Zúčastnili jsme se již
6. ročníku turnaje
„Blahovka cup“.

Měli jsme zajímavý
projekt „Cesta do
pravěku“.

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

Proběhla letos v pořadí
již druhá tvořivá dílna.

Z okresního kola ve florbalu
jsme přivezli 4. místo.

V sobotu 3. prosince
se konal již 5. ročník
karnevalu
„S čerty nejsou žerty“.
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

Na 8. – 13. ledna. připravila naše škola pro žáky
7. – 9. ročníku lyžařský kurz.
Konat se bude na Benecku, konkrétně v chatě
Na Špici, kde je pro naše žáky připravena plná penze.
Na své si zde určitě přijdou jak sjezdaři, tak i běžkaři
a snowborďáci.
Jako pedagogický dozor a zároveň jako instruktoři
s nimi odjíždějí Eva Effenberková, Václav Král a
Šárka Paulusová.

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
14. ledna 2012 do 2.A nebo 3.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!

Ve čtvrtek 12. ledna se uskuteční
soutěž dvojic „BĚH TRAKAŘEM“.
Určena je pro žáky 1. – 5. ročníku a konat se bude ve
velké tělocvičně.
Začátek pro žáky 1. a 3. ročníku je naplánován na
11.45, ostatní přivítáme na startu ve 12.30.
Předem vymezenou vzdálenost, odstupňovanou podle
věku soutěžících, bude nutné překonat stylem zvaným
„běh trakařem“. Určitě to znáte – vodič drží za nohy
„trakárek“ a ten po rukách co nejrychleji drandí k cíli.
Dvojice musí být buď dívčí nebo chlapecké.
Dívky a chlapci totiž budou soutěžit zvlášť.
V pátek 13. ledna 2012 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!
Zveme všechny děti od předškoláků po páťáky na
SPORTOVNÍ DEN.
Přijďte do tělocvičny na ZŠ Bratří Čapků
v sobotu 14. ledna 2012.
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.

•
•

Ve středu 18. ledna se koná soutěž pro žáky
6. – 9. ročníku
„ZNÁŠ VLAJKY EVROPSKÝCH ZEMÍ?“.
Soutěž se bude konat od 13.30 v 6.A.
Každý příchozí bude poznávat 18 vlajek.
Kategorie budou stanoveny dle počtu přihlášených.

•
•
•
•

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
koná se ve čtvrtek 2. února 2012 od 13.00 do 17.00
hodin v budově I. stupně ZŠ Bratří Čapků
tentokrát na vás čeká program
"Zvesela a s písničkou“
k zápisu se dostaví děti, které se narodily od
1.9.2005 do 31.8.2006, 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

Téměř 40 dětí našeho školního sborečku se v pátek 2.
prosince 2011 účastnilo slavnostního rozsvícení
vánočního stromu na úpickém náměstí. Naše čtyři
zimní písně se podle reakcí diváků líbily, za což dětem
moc děkuji a těším se na další společné zpívání.
(Radka Řeháková)

Andělský den se velice vydařil. Myslím si, že si ho užili nejen ti, co strašili, ale i žáci, co seděli ve školních lavicích.
Někteří jedinci z nižších ročníků se sice báli, ale poté, co se vykoupili buďto zpěvem nebo skokem přes metlu, si
vychutnali odměnu, co jim andílci nadělili, a společně se pobavili na účet těch, co si je čerti vyvedli ven v pytlích.
Na čertovských listinách se vyjímali především chlapci, ale ani děvčata nezůstala pozadu. Za rok se máte, na co
těšit.
(Aneta Staníková)
Na organizaci se podíleli:
Martin Aman (čert), David Beier (organizace),
Kristýna Bejrová (čert), Daniel Dolejška (čert),
Robin Grossmann (čert), Dominika Křížová (anděl),
Jakub Lautsch (Mikuláš), Tomáš Paťha (čert),
Daniel Souček (čert), Aneta Staníková (anděl),
Pavel Šrejber (organizace), Andrea Teichmanová (anděl),
Jiří Zákravský (čert)

Ve dnech 21. listopadu a 23. listopadu se konalo školní kolo Astronomické olympiády, soutěže pořádané Českou
astronomickou společností. Soutěže se zúčastnilo celkem 31 žáků (10 v kategorii G-H pro 6. – 7. ročník a 21
v kategorii E-F pro 8. – 9. ročník). V časovém limitu 40 minut soutěžící řešili zajímavé úlohy. Jejich úkolem bylo
vyřešení testových úloh, tajenky, rozhodnutí o pravdivosti vět, výpočtové úlohy a prokázání znalostí o souhvězdích
a přístrojích používaných k pozorování oblohy. Při řešení využívali možnosti hledání informací na internetu a
v odborné literatuře.
Do korespondenčního kola, které bude zahájeno začátkem ledna, postupuje celkem 25 žáků (7 v kat. G-H a 18 v kat.
E-F). Byla jsem potěšena velkou účastí a zájmem o soutěž. Do korespondenčního kola přeji všem postupujícím
hodně úspěchů.
(Věra Nývltová)
Výsledková listina kategorie G-H:
1.
Vít Levinský (6.A)
25 b.
2.
Eliška Vodičková (7.A) 23 b.
3.
Jakub Riedl (7.A)
22 b.
4. – 6. Jakub Hájek (6.A)
18 b.
Diana Neureiterová (7.A) 18 b.
Nika Vojnarová (7.A)
18 b.
7.
Otakar Bárta (7.A)
17 b.
8.
Petr Dufek (6.A)
14 b.
9.
Lenka Kejzlarová (6.A) 13 b.
10.
Daniel Kadaník (7.A)
9 b.
Takto odlišení žáci postupují do
korespondenčního kola!

Výsledková listina kategorie E-F:
1.
Kateřina Jursíková (9.B) 31 b.
2.
Radim Kejzlar (8.A)
30 b.
3.
Karolína Fingrová (9.B) 27 b.
4.
Daniel Dolejška (9.A)
26 b.
5.
Kristýna Balcarová (8.A) 24 b.
6.
David Wajsar (8.A)
23 b.
7. – 9.
Jakub Fejfar (9.B)
22 b.
Robin Grossmann (9.B) 22 b.
Aneta Staníková (8.A) 22 b.
10.
Daniel Souček (9.B)
21 b.
11. – 14. Eliška Buryšková (8.A) 20 b.
Filip Kunc (9.B)
20 b.
Vojtěch Levinský (8.A) 20 b.
Denisa Nývltová (9.A) 20 b.
15.
Tereza Seidelová (9.A) 19 b.
16.
David Vlček (8.A)
18 b.
17.
Martin Kubiček (9.A)
16 b.
18.
Martin Aman (9.B)
15 b.
19.
Zdeněk Ledvina (9.B)
14 b.
20.
Tomáš Balcar (8.A)
12 b.
21.
Dominika Křížová (8.A) 9 b.
Takto odlišení žáci
korespondenčního kola!

postupují

do

Podrobnější výsledky školního kola Astronomické olympiády najdete na našich webových stránkách
www.zsbcupice.cz. Na nich najdete i fotografie a reportáž z této soutěže.

V celé České republice v tomto
týdnu probíhá sbírka Červená
stužka. Červená stužka je
symbolem boje proti AIDS. Žáci
naší školy se zapojili do této akce
již podruhé. I když počasí bylo i
tentokrát nepříjemné, podařilo se
tříčlenným skupinám z 9.B získat
dokonce vyšší částku než vloni,
celkem 2 493 Kč.

Děkujeme našim spoluobčanům,
že si zakoupením červené stužky
připomínají Světový den boje
proti AIDS a nejsou lhostejní
k šíření této zákeřné nemoci.
Děkuji také všem žákům z 9.B za
jejich
snahu
v předávání
informací a ochotu se této akce
zúčastnit.
(Věra Nývltová)

Blíží se konec roku 2011 a žáci devátých ročníků se budou
muset brzy rozhodnout, jakou školu si zvolí pro svá další studia.
Každá rada je jistě cenná, a proto jsme 6. prosince 2011 pozvali
paní Mgr. Janu Marešovou z Úřadu práce v Trutnově, aby se
žáky pobesedovala o možnostech jejich další volby. Velmi
podrobně je seznámila se vším, co by jim mohlo usnadnit jejich
rozhodování. Předala jim informace o nabídce středních a
učňovských škol, ale také o stále rostoucí nezaměstnanosti.
Nyní už záleží na každém z nich, jak s informacemi naloží a
jakou školu si zvolí. Za všechny učitele naší školy bych jim
chtěla popřát, aby se jim jejich sny splnily a správná volba je
přivedla ke spokojenosti nejen v jejich budoucím zaměstnání,
ale i v osobním životě.
(Petra Báčová)

Ve středu 7. prosince 2011 zpříjemnili zpěváčci z našeho
sborečku předvánoční posezení učitelů-důchodců v úpickém
informačním centru. Předvedli zde pásmo písniček se zimní i
vánoční tematikou, za které byli odměněni potleskem a
sladkostí.
Všem dětem za jejich milé zpívání moc děkuji a do nového
roku přeji mnoho dalších povedených vystoupení.
( Radka Řeháková)

Ve středu 23. listopadu 20011 zavítali žáčci předmětu „Naše město“ do kostela sv.
Jakuba Většího na úpickém náměstí. Kostelem je provázel místní pan farář. Děti se
dozvěděly, že barokní kostel byl vybudován v letech 1698 až 1702, aby nahradil
původní stavbu zničenou požárem, a další informace z historie. Děti samy věděly, k
jakým účelům kostel slouží. Prohlédly si i vnitřní vybavení, přičemž nejvíce
pozornosti vzbudil známý Brandlův obraz patrona kostela. Pan farář jim popsal i
jednotlivé části kostela a dovolil zazvonit na zvonečky. Pak všichni vystoupali na kůr
a ještě výše k varhanám, jež si mohly – a učinili tak opravdu všichni – na vlastní ruce
i nohy vyzkoušet. Shodli jsme se, že z výšky je náš kostelík snad ještě krásnější. Na
závěr naši žáčci zahrnuli pana faráře množstvím otázek a on je na oplátku pozval na
prohlídku betlému, štědrovečerní půlnoční mši i jarní Noc kostelů.
Děkuji panu faráři za umožnění prohlídky kostela a výklad a dětem za vzorné
chování.
(Renata Kafková)

Krkonoše jsou naším nejvyšším pohořím. A protože je máme
téměř „za humny“, vyčleňujeme jim v rámci ŠVP speciální
„péči“. Celodenní projekt se stejnojmenným názvem probíhá
každoročně v 8. ročníku tradičně v listopadu. I letos byl
zaměřen nejen na teoretickou, ale především na praktickou
část. Žáci tak pracovali s turistickou mapou, vyhledávali
potřebné informace na internetu, vyplňovali křížovku,
vytvářeli projekt na toto téma v anglickém jazyce a nechyběly
ani videoukázky z krkonošské přírody.
(Martin Zakouřil)

Paní rodí doma. Je u ní doktor a vypadne proud. Zavolá tedy pětiletého synka, aby svítil baterkou. Porod se podaří,
doktor plácne mimino po zadečku a syn s očima navrch hlavy vyhrkne: „Správně! A ještě druhou přes pusu, neměl
tam lozit!“
V kolika autech se stěhuje somálský národ? Ve dvou. V prvním jede prezident.
„Pane soudce, to, že jsem klečel na silnici, přece vůbec nedokazuje, že jsem byl opilý.“ „A jak mi tedy vysvětlíte, že
jste se pokoušel srolovat a strčit do kufru bílou dělicí čáru?“
Do obchodu vběhne žena, v obou rukách nákupní tašky a dole oblečená jen do kalhotek, se ptá vedoucího: „Prosím
Vás, nenašla se tady sukně, které se držely tři děti?“
Paní učitelka se ptá Pepíčka: „Který jediný savec nemá zuby?“ „Náš děda!“
Jak se říká Trabantu s brzdami? Nadstandardně vybavená verze.

1)

2)

Vtipné texty napište na výherní kupón a můžete vyhrát!
Lidé vytvořili auta, aby mohli utéct od Chucka Norrise. Aby se ho tak lehce nezbavili, Chuck Norris vymyslel
automobilovou nehodu.
Policajt hází do kopřiv papíry. Přijde k němu druhý a říká: „Proč házíš ty papíry do kopřiv?“ „To víš, velitel mi
nařídil, abych ty tajné dokumenty spálil.“
„Tatí, přeložili mě do zvláštní školy.“ „Výborně synku, když na to máš, tak studuj!“
Americký doktor navštíví českou nemocnici a při prohlídce narazí na zamčenou místnost s nápisem AIDS. Český
doktor vysvětluje: „Tady máme pacienty s AIDS, dostávají třikrát denně palačinky.“ „Palačinky?“ diví se americký
doktor „to je nějaká nová terapie?“ „Ne,“ odpoví český doktor, „ale je to jediné, co se dá prostrčit pod dveřmi.“
„Je přesně dvanáct hodin. Upozornění pro policisty – malou ručičku nehledejte, je schovaná za velkou!“
Dvě prodavačky se baví za regály. Přiběhne třetí a povídá: „Holky, v obchodě jsou zákazníci!“ „Tak buďme potichu,
oni zase odejdou!“
„Jean, má citron nožičky?“ „Ne, Lorde.“ „A má citron křidélka?“ „Ne, Lorde.“ „Sakra, tak to jsem si asi do čaje
vymačkal kanárka!“
Počítačový maniak vypráví kamarádům: „Přijdu domu a vidím moji manželku, úplně nahou a navíc s cizím chlapem
v posteli. Podívali se na mě a pohled v jejich očích byl tak posměšný, až mě zamrazilo. Zmocnila se mě strašná
předtucha. Běžím k počítači a opravdu! Změnili mi heslo!!!“
Víte, co udělá blondýna, když jí řeknete, že je voda studená? ...... Vezme si na sebe ještě jedny plavky!
(stránku připravila Aneta Staníková)

Rok utekl jako voda a já jsem se opět rozjela do libňatovské
školky za budoucími školáky a jejich rodiči. Pro děti jsem
připravila pracovní listy s různými úkoly, které jsou pro naše
prvňáčky již hračkou. Děti mě přesvědčily, že ani pro ně to
nebylo nic složitého. A tak vytleskávaly slabiky, poznávaly
začáteční hlásky ve slovech, přiřazovaly puntíky ke správnému
číslu, kreslily geometrické tvary, pojmenovávaly zvířata a jejich
mláďata. A protože se blíží ty nejkrásnější svátky v roce, tak
jsme si společně zazpívali i několik vánočních koled. Za své
výkony si děti zasloužily velkou jedničku a sladkou odměnu.
Děkuji tímto rodičům a hlavně paním učitelkám za svědomitou
práci s předškoláky, za prima spolupráci a příjemně strávené
odpoledne.
(Radka Řeháková)

Ve středu 14. prosince se žáci devátých tříd v kině Vesmír v Trutnově
zúčastnili přednášky spojené s besedou. Tuto přednášku vedl gynekolog
MUDr. Petr Kovář - GYNPRENATAL s.r.o.
Obsahem přednášky byla především tato temata: bezpečné zahájení sexuálního
života, antikoncepce, nežádoucí těhotenství z lékařského a právního hlediska,
pohlavně přenosné choroby a AIDS. Přednáška byla doplněna multimediální
dataprojekcí k dané problematice.
Následovala beseda. Otázek ze strany žáků bylo opravdu hodně. Žádný
z anonymních dotazů nezůstal bez odpovědi, i když některé otázky byly
skutečně „zvláštní“.
Přednáška navazuje na ŠVP naší školy a je v součinnosti s preventivním
programem. Žáci měli možnost získat informace od odborníka, vyslechli
několik životních příběhů a obdrželi brožurky. Získali také kontaktní
informace, kde mohou v případě potřeby požádat o pomoc nebo o radu.
(Věra Nývltová)

Množství preventivních programů, přednášek a besed, které se uskutečňují na naší škole, jsme se rozhodli ještě
rozšířit a hlavně je uspořádat do jednotného plánu. Obsáhneme tak snad co největší prostor problémových situací, do
kterých se naši žáci mohou dostat buď přímo v současné době či v budoucnosti.
(Martin Dytrych, Věra Nývltová)
1. stupeň:
3. ročník - program, který se zabývá bojem proti kouření
4. ročník - beseda s příslušníky Policie ČR
5. ročník - program o šikaně a trestní odpovědnosti
- přednáška zubního lékaře
2. stupeň:
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník -

program, který se zabývá bojem proti alkoholu
program o kyberšikaně
beseda s gynekologem (dívky)
program na téma denní režim a nebezpečí anorexie a bulimie
beseda s kurátorem
program, který se zabývá bojem proti drogám
přednáška o AIDS
přednáška ortopeda
program „Láska ano, děti ještě ne“
program, který se zabývá bojem proti patologickému hráčství
návštěva soudního jednání (soud pro mladistvé)

Listopad je na naší škole – již tradičně – věnován řadě projektů, přičemž pro nejmladší
druhostupňáky, tedy šesťáčky, je určeno téma „Cesta do pravěku“. Letos se vinou
nikým nezaviněných organizačních peripetií posunul až na pondělí 28. listopadu 2011.
Úvod projektového dne obstaral český jazyk, kde děti pracovaly s knihou Eduarda
Štorcha „Lovci mamutů“ a s ilustracemi Zdeňka Buriana. Žáci pilně četli a prohlíželi,
vypisovali údaje o pravěkých zvířatech, postavách knihy, jejich jménech a pravěkém
způsobu života.
Informace získané z této knihy pak uplatnili v dějepise, kam zavítal pan Daniel Richter
z dohalické společnosti Dějeprava s programem „Lovci mamutů aneb Co pan Štorch
ještě nevěděl“, jenž porovnává Štorchovo pojetí pravěku s poznatky moderní
archeologie. Děti si nejen prohlédly, ale i na vlastní tělo vyzkoušely oděvy a módní
doplňky lovců mamutů, jejich zbraně a nástroje. Pokoušely se rovněž rozdělat oheň a
hrát na hudební nástroje. Zasloužený potlesk sklidil Jára Suchánek za hru na roh, při
které zúročil mnohaleté zkušenosti hráče na trubku. Nejfotografovanějším objektem byl
pak Aleš Scholz převlečený za lovce mamutů a řádně vyzbrojený nožem, lukem a
šípem, sekyrou, kyjem i oštěpem.
Během hodiny přírodopisu shlédla VI.A film o prehistorických a pravěkých zvířatech a
o životě pravěkých lidí. Pozornost malých diváků následně prověřil kviz s kontrolními
otázkami a obrázky.
Poslední dvě hodiny se žáci při výtvarné výchově věnovali vlastní tvorbě. Podle zájmu
se rozdělili do skupinek a vytvářeli „pravěké“ zbraně, nádoby a umělecká díla. Vzniklo
mnoho krásných „jeskynních“ maleb, mezi hliněnými výrobky jednoznačně
dominovaly venuše řádně pravěkých tvarů.
Děkujeme dětem za aktivní přístup k práci a přejeme mnoho poučení i zábavy při
dalších projektech.
(Renata Kafková)

Základní škola Bratří Čapků Vám všem přeje spoustu splněných přání, ať už
hmotných či nehmotných, a krásné prožití Vánočních svátků s blízkými i kamarády.
Dále vám přejeme příjemně stráveného
stráveného Silvestra
Silvestra a doufáme, že se v novém
roce všichni ve zdraví
zdraví znovu sejdeme s dobitou energií
energií a se spoustou elánu
do další práce.

Words begining with „C“
- vyškrtej ve čtyřsměrce následující anglická slovíčka.
Zbylá písmenka vytvoří tajenku:
kočka
krokodýl
vařit
trenér
svíčka
chytrý
Vánoce
uhlí
židle
bramborové lupínky
zavolat
hranolky
čistý
plakat
hodiny
roh (místnosti)
Key: coach, coal, cry, clean, candle, clever, corner
cat, christmas, chair, crocodile, crisps, call, cook,
clock, chips

S P S I R C C
K O O C O A C
I S C L E V E
R L H C C H A
E L I L A O C
N A P E M C A
R C S A S R T
O T I N M Y A
C L O C K E C
E L I D O C O

C
H
R
I
S
T
M
A
S
R

H
R
T
R
E
L
D
N
A
C

TAJENKA: __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __

PUZZLES - SOUTĚŽNÍ

1) FOOD-begins with „C“

2) ANIMAL-begins with „C“

Svisle
1. ROH
2. BRAMB.LUPÍNKY
3. SVÍČKA
4. HODINY
6. TRENÉR
7. PLAKAT

Vodorovně
1. KOČKA
2. VOLAT
4. VÁNOCE
5. UHLÍ
6. VAŘIT
7. ČISTÝ
8. HRANOLKY

stránku připravila Silvie Žďárská

„Už se zase těšíme na Ježíška…“, zpívá se v jedné z vánočních písniček. I my už se na Ježíška těšíme. A abychom
si to čekání na něj trochu zkrátili, sešli jsme se ve středu 14. prosince v 16 hodin v naší školní jídelně a společně
jsme tvořili různé vánoční drobnůstky.

Na děti čekalo hned několik pracovních
stanovišť. Vyráběla se vánoční přáníčka,
hvězdičky z drátků a korálků, skládaly se
různobarevné papírové hvězdy, zajímavá byla
výroba ozdoby z papíru, který si připravily děti
samy netradiční technikou – zažehlováním
voskovek. A co by to bylo za Vánoce bez tradic
a bez perníčků? Děti si vyráběly lodičky ze
skořápek od ořechů a posílaly je na vodu tak, jak
se to dělává na Štědrý den. A kdo by si
neozdobil a neochutnal perníček, ten jako by na
tvořeníčku ani nebyl. Atmosféru dotvářela
vánoční hudba a koledy. Čas utekl jako voda a
poslední tvořivci s náručí plnou výrobků
opouštěli jídelnu až po 18. hodině.

Vánoční tvořeníčko se stává na naší škole milou
tradicí, na kterou se v předvánočním čase 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)

Viděli jste někdy, že by se v pekle mezi čerty objevil anděl? Neviděli? Tak to jste se měli přijít podívat v sobotu, 2.
prosince, do naší tělocvičny, kde se konal tradiční karneval „S čerty nejsou žerty“ . A tam se anděl zatoulal. Ale byla
to skutečně jen výjimka. Jinak se to tu hemžilo čertíky a čerticemi všech velikostí.
V první části dvouhodinového programu prokázali všichni pekelníci svoji šikovnost a obratnost – absolvovali
Belzebubovu skluzavku, čertovskou houpačku, váleli pekelným míčem, házeli do ohnivého kruhu apod. Odměnou
jim vždy byla malá sladkost.

Ve druhé části se střídaly různé soutěže s diskotékou.
Čertíci si mohli vyzkoušet přetahování lanem,
pekelný slalom či sbírání míčků. Kdo nechtěl mezi
soutěžemi odpočívat, mohl ukázat svoje taneční
nadání. A že toho využilo velké množství pekelníků!
Síly ubývaly větším i malým čertíkům, a tak se ve
dvanáct hodin všichni vydali domů, obtěžkáni
spoustou sladkostí a s úsměvem na tváři.
Závěrem tradiční poděkování, které patří všem, kteří
se na karnevalu jakýmkoliv způsobem podíleli.
(Šárka Paulusová)

Čertíků se nakonec sešlo více než 100, čímž jsme
překonali rekord z minulého ročníku.
Fotografie si můžete prohlédnout na našich webových
stránkách www.zsbcupice.cz.
A jak bývá zvykem, vše natáčela Televize JS. Už jste
se v její reportáži viděli?

Výborné fotbalové výkony a celkově skvělá atmosféra. Tak lze charakterizovat průběh již 6.ročníku fotbalového
turnaje Blahovka cup, který se v sobotu 10. prosince uskutečnil tradičně v tělocvičně Základní školy Bratří
Čapků. O turnaj byl opět veliký zájem. Zúčastnila se ho nejen většina úpických fotbalistů, ale dorazili i skvělí
hráči z Trutnova nebo Náchoda. Na turnaji hrálo i několik žáků naší školy, kteří však zatím výkonnostně na své
starší a zkušenější protihráče nestačili. V první části turnaje bylo 14 týmů rozděleno do tří základních skupin,
z nichž 8 nejlepších postoupilo do play off. Většina nasazených týmů potvrdila roli favorita a bojovala o příčky
nejvyšší. Pohár pro vítěze si z turnaje odvezl tým FC Klokani Úpice, který ve finále celkem jednoznačně porazil
Paťkovy děti. Mnohem dramatičtější byl zápas o bronzovou příčku. V něm až na penalty zvítězil Sokol Rakety
nad týmem Strakovy děti, v jehož barvách hráli fandové Slávie Praha. Přestože zápasy nepostrádaly obrovské
hráčské nasazení, hrálo se převážně v duchu fair play a k žádnému závažnějšímu zranění během turnaje nedošlo.
skupina „A“

Galac. April
Bar

1:6

Galacticos

Strak.
děti

Trafač Butic
Úpice Úpice

skóre

body poř.

1 : 11

4:2

xxx

6 : 19

3

3

3:3

5:2

xxx

14 : 6

7

2

4:1

xxx

18 : 5

7

1

xxx

5 : 13

0

4

xxx

xxx

xxx

April Bar

6:1

Strakovy děti

11 : 1 3 : 3

Trafačka Úp.

2:4

2:5

1:4

Butic Úpice

xxx

xxx

xxx

xxx
skupina „B“

Sem OLD
Era Lumír. FC
Levej STARS Úpice děti
Slavoj

0:2

4:0
0:1

Sem Levej
OLD STARS

2:0

SK Era Úpice

0:4

1:0

Lumírkovy děti 2 : 2

1:1

4:0

4:1

4:0

3:1

FC Slavoj
skupina „C“

Olym. Klokan. AC
Unit. Úpice
Roma

Olympians

0 : 12

Sokol Paťkovy
Rakety děti

skóre

0:9

1 :2

2 : 24

1

5

8:0

0:2

1:0

21 : 2

9

2

0:5

1:6

2 : 19

1

4

3:0

19 : 0

12

1

8:6

6

3

12 : 0

AC Roma

1:1

0:8

Sokol Rakety

9:0

2:0

5:0

Paťkovy děti

2:1

0:1

6:1

0:3

2:2
1:1

1:4
0:4

7:8
3:6

4
4

4
3

0:4

1:3

2 : 11

3

5

1:2

8:5

5

2

13 : 3

12

1

2:1

body poř.

1:1

FC Klokani

skóre body poř.

Čtvrtfinále
Strakovy děti – OLD STARS
FC Slavoj – Paťkovy děti
Sokol Rakety – Lumírkovy děti
April Bar – FC Klokani Úpice
Semifinále
Strakovy děti – Paťkovy děti
Sokol Rakety – FC Klokani Úpice
O 3. místo
Strakovy děti – Sokol Rakety
FINÁLE
Paťkovy děti – FC Klokani Úpice

6:0
0:1
1 : 1 pen. 2 : 0
1 : 1 pen. 2 : 3
1:3
1:4
2 : 2 pen. 2 : 3
2:5

stránku připravil Martin Zakouřil

První filmové představení uskutečnili v pařížském Grand Café Bratři Lumièrové. Toto
historické představení bylo zahájeno promítáním jejich prvního filmu, 45 sekund
dlouhého Sortie de l'usine Lumière à Lyon (Dělníci odcházející z Lumièrovy továrny),
který natočil Léon Bouly pomocí kinematografu patentovaného rok předtím. Jejich filmy
můžeme označit jako shoty (z angličtiny slovo shot znamená snímek, záběr), protože
nepracovali s velikostí záběrů ani se střihem. Jejich snímky byly z počátku pouze
fotografií, na níž je zaznamenán pohyb.
Bratři Lumiérové považovali kinematografii pouze za technický
vynález. Brali ji za hotovou věc, která se již nebude nijak vyvíjet. Na
prvním veřejném promítání se byl podívat také Georges Méliès, který v
kinematografii odhalil nové možnosti. Zatímco Lumiérové točili spíše
dokumenty, které ukazují skutečnost, Méliès využil svých divadelních a
kouzelnických zkušeností a vnesl do kinematografie efekty, filmové
triky a hraný děj.

Zkuste si na soutěžní kupón tipnout, ve kterém roce byl bratry Lumiérovými promítán první film.
Ten z vás, kdo uhádne nebo bude nejblíže, vyhraje cenu!

Oficiální název ceny je Cena Akademie za zásluhy (Academy Award of Merit), označení Oscar je přezdívka sošky
(podle legendy při spatření sošky knihovnice Akademie Margaret Herricková zvolala „vypadá úplně jako strýček
Oscar!“). Symbolem ceny je zlatá soška rytíře držícího meč a stojícího na cívce filmového pásu s pěti kruhy, které
představují pět původních profesních sekcí Akademie (herci, režiséři, producenti, technici a scenáristé). Sošku
stvořili výtvarník Cedric Gibbons a sochař George Stanley. Výška sošky je 34,5 cm, výška podstavce 7,5 cm a jeho
průměr 13,5 cm.
První předání ceny se konalo 16. května 1929 a byly oceněny výjimečné kvality filmů z let 1927 a 1928. Předávání
proběhlo jako banket za účasti asi 250 lidí. Takto probíhalo předávání až do roku 1942. Od tohoto roku se ocenění
udělují na slavnostním večeru pořádaném v divadle. Tento večer je pouze pro zvané hosty, vstupenky nejsou
v prodeji.
Největší počet zlatých sošek si v historii filmu odnesla tři
veledíla: Ben Hur (1959), Titanic (1997) a Pán prstenů:
Návrat krále (2003). Každý z nich byl oceněn 11 Oscary
včetně ceny za nejlepší film.
Z nominovaných českých filmů byly oceněny tři:
Obchod na korze (1965, režie: Ján Kádár a Elmar Klos)
Ostře sledované vlaky (1967, režie: Jiří Menzel)
Kolja (1996, režie: Jan Svěrák)
Nominováno bylo ještě dalších šest filmů.
Mezi režiséry vyniká Miloš Forman, který získal dva Oscary
(za filmy: Přelet nad kukaččím hnízdem, Amadeus)
(stránku připravil Martin Dytrych)

Pospojuj čísla od 1 do 188, jak jdou za sebou, a domaluj
obrázek. Pak si ho můžeš vybarvit.

Dokážeš projít písmenkem J?

Je to velký had z čeledi hroznýšovitých. Dorůstá do délky i 8
metrů. Podle amazonských indiánů prý dokonce i přes 10 metrů.
Každopádně se jedná o nejtěžšího hada na světě.
Volně v přírodě se vyskytuje v Amazonském deštném pralesu.
Tento had je spjat s vodou. Výborně plave, ve vodě vyvine
značnou rychlost a sílu. Z vody také nejčastěji útočí. Loví zejména
kajmany, želvy, ryby, ptáky, kapybary a jiné savce. Svou kořist
pak tráví několik týdnů.
O tomto druhu hada byly dokonce natočeny dva filmy.
Pokud se stále nemůžete rozhodnout, nabízíme tři možnosti:
a) Anakonda velká
b) Užovka červená
c) Chřestýš diamantový

„Jean, pamatujete, jak jsme byli před třiceti lety v Africe?“ „Lituji sire, ale to byl ještě můj předchůdce.“ „Ale ne,
Jean, byl jste to určitě Vy. Vzpomeňte si přeci, jak Vás tam pak sežral ten lev!“
Jde takhle blondýna do hypermarketu a najednou se plazí po zemi. Zaměstnanec obchodu se jí zeptá: „Co to tu
děláte?“ Blondýna odpoví: „Co by? Hledám nízké ceny!“
„Paní sousedko, kdo to u vás tak huláká?“ „Manžel. Vyvolává fotky z dovolené.“
Jede blondýnka autem a narazí do stromu. Hned vyleze z auta, obejme strom a povídá: „Stromku, stromečku,
promiň, ale já troubila!“
Jaroušek nevypadal příliš chytře a děti ho pořád zkoušely. Dávaly mu třeba na vybranou, jestli chce korunu nebo
dvacetikorunu. Jaroušek si pokaždé vzal korunu. Jednou to viděl jakýsi pán: „Ty skutečně nevíš, který peníz je
lepší?“ „Vím,“ smál se Jaroušek, „kdybych si ale jednou vzal dvacetikorunu, už by mně nikdy nedaly vybrat.
Rozumíte?“

Kariéru vrcholového hokejisty započal na Kladně, kde před svým odchodem do NHL
odehrál dvě sezóny (1988/89 a 1989/90). Jeho první „štací“ na cestě NHL byl
Pittsburgh Penguins, v jehož dresu odehrál 11 sezón. Dále pak pokračoval přes
Washington Capitals do New York Rangers. V letech 2008-2011 NHL opustil, aby si
vyzkoušel v dresu Avangardu Omsk KHL. V současnosti však již znovu bruslí po
severoamerických ledech, a to v rámci zápasů Philadelphie Flyers.
Vypočítávat jeho úspěchy by zabralo minimálně dvě stránky. Takže jen stručně. Je
členem velmi prestižního Triple Gold Clubu (vítězové Stanley cupu, olympijských her
a mistrovství světa) a v NHL se stal pětkrát vítězem kanadského bodování.
Pokud znáte jeho jméno, napište ho na soutěžní kupón.

(stránku připravili Aneta Staníková a Martin Dytrych)

V pátek 25. listopadu odjeli chlapci z 8. a 9. ročníku do Dvora Králové nad Labem, kde se konalo okresní kolo ve
florbalu. Při rozlosování jsme se dostali společně s Gymnáziem Dvůr Králové, Gymnáziem Hostinné a ZŠ
V Domcích Trutnov do skupiny „A“.
V prvním utkání jsme se střetli s Gymnáziem Hostinné a po vyrovnaném boji uhráli remízu 0 : 0. Ve druhém zápasu
jsme nastoupili proti místnímu gymnáziu a již ve 2. minutě jsme se ujali vedení. Tím jsme však jasné favority spíš
vydráždili a odešli nakonec s vysokou porážkou 1 : 8. Do posledního zápasu se ZŠ V Domcích jsme šli
s odhodláním buď a nebo. Jediného a zároveň vítězného gólu jsme se dočkali v předposlední minutě. Znamenal pro
nás výsledné 2. místo ve skupině a postup do semifinále!
O postup do finále jsme svedli tuhý boj se ZŠ Vrchlabí. Po konečném stavu 0 : 0 jsme však podlehli na nájezdy.
Následné utkání o 3. místo se ZŠ Strž Dvůr Králové jsme pak prohráli 0 : 5.
Mrzí mě, že jsou naši hráči velmi psychicky labilní. Po kontroverzním rozhodování semifinále pak už totiž vůbec
neměli chuť hrát a zápas o 3. místo vlastně odevzdali soupeři.
(Václav Král)
Školu reprezentovali:
Jakub Fejfar, Viktor Kejzlar,
Tomáš Kubeček, Martin Kubiček,
Filip Kunc, Jakub Lautsch,
Zdeněk
Ledvina,
Vojtěch
Levinský, Tomáš Paťha, Dominik
Rychlík, Daniel Souček, Pavel
Šrejber, David Vlček, Jiří
Zákravský, Ladislav Záliš

Skupina A
GYM DK
GYM DK
ZŠ BČ
ZŠ DOM
GYM HO

1:8
0:2
1:4

ZŠ BČ
8:1
0:1
0:0

ZŠ DOM
2:0
1:0

GYM HO
4:1
0:0
2:0

Body
9
4
3
1

Skóre
14 : 2
2:8
2:3
1:6

Pořadí
1.
2.
3.
4.

ZŠ KOM
1:0
1:0
1:1

Body
9
6
1
1

Skóre
6:2
2:2
3:5
1:3

Pořadí
1.
2.
3.
4.

0:2

Skupina B
ZŠ VRCH
ZŠ VRCH
ZŠ STRŽ
ZŠ MLÁD
ZŠ KOM

0:2
2:3
0:1

ZŠ STRŽ
2:0
0:1
0:1

ZŠ MLÁD
3:2
1:0
1:1

Vyřazovací boje:
Semifinále:
Gymnázium Dvůr Králové – ZŠ Strž Dvůr Králové 5 : 0
ZŠ Náměstí Míru Vrchlabí – ZŠ Bratří Čapků Úpice 1 : 0 na nájezdy
Finále:
Gymnázium Dvůr Králové – ZŠ Náměstí Míru Vrchlabí 4 : 0
O 3. místo:
ZŠ Strž Dvůr Králové – ZŠ Bratří Čapků Úpice 5 : 0

Dobře si zahrát a být protihráčkám co nejvyrovnanějším soupeřem. To byly hlavní cíle, se kterými odjíždělo osm
dívek 8. – 9. ročníku na okresní turnaj v halové kopané, který se konal v úterý 13. prosince 2011 na ZŠ Mládežnická
v Trutnově.
Turnaje se účastnily pouze čtyři týmy – domácí ZŠ Mládežnická, my, ZŠ Komenského Trutnov a ZŠ V Domcích
Trutnov. Právě posledně jmenovaný tým jsme v našem úvodním zápase turnaje porazili vysoko 6:1. Druhý zápas
s domácími hráčkami byl velmi vyhecovaný. Nebyla nouze o krásné fotbalové momenty ani tvrdé (někdy až moc)
střety. Konečná remíza 2:2 nás nakonec celkem mrzela, neboť jsme při vedení 2:0 měli našlápnuto na druhé
vítězství.
V posledním zápase už našim dívkám docházely síly. Reprezentantky ZŠ Komenského byly od začátku horkými
favoritkami na vítězství, ale i přes to jsme je pořádně potrápili a především v první půli pro ně byli vyrovnaným
soupeřem. Porážku 4:0 jsme však odvrátit nedokázali.
V celkovém součtu jsme obsadili výborné druhé místo (díky lepšímu skóre před domácím týmem). Děkuji všem
dívkám za předvedený výkon. Jak se říká, bojovaly jste jako lvice!
(Šárka Paulusová)

Školu
reprezentovaly:
Kristýna Balcarová,
Kristýna
Bejrová,
Eliška
Buryšková,
Michaela Čudková,
Kateřina Endlichová,
Kristýna Machová,
Denisa
Nývltová,
Petra Štefánková

První prosincovou středu se žáčci předmětu Naše město vydali
za návštěvou dalších významných budov města Úpice. Nejprve
zavítali do vily vybudované místním textilním podnikatelem
Oberländrem v roce 1867, kterou je ochotně provedla paní
Kultová. Kromě krásného schodiště a fotografie zakladatele vily
ukázala dětem i velký salonek, jenž dnes slouží k pořádání
společenských akcí, a bývalou pracovnu pana továrníka s
velkým trezorem a pozoruhodnou skříní na mapy. Děti nejvíce
zaujala luxusní koupelna ze 30. let 20. století s mramorovým
obložením, velkou koupací i sedací vanou a sprchovým koutem
s masážními tryskami. Paní Kultová dětem vyprávěla, že
koupelnu nechal pan Oberländer vystavět pro svou přítelkyni,
známou herečku Adinu Mandlovou, která se ráda opalovala na
přilehlém balkónku. Naše děvčata jí tento luxus trochu záviděla
a chlapci zase litovali, že nemohli být u toho. Závěrem se naši
žáci dověděli, že budova dnes slouží jako sídlo Turistického
informačního centra a městský penzion.
Poté děti za hustého sněžení došly k Dřevěnce. Tentokrát nešly
dovnitř, ale pouze si prohlížely výměnu trámů v roubení
obvodových stěn. Vysvětlovaly si pracovní postup, který
probíhá podle dobových zásad. Těšíme se, že do
zrekonstruovaných prostor již brzy zavítáme.
Děkujeme paní Kultové za prohlídku a panu Melicharovi za
informace o Dřevěnce.
(Renata Kafková)

Ve středu 14. prosince se žáci čtvrtého a pátého ročníku zúčastnili turnaje v halové kopané, který pořádala ZŠ Malé
Svatoňovice. Turnaj se našim chlapcům vůbec nevyvedl, i když se snažili. Dělali však jednu chybu za druhou.
Přihrávky prakticky neexistovaly, všichni byli tam, kde byl míč. Střelba na branku také žádná, až na jednu, ze které
padl gól, bohužel ale do vlastní branky.
Po prohrách se ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší 0 : 5, se ZŠ Úpice – Lány 0 : 2 a bezgólové remíze se ZŠ Malé
Svatoňovice jsme nakonec obsadili poslední čtvrté místo.
(Václav Král)
Školu reprezentovali:
Dominik Endlich, Jonáš Hetflejš, Jakub Kábele, Martin Kroužel, Daniel Malínský, Martin Mencl, David Nývlt,
Samuel Pumpa, Roman Sabev, Ondřej Toman

ÚL
ÚL
RT
MS
BČ

1:1
0:4
0:2

RT
1:1

MS
4:0
1:0

0:1
0:5

BČ
2:0
5:0
0:0

0:0

Body
7
7
1
1

Skóre
7:1
7:1
0:5
0:7

Pořadí
1.
2.
3.
4.

Žáci ZŠ Úpice – Lány obsadili 1. místo poté, co porazili ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší 3 : 2 v prodloužení.
ÚL = ZŠ Úpice – Lány
RT = ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
MS = ZŠ Malé Svatoňovice
BČ = ZŠ Bratří Čapků Úpice

Na školní kolo šachového turnaje dorazilo šest chlapců. Hrálo se na třech šachovnicích
systémem každý s každým. Martin Kubiček převyšoval svým výkonem všechny ostatní
chlapce a naprosto zaslouženě zvítězil. Slabinou všech chlapců byly koncovky jednotlivých
partií.
Chlapcům děkuji za účast a v případě postupu do okresního kola jim přeji chladnou hlavu.
(Václav Král)
Kubiček
Kubiček
Balcar
Kubeček
Vlček D.
Tremer
Bárta

0:1
0:1
0:1
0:1
0:1

Balcar
1:0
0:1
0:1
0:1
1:0

Kubeček
1:0
1:0
0,5 : 0,5
0:1
0:1

Vlček D.
1:0
1:0
0,5 : 0,5
0:1
0:1

Tremer
1:0
1:0
1:0
1:0
0:1

Bárta
1:0
0:1
1:0
1:0
1:0

Body
5
3
2,5
2,5
1
1

Skóre
5:0
3:2
2,5 : 2,5
2,5 : 2,5
1:4
1:4

Pořadí
1.
2.
3. – 4.
3. – 4.
5.
6.

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

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

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 14. 12. 2011)
188,68 kg/žáka
Jan Jansa
69,50 kg/žáka
Kryštof Vojtěch
54,39 kg/žáka
Johanka Cachová
44,32 kg/žáka
Petr Vrána
39,06 kg/žáka
Renata Galuščáková
21,29 kg/žáka
Ondřej Toman
19,71 kg/žáka
Lukáš Čudka
11,30 kg/žáka
Jan Hruška
11,25 kg/žáka
Otakar Bárta
9,96 kg/žáka
Jiří Zákravský
4,26 kg/žáka
Karolína Kopecká

2 620,0 kg
712,0 kg
320,0 kg
697,0 kg
448,0 kg
250,0 kg
206,0 kg
88,0 kg
270,0 kg
233,0 kg
41,0 kg

Odměnou nejlepším bude opět finanční příspěvek na výlet či exkurzi: 1. místo – 1.200,- Kč; 2. místo – 900,- Kč;
3. místo – 600,- Kč; 4. místo – 400,- Kč a 5. místo – 200,- Kč. Na závěr školního roku budou vyhodnoceni a
odměněni i nejlepší sběrači v rámci jednotlivých tříd. Podmínkou je minimálně 100 kg doneseného papíru.
Celkem jsme již sebrali 10 263,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 38,01 kg. Pro porovnání
v loňském roce jsme měli sesbíráno 23 838,0 kg s průměrem 87,64 kg na žáka. Dohromady jsme k 14.12. také
sesbírali 7 745 vybitých baterií (k 10.12.2010 to bylo 10.391).
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Jan Jansa (4.A)
2 620,0 kg
Kryštof Vojtěch (3.A)
712,0 kg
Petr Vrána (1.A)
697,0 kg
Renata Galuščáková (5.A)
448,0 kg
Milan Ševc (3.A)
380,0 kg
Jan Krejcar (4.A)
350,0 kg
Johanka Cachová (2.A)
320,0 kg
Otakar Bárta (7.A)
270,0 kg
Ondřej Toman (4.B)
250,0 kg
Jiří Zákravský (8.A)
233,0 kg
Eliška Mesnerová (3.A)
220,0 kg
Andrea Čudková (5.A)
206,0 kg
Lukáš Čudka (6.A)
206,0 kg
Jakub Dytrych (6.A)
199,0 kg
Pavel Benko (4.A)
197,0 kg
Jaromír Jansa (2.A)
196,0 kg
Martin Křížek (3.A)
196,0 kg
Tomáš Kuťák (2.A)
181,0 kg
Tadeáš Haase (6.A)
147,0 kg

Sběr vybitých baterií:
Leona Kubasová (2.A)
Kryštof Vojtěch (3.A)
Petr Vrána (1.A)
Jiří Šťovíček (5.A)
Milan Ševc (3.A)
Karolína Matysková (3.A)
Lenka Hrušková (4.A)
Daniel Benko (2.A)
Johanka Cachová (2.A)
Renata Galuščáková (5.A)
Jakub Mádr (1.A)
Otakar Bárta (7.A)

2 186 ks
2 000 ks
941 ks
800 ks
591 ks
370 ks
165 ks
114 ks
85 ks
77 ks
74 ks
65 ks

Ve sběru vybitých baterií
se poprvé ujala vedení
Leonka Kubasová

(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

Taktéž v rámci sběru plastových lahví, kelímků, víček a kovových víček na závěr školního roku
vyhodnotíme a odměníme nejlepší sběrače!
Sběr plastových lahví
Daniela Maršíková (2.A)
Jan Jansa (4.A)
Leona Kubasová (2.A)
Evelína Polová (2.A)
Anna Marie Řeháková (4.A)
Daniel Marek (5.A)
Petr Vrána (1.A)
Lukáš Čudka (6.A)
Johanka Cachová (2.A)
Tadeáš Haase (6.A)
Matyáš Nývlt (4.B)
Zdeněk Pastorčák (1.B)
Vojtěch Hejna (1.B)
Otakar Bárta (7.A)

4 710 ks
2 403 ks
1 262 ks
1 205 ks
1 015 ks
900 ks
872 ks
776 ks
426 ks
350 ks
336 ks
280 ks
264 ks
250 ks

Sběr plastových kelímků
Jiří Zákravský (8.A)
Johanka Cachová (2.A)
Tomáš Marek (1.A)
Renata Galuščáková (5.A)
Kamila Grundová (9.B)
Petr Vrána (1.A)
Miroslav Gabčan (2.A)
Jiří Pecháček (3.A)
Leona Kubasová (2.A)
Tomáš Koukol (9.B)
Michaela Řeháková (9.A)
Evelína Polová (2.A)
Anna Koukolová (3.A)
Milan Pastorčák (4.B)

3 565 ks
3 100 ks
2 650 ks
2 546 ks
1 710 ks
1 364 ks
1 263 ks
1 070 ks
1 066 ks
890 ks
840 ks
791 ks
750 ks
580 ks

Dohromady jsme k 14.12. sesbírali 15.912 plastových lahví (k 10.12.2010 to bylo 14.248) a 27.609
plastových kelímků (k 10.12.2010 to bylo 20.719).
Sběr plastových víček
Sběr kovových víček
Petr Rychlík (6.A)
20 100 ks
Karolína Matysková (3.A) 57 500 ks
Karolína Matysková (3.A) 20 000 ks
Pavel Benko (4.A)
15 900 ks
Lucie Pospíšilová (7.A)
16 700 ks
Tomáš Kuťák (2.A)
11 167 ks
Johanka Cachová (2.A)
13 250 ks
Ondřej Toman (4.B)
8 000 ks
Karolína Součková (4.A) 10 830 ks
Kateřina Šprincová (5.A)
7 500 ks
Pavel Benko (4.A)
9 700 ks
Petr Vrána (1.A)
5 221 ks
Jakub Dytrych (6.A)
8 900 ks
Renata Galuščáková (5.A) 4 063 ks
Renata Galuščáková (5.A) 7 129 ks
Leona Kubasová (2.A)
3 992 ks
Jan Frydrych (3.A)
6 900 ks
Jakub Dytrych (6.A)
3 700 ks
Jaromír Jansa (2.A)
6 890 ks
Jiří Zákravský (8.A)
3 607 ks
Jiří Šťovíček (5.A)
6 416 ks
Adéla Roženská (1.B)
3 550 ks
Martin Křížek (3.A)
5 740 ks
Jan Roženský (5.A)
3 550 ks
Lenka Hrušková (4.A)
3 132 ks
Ondřej Toman (4.B)
5 500 ks
Leona Kubasová (2.A)
4 390 ks
Lukáš Kejzlar (4.A)
3 000 ks
Evelína Polová (2.A)
2 959 ks
Vivien Winterová (1.B)
4 250 ks
Milan Ševc (3.A)
4 230 ks
Dominik Grund (1.B)
2 929 ks
Jan Jansa (4.A)
4 100 ks
Aneta Staníková (8.A)
2 650 ks
Dominik Grund (1.B)
3 959 ks
Karolína Součková (4.A)
2 630 ks
Kateřina Šprincová (5.A)
3 329 ks
Petr Hruška (1.B)
2 500 ks
Jiří Zákravský (8.A)
3 223 ks
Eliška Mesnerová (3.A)
2 460 ks
Vanesa Neureiterová (1.A) 2 800 ks
Milan Ševc (3.A)
2 442 ks
Rozálie Térová (1.A)
2 457 ks
Martin Staník (3.A)
2 300 ks
Dominik Endlich (4.A)
2 400 ks
Sebastian Ludvigh (1.A)
2 100 ks
Lenka Hrušková (4.A)
2 396 ks
Miroslav Gabčan (2.A)
1 960 ks
Filip Luštinec (4.A)
2 050 ks
Matyáš Nývlt (4.B)
1 823 ks
Nikola Wiklerová (2.A)
2 042 ks
Jan Krejcar (4.A)
1 794 ks
Bára Procházková (4.A)
1 950 ks
Ondřej Toman (4.B)
1 600 ks
Eliška Mesnerová (3.A)
1 880 ks
Jiří Šťovíček (5.A)
1 429 ks
Petr Vrána (1.A)
1 877 ks
Vojtěch Banýr (1.B)
1 280 ks
Kamila Kuldová (5.A)
1 640 ks
Agáta Hebká (1.B)
850 ks
1 566 ks
Anna Skřivánková (4.A)
Tomáš Koukol (9.B)
680 ks
Matěj Vosmek (1.B)
1 254 ks
Dohromady jsme k 14.12. sesbírali 205.676 plastových víček (k 10.12.2010 to bylo 205.751) a 176.938
kovových víček (k 10.12.2010 to bylo 302.994).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

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

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

Z
4
4
4
4
4
4

V
4
3
3
2
0
0

Vp
0
0
0
0
0
0

R
0
0
0
0
0
0

Pp
0
0
0
0
0
0

P
0
1
1
2
4
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
23 : 6 12
28 : 11 9
37 : 22 9
17 : 20 6
11 : 26 0
7 : 38 0

Kanadské bodování základní části:
Z
B Br + A
1.
Martin Zakouřil
4
36
26 + 10
2.
Martin Dytrych
4
28
11 + 17
3.
Daniel Souček
4
23
18 + 5
4.
Martin Kubiček
4
15
9+6
5.
Petr Rychlík
4
14
9+5
6.
Vojtěch Kubec
4
14
8+6
7.
Ladislav Záliš
4
12
7+5
8.
Jakub Fejfar
4
11
7+4
9.
Viktor Kejzlar
4
9
7+2
10.
Pavel Růžička
4
6
5+1
11.
Vojtěch Levinský 4
5
5+0
12. – 13. Petr Formánek
4
5
2+3
Zdeněk Ledvina 4
5
2+3
14.
Petr Kábele
4
4
1+3
15. – 16. David Beier
4
3
1+2
Tomáš Kubeček 4
3
1+2
17.
Petr Vlček
4
2
2+0
18.
Jakub Dytrych
4
2
0+2
19. – 20. Radim Kejzlar
4
1
1+0
Daniel Špinler
4
1
1+0
20. – 22. Tadeáš Haase
4
1
0+1
Filip Kunc
4
1
0+1
Jiří Zákravský
4
1
0+1
Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí

9
5
4
2
1
0

–
–
–
–
–
–

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

Průměrný počet střel na 1 zápas:
26,25 – OLD STARS
18,00 – SLAVOJ ÚPICE
17,25 – ČCHS VÝST. KANCŮ
12,75 – FC ŇOUMOV
8,50 – FC JUNIOŘI
8,25 – DISASTER

STATISTIKY BRANKÁŘŮ:
Čisté konto po dobu
17 min – Jiří Zákravský
10min – Filip Kunc
Úspěšnost zásahů:
6 min – Tadeáš Haase
86,36 % - Jiří Zákravský
6 min – David Nývlt
76,60 % - Filip Kunc
6 min – David Suchánek
64,91 % - Tadeáš Haase
Prům. počet zásahů na zápas:
60,42 % - David Nývlt
17,50 – Pavel Šrejber
60,34 % - David Suchánek
11,67 – David Suchánek
60,34 % - Pavel Šrejber
9,67 – David Nývlt
(brankáři se dvěma a více zápasy) 9,25 – Tadeáš Haase

VÍŠ, KDY BYL OBJEVEN PENICILIN? V roce 1928.
POZNÁŠ, O KTERÉ ZVÍŘE SE JEDNÁ? b) Klokan obrovský.
VÍŠ, JAK SE TENTO SPORTOVEC JMENUJE? Tomáš Rosický.
ŘEŠENÍ SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYKU: Autumn is called Fall.
(Martin Dytrych, Silvie Žďárská)

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

Pondělí, 9. ledna:
Úterý, 10. ledna:
Středa, 11. ledna:
Čtvrtek, 12. ledna:
Pátek, 13. ledna:

Pondělí, 16. ledna:
Úterý, 17. ledna:
Středa, 18. ledna:
Čtvrtek, 19. ledna:
Pátek, 20. ledna:

Pondělí, 23. ledna:
Úterý, 24. ledna:
Středa, 25. ledna:
Čtvrtek, 26. ledna:
Pátek, 27. ledna:

Pondělí, 30. ledna:
Úterý, 31. ledna:

1
2
1
2
1
2
1
2

-

Sekaná svíčková, knedlík
Milánské špagety
Vepřové v mrkvi, brambor
Bramborák, kyselé zelí
Šunkové halušky se zelím
Vařené vejce, koprová omáčka, brambor
Cikánská hovězí roláda, rýže
Neapolské nudle

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Italský guláš, těstoviny
Taštičky s čokoládovou náplní sypané oříškovou posypkou
Obalované rybí porce se sýrem, bramborová kaše
Hovězí vařené, okurková omáčka, knedlík
Kuře po Slovácku, rýže
Bramborová roláda s uzeným masem, špenát
Čočka s párkem
Masový nákyp, brambor
Moravský vrabec, chlupatý knedlík, zelí
Plněné tortily

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Holandský řízek, brambor
Palačinky
Rizoto pražského uzenáře
Játra po čínsku, hranolky
Hamburská kýta, knedlík
Krupicová kaše s čokoládou
Zapečené brambory s uzeným masem
Kuřecí špagety se sýrovou omáčkou
Králičí cibulář, bramborový knedlík
Pizza

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Jelení tokáň na houbách, rýže
Lasagne
Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka
Kuřecí roláda, bramborové špalíčky, špenát
Uzené maso, hrachová kaše
Mexická pánev z mletého masa, rýže
Čevabčiči, brambor, obloha
Ovocné kynuté knedlíky
Kotlety po italsku, těstoviny
Langoše

1
2
1
2

-

Kuře na paprice, knedlík
Zeleninový salát se šunkou a majonézou, pečivo
Rybí kroketa se sýrem, bramborová kaše
Gnocchi s boloňskou směsí
Dobrou chuť!

Vybírání stravného na leden: úterý 20. 12., středa 21. 12. (7.30 – 11.30)
Cena obědů:

pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 21 obědů x 23 Kč = 483 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 21 obědů x 25 Kč = 525 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 21 obědů x 26 Kč = 546 Kč
pro veřejnost …………………….......... 21 obědů x 47 Kč = 987 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 dávejte do 24.1. p. Dytrychovi nebo je zasílejte na: trhlej.svet@seznam.cz.
Redakční rada: Martin Dytrych, Aneta Staníková
Kde všude mě najdete?
V tašce každého žáka a zaměstnance naší školy a samozřejmě i v našem archivu.
Kde jinde si mě ještě můžete přečíst?
V městské knihovně či Okresním archivu v Trutnově.
A odkud si mě můžete odnést domů?
Ze školní jídelny nebo z městského úřadu, kde bude vždy několik desítek výtisků k dispozici.

VZHŮRU NA LYŽAŘSKÝ KURZ
08. 01. - 13.01. Lyžařský kurz pro přihlášené žáky 7. – 9. ročníku ... více na 2. str.
(Chata Na Špici, Benecko)
OPĚT SOUTĚŽÍME
12. 01. - Soutěž pro žáky 1. – 5. ročníku „Běh trakařem“ ... více na 2. str.
(tělocvična ZŠ Bratří Čapků, žáci 1. a 3. ročníku od 11.45, ostatní od 12.30)
18. 01. - Soutěž pro žáky 6. – 9. ročníku „Poznáváme vlajky“ ... více na 2. str.
(učebna Vv – 6.A, začátek v 13.30)
DVEŘE NAŠÍ ŠKOLY SE PRO VÁS OTEVŘOU DOKOŘÁN
13. 01. - Den otevřených dveří do výuky (8.00 – 12.00) ... více na 2. str.
14. 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.
BUDOUCÍ PRVŇÁČKOVÉ, PŘIJĎTE MEZI NÁS
14. 01. - Školička nanečisto pro budoucí prvňáčky (1.A nebo 2.A, 11.00) ... více na 2. str.
DOSTANEME VYSVĚDČENÍ (VÝPISY)
23. 01. - Pedagogická rada
31. 01. - Vydání výpisů z vysvědčení
(1. stupeň: 4. vyuč. hod., 2. stupeň: 5. vyuč. hod., po skončení těchto hodin je oběd)
SPORTOVNÍ AKCE
25. 01. - Okrskové kolo ve šplhu
(pořadatel: ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší, od 13.00, žáci 6. – 9. ročníku)
26. 01. - Okrskové kolo ve šplhu
(pořadatel: ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší, od 13.00, žáci 1. – 5. ročníku)
OSTATNÍ AKCE
10. 01. - Termín pro odevzdání soutěžních kuponů ze školního časopisu
31. 01. - Vychází lednové číslo školního časopisu
ŘEDITELSKÉ VOLNO – 22. 12. (čtvrtek)
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY – 23. 12. – 02.01.
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga chlapců – 17. 01., 24. 01.
Turnaj v šipkách „301 single out“ – 06. 01., 13. 01., 20. 01., 27. 01.
Turnaj ve stolním fotbálku – hracími dny jsou pondělí, úterý, čtvrtek (přesné termíny jsou na nástěnce)
Turnaj ve stolním hokeji – hracími dny jsou středa, čtvrtek, pátek (přesné termíny jsou na nástěnce)
Turnaj v halové kopané – 04. 01., 17. 01., 24. 01., 31. 01.
(stránku připravil Martin Dytrych)

