ks
Jiří Zákravský (VII.A)
11 003 ks
Jakub Fejfar (VIII.B)
10 400 ks
Filip Luštinec (III.A)
10 300 ks
Tadeáš Haase (V.B)
10 000 ks
Jakub Dytrych (V.B)
10 000 ks
Kateřina Šprincová (IV.A) 8 731 ks
Daniela Maršíková (I.A)
7 550 ks
Tomáš Vrána (V.A)
6 481 ks
Pavel Benko (III.A)
6 465 ks
Eliška Mesnerová (II.A)
5 886 ks
Martin Staník (II.A)
5 700 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
Jan Roženský (IV.A)
2 381 ks
Jan Krejcar (III.A)
2 315 ks
Jiří Šťovíček (IV.A)
1 873 ks
Aneta Staníková (VII.A)
1 700 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
562 ks
Anna Skřivánková (III.A)

Dohromady jsme k 10.12. sesbírali 205.751 plastových víček (k 11.12.2009 to bylo 158.722) a 302.994
kovových víček (k 11.12.2009 to bylo 251.989).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

Ve středu 8. prosince se ve Rtyni
v Podkrkonoší konal turnaj ve florbalu starších
chlapců našeho okrsku. První zápas našeho
mužstva proti domácím byl smolný. Vyrobili
jsme jednu chybu, která znamenala gól v naší
síti a tím i ztrátu bodů, které nám nakonec
chyběly k celkovému vítězství. Další zápas
s Malými Svatoňovicemi jsme odehráli s větší
pozorností a zvítězili „pohodlně“ 5 : 0. V utkání
s Gymnáziem a SOŠ Úpice jsme taktéž měli
více ze hry a výhrou 4 : 0 jsme potvrdili
markantní rozdíl v pojetí hry. Poslední zápas
byl vlastně utkáním o 2. místo. Proti mužstvu
ze ZŠ Úpice – Lány jsme se ujali vedení 1 : 0.
Opět jsme se však nevyvarovali chyby, po které
bylo vyrovnáno. Chlapci následně znervózněli a
hra se stala dost vypjatou. Částečné uklidnění
nastalo až ve chvíli, kdy jsme se znovu dostali
do vedení. Vítězstvím 2 : 1 jsme si tak zajistili
celkové 2. místo. Děkuji chlapcům za bojovnost
a chuť po vítězství.
Naše sestava:
Michal Drejsl, Jakub Fejfar, Filip Kunc, Lukáš
Malínský, Lukáš Mjartan, Martin Nývlt,
Dominik Rychlík, Pavel Sodomka, Daniel
Souček, Jan Soukup, Ladislav Soukup, Jan
Vacek
(Václav Král)

V ten samý den se konala i soutěž dívek. S poměrně úzkým
kádrem hráček jsme do turnaje vstoupili zápasem s domácími
favoritkami. Proti dívkám, z nich některé hrají florbal závodně,
se naše reprezentace dost dlouho držela. Ještě výsledek po
poločase (1 : 2 v náš neprospěch) byl pro nás velmi přijatelný.
Hráčky ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší však po změně stran
zužitkovaly další dvě šance a naše dívky tak s nimi prohrály
1 : 4. Následoval zápas proti Gymnáziu a SOŠ Úpice. Před
začátkem zápasu se naše dívky hecovaly, povzbuzovaly. V šatně
panovala bojovná nálada. Slibovalo to velký boj. Ale ouha.
Jediné výrazné hráčce soupeře naše holky nechávaly zbytečně
moc prostoru a ona je svými přesnými ranami poslala zpět do
reality. Tento zápas se nám prostě nepovedl, vysoká prohra 0 : 6
dost mrzela. Jako třetí v pořadí přišlo na řadu „velké derby“.
Proti reprezentaci ZŠ Úpice – Lány už holky prostě musely. A
tentokrát do toho daly srdíčko. I přesto, že záhy prohrávaly 0 : 1,
zápas po velkém boji dotáhly do vítězného konce. Po výhře 2 : 1
nabyly zdravého sebevědomí a začaly se chystat na zápas
s Malými Svatoňovicemi. Ten odstartovaly přehlídkou velkých
šancí. Bohužel, žádnou neproměnily a soupeřky nás začaly
trestat. Naše holky nevyužily během zápasu ani jednu, soupeřky
nakonec tři. Prohra v tomto zápase mrzela o to víc, že vítězství
by pro nás znamenalo celkové 2. místo. Holky, děkuju vám za
bezva dopoledne, bylo mi s vámi dobře. Děkuji vám samozřejmě
také za vzornou reprezentaci, bojovnost a vzorné chování.
Naše sestava: Michaela Čudková, Sára Gottsteinová, Veronika
Hofmanová, Denisa Nývltová, Tereza Seidelová, Michaela
Ševcová, Nikola Valentová
(Martin Dytrych)

Na pondělí 29. 11. jsem přijala pozvání paní ředitelky Ivy Pichové z
MŠ Libňatov k besedě s rodiči budoucích prvňáčků. A co by to bylo
za povídání, kdyby u toho nebyly jejich děti, které se už tolik do
školy těší. Začala jsem nejdříve pracovat s nimi, připravila jsem si
pro ně několik úkolů, které už naši školáci zvládají. Děti mě mile
překvapily. Poznávaly číslice, počítaly puntíky, roztleskávaly slova
na slabiky, určovaly písmenka na začátku slov, vybarvovaly obrázky
se zvířátky a dokonce jsme si i krásně zazpívali vánoční koledy. Za
splněné úkoly dostaly velkou jedničku a tiskátko, no a samozřejmě
nemohla chybět malá sladká odměna. Poté následovalo povídání s
rodiči o tom, co je důležité pro vstup jejich dětí do základní školy, co
všechno je bude čekat u zápisu. Prožila jsem zde prima odpoledne,
za což děkuji nejen učitelkám, ale i dětem a jejich rodičům.
(Radka Řeháková)

Tabulka základní části:
Z
1. LOLITKY
3
2. DILINKY
3
3. McDONALD‘S 4

V
3
2
0

Vp
0
0
0

R
0
0
0

Pp
0
0
0

P
0
1
4

skóre
18 : 1
20 : 5
3 : 35

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

B
9
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
12,00 - Lolitky
STATISTIKY BRANKÁŘEK
Úspěšnost zásahů:
Čisté konto po dobu
100,00% – Lenka Rejchrtová
19 min – Denisa Nývltová
92,31% – Denisa Nývltová
10 min – Lenka Rejchrtová
55,56% – Kristýna Balcarová
54,54% – Alžběta Kubcová
Prům. počet zásahů na 1 zápas:
Počet vychytaných nul:
12,00 – Eliška Buryšková
2 – Denisa Nývltová
7,50 – Kristýna Balcarová
1 – Lenka Rejchrtová
6,00 – Lucie Pospíšilová

V listopadu proběhl projekt 2.A „Moje rodina“. Jak již bývá zvykem,
druháci v rámci něho představují členy své rodiny i domácí mazlíčky.

Tabulka základní části:
1.
2.
3.
4.

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

Z
5
5
5
5

V
4
2
2
0

Vp
0
1
0
0

R
1
1
0
0

Pp
0
0
1
0

P
0
1
2
5

skóre
B
25 : 7 13
16 : 11 9
13 : 12 7
4 : 28 0

Čelo kanadského bodování základní části:
Z
B Br + A
1.
Jan Soukup
5
16
13 + 3
2.
Daniel Souček
5
12
11 + 1
3.
Tomáš Hrouda
5
7
6+1
4.
Jakub Fejfar
5
7
4+3
5.
Martin Nývlt
5
5
4+1
6.
Aleš Hübner
5
3
3+0
7.
Martin Kubiček
5
3
1+2
8.
Ladislav Soukup 5
3
0+3
9.
Vojtěch Levinský 5
2
2+0
10. – 11. Zdeněk Ledvina 5
2
1+1
Vít Levinský
5
2
1+1
12.
Jan Vacek
5
2
0+2
13.
Michal Souček
5
1
1+0
14. – 16. Jakub Dytrych
5
1
0+1
Pavel Šrejber
5
1
0+1
Jiří Zákravský
5
1
0+1
Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí
Počet vychytaných nul:
1 - Filip Kunc
Úspěšnost zásahů:
88,89 % - Aleš Hübner
84,09 % - Filip Kunc
83,33 % - Ladislav Soukup
82,76 % - Jan Vacek

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:
4 – LDN WYDLÁKOW
3 – FC STŘÍLÍME DO BRÁNY
2 – UMÍME KLIČKY...
Průměrný počet střel na 1 zápas:
17,00 – LDN WYDLÁKOW
16,33 – FC STŘÍLÍME...
STATISTIKY BRANKÁŘŮ:
Čisté konto po dobu
14 min – Filip Kunc
11 min – Ladislav Soukup
9 min – Jan Vacek
6 min – Aleš Hübner
Prům. počet zásahů na 1 zápas:
12,00 – Jan Vacek
11,67 – Jiří Zákravský
11,50 – Tomáš Balcar
9,25 – Filip Kunc

JE TO PRAVDA NEBO NE? – a) NE, b) ANO.
PATŘÍM MEZI NEJVĚTŠÍ ČECHY. ZNÁŠ MĚ? – b) ANTONÍN DVOŘÁK
– tajenka: NOVOSVĚTSKÁ
UMÍŠ SPOJIT ZADANÉ VÝRAZY?
POZNÁŠ, O KTERÝ FILM SE JEDNÁ?
KUNG FU PANDA.
Slunce-hvězda
Saturn-planeta
POZNÁŠ POHÁDKU?
SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
Halleyova-kometa
Měsíc-přirozená družice
SCRUMBLED LETTERS: UNDERGROUND
FIND OUT:
HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS
(Martin Dytrych, Silvie Žďárská)

Pondělí, 3. ledna:
Úterý, 4. ledna:
Středa, 5. ledna:
Čtvrtek, 6. ledna:
Pátek, 7. ledna:

Pondělí, 10. ledna:
Úterý, 11. ledna:
Středa, 12. ledna:
Čtvrtek, 13. ledna:
Pátek, 14. ledna:

Pondělí, 17. ledna:
Úterý, 18. ledna:
Středa, 19. ledna:
Čtvrtek, 20. ledna:
Pátek, 21. ledna:

Pondělí, 24. ledna:
Úterý, 25. ledna:
Středa, 26. ledna:
Čtvrtek, 27. ledna:
Pátek, 28. ledna:

Pondělí, 31. ledna:

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Šunkové halušky se zelím
Langoše
Hovězí guláš, knedlík
Plněné tortily
Holandský řízek, brambor
Boloňské špagety
Čočka s párkem
Vepřová velehradská směs, rýže
Kuřecí roláda, bramborový knedlík, špenát
Nudle s mákem

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Zapékaný vepřový plátek, brambor
Pizza
Drůbeží maso po čínsku, rýže
Vanilkové knedlíky se zakysanou smetanou a jahodami
Smažená ryba, bramborová kaše
Zapékané gnocchi v sýrové omáčce
Masové koule v rajské omáčce, těstoviny
Palačinky
Vepřová pečeně, knedlík, zelí
Krkonošský bramborák

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Debrecínský guláš, těstoviny
Rýžový nákyp s broskvemi
Francouzské brambory
Rybí špíz, opékaný brambor
Sekaná svíčková, knedlík
Lasagne
Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka
Buchtičky s krémem
Uzené maso, hrachová kaše, okurka
Drůbeží rizoto

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Kuřecí řízky s pórkem, rýže
Vařené vejce, brambor, koprová omáčka
Smažený rybí karbanátek, bramborová kaše
Chlupaté knedlíky s houbami
Hovězí na česneku, špalíčky, špenát
Krupicová kaše s máslem
Tyrolské brambory (brambory, těstoviny, klobása, slanina,...)
Játra na cibulce, knedlík
Kotlety po italsku, těstoviny
Ovocné kynuté knedlíky

1
2

-

Čevabčiči s oblohou, brambor
Bavorské vdolečky

Dobrou chuť!

Vybírání stravného na leden: čtvrtek 16. 12., pátek 17. 12. (7.30 – 11.30)
Cena obědů:

pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 21 obědů x 21 Kč = 441 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 21 obědů x 23 Kč = 483 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 21 obědů x 24 Kč = 504 Kč
pro veřejnost …………………….......... 21 obědů x 43 Kč = 903 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 21.01. 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.

OPĚT SOUTĚŽÍME
10. 01. - Soutěž ve skákání přes švihadlo ... více na 2. str.
(žáci 1. – 2. ročníku od 11.40, žáci 3. – 5. ročníku od 12.30; soutěž se bude konat v prostoru před
školní družinou)
11. 01. - Soutěž v házení kroužků na cíl ... více na 2. str.
(žáci 9. ročníku od 12.30, žáci 6. – 8. ročníku od 13.25; soutěž se uskuteční v 7.A – učebně Vv)
DVEŘE NAŠÍ ŠKOLY SE PRO VÁS OTEVŘOU DOKOŘÁN
14. 01. - Den otevřených dveří do výuky (8.00 – 12.00) ... více na 2. str.
15. 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.
15. 01. - Den otevřených dveří (10.45 – 14.30) ... více na 2. str.
BUDOUCÍ PRVŇÁČKOVÉ, PŘIJĎTE MEZI NÁS
15. 01. - Školička nanečisto pro budoucí prvňáčky (1.A nebo 2.A, 11.00) ... více na 2. str.
20. 01. - Zápis do 1. ročníku (budova 1. stupně, 13.00 – 17.00) ... více na 2. str.
DOSTANEME VYSVĚDČENÍ (VÝPISY)
31. 01. - Vydání výpisů z vysvědčení
(1. stupeň: 4. vyuč. hod., 2. stupeň: 5. vyuč. hod., po skončení těchto hodin je oběd)
SPORTOVNÍ AKCE
26. 01. - Okrskové kolo ve šplhu
(pořadatel: ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší, od 13.00, žáci 6. – 9. ročníku)
27. 01. - Okrskové kolo ve šplhu
(pořadatel: ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší, od 13.00, žáci 1. – 5. ročníku)
OSTATNÍ AKCE
13. 01. - Beseda žáků 9. ročníku se zástupcem Úřadu práce v Trutnově (učebna Fy-Ch, 7.55 – 9.35)
12. 01. - Termín pro odevzdání soutěžních kuponů ze školního časopisu
31. 01. - Vychází lednové číslo školního časopisu
ŘEDITELSKÉ VOLNO: 20. 12. – 22. 12. (pondělí, úterý a středa)
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY: 23. 12. 2010 – 2. 1. 2011
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga chlapců – 05. 01., 12. 01.
Florbalová liga dívek – 11. 01.
Turnaj v šipkách „301 single out“ – 07. 01., 14. 01., 21. 01., 28. 01.
Turnaj ve stolním fotbálku – hracími dny jsou pondělí, středa, pátek (přesné termíny jsou na nástěnce)
Turnaj v halové kopané – 04. 01., 11. 01., 18. 01., 25. 01.
(stránku připravil Martin Dytrych)
Žáci i zaměstnanci ZŠ Bratří Čapků vám všem přejí krásné a pohodové Vánoce
a co nejlepší vstup do roku 2011. V něm pak hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

