Soutěžili jsme, kdo
nejrychleji srovná sirky
zpátky do krabičky!

Podlézali jsme
laťku!

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
2. ČÍSLO 8. ROČNÍKU
(2009/2010)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE

Společně s rodiči
jsme vyráběli
dýňové strašidláky!

Školou nám šmejdila
strašlivě strašidelná
strašidla!

Pouštěli jsme
draky na
Drakiádě!

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

Žákovský parlament na ZŠ Bratří Čapků
pořádá ve čtvrtek 12. listopadu
DEN NARUBY.
V tento den se děvčata přestrojí za kluky
kluci za holky
Vyhodnotíme nejlepší třídy i jednotlivce!
Žákovský parlament na ZŠ Bratří Čapků
pořádá 20. – 21. listopadu víkendovku na téma
ZÁBAVNÁ EKOLOGIE aneb učíme se hrou.
Žáci 3. – 5. ročníku při ní budou zábavnou formou
informováni o důležitosti a způsobu třídění odpadu,
ochraně přírody apod.
Na účastníky čekají různé hry, soutěže, práce s PC,
vědomostní kvizy a samozřejmě drobné odměny.

Na pomoc koním…
Opět po roce k nám do školy dorazila žádost o
uspořádání veřejné finanční sbírky občanského
sdružení CPK - |CHRPA pro účely
hiporehabilitace.
Hiporehabilitace je moderní metoda, při které
jsou využíváni koně – jeho osobnosti a pohybu
jeho hřbetu k rehabilitaci pacientů s různými
typy nemocí. Slouží ke zlepšení, obnově a
stabilizaci duševní a tělesné kondice
Pomalu se již stává tradicí, že každoročně touto
dobou dobrovolně přispívají žáci a zaměstnanci
školy na tuto určitě dobrou a záslužnou věc.
Letos proběhne sbírka formou prodeje záložky
(s měřítkem) s obrázky koní. Cena záložky je
20,- Kč. S podrobnějšími informacemi budete
seznámení v nejbližší době.

ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ POŘÁDÁ PRO SVÉ ŽÁKY ODPOLEDNÍ BRUSLENÍ
NA ZIMNÍM STADIONU V TRUTNOVĚ.
Pro žáky 1. – 5. ročníku ve čtvrtek 5. listopadu.
Odjezd: ve 12.45 z Náměstí T. G. M. v Úpici.
Příjezd: cca v 15.30 na Náměstí T. G. M. v Úpici.
Pro žáky 6. – 9. ročníku ve středu 4. listopadu.
Odjezd: ve 12.45 z Náměstí T. G. M. v Úpici.
Příjezd: cca v 15.30 na Náměstí T. G. M. v Úpici.
Bruslit a soutěžit budeme cca 90 minut.
Škola hradí jak cestu, tak pronájem stadionu.
Pití a svačinu si vezměte s sebou!

ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ POŘÁDÁ
V SOBOTU 28. LISTOPADU 2009
OD 10.00
3. ROČNÍK
KARNEVALU „S ČERTY NEJSOU ŽERTY“.
Předškoláčci i žáčci 1. – 4. ročníku, přijďte
v převlecích za čerty do naší tělocvičny, kde vás
budou čekat bezmála dvě hodiny zábavy, různých
soutěží a dokonce i pekelná diskotéka.
Vaši rodiče, babičky, dědečkové, sourozenci a
případně i další se na vás budou moci dívat z balkonu.
Občerstvení zajištěno!

ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ POŘÁDÁ
V SOBOTU 28. LISTOPADU 2008 OD 13.00
4. ROČNÍK
„BLAHOVKA CUPU“,
TURNAJE V HALOVÉ KOPANÉ.
Turnaje se může zúčastnit družstvo, v němž kapitánem
týmu je současný nebo bývalý blahovák.
Počet hráčů na hřišti je 4 + 1, dále jsou povoleni
maximálně 4 náhradníci.
Přihlášky nahlaste nejpozději do:
čtvrtka 26. listopadu na číslech 499881138,
499884875, 731519030
nebo e-mailem: zakouril@zsbcupice.cz.
Občerstvení zajištěno!

V pátek, 9. října 2009, se uskutečnil již čtvrtý ročník tradiční drakiády. Na louce u hvězdárny se sešlo téměř 120
dětí v doprovodu rodičů, babiček a dalších příbuzných či kamarádů. Počasí nám velice přálo, sluníčko svítilo, ale
zpočátku slabý větřík znemožňoval draky vypustit. K radosti všech zúčastněných se ale umoudřil, a tak se všem
drakům nakonec podařilo vzlétnout. Všechny děti dostaly za svoji snahu sladkou odměnu a pamětní list.
Letošní drakiáda se opravdu vydařila. Velký zájem pořadatelé potěšil především proto, že ve stejný den i čas se
konala i akce úpických mateřských školek.
(Šárka Paulusová)

Draci měli podobu nejroztodivnějších
živočichů a příšerek.

Jak se ti líbila drakiáda?
Bára Müllerová (3.A): „Bylo to bezvadný, hezky
foukal vítr a drak mi pěkně lítal.“
Eliška Žlůvová (3.A): „Bylo to pěkný, i když se mi
drak rozbil a já se mohla jen dívat.“
Jak ti lítal drak? Byl(a) jsi spokojený(á)?
Anička Řeháková (2.B): „Letos mně mamka
koupila draka v marketu a proti loňsku lítal
bezvadně. Byla jsem spokojená.“
Markéta Mčáková (4.B): „Můj drak se zamotal asi
čtyřikrát do provázků! Ale nakonec si dal říct.“
Šárka Winklerová (4.B): „Jsem spokojená, i když
se mi drak taky zamotal.“

Jedné z nejmladších účastnic
se drakiáda evidentně líbila.
Tatínkové si zase rádi připomenuli
klukovská léta.
Veškeré dění na drakiádě pozorně sledovala a natáčela Televize JS s Jiřím Středou a naší redaktorkou Verčou
Davidovou ze 4.B. Videozáznam, který dokonale přiblíží atmosféru dračí přehlídky, je ke zhlédnutí buď na
Účku nebo na našich webových stránkách.
(Stránku připravila Eva Prouzová.)

Ve čtvrtek 8. 10. 2009 se nejlepší sportovci 1. stupně naší školy zúčastnili „ Běhu do vrchu na Klůčku“, který se
tradičně konal v Malých Svatoňovicích.
Závody byly velmi dobře připraveny, sluníčko přidalo všem dobrou náladu a závodníci se opravdu snažili.
Skutečně se běhalo „do vrchu“ a každému účastníkovi patří velký dík. Obsadili jsme pěkné 2. místo a všichni si
zaslouží velkou pochvalu.
(Jarmila Špůrová)
Nejlepší umístění našich:
1.- 2. Čiháková Veronika (1.A)
2. Pecháček Jiří (1.A)
2. Kuldová Kamila (3.A)
3. Vodičková Eliška (5.A)

Pořadí škol:
1. ZŠ Rtyně v Podkrkonoší
2. ZŠ Bří Čapků Úpice
3. ZŠ Úpice Lány
4. ZŠ Malé Svatoňovice
Další naši závodníci: Eliška Mesnerová,Matěj Burýšek, Michal Černý, Mikoláš Zajac, Dominik Endlich,
Vojtěch Ott, Veronika Davidová, Kamila Šlechtová, Radek Dufka, Daniel Špindler, Tomáš Reichert, Karolína
Polcová, Kamila Gottsteinová.
Náhradník: Tereza Jareišová

„Malujeme pohádku“, tak se jmenovala akce Městské knihovny v Úpici, které se 8. října 2009 zúčastnili
naši prvňáčkové.
Dřív než začali kreslit, povídali si s paní Janou
Šimkovou o knížkách, o významu knihovny. Povídali
si, jak s knížkami zacházet a neničit je. Po dlouhém
sedění a povídání si děti zacvičily a protáhly tělo, aby
se zase soustředily na pohádku, kterou jim velice
přitažlivě přečetla paní knihovnice. Pohádka byla
z knížky „To nejlepší z Hajaji“ a jmenovala se „Voják
a kočka“.

Všichni víme, jak se máme chovat ke knížkám?
Po krásné pohádce se už děti pustily do práce.
Kreslily s nadšením a odvedly pěkné dílo. Za zdařilé
obrázky byly odměněny sladkým překvapením. Na
dortu si holky a kluci pochutnali ve škole a určitě se
jim malování v knihovně líbilo.
Děkujeme tak knihovnicím za pěkné dopoledne.
(Marie Hubálovská)

Tahle soutěžní disciplína měla prověřit šikovnost a hbitost prstíků mladších žáčků. Úkolem bylo co nejrychleji
srovnat rozházené sirky zpátky do krabičky tak, aby žádná zápalka nevyčnívala a krabička byla pěkně uzavřená.
Soutěže se zúčastnilo celkem 74 žáků z 1. stupně naší školy. Každý měl dva pokusy, započítával se ten zdařilejší.
Divili byste se, kolik máme ve škole šikulků. Nejlepší výkon předvedla Andrea Pátrová z 5.A. Všechny sirky
měla srovnané za neuvěřitelných necelých 15 vteřin. Ale zahanbit se nedali ani ostatní. Koneckonců – vysypte si
zápalky z krabičky a zkuste, zda budete lepší.
(Eva Prouzová)
Kategorie - 1. ROČNÍK
1. Michal Černý
2. Kryštof Vojtěch
3. Jiří Pecháček
4. Romana Suchánková
5. Veronika Čiháková

25,69 s
29,17 s
38,34 s
38,60 s
38,75 s

Kategorie - 2. ROČNÍK
1. Matyáš Nývlt (2.B)
2. Dominik Scholz (2.A)
3. Pavel Benko (2.A)
4. Lenka Hrušková (2.A)
5. Dominik Endlich (2.A)

25,13 s
27,90 s
28,10 s
28,11 s
28,82 s

Kryštof Vojtěch
a Pavel Benko na
startu soutěže.

Kategorie - 3. ROČNÍK
1. Simona Knížová
2. Martin Kroužel
3. Vít Pulchart
4. Jakub Hron
5. Renata Galuščáková
Kategorie - 4. ROČNÍK
1. Vojtěch Kubec (4.A)
2. Johana Grundová (4.B)
3. Veronika Davidová (4.B)
4. Tomáš Vrána (4.A)
5. Šárka Winklerová (4.B)

18,97 s
26,71 s
26,82 s
29,81 s
31,68 s

18,31 s
19,75 s
20,72 s
24,32 s
25,56 s

Simona Knížová
Vojtu Kubce prsty poslouchaly.

Andrea Pátrová měla ze všech
zúčastněných nejlepší čas.
Stránku připravili Martin Zakouřil
a Eva Prouzová.

Kategorie - 5. ROČNÍK
1.
Andrea Pátrová
2.
Petr Formánek
3.
Kateřina Knížová
4.
Jakub Riedl
5. – 6. Lucie Pospíšilová
5. – 6. David Suchánek

14,52 s
22,42 s
22,47 s
22,72 s
27,04 s
27,04 s

Následující rébusy řeš jako matematické příklady:
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Do tajenky patří písmenka z tmavých políček!!!!
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!!!!Doplň řešení a hraj o ceny!!!!
Tajenka je opět soutěžní !!! Vyřeš a vhoď do slosování ☺☺☺☺
GOOD LUCK!!!

Halloween
Hallowe'en is celebrated on 31st October, especially in the
USA, Canada and the British Isles. On Halloween, children
usually wear funny or scary costumes or masks, such as ghosts,
witches, zombies, vampires etc. One of the symbols of
Halloween is called Jack-O'-Lantern. It is usually a large
pumpkin, with a scary face carved into it. People put a candle
inside it and put it in front of their house after dark. A popular
activity with the children is trick-or-treating. They walk around
the neighborhood in their costumes, knock on people's doors
and say 'trick or treat' and are given some candy. There are also
costume parties with special games for kids and adults.
Soutěží se o odpověď na následující otázku:
How is the carved pumpkin called?
VOCABULARY:
celebrate - slavit
especially - hlavně
scary - strašidelný
pumpkin - dýně
adult - dospělý člověk

Help the ghost to find way to the candy

carved - vyrytý
candle - svíčka
knock - klepat
candy - sladkost
neighbourhood - sousedství

Soutěž „O nejrychlejšího anglického
čtenáře“
Soutěžilo se ve 3. ročníku ve skupině
„ptáčků“. Za úkol bylo co nejrychleji
přečíst řádek anglických čísel a barev.
V kategorii jednotlivců zvítězila Eliška
Žlůvová, v kategorii dvojic Simča
Knížová s Míšou Komárkovou.
VŠEM GRATULUJEME!!!!

COLOUR THE WITCH
Stránku připravila Silvie Žďárská

Ohebnost, trpělivost a schopnost soustředit se. Tím museli disponovat nejlepší žáci v dovednostní soutěži
v podlézání laťky, která proběhla ve školní tělocvičně 20. října. Přestože mezi 23 účastníky měla převahu
děvčata, v popředí výsledkové listiny se překvapivě objevovali častěji chlapci. V kategorii 8. – 9. tříd se o
první místo s Michaelou Ševcovou podělili sourozenci Mjartanovi, kteří shodně podlezli laťku ve výšce
55 cm. Byla jenom velká škoda, že Michaela musela po „zdolání“ této výšky soutěž z časových důvodů
opustit. Kategorie 6. – 7. tříd byla plně v režii chlapců. O vítězi se rozhodovalo až na výšce 45 cm, kterou
zvládl podlézt pouze Martin Kubiček, který tak zaslouženě zvítězil. Zajímavé bylo také sledovat způsoby
podlézání jednotlivých žáků. Například „krabí“ technika Robina Grossmanna byla velmi netradiční, ale
dle výsledkové listiny velmi účinná. Nejlepší „podlézači“ samozřejmě obdrželi diplom a drobnou odměnu.

Podlézání laťky – kategorie 6. – 7. tříd
1.
Martin Kubiček (7.A)
45 cm
2. – 5. Daniel Dolejška (7.A)
47 cm
2. – 5. Viktor Kejzlar (7.A)
47 cm
2. – 5. Robin Grossmann (7.B)
47 cm
2. – 5. Daniel Soural (7.B)
47 cm
6.
Sára Gottsteinová (7.B)
50 cm
7.
Patrik Trapl (7.A)
60 cm
8.
Kristýna Machová (7.B)
65 cm
9.
Denisa Nývltová (7.A)
70 cm
10.
Michaela Čudková (7.A)
75 cm

Podlézání laťky – kategorie 8. – 9. tříd
1. – 3. Michaela Ševcová (8.A)
55 cm
1. – 3. Lukáš Mjartan (8.A)
55 cm
1. – 3. Dominika Mjartanová (9.A) 55 cm
4. – 6. Dominik Švorčík (8.B)
60 cm
4. – 6. Kateřina Bursová (9.A)
60 cm
4. – 6. Lukáš Vlček (9.A)
60 cm
7. – 9. Lucie Havelková (9.A)
65 cm
7. – 9. Lucie Hilschová (9.A)
65 cm
7. – 9. Veronika Vachová (9.A)
65 cm
10. – 12. Petr Žižka (9.A)
70 cm
10. – 12. Jaromíra Beránková (9.A)
70 cm
10. – 12. Jana Machová (9.A)
70 cm
13.
Vendula Kaválková (9.A)
100 cm
(stránku připravil Martin Zakouřil)

ZŠ Bratří Čapků se od 1. září 2009 stala
fakultním pracovištěm PdF Univerzity
Hradec Králové a získala certifikát.
Certifikát fakultní pracoviště je osvědčením
kvality vzdělávacích a výchovných procesů a
zavazuje obě pracoviště ke vzájemné
spolupráci. Ta spočívá v prvé řadě v zajištění
pedagogických praxí studentů učitelství na
škole. Dalším významným přínosem této
spolupráce je zapojení naší základní školy do
společného řešení projektů evropských
strukturálních fondů s fakultou. Získání
certifikátu „fakultní pracoviště“ povede k
ještě vyšší úrovni kvality výuky na ZŠ Bratří
Čapků.
(Marie Hubálovská)

S paní učitelkou Jarmilou Špůrovou jsme vymysleli referáty o
krajích České republiky. Určené dvojice si připraví o daném
kraji informace, které nám poté řeknou. Také se nás zeptají,
zda si to pamatujeme. Po opakování nás čeká test. Opravdoví
učitelé musí testy opravit. Takže i tito žáci musí testy opravit.
Známky jsou pěkné, ale někdy zase ne. Když se nám známka
líbí, bude v žákovské knížce, jestli se nám známka nelíbí,
v žákovské knížce nebude. A moc, moc nás to baví..:-)
(Andrea Pátrová – 5.A)

S DANIELEM KADANÍKEM,
absolutním vítězem
kategorie Junior A
pro rok 2009
v HOBBY MINIBIKE seriálu.
Dane, co je to minibike?
Zmenšená motorka.
Jak podařil?
dlouho už jezdíš?
Kde se ti takhle velký úspěch
Už
dva
roky.
V Pardubicích.
Byli tví soupeři dobří?
Jo, byli dobři.
Kde trénuješ?
Na své trati nebo právě v Pardubicích.
Máš ještě z tohoto sportu nějaké jiné úspěchy?
Jo, v na závodech v Praze jsem skončil druhý.
Kdo tě přivedl k tomuto sportu?
Taťka.
Přejeme hodně štěstí do dalších závodů.
(Veronika Hofmanová, Klára Kultová)

Přehled žáků, kteří slaví své narozeniny v listopadu:
1. listopadu - Nikola Beierová (2.A)
1. listopadu - Anna Šimková (3.A)
5. listopadu - Karolína Kopecká (7.A)
5. listopadu - Dušan Moronga (8.B)
7. listopadu - Daniela Viková (6.A)
9. listopadu - Karolína Součková (2.A)
11. listopadu - Vít Levinský (4.B)
11. listopadu - Šárka Levinská (4.B)
16. listopadu - Simona Knížová (3.A)
16. listopadu - Zuzana Špinlerová (9.A)
17. listopadu - Monika Beránková (9.A)
21. listopadu - Jana Machová (9.A)
22. listopadu - Lenka Balogová (2.B)
27. listopadu - Lucie Pazderková (8.B)
27. listopadu - Jan Písařík (5.A)
28. listopadu - Radek Petira (7.B)
29. listopadu - Karolína Matysková (1.A)
29. listopadu - Jaroslav Suchánek (4.B)
30. listopadu - Denisa Nývltová (7.A)
Všem výše jmenovaným přejeme hodně štěstí,
zdraví, spokojenosti a také úspěchů ve škole.
(Martin Dytrych)

Jdou dva blázni prostředkem silnice a jeden najednou vyjekne: „Pozor, auto!” Druhý si prstem ukáže na ucho a
křičí: „Počkej chvilku, až to auto bude pryč. Já tě v tom hluku vůbec neslyším!”
Dvě blondýnky zajdou na kafe a u jedna zvědavě prohodí: „Kde jsi se narodila?” „V nemocnici.” „Neblbni! A co
se ti stalo?”
Mladá čerstvě vystudovaná psycholožka nastupuje do první práce. Stává se psychologem na základní škole a hned
je aktivní a hledá, kde začít, jak se uvést v dobrém světle. Jde na školní dvůr a tam vidí hlouček chlapečků, jak si
hrají, a pak jednoho, který stojí opodál, nic nedělá, jen tak popojde krok vlevo, pak dva doprava. Psycholožka si
říká: „No, to je jasné, introvert, začnu s ním a zapojím ho do hry.“ Jde k němu a říká: „Copak se děje, že si dneska
nehraješ s ostatními?“ Chlapeček na to: „Já jsem brankář!“
V bytě zvoní telefon. Otec tří dcer to zvedne. „To jsi ty, žabko?” ozve se mužský hlas z druhého konce. „Ne, u
telefonu je majitel rybníka!”
Jde policista po poušti, plavky v ruce a potká Araba na velbloudu. Ptá se ho: „Prosím Vás, kde je tady nejbližší
moře?“ Arab: „To půjdete tímto směrem asi 2000 kilometrů.“ Policista: „Sakra, to je ale dlouhá pláž!“

Mezi číslicemi na obrázku je určitý vztah. Dokážete doplnit správnou číslici do
prázdného políčka?
Správnou odpověď napište na soutěžní kupón!

Přijde chlap k doktorovi a říká mu: „Pane doktore, já se vůbec nemůžu narovnat.“ A doktor na to: „No, jestli to
nebude tím, že jste si knoflík od kalhot zapnul do díry u košile“.
Jedou dva závodníci Tour de France, jeden při tom čte noviny a po chvíli říká: „Ty, Franto, asi bychom měli přidat,
protože ti první už jsou v novinách!“
Víte, co je to absolutní stáří? Když vycházíte z muzea a spustí se alarm...
„Paní, ten váš krém na opalování vůbec nefunguje!” zlobí se blondýnka na prodavačku. „Podívejte, jak jsem bílá, a
to už jsem snědla tři balení!”
Matka budí syna: „Vstávej, chlapče, nebo přijdeš pozdě do školy!” „Žádný strachy, mami,” zamžourá mladík.
„Škola je otevřená celý den!”
Blondýnka se přihlásila do soutěže Chcete být milionářem, a když se jí v rozstřelu podařilo seřadit dny v týdnu,
usedla i do horkého křesla. Jenže ouvej, hned při první otázce za tisíc korun - Jak dlouho trvala třicetiletá válka? problém. „Požádám přítele po telefonu,” oznámila. „Komu zavoláme?” otázal se Vladimír Čech. „Mamince!”
„Dobře,” přikývl charismatický moderátor a našeptávač. Následovaly zaběhnuté fráze i připomínka: „Máte na to
třicet vteřin.” „Ahoj, mami, jsem v televizi a mám problém. Můžeš mi poradit?” „Ráda, holčičko. Co potřebuješ
vědět?” „Jestli si mám vzít nápovědu 50 na 50, nebo pomoc publika v sále.”
V uhelném dole spadne jeden horník do šachty. Ostatní přiběhnou a Tonda se křičí: „Pepo, jsi v pořádku?“
„Jseéééém,“ ozve se zdola. „Máš něco zlomené?“ "Neééééé.“ „Tak, proč nelezeš nahoru?“ „Když já ještě
letiííííím!“
Učitel: „Pepíčku, máš doma nějaké zvířátko?“ „Mám tchoře. Spí v posteli u mých nohou.“ „Cože? Tchoře? A co
ten smrad?“ „Už si zvykl.“
Mrtvý muž přijde do nebe a Svatý Petr se ho ptá jaké měl povolání: „Fotbalista.“ „Aha, tak to koukej mazat,
fotbalisty do nebe nebereme,“ vykáže ho Svatý Petr. V tom ten mrtvý fotbalista zahlédne přes rameno Svatého
Petra partu hráčů, jak hrají fotbal! „A to je co?“ Petr se ohlédne a praví: „To nejsou fotbalisti, to je Sparta!“
(Stránku připravili Martin Dytrych a žáci volitelného předmětu „Týmová práce“.)

„Mámo, táto, babičko, pomozte mi maličko,
výrobků tu bude dost, malým, velkým pro radost!“
Tohle motto předznamenalo první tvořivou dílnu rodičů a dětí, kterou ve středu 21. října 2009 uspořádaly
učitelky 1. stupně naší školy. Cílem bylo nejen navázání a prohloubení neformálních kontaktů s rodiči a dětmi,
ale především radost a uspokojení z tvoření, ze společných zážitků a společně stráveného času. Dílny se
zúčastnilo téměř sedmdesát dětí v doprovodu rodičů a všichni odcházeli spokojení. Vysoká účast je pro nás
závazkem do budoucna, protože chystáme dílny s různou tématikou. V prosinci se můžete těšit na tvorbu
vánočních dekorací.

A jak se to všechno seběhlo?
Na dohled je konec října a s ním dětmi stále více
oblíbený Halloween. Také se letos „nadurodily“ dýně, a
tak bylo o téma tvořivé dílny postaráno. Společně
vyrobíme dýňové strašidláky, dáme do nich svíčky a
v jejich mihotavém světle se budeme krásně bát! Druhý
den z nich uděláme výstavku a pozveme na ni mrňata ze
školek.
Ať se taky bojí!

Odpoledne jsme se všichni sešli ve školní jídelně,
kde už byly připraveny obrovské dýně a spousta
dlabacích nástrojů. Mohli jsme se pustit do práce.
Vydlabat strašidláka není úplně jednoduché, má
pěkně tvrdou hlavu, ale když jsme se do ní
s pomocí dospěláků dostali, šlo to jako po másle.
Nakonec jsme dovnitř opatrně umístili zapálené
svíčky a dýňové hlavy se rozsvítily tajuplným
přísvitem.

(stránku připravila Eva Prouzová)

Den po vytváření strašidláků z dýní vyhlásila naše
škola „STRAŠIDLÁCKÝ DEN“. Měli jsme tak
možnost potkat ve škole děti v zajímavých
strašidelných maskách, s netradičním účesem a
nalíčením, v děravém oblečení či s různými
„strašidláckými“
doplňky.
Výstavu
dýňových
strašidláků hlídali žáci ze 3.A, kteří se i s paní
učitelkou proměnili ve skřítky podzimníčky.
Nejkrásnější plejáda pestrobarevných převleků byla
pak ke zhlédnutí u našich nejmenších žáčků z 1.A. Zde
se to jen hemžilo vílami, černokněžníky a
čarodějnicemi, dokonce nechyběli ani strašidelní upíři.
Odměnou všem bylo superkyselé lízátko, po němž byl
obličej každého strašidláka ještě strašidelnější.

Co to jsou vlastně strašidla?
Strašidlo je obecné označení pro mýtickou
nebo pohádkovou bytost, která podle lidských
představ provádí strašení, což činí například
svým zjevem, neobvyklým chováním,
nadpřirozenými vlastnostmi či kouzelnou
nebo magickou mocí. Jedná se tedy o
nadpřirozenou bytost, která se ponejvíce
objevuje v bájích, mýtech, pohádkách,
pověstech a lidové slovesnosti vůbec. Jsou to
bytosti fiktivní, které se vyskytují pouze v
lidské fantazii a představivosti, jejich
existence nebyla nikdy vědecky prokázána.

stránku připravil Martin Zakouřil

V roce 1348 mě nechal postavit Karel IV. Základní kámen
pokládal arcibiskup Arnošt z Pardubic za nebývalé slávy. Jsem
pyšný na to, že do té doby nebyla stavba žádného jiného hradu
zahájena tak slavnostně. A proč jsem byl vystavěn? Přeci
k mimořádnému účelu – uchování korunovačních klenotů
Svaté říše římské a svatých relikvií. V současné době patřím
státu a ukáži vám již jen kopie zmíněných klenotů. Ty pravé
byly 22. června 1619 převezeny na Pražský hrad.

Co se o mně povídá?
Že prý do mých prostor nesměly ženy...
V mé zakládací listině byste se dočetli: „Tímto listem na věčné
časy zapovídáme, aby žádný zde s ženou spáti či ležeti směl.“
Ženy se tedy mohly po mých prostorách pohybovat volně.
Jedinou výjimkou bylo jedno patro Velké věže. A samozřejmě
nesměly sdílet lože s mužem.
Že v mých prostorách vládla žena, kterou lze srovnávat s
„čachtickou paní“...
Ano, byla tu v 16. století taková. Manželka purkrabího Kateřina
Bechyňová nechala ohavným způsobem zamordovat 14 osob.
Sama pak byla za tyto činy odsouzena k umoření hladem.

Že prý studna není studnou....
Ano, je to pravda. Kutnohorští havíři provrtali skálu do hloubky 80 m, ale na vodu
nenarazili. Spojili tedy jámu s nedalekým potokem a shromažďovali vodu do
cisterny. O tomto počinu věděl jen král a purkrabí, neboť by toho mohlo být v době
obléhání hradu využito. Navíc se povídá, že byli z bezpečnostních důvodů popraveni
všichni dělníci, kteří na přívodním kanálu pracovali.
A kdo tedy jsem?
Vyber jednu z nabízených možností a vyznač ji na soutěžním kupónu.
a) Hrad Kost
b) <>
Hrad Rabí
c) Hrad Karlštejn
d) Hrad Bouzov
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Zajímavým příběhem je záchrana života brunšvického knížete. Na
jedné z hostin jej chtěl otrávit jeho komorník. Číši s vínem však
kníže předal dalšímu člověku. Když ten chtěl víno vypít, vyskočil
mu na klín jeho pes, víno zhltl a za několik okamžiků zemřel.
Z tajenky (barevně odlišeno, silně obtaženo) se dozvíte, že
zachráncem byl slepý ........, který pár dní poté zemřel žalem po
svém psíkovi.

B

1 – Hlavní město České republiky.
2 – Sluchový orgán.
3 – Poslední den v týdnu.
4 – Zkratka Evropské unie.
5 – Jeden z dvojice králíků z klobouku.
6 – Opak začátku.
7 – Píše se s ní ve škole na tabuli.
8 – Jednoduchý dopravní prostředek.
(Stránku připravil Martin Dytrych ve spolupráci s žáky
volitelného předmětu „Týmová práce“.)

1. ÚKOL:
V následující větě je ukryto dívčí jméno. Písmena, ze
kterých je složeno, musí být ve větě bezprostředně za
sebou. Dokážete ho najít?
Noha na stůl nepatří, Pepo!

2. ÚKOL:
Následující slovo je zašifrováno posunem v abecedě.
Všechna písmena v zadaném slově musíte posunout o
stejný počet míst v abecedě dopředu či dozadu a získáte
správné řešení. Uvažujeme abecedu bez háčků a čárek.
RCJCTHXC

Správné odpovědi napište na soutěžní kupón.

Správné odpovědi napište na soutěžní kupón.
Obdélník je pravidelný čtyřúhelník,
který je ohraničen čtyřmi úsečkami
(stranami), z nichž vždy ty protější
mají stejnou délku (viz obrázek).
Sousední strany spolu svírají pravý
úhel.

Policajti přijedou k nehodě. Jeden z nich přistoupí k
autu zapasovanému do stromu, koukne dovnitř a
zavrtí hlavou: „To jsem blázen - tak kdo vlastně
řídil, když jsou všichni mrtví?”

Dokážete spočítat, kolik je na tomto obrázku
obdélníků?

„Náčelníku, náčelníku, něco mě napadlo!” hlásí se
nedočkavý policajt. Šéf mu dá slovo: „A co tě
napadlo?” „No, myšlenka,” odvětí trochu zaraženě
policista. Náčelník ho poplácá po zádech: „Přece se
nebudeš bát nějaké myši!”
Jak začíná policajt běžecký závod? Jako první
zneškodní ozbrojeného startéra.

Potápí se blondýnka v moři. Plave kolem ní ryba a potápěčka na ni volá: „Tas!” „Co mám tasit?” pokrčí ploutvemi
rybka. „No, meč,” povídá blondýna. „Jseš přece mečoun, ne?”
Přivezou těžce zraněnou blondýnku na chirurgii. Druhý den po úspěšné operaci jí chirurg oznamuje: „Slečno, měla
jste neuvěřitelné štěstí. Dvanáct kulek v hlavě a žádná z nich nezasáhla mozek!”
Na silnici tlačí nadávající zpocený muž auto, žena za volantem se ho ptá: „Už můžu povolit tu ruční brzdu?”
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Minule jste se dozvěděli o novém projektu, který se jmenuje RECYKLOHRANÍ a do kterého jsme
vstoupili jako škola v dubnu letošního roku. Už od počátku se žáci naší školy aktivně zapojili do sběru
vybitých baterií (přehled naleznete na stránce sběrových soutěží) a sběru drobného elektroodpadu. Mezi
nejaktivnější sběrače elektroodpadu patří: PAVEL BENKO (2.A), JAN KREJCAR (2.A), DANIEL
SOURAL (7.B), LUKÁŠ MJARTAN (8.A) a LUKÁŠ JIROUT (9.A).
Spolu s těmito sběrovými akcemi probíhají i různé soutěže, kterých se účastní převážně žáci druhého
stupně. V květnu bylo úkolem vytvořit reportáž ke Dni Země a na splnění tohoto úkolu se výrazně podílela
loňská, ale také současná 9.A. Za jejich snahu jsme obdrželi 150 bodů. V červnu proběhla literární soutěž
s názvem „ŠROTONÁTOR“, ve které jsme díky zdařilým příspěvkům 8.A, obdrželi 150 bodů. Také proběhl
kvíz z oblasti třídění a recyklace odpadů, který plnily různé třídy v rámci předmětu informatika. Stoprocentní
úspěšnost nám vynesla 200 bodů. V srpnu jsme získali 120 bodů jako bonus za dosavadní skvělou aktivitu.
Tempo jsme udrželi i počátkem nového školního roku a hned v září jsme získali 120 bodů za bezchybně
vyplněný test z oblasti likvidace odpadu. Na tomto úspěchu se podíleli žáci druhého stupně v rámci výuky
informatiky. Už se jistě všichni těšíme na nový úkol, který byl organizátory před několika dny vyhlášen.
Během října jsme také předali první „zásilku“ použitých baterií o celkové hmotnosti 26 kg. Díky množství
a výborné kvalitě (bez ostatních příměsí) jsme získali 130 bodů. Celkový bodový součet naší školy tedy činí
v současnosti výborných 870 bodů!
Příště se dozvíte, kdo byl odměněn, jaké dárky získal a mnoho dalších informací.
(Jaromír Beránek)
(Stránku připravili Martin Dytrych a žáci volitelného předmětu „Týmová práce“. )

Tradiční štafetový běh pro žáky 1. stupně se letos konal
ve Rtyni v Podkrkonoší, kde se slavnostně otvíral nový
sportovní areál. Mezi významnými hosty byla i Dana
Zátopková, která se zaujetím sledovala celý závod. Po
slavnostním vyhodnocení se s úsměvem podepisovala
velkému množství zájemců o autogram.
Žáci naší školy bojovali s velkým nasazením, první část
závodu jsme „drželi" 1. místo, ale závěr patřil
závodníkům ze Rtyně. Všem reprezentantům naší školy
patří velký dík za bojovnost a pěkné druhé místo.

Pořadí škol:
1. ZŠ Rtyně v Podkrkonoší
2. ZŠ Bří Čapků Úpice
3. ZŠ Úpice Lány
4. ZŠ Malé Svatoňovice
Naši reprezentanti běželi v tomto pořadí:
Johana Grundová, Lukáš Aman, Vojtěch Ott, Kamila Šlechtová, Veronika Davidová, Vít Levinský, Tadeáš Haase,
Kamila Gottsteinová, Daniel Kadaník, Jaroslav Suchánek, Mikoláš Zajac, Martin Lacko, Dominik Endlich,
Karolína Polcová, Kamila Kuldová, Ladislav Nyklíček, Eva Ferencová, Renata Galuščáková, Jiří Pecháček, Petr
Vlček, Kateřina Knižová, Tomáš Reichert, Eliška Vodičková, Daniel Špindler, Radek Dufka
(Jarmila Špůrová)

S novým školním rokem začalo i tradiční meziškolní klání s názvem Grand Prix škol okrsku Úpice. Úvodním
závodem byla Zátopkova „Desítka“, která se uskutečnila ve čtvrtek 1. října 2009 na hřišti ZŠ Úpice Lány. Jedná se o
klání čtyřicetičlenných družstev, kdy každý člen běží jedno kolečko (tj. 250 m).
Naše škola šla do závodů bez velkého očekávání, neboť tréninkové časy nebyly na takové úrovni jako v předešlých
letech. Po rozpačitém úvodu, kdy se naši reprezentanti pohybovali na 4. – 5. místě, jsme se však díky několika
skvělým individuálním výkonům posunuli na konečné třetí místo. Pochvala a velký dík ale patří všem žákům, kteří
se závodu zúčastnili a podíleli se tak na umístění „na bedně“.
(Šárka Paulusová)
Výsledné pořadí škol:
1. ZŠ Úpice – Lány
2. ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
3. ZŠ Bratří Čapků Úpice
4. ZŠ Malé Svatoňovice
5. Gymnázium a SOŠ Úpice

28:57,2
29:00,2
29:45,4
29:59,5
32:34,2

Nejlepší časy našich chlapců:
Michal Drejsl
37,2 s
Ondřej Zvara
37,2 s
Patrik Břicháček 38,4 s
Martin Paťha
38,4 s
Viktor Kejzlar
39,8 s
Aleš Hübner
39,9 s
Lukáš Beneš
41,0 s
41,3 s
Daniel Souček
Pavel Ševčík
41,4 s
Jan Vacek
42,2 s
Daniel Soural
42,5 s
Josef Ott
43,4 s
Dominik Rychlík 43,4 s
Jakub Fejfar
45,5 s
45,5 s
Lukáš Vlček
Petr Čapek
46,7 s
Tomáš Paťha
47,0 s

Nejlepší časy našich dívek:
Monika Beránková
42,6 s
Kateřina Drahorádová 42,7 s
Nikola Valentová
42,7 s
Eliška Buryšková
43,8 s
Kristýna Machová
44,0 s
Šárka Šulcová
44,6 s
Sára Gottsteinová
45,1 s
45,9 s
Michaela Čudková
Nikola Křížová
46,4 s
Jana Machová
46,6 s
Andrea Teichmanová 46,9 s

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

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

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 16. 10. 2009)
245,58 kg/žáka
Jan Jansa
118,11 kg/žáka
Ondřej Toman
59,16 kg/žáka
Petr Čapek
42,67 kg/žáka
Tadeáš Haase
24,76 kg/žáka
Andrea Čudková
20,84 kg/žáka
Karolína Polcová
17,33 kg/žáka
Lukáš Čudka
14,28 kg/žáka
Kryštof Vojtěch
12,96 kg/žáka
Pavel Šrejber
3,23 kg/žáka
Jakub Fejfar
0,76 kg/žáka
Radek Strachota

3 765,0 kg
2 035,0 kg
960,0 kg
346,0 kg
255,0 kg
282,0 kg
255,0 kg
221,0 kg
205,0 kg
71,0 kg
11,0 kg

V soutěži tříd na I. stupni se na vedoucí pozici usadila pod vedením Jana Jansi třída II.A a na II. stupni je zatím
nejlepší třída VIII.A. Vítězným třídám škola přispěje 1.500,- Kč na výlet či exkurzi a třída na celkovém 2. místě
pak obdrží příspěvek 500,- Kč. Na závěr školního roku budou vyhodnoceni a odměněni i nejlepší sběrači v rámci
jednotlivých tříd. Podmínkou je minimálně 100 kg doneseného papíru.
Celkem jsme zatím sebrali 11.009,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka a zaměstnance 35,40 kg!
Pro porovnání v loňském roce jsme měli sesbíráno 4.260,0 kg s průměrem 13,52 kg na žáka a zaměstnance.
Dohromady jsme k 16.10. také sesbírali 2.015 vybitých baterií. Tuto sběrovou soutěž jsme letos zařadili poprvé.
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Jan Jansa (II.A)
3 765,0 kg
Ondřej Toman (II.B)
2 035,0 kg
Petr Čapek (VIII.A)
960,0 kg
Jan Krejcar (II.A)
701,0 kg
Tadeáš Haase (IV.B)
346,0 kg
Jakub Dytrych (IV.B)
282,0 kg
Karolína Polcová (V.A)
282,0 kg
Andrea Čudková (III.A)
255,0 kg
Lukáš Čudka (IV.A)
255,0 kg
Kryštof Vojtěch (I.A)
221,0 kg
Pavel Šrejber (VI.A)
205,0 kg
Barbora Müllerová (III.A)
186,0 kg
Diana Neureiterová (V.A)
180,0 kg
Michaela Ševcová (VIII.A)
164,0 kg
Bára Procházková (II.A)
149,0 kg
Tomáš Reichert (IV.B)
140,0 kg
Anna Koukolová (I.A)
136,0 kg
Renata Galuščáková (III.A)
125,0 kg
Jiří Zákravský (VI.A)
119,0 kg

Sběr vybitých baterií:
Lukáš Jirout (IX.A)
Jan Krejcar (II.A)
Jan Frydrych (I.A)
Milan Pastorčák (II.B)
Jan Jansa (II.A)
Radek Petira (VII.B)
Ladislav Nyklíček (IV.B)
Daniel Soural (VII.B)
Michal Drejsl (VIII.A)
Kamila Grundová (VII.B)
Daniela Viková (VI.A)
Michaela Ševcová (VIII.A)

753 ks
594 ks
102 ks
76 ks
75 ks
58 ks
40 ks
37 ks
35 ks
32 ks
31 ks
30 ks

Tak skvělý začátek ve sběru
papíru a víček jsme snad ještě
neměli! A loňští vítězové se
v žebříčku opět „derou“ kupředu.

(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 (II.A)
1 430 ks
Anna Marie Řeháková (II.A)
680 ks
Lukáš Čudka (IV.A)
610 ks
Tadeáš Haase (IV.B)
420 ks
Jan Krejcar (II.A)
384 ks
Karolína Součková (II.A)
217 ks
Dalibor Hirnšal (IV.A)
169 ks
154 ks
Milan Pastorčák (II.B)
Tomáš Reichert (IV.B)
133 ks
Matyáš Nývlt (II.B)
100 ks
Simona Knížová (III.A)
96 ks
Ondřej Toman (II.B)
80 ks
Barbora Šrůtková (IV.A)
54 ks
Jan Roženský (III.A)
50 ks

Sběr plastových kelímků
Johana Grundová (IV.B)
Jiří Zákravský (VI.A)
Jan Roženský (III.A)
Martin Aman (VII.B)
Milan Pastorčák (II.B)
Tadeáš Haase (IV.B)
Tomáš Koukol (VII.B)
Mikoláš Zajac (IV.A)
Renata Galuščáková (II.A)
Barbora Šrůtková (IV.A)
Kateřina Knížová (V.A)
Simona Knížová (III.A)
Jan Jansa (II.A)

1 631 ks
1 016 ks
1 000 ks
631 ks
453 ks
450 ks
315 ks
300 ks
904 ks
84 ks
32 ks
31 ks
17 ks

Dohromady jsme k 16.10. sesbírali 4.627 plastových lahví (k 17.10.2008 to bylo 3.330) a 6.101 plastových
kelímků (k 17.10.2008 to bylo 6.888).
Sběr plastových víček
Petr Rychlík (IV.A)
35 000 ks
Jan Krejcar (II.A)
12 925 ks
Jan Jansa (II.A)
7 800 ks
Jakub Dytrych (IV.B)
7 350 ks
Lucie Pospíšilová (V.A)
3 695 ks
Ondřej Toman (II.B)
3 500 ks
Kryštof Vojtěch (I.A)
2 500 ks
Jiří Zákravský (VI.A)
2 430 ks
Bára Procházková (II.A)
2 000 ks
Petra Štefánková (VI.A)
1 888 ks
Anna Skřivánková (II.A)
1 660 ks
Karolína Polcová (V.A)
1 323 ks
David Nývlt (III.A)
1 218 ks
Jan Roženský (III.A)
1 206 ks
Vít Pulchart (III.A)
1 100 ks
Diana Neureiterová (V.A)
900 ks
Karolína Součková (II.A)
890 ks
David Vlček (VI.A)
783 ks
Karolína Matysková (I.A)
780 ks
Filip Luštinec (II.A)
720 ks
Martin Aman (VII.B)
700 ks
Milan Ševc (I.A)
660 ks
Milan Pastorčák (II.B)
602 ks
Jakub Fejfar (VII.B)
555 ks
Lukáš Vlček (IX.A)
480 ks
378 ks
Kateřina Šprincová (III.A)
Pavel Šrejber (VI.A)
332 ks
David Beier (VI.A)
227 ks
Kamila Kuldová (III.A)
326 ks
Kateřina Morávková (VII.B) 207 ks
Matyáš Nývlt (II.B)
181 ks

Sběr kovových víček
Jan Jansa (II.A)
34 110 ks
Radek Petira (VII.B)
22 000 ks
Tadeáš Haase (IV.B)
10 000 ks
Ondřej Toman (II.B)
8 500 ks
Ladislav Soukup (VIII.B) 6 545 ks
Jan Roženský (III.A)
5 122 ks
Jakub Dytrych (IV.B)
3 050 ks
Radim Kejzlar (VI.A)
3 015 ks
Jiří Zákravský (VI.A)
2 429 ks
Matyáš Nývlt (II.B)
1 851 ks
Jan Krejcar (II.A)
1 600 ks
Kateřina Šprincová (III.A) 1 254 ks
Martin Aman (VII.B)
1 140 ks
Lucie Pospíšilová (V.A)
876 ks
Vít Pulchart (III.A)
850 ks
Kamila Grundová (VII.B)
850 ks
Lenka Hrušková (II.A)
834 ks
610 ks
Anna Skřivánková (II.A)

Dohromady jsme k 16.10. sesbírali 95.113 plastových víček (k 17.10.2008 to bylo pouze 33.303) a 107.495
kovových víček (k 17.10.2008 to bylo pouze 36.898).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

Ve čtvrtek 15. října 2009 jsme na ZŠ R. Frimla v Trutnově zúčastnili okresního přeboru družstev starších
žáků ve stolním tenise. Protože jsme měli dva chlapce věkem patřící do mladší kategorie, zúčastnili jsme
se za podmínky bez nároku na případný postup. Přestože jsme na turnaj jeli spíše na zkušenou, procházeli
jsme turnajem jako nůž máslem. Základní skupinu jsme suverénně vyhráli, když jsme porazili trutnovské
školy ze ZŠ Mládežnická a ZŠ R. Frimla A shodně 4 : 1. V semifinále jsme si pak celkem hladce,
výsledkem 4 : 0, poradili i s Gymnáziem Trutnov a stanuli tak před branami finále, kde na nás opět čekal
tým ze ZŠ Mládežnická. Hrálo se na dvou stolech současně a průběh byl opravdu napínavý. Po dvou
zápasech byl stav 1:1, po čtyřech zápasech 2:2. Potom se hrály další dva zápasy souběžně. Oba po prvním
setu vyhlížely lépe pro nás. Jeden z nich jsme dotáhli vítězně, ale ve druhém se projevily zdravotní potíže
u Viktora Kejzlara, který musel, přes obrovskou snahu pokračovat ve hře, nakonec zápas skrečovat.
V rozhodujícím zápase jsme pak prohráli, takže jsme nakonec skončili na skvělém 2. místě. Musím
vyzdvihnout maximální úsilí našich hráčů po co nejlepším výsledku, obrovské nasazení, herní morálku a
v neposlední řadě vzorné a kamarádské chování našich chlapců. Kluci díky!
(Václav Král)

Reprezentovali nás: M. Kubiček, V. Kejzlar, M. Nývlt a J. Vacek

Členové žákovského parlamentu
5.A Pátrová Nikola
Vodičková Eliška
6.A Wajsar David
Beier David
7.A Kociánová Anna
Čudková Michaela
7.B
Kunc Filip
Aman Martin
8.A Valentová Nikola
Hilsch Lukáš
8.B
Hrouda Tomáš
Hübner Aleš
9.A Kaválková Vendula
Staniková Kateřina

Již čtvrtým rokem na naší škole funguje Žákovský parlament, jehož členy jsou zástupci 5. – 9.ročníku.
V případě, že někdo z řad mladších žáků, pedagogů či jiných zaměstnanců školy bude mít nějakou výtku,
nápad na nějakou činnost nebo ho jen bude zajímat náplň žákovského parlamentu, rádi ho přivítáme na
některé z našich pravidelných schůzek, které se konají každý čtvrtek v 7.00 ve třídě VI.A na II.stupni.
Chystané akce Žákovského parlamentu
Listopad
Den naruby aneb holky za kluky a kluci za holky
Ekologický týden
Zábavná ekologie aneb učíme se hrou – víkendovka pro žáky 3.- 5.ročníku
S čerty nejsou žerty (spolupořadatelství)
Prosinec
Vánoční diskotéka
(Šárka Paulusová)

OBRÁZKOVÉ HÁDANKY – otazník měl být nahrazen číslem 41
POZNÁŠ, CO JSEM ZAČ – správnou odpovědí je možnost b) Zámek Náchod
- tajenka křížovky: LUDVÍK A DÁŠA
VIDÍŠ TO TAK, JAK TO VIDÍM JÁ – počet čtverců na obrázků 9
HRAJEME SI NA DETEKTIVY – řešení 1. úkolu: LEDEN, řešení 2. úkolu: TRUTNOV
PLAY WITH ENGLISH – 1. tajenka: NEIN PLUS SIX = , 2. tajenka: WE LIKE ENGLISH
(Martin Dytrych)

Pondělí, 2. listopadu:

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Karlovarský guláš, těstoviny
Jáhlová kaše s jahodami
Vařené maso v mrkvi, brambor
Plněné bramborové knedlíky, zelí
Drůbeží roláda s paprikovým kořením, zeleninová rýže
Vařené vejce, koprová omáčka, brambor
Obalovaný pangassius, bramborová kaše
Květákový mozeček, brambor
Vepřové maso z hájovny, knedlík
Kuřecí špagety se sýrovou omáčkou

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Králičí „cibulář“, bramborový knedlík
Neapolské nudle
Holandský řízek, brambor
Vepřové na kmíně, knedlík
Opékaná klobása, čočka
Boloňská směs s rýží
Kuřecí prsa s broskví a sýrem, brambor
Povidlové taštičky s posypkou
Vepřový plátek v bylinkovo-smetanové omáčce, těstoviny
Langoše

Pondělí, 16. listopadu: 1
2
Úterý, 17. listopadu:
1
2
Středa, 18. listopadu:
1
2
Čtvrtek, 19. listopadu: 1
2
Pátek, 20. listopadu:
1
2

-

Ředitelské volno

Pondělí, 23. listopadu: 1
2
Úterý, 24. listopadu:
1
2
Středa, 25. listopadu:
1
2
Čtvrtek, 26. listopadu: 1
2
Pátek, 27. listopadu:
1
2

-

Italský guláš, špagety
Buchty
Hovězí na paprikách, brambor
Kuřecí prsa zapékaná v těstovinách v kari omáčce
Šunkové halušky se zelím
Kovbojská pánev (fazole, klobása, paprika), opékaný brambor
Rybí závitek, bramborová kaše
Hermelínové rizoto
Vepřová pečeně, knedlík, zelí
Drůbeží řízek v bramboráku, zeleninový salát

Pondělí, 30. listopadu: 1
2

-

Maminčino kuře s těstovinami
Smažené bramborové krokety se sýrem, špenát

Úterý, 3. listopadu:
Středa, 4. listopadu:
Čtvrtek, 5. listopadu:
Pátek, 6. listopadu:
Pondělí, 9. listopadu:
Úterý, 10. listopadu:
Středa, 11. listopadu:
Čtvrtek, 12. listopadu:
Pátek, 13. listopadu:

Státní svátek
Barevné těstoviny s tuňákem
Guláš ala španělský ptáček, knedlík
Hanácký biftek (vepř. maso, lečo, šunka, slanina, sýr), brambor
Knedlíky plněné mákem s vanilkovou omáčkou ze zakysané smetany
Kuře po slovácku, rýže
Sýrové smaženky, bramborová kaše

Dobrou chuť!

Vybírání stravného na listopad: pátek 23.10., pondělí 26.10, úterý 27.10. (7.30 – 11.30)
Cena obědů:

pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 18 obědů x 21 Kč = 399 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 18 obědů x 23 Kč = 437 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 18 obědů x 24 Kč = 456 Kč
pro veřejnost …………………….......... 18 obědů x 43 Kč = 817 Kč
(výdej obědů pro veřejnost: 11.15 – 11.35, 12.20 – 12.30, 13.00 – 13.25)
(Pavlína Blehová)

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do listopadového čísla předávejte do 22. 5. 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.

PROJEKTOVÉ DNY
09. 11. „Energie“ (projekt třídy 9.A)
10. 11. „Cesta do pravěku“ (projekt třídy 6.A).
12.11. „Ostrov snů“ (projekt tříd 7.A a 7.B)
13.11. „Krkonoše“ (projekt tříd 8.A a 8.B)
18. – 20. 11.- „Pohádky“ (projekt třídy 1.A)
23. – 27. 11.- „Člověk a rodina“ (projekt tříd 2.A a 2.B)
SPORTOVNÍ AKCE
03. 11. - Okrskové kolo v halové kopané
(pořadatel: ZŠ Malé Svatoňovice, od 8.00 mladší žáci, od 13.00 starší žáci)
09.11.
- Okrskové kolo ve florbalu chlapců
(pořadatel: ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší, od 8.00 starší žáci, od 13.00 mladší žáci)
10.11.
- Okrskové kolo ve florbalu dívek
(pořadatel: ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší, od 8.00 mladší žákyně, od 13.00 starší žákyně)
14.11.
- Běh Dlouhými Záhony
(pořadatel: TJ Maratonstav Úpice ve spolupráci se ZŠ Úpice Lány, od 10.30)
RODIČOVSKÉ SCHŮZKY
05. 11. Schůzka s rodiči žáků 9. ročníku – volba SŠ, SOU (školní jídelna, 16.00
12.11. Rodičovské schůzky (1. stupeň od 15.00, 2. stupeň formou konzultací od 16.00)
ODPOLEDNÍ BRUSLENÍ
04. 11. - Odpolední bruslení žáků II. stupně ... více na 2. str.
05. 11. - Odpolední bruslení žáků I. stupně ... více na 2. str.
OSTATNÍ AKCE
10. 11. - Exkurze 9.A (Elektrárna Poříčí, Pivovar Trutnov, odjezd v 8.00)
12. 11. - DEN NARUBY …více na 2. str.
13. 11. - Termín pro odevzdání soutěžních kupónů ze školního časopisu
20. 11. - Uzávěrka příspěvků do listopadového čísla školního časopisu
20. – 21.11. – ZÁBAVNÁ EKOLOGIE aneb učíme se hrou (víkendovka) … více na 2.str.
28. 11. - 3. ročník karnevalu „S čerty nejsou žerty“ …více na 2. str.
28. 11. - 4. ročník turnaje v halové kopané BLAHOVKA CUP … více na 2.str.
30. 11. - Vychází třetí číslo školního časopisu
ŘEDITELSKÉ VOLNO: 16. 11. - PONDĚLÍ
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga chlapců – dočasně se nehraje
Florbalová liga dívek – dočasně se nehraje
Turnaj v šipkách „301 single out“ – 06. 11., 13. 11., 20. 11, 27.11.
Turnaj ve stolním fotbálku – 13. 05., 15. 05., 20. – 22. 05.
Turnaj ve fotbale – dočasně se nehraje
Schůzky žákovského parlamentu – každý čtvrtek v 7.00
(stránku připravil Martin Zakouřil)

