Zvítězil jsem na
školním turnaji ve
stolním tenisu.

Zvítězili jsme
v okrskovém kole
„Běhu do vrchu“.

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

Proběhla další
víkendovka, tentokrát
na téma:
„Fantastická cesta
nejen prstem po mapě
Ameriky“.

Byli jsme na
představení
v Národním divadle.

V pátek 8. října proběhl
5. ročník
Drakiády pro všechny.

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

Víte, co je to extremismus či terorismus?
Zajímá vás problematika extremismu z pohledu
právního nebo kriminologicko-sociálního?
Chcete vědět, jaká jsou extremistická hnutí v ČR?
Pak jste zváni na přednášku
„VÍTE, CO JE EXTREMISMUS?“
Lektor: Bc. David Lebeda, předseda občanského hnutí
Imperativ, lektor pro problematiku rizikových skupin
se zaměřením na extremismus.
Pořadatel: ZŠ Bratří Čapků Úpice.
Místo konání: jídelna ZŠ Bratří Čapků Úpice.
Termín: pondělí 15. listopadu 2010 v 16.00.
Vstup zdarma.
Projekt se uskuteční s finanční podporou Města Úpice.
(Podobný program je během dopoledne připraven pro
žáky 9.A.)

V pondělí 1. 11. v 8.30 otvíráme „ORANŽOVOU
UČEBNU“, na jejíž realizaci jsme získali
200.000 Kč od Nadace ČEZ.
Na úterý 16. listopadu připravila ZŠ Bratří Čapků
„ODPOLEDNÍ BRUSLENÍ PRO ŽÁKY
1. – 6. ROČNÍKU“.
Odjezd: ve 12.50 z Náměstí T.G.M. v Úpici
Příjezd: cca v 15.40 na Náměstí T.G.M. v Úpici.
Ledová plocha je objednána na dobu
od 13.30 do 15.00.
Po celou tuto dobu budeme bruslit
a soutěžit.
Vezměte si s sebou svačinu a pití.
Příspěvek zájemců činí 30 Kč (autobus, bruslení).

Na pomoc koním…
Opět po roce k nám do školy dorazila žádost o uspořádání veřejné finanční sbírky občanského sdružení CPK CHRPA z Rokytna (nedaleko Pardubic) pro účely hiporehabilitace.
CPK – CHRPA je nestátní, nezávislé a neziskové občanské sdružení, které vzniklo 1. října roku 2003 po mnoha
letech zájmu jeho členů a přátel o jezdectví obecně, jezdecký sport, výchovu mladých koní a posléze o širokou
oblast 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. Hiporehabilitace má v dnešní době již velmi široké použití a to nejen v
medicíně.
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 dětského „TETOVÁNÍ“ s obrázky koní. Cena jedné
tetovací sady je 20,- Kč. S podrobnějšími informacemi budete seznámení v nejbližší době.
(Jaromír Beránek)

ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ POŘÁDÁ
V SOBOTU 27. LISTOPADU 2010 OD 10.00
4. 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.

ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ POŘÁDÁ
V SOBOTU 27. LISTOPADU 2010 OD 13.00
5. ROČNÍK
„BLAHOVKA CUPU“,
TURNAJE V HALOVÉ KOPANÉ.
Turnaje je určen převážně pro současné a bývalé
„BLAHOVÁKY“. „BLAHOVÁK“ musí být kapitánem
družstva.
Počet hráčů na hřišti je 4 + 1, dále jsou povoleni
maximálně 4 náhradníci.
Přihlášky nahlaste nejpozději do:
čtvrtka 25. listopadu na číslech 499881138, 499884875,
731519030
nebo e-mailem: zakouril@zsbcupice.cz.
Občerstvení zajištěno!

Soutěž „V hodu kroužků na cíl“
Kategorie: žáci 1. ročníku
1.
Daniela Maršíková (1.A)
110 bodů
2. – 4. Johanka Cachová (1.A)
50 bodů
Leona Kubasová (1.A)
50 bodů
Tomáš Kuťák (1.A)
50 bodů
5. – 11. Vilém Doležal (1.A)
40 bodů
David Holoubek (1.A)
40 bodů
Matyáš Lacko (1.A)
40 bodů
Daniela Mikešová (1.A)
40 bodů
Lucie Mlýnková (1.A)
40 bodů
Evelina Polová (1.A)
40 bodů
Vivien Winterová (1.A)
40 bodů
12. – 15. Kristýna Jakubčaninová (1.A) 30 bodů
Jaromír Jansa (1.A)
30 bodů
Eliška Sixtová (1.A)
30 bodů
Jan Vodák (1.A)
30 bodů
16. – 18. Miroslav Gabčan (1.A)
10 bodů
Adéla Šormová (1.A)
10 bodů
Filip Turek (1.A)
10 bodů
19. – 20. Veronika Hlavicová (1.A)
0 bodů
Michaela Holanová (1.A)
0 bodů

Soutěž „V hodu kroužků na cíl“
Kategorie: žáci 3. ročníku
1.
Dominik Macek (3.A)
180 bodů
2.
Lukáš Kejzlar (3.A)
160 bodů
3.
Dominik Endlich (3.A)
150 bodů
4.
Anna Skřivánková (3.A)
100 bodů
5.
Patrik Ferenc (3.A)
90 bodů
6. – 7. Aneta Hubálovská (3.A)
70 bodů
Jonáš Hetflejš (3.A)
70 bodů
8. – 9. Jan Jansa (3.A)
60 bodů
Natálie Jokešová (3.A)
60 bodů
10.
Martin Kohout (3.B)
50 bodů
11. – 12. Monika Kohoutová (3.B)
40 bodů
Karolína Součková (3.A)
40 bodů
13. – 15. Nikola Beierová (3.A)
30 bodů
Matyáš Nývlt (3.B)
30 bodů
Dominik Scholz (3.A)
30 bodů
16. – 17. Jan Krejcar (3.A)
20 bodů
Vojtěch Ott (3.B)
20 bodů
18. – 22. Lenka Balogová (3.B)
10 bodů
Michaela Hájková (3.B)
10 bodů
Filip Luštinec (3.A)
10 bodů
Anna Marie Řeháková (3.B) 10 bodů
Ondřej Toman (3.B)
10 bodů
23.
Natálie Fabiánová (3.B)
0 bodů

Dvacet soutěže chtivých prvňáků, stejný počet druháků a 23
třeťáků si to v pondělí 4. října přišlo „rozdat“ v „Hodu
kroužků na cíl“. Každý z účastníků měl k dispozici šest
hodů a mohl se rozmyslet, na jakou tyčku bude své kroužky
házet. Ta nejbližší měla hodnotu 10, prostřední 30 a 60 a
nejvzdálenější 100 bodů. Výsledný výkon byl samozřejmě
součtem hodnot úspěšných hodů. Tři nejlepší soutěžící
obdrželi jako již tradičně diplom a sladkou odměnu.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)
Soutěž „V hodu kroužků na cíl“
Kategorie: žáci 2. ročníku
1.
Jiří Pecháček (2.A)
180 bodů
2.
Karolína Matysková (2.A)
100 bodů
3.
Kryštof Menšík (2.A)
90 bodů
4.
Kryštof Vojtěch (2.A)
60 bodů
5.
Sára Pumpová (2.A)
40 bodů
6. – 9. Michal Černý (2.A)
30 bodů
Romana Suchánková (2.A)
30 bodů
Milan Ševc (2.A)
30 bodů
Martin Teichman (2.A)
30 bodů
10.
Martin Křížek (2.A)
20 bodů
10 bodů
11. – 12. Matěj Buryšek (2.A)
Tomáš Hofman (2.A)
10 bodů
13. – 20. Veronika Čiháková (2.A)
0 bodů
Emilie Doležalová (2.A)
0 bodů
Jan Frydrych (2.A)
0 bodů
Eva Krouželová (2.A)
0 bodů
Eliška Mesnerová (2.A)
0 bodů
Samanta Rybárová (2.A)
0 bodů
Andrea Šiváková (2.A)
0 bodů
Julie Térová (2.A)
0 bodů

stránku připravil Martin Dytrych

Krásné slunečné počasí provázelo účastníky tradiční podzimní Drakiády, která se konala v pátek, 8. října 2010. Více
než 150 dětí se sešlo na louce za hvězdárnou, aby vypustilo své dráčky. Vítr foukal, a tak všichni draci bez problému
vzlétli a proháněli se po obloze. S pouštěním pomáhali i maminky, tatínkové, babičky, dědečkové a další příbuzní či
známí. Výbornou atmosféru nenarušila ani divoká prasata, která znenadání vyběhla z kukuřice. Několik dráčků
nakonec zůstalo za plotem hvězdárny, ale i přesto byli všichni šťastni. Spokojenost vládla i s velkou odměnou,
kterou si účastníci odnášeli domů.
(Šárka Paulusová ve spolupráci s Evou Jansovou a Věrou Páslerovou)

V pondělí 11. října proběhlo na naší škole již tradiční testování SCIO.
Jak je již zvykem, testy vyplňovali žáci 6. ročníku (za dva roky se k nim
přidají ještě žáci 9. ročníku). Hlavním cílem akce je zjistit úroveň
znalostí našich žáků v porovnání s výsledky z jiných škol.
Stejně jako v předešlých letech vyplňovali žáci testy z českého jazyka,
matematiky a všeobecných studijních předpokladů.
Dle vyjádření našich šesťáků bylo na zpracování poměrně dost času a
nejsložitější byla prý čeština.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)

V sobotu dne 9.10.2010 jsme se vydali na tradiční výlet do
Národního divadla v Praze. Sraz jsme si dali v 7 hodin na náměstí. A
pak už jen šup do autobusu. Cesta nám trvala kolem 3 hodin.
Samozřejmě jsme nezapomněli na památky. Jen, co jsme vylezli
z autobusu, tak jsme šli na Hradčany, kde jsme to kvůli velké frontě
neprošli celé. Pouze jsme se vyfotili s nepohnutelnými strážemi.
Sešli jsme několik schodů po zámeckých schodech a prošli jsme
Karlův most. Dokonce jsme stihli i orloj se svatbou přesně ve 12
hodin. A protože už jsme pocítili hlad, tak jsme spěchali do
McDonaldu. Tam jsme se dosyta najedli a uháněli směrem
k Národnímu divadlu. Ten den se v Národním divadle hrála velmi
známá hra NAŠI FURIANTI. Mně osobně se to líbilo. Bylo tam i
skvělé obsazení, např. Miroslav Donutil, Jiří Štěpnička, Igor Bareš,
Václav Postránecký, David Prachař a mnoho dalších známých tváří.
O velké přestávce jsme se stihli jít podívat na lunety, které nakreslil
a navrhl Mikoláš Aleš. Někteří z nás stihli jít i úplně dolů na
vystavené základní kameny. Po nádherném představení jsme
neustále tleskali. A herci přišli před oponu asi 3x či 4x. Pan Dytrych
nás pak zavedl k nejlepší zmrzlině v celé Praze. Ale někteří dostali
chuť na výbornou klobásu. Poté jsme byli na Václavském náměstí. A
vzhůru do autobusu. Autobus na nás čekal u vlakového nádraží. Při
cestě zpět vládla v autobuse pohoda. Ovšem zadní řada byla
obzvláště v dobré náladě. Tento výlet se nám vydařil. Bylo hezké
počasí a všichni jsme si ho užili. Domů jsme se vrátili až v
21:00.
(Veronika Davidová)
Dne 9. října 2010 byl uspořádán zájezd do Národního
divadla v Praze na hru Naši furianti od Ladislava
Stroupežnického. Odjížděli jsme v 7:00 z Náměstí
TGM. V Praze jsme prošli kolem Hradu, přes
Zámecké schody ke Chrámu sv. Mikuláše na Malé
Straně a přes Karlův most až na Staroměstské
náměstí, kde jsme pozorovali orloj. Po posilnění
v McDonaldu jsme zamířili do Národního divadla.
Představení bylo moc hezké, nejvíc se mi líbilo, že
jsem na vlastní oči viděla slavné herce. Také se mi
líbil krásný interiér Národního divadla. Na zpáteční
cestě k autobusu jsme se zastavili na Václavském
náměstí, kde jsme si prohlédli sochu sv. Václava a
pamětní desky Jana Palacha a Milady Horákové.
Nakonec jsme si pochutnali na výborné zmrzlině.
Výlet se mi moc líbil, příště pojedu zase.
(Šárka Levinská)

Zajímavé míčkové výměny, souboj různých herních stylů a boj o každý míček. To bylo k vidění při školním
turnaji ve stolním tenisu, který proběhl v pondělí 11. října. Celkem se ho zúčastnilo 11 hráčů včetně tří učitelů. A
nutno říci, že žáci své učitele velmi „potrápili“. Vždyť nejlepší z nich, Filip Kuťka z 9.B, prohrál až ve finále.
V turnaji se prosadili i mladí hráči. Skvěle zahrál hlavně Láďa Záliš ze 7.A, který v souboji o 5. místo porazil
Lukáše Hilsche z 9.A. Tím si zajistil mezi žáky celkové druhé místo. Turnaj se hrál ve třech skupinách, z nichž 8
nejlepších postoupilo do závěrečných vyřazovacích bojů.
(Martin Zakouřil)
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VYŘAZOVACÍ ČÁST TURNAJE
Zakouřil Martin
Zakouřil M.
Celkové pořadí :
( pořadí v rámci žáků)

Hilsch Lukáš
Zakouřil M.
Kubiček Martin
Král Václav
Král Václav
Zakouřil M.
Kuťka Filip
Kuťka Filip
Záliš Ladislav
Kuťka Filip
Šrejber Pavel
Dytrych M.
Dytrych Martin

1.
2. (1.)
3.
4.
5. (2.)
6. (3.)
7. (4.)
8. (5.)

Martin Zakouřil
Filip Kuťka (9.B)
Václav Král
Martin Dytrych
Ladislav Záliš (7.A)
Lukáš Hilsch (9.A)
Martin Kubiček (8.A)
Pavel Šrejber (7.A)

„Blázen se ptá automobilisty, který porazil stařenku: ,,A proč jste nezatroubil?“ ,,Já se bál, že ji vylekám.“
Seznámí se mladý muž s blondýnkou a při rozloučení se zeptá: „Mohu ti zítra zavolat do práce?” „Můžeš,” souhlasí
kráska. „Ale kdyby to brala šéfová, tak to polož.” „No dobře, ale jak ji poznám?” „Je zrzavá a má brejle.”
Jde ředitel při hodině po chodbě a z jedné třídy slyší řev. Jde tedy dovnitř, ale učitelka nikde. Polovina žáků se
směje, zbytek brečí. „Proč se smějete?“ „Protože učitelka vypadla z okna.“ „A proč vy brečíte?“ Protože jsme to
neviděli.“
Jednotka ruských vojáků letí do Čečenska a velitel motivuje vojáky: „Chlapi, za každou čečenskou hlavu dostanete
láhev vodky!“ Letadlo přistane, rozrazí se dveře, vojáci se rozprchnou. Za několik minut se vrací a každý táhne
několik hlav. Velitel je celý bledý a zpocený: „Sakra hoši, to bylo jen mezipřistání v Kyjevě.“
Policista zastaví auto: „Pane řidiči, z Vás je cítit rum!“ „To není možné, švagr celý večer tvrdil, že pijeme koňak!“

1) Je na obrázku rodina Simpsonových?
ANO nebo NE?

2) Je pravda, že tento znak je znakem automobilů
CITROEN?
ANO nebo NE?

Správné odpovědi vyznačte na soutěžním kuponu.
Baví se dva lovci: „Tak co, kolik jsi toho dnes ulovil?“ „Deset ježků.“ „Na co ti budou?“ „Žena mě požádala, jestli
bych nemohl ulovit něco na kožich pro tchyni.“
Ve vězení na Kubě se na cele sejdou tři chlápci. Jeden říká: „Já jsem tady proto, že jsem chodil pozdě do práce. Že
prý jsem se tak snažil snížit produktivitu práce.“ „To mě zavřeli, že jsem chodil do práce moc brzo. To prý
dokazovalo, že jsem kapitalistický špión.“ „Já jsem tady kvůli tomu, že jsem do práce chodil vždycky přesně na čas.
Říkali, že to dokazuje, že mám americké hodinky!“
Texaský farmář byl na dovolené v Austrálii. V jedné hospodě se tam zapovídal s místním farmářem. Ten ho pozval
na svůj ranč a tam se začal předvádět. Nejprve mu ukázal pšeničné pole. Ten pohrdavě odpověděl: „U nás v Texasu
máme pšeničná pole nejmíň dvakrát větší.“ Australan se tedy chtěl předvést s dobytkem a Texasan zase: „Naše
krávy jsou dvakrát větší!“ Najednou si Texasan všiml několika klokanů, kteří skákali napříč pastvinou, a hned se
ptá, co to je zač. Australanovi se zalesknou oči a povídá: „Vy u vás v Texasu nemáte kobylky?“
„Hele, Franto, co ty vlastně děláš?“ „Ale, mám zodpovědnou práci, mám pod sebou 500 lidí a šíleně se nadřu.“ „A
to děláš někde ředitele ve fabrice?“ „Ne, sekám trávu na hřbitově.“
Víte, jak zjistíte, že se kohoutích zápasů zúčastnil Polák? Polák přijde s kachnou. Víte, jak zjistíte, že se těch samých
zápasů zúčastnil Ital? Vsadí si na kachnu. A víte, jak zjistíte, že tam byla mafie? Kachna vyhraje.
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
Američan. „To je nějaká nová terapie?“ „Ne,“ odpoví Čech, „ale je to to jediné, co se dá prostrčit pod dveřmi."
(stránku připravili Karolína Fingrová, Tomáš Hrouda, Kateřina Jursíková, Karolína Kopecká, Nikola Pátrová,
Tereza Seidelová, Hana Szelkeová)

Jak dopadne maličký Vojta, který neposlechne
strýčka, vydá se sám do města a nakonec se ztratí? Co
Ema, která utekla z domu pro opuštěné děti a toulá se
městem? Jaká dobrodružství prožije ona? Abychom
se dozvěděli odpovědi na tyto otázky, museli bychom
si přečíst knížky Jak se Vojta ztratil a Ema a kouzelná
kniha od spisovatelky Petry Braunové.

Žáci 2.A, 3.A a 3.B jsou ale o něco napřed. V úterý
12. října vyrazili do Městské knihovny v Úpici,
aby se osobně s paní Braunovou setkali a poslechli
si poutavé ukázky z těchto dvou knížek. Paní
spisovatelka děti také seznámila s tím, co všechno
se s knížkou děje od okamžiku, kdy se „narodí“ u
spisovatele v hlavě, až do doby, kdy se dostane do
ruky nám, nedočkavým čtenářům.
Děkujeme paní Šimkové z Městské knihovny v Úpici za zprostředkování této zajímavé besedy.
(Veronika Prouzová)

V rámci vlastivědného učiva „Naše Město“ ve 4. ročníku se naše třída vypravila na exkurzi na Městský úřad
v Úpici. Zde se nás velmi ochotně ujala paní Jana Srnová – matrikářka obce. Ukázala nám sídla jednotlivých
odborů a vysvětlila dětem, jaké otázky, věci a problémy občanů se tam řeší. Nahlédli jsme i do matriční knihy a
Adélka Riedlová našla datum svatby svých rodičů v knize sňatků. Nejvíce se nám ale líbila obřadní síň.
Obdivovali jsme obrazy J.W.Mezerové, obraz staré Úpice z r. 1911, květinovou výzdobu a prapor Úpice. Dále
jsme si prohlédli zasedací místnost a kancelář paní starostky. Ve své nás mile přivítal místostarosta pan Robert
Hager.
Děti dostaly i dárky – pohledy Úpice a bloček „pamatováček“. Velice děkujeme za vlídné přijetí.
(Děti ze 4.A a Blanka Pavlásková)

MONTHS – write the correct names
_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _

_ _ _ _

POZOR – názvy měsíců se píší s velkým
písmenem !!!!!!

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

SEASONS
- znáš názvy jednotlivých ročních období ?
jaro – SPRING
léto – SUMMER
podzim – AUTUMN
zima – WINTER
PUZZLE-hádanka

!! SOUTĚŽNÍ !!

In this season flowers are in blossom.
Everything is green and coloured. New
baby animals are born. Which season is it?
(které roční období je zde popsáno?)

GRAMMAR CORNER
Předložka IN
- používej vždy před názvy měsíců a
ročních období !!!
IN + January, April, September ....
IN + summer, autumn, winter ....

2. srpen
5. květen
6. říjen
7. listopad
9. prosinec
10. duben
11. leden
1. červenec
3. září
4. březen
8. únor

(stránku připravila Silvie Žďárská)

Dýně se dají využít všelijak. Nejširší využití určitě najdou v kuchyni.
Avšak kolem Halloweenu dýně slouží i jinak. Stávají se z nich „JackO-Lanterns“. Že nevíte, co to je? Ale víte! Jsou to všem známé
vyřezáváné dýňové svítílny.
Ve středeční podvečer 20. října se školní jídelna zaplnila dětmi
dychtícími vyrobit si právě takového svítícího dýňového strašidláka.
Na jejich šikovné ruce čekalo několik desítek dýní nejrůznějších
velikostí a tvarů. Pro všechny případy byli v záloze připraveni rodiče
nebo babičky a dědové - to když nějaká dýně byla moc "tvrdohlavá".

Strašidláky děti vytvářely nejen vydlabáváním a prořezáváním,
ale i zdobením dýní různými přírodninami. Menší návštěvníci
určitě ocenili i možnost vyrobit si veselou dýni z barevného
papíru. Všichni si odnesli na památku na tvořivou dílnu
upomínkovou omalovánku s Garfieldem a dýní.
Ke zdařilému průběhu odpoledne přispěli jak ochotní
zahrádkáři, kteří nás v dostatečné míře zásobili svými výpěstky,
tak i naši "parlamenťáci" z druhého stupně. Moc se nám líbil
jejich přístup k mladším kamarádům i pomoc při organizaci celé
akce.

Následující den – ve čtvrtek 21. října – jsme všechny strašidláky vystavili v přízemí 1. stupně. Dýňáky svítící
v přítmí chodby mihotavým světlem obdivovali nejen dospělí, ale nadchly i ostatní školáky a především mrňata
z mateřinek. Nad výstavkou držela patronát 4.A s paní učitelkou Pavláskovou. Odpoledne si malí výtvarníci své
výtvory odnesli domů, aby si jimi ozdobili v nastávajícím haloweenském období okna a zahrádky.
(stránku připravila Eva Prouzová)

Co to je koróna, sluneční erupce nebo protuberance. Nejen tyto zajímavé informace o Slunci získali žáci 6.A při
návštěvě Hvězdárny v Úpici. Mimo jiné se také dozvěděli, že na Europě, což je měsíc planety Jupiter, by se
mohly vyskytovat živé organismy. Na závěr návštěvy si pak žáci v kopuli hvězdárny prohlédli ještě dalekohled,
kterým se pozoruje Slunce i jiná tělesa Sluneční soustavy.
(Martin Zakouřil)

Líbí se vám odpočinkový kout nebo k němu máte nějaké výhrady?
Líbí se mi, ale je tam málo místa. Chtělo by to víc křesel. (Martin Nývlt)
Líbí se mi, ale chtělo by to víc křesel a rádio. (Dominik Švorčík)
Dobrý, ale chybí mi tam výřivka. (Aleš Hübner)
Každopádně se mi líbí a jsem ráda, že se ten koutek zkulturnil. Nelíbí se mi
ale chování některých žáků, kteří házejí na koberec žvýkačky a dávají si
nohy na opěradla. (Šárka Paulusová)
Líbí se vám kuchyňka nebo byste
ji udělaly jinak?
Kuchyňka se mi líbí, ale je tam málo židlí. (Lenka Rejchrtová)
Je pěkná, malá a útulná. Ale ty židle tam opravdu chybí.
(Michaela Ševcová)
Je to v pohodě. Je hezká, ale je tam málo místa na sezení. (Bětka Kubcová)
Jo, je pěkná. Dobře se v ní vaří. (Lucie Pazderková)
Je hezká, ale chybí mi tam myčka a ty židle jako všem ostatním.
(Kateřina Drahorádová)
(anketu připravily Veronika Hofmanová a Klára Kultová)

Naši prvňáčci jsou pilní žáčci, vždyť jen za první měsíc ve škole
se už naučili pět písmenek a pomalu začínají sestavovat slabiky.
A protože nebude dlouho trvat a budou si moci přečíst svou první
knížku, vyrazili v úterý 5.10.2010 do zdejší Městské knihovny,
aby se seznámili s jejím prostředím a množstvím knih, které se
zde nachází. S dětmi si povídala paní knihovnice Jana Šimková o
knížkách, jak se s nimi zachází, jak se máme ke knížkám chovat
a co se s nimi dělat nemá.
Přečetla jim krátkou pohádku "Krása není všechno" z knihy
"Vodnické pohádky" od Jaromíra Sypala. Děti pozorně
poslouchaly a potom kreslily k pohádce obrázek. Nebylo
jednoduché vybrat ten nejzdařilejší, proto byli odměněni všichni
prvňáčci - a to velkým sladkým dortem, který si ve třídě místo
svačiny od maminky s chutí zbaštili. Paní knihovnici děkuji za
její poutavé vyprávění a dětem přeji co nejvíce přečtených knih.
(Radka Řeháková)

Nemusíte mít peníze, abyste poznávali
exotické kraje. O tom se přesvědčilo dvacet
účastníků víkendovky, která je zavedla na
území Ameriky. Při cestách po USA, Mexiku,
Brazílii, Peru a Jamajce se dozvěděli nejen
základní informace o těchto státech, ale
především to nejzajímavější, co se o nich dá
vyhledat. Prezentace na interaktivní tabuli
střídaly práce ve skupinkách a na internetu.
Vše pak bylo doprovázeno turnaji a
sportovními soutěžemi. Nejdelší časový úsek
byl věnován tradičním americkým sportům –
basketbalu a fotbalu. Soupeření však proběhlo
i v některých dalších disciplínách. I hod
medicinbalem, běh do schodů, podlézání laťky
či vybíjená tak přispěly k pohodovému
průběhu celé víkendovky. A když k tomu
přičteme ještě stezku odvahy a dobrodružné
spaní v tělocvičně, máme celkový průběh akce
jako na dlani.
(Martin Dytrych)

VÍTĚZOVÉ NĚKTERÝCH DISCIPLÍN A SOUTĚŽÍ:
Basketbal: Zdeněk Čudka, Veronika Davidová, Jakub Dytrych,
Kamila Šlechtová, Šárka Winklerová
Hod na koš: Marián Ferenc
Soutěž družstev v driblingu: Simona Knížová, Diana
Neureiterová, Jaroslav Suchánek, Šárka Winklerová
Kopaná chlapců: Jakub Dytrych, Marián Ferenc, Vít Pulchart,
Kamila Šlechtová
Kopaná dívek: Johana Grundová, Kateřina Knížová, Simona
Knížová, Šárka Levinská, Diana Neureiterová
Střelba na branku: Šárka Levinská a Diana Neureiterová
Běh do schodů: Jaroslav Suchánek
Hod medicinbalem: Veronika Davidová, Johana Grundová
Podlézání laťky: Veronika Komůrková, Šárka Levinská

HODNOCENÍ VÍKENDOVKY OČIMA ÚČASTNÍKŮ:
Jak se ti líbila víkendovka? Jen samé pozitivní odpovědi (např.: „Supééér!“, „Líbila se mi strašně móc!“,…)
(Organizátoři: „Máme radost, že se všem líbila. To je nejlepší odměna pro nás.“)
Jak ti chutnalo jídlo? Opět jen pozitivní odpovědi (např.: „ Mrtě!“ „Musím pochválit paní Dytrychovou!“)
(Paní Dytrychová: „To mám velkou radost!“)
Jaký je tvůj největší zážitek? „Celá víkendovka!“; „Stezka odvahy.“;
„Skákání na trampolíně.“; „Prima hry.“;
„Všechno.“; „Turnaj v basketbalu a soutěž v driblingu.“;
„Video o mimozemšťanech.“; „Nevím, všechno tady.“
„Výklady s interaktivní tabulí. Bylo to zajímavé.“

PROGRAM:
PÁTEK 22. ŘÍJNA 2010 (sraz u hlavního vchodu v 17.00)
17.00 – 17.30 = Uložení věcí, zásady víkendovky, program
17.30 – 17.45 = USA ... 1. část cesty
17.45 – 18.45 = Práce ve dvojicích na internetu (školní klub)
18.45 – 19.45 = Večeře (smažený řízek, brambor)
19.45 – 20.15 = USA ... 2. část cesty
20.15 – 21.45 = Turnaj v basketbalu
21.45 – 22.00 = Soutěž v hodu na koš
22.00 – 22.30 = Soutěž družstev v driblingu
22.30 – 23.30 = Stezka odvahy
23.30 – 00.00 = Příprava spaní + hygiena
SOBOTA 23. ŘÍJNA 2010 (konec v 17.00)
08.00 – 08.30 = Snídaně (rohlíky, máslo, džem, nutella,
šunka, buchta)
08.30 – 09.00 = Úklid spaní
09.00 – 09.15 = Cesta po Mexiku (interaktivní tabule)
09.15 – 09.45 = Soutěž v hodu medicinbalem
09.45 – 10.30 = Práce ve skupinách
10.30 – 10.45 = Cesta po Peru
10.45 – 11.30 = Soutěž ve výběhu do schodů
11.30 – 12.30 = Oběd
(čína z vepřové kýty, rýže)
12.30 – 12.45 = Cesta po Brazílii (interaktivní tabule)
12.45 – 14.30 = Turnaj v kopané + střelba na bránu
14.30 – 14.45 = Cesta po Jamajce (interaktivní tabule)
14.45 – 15.30 = Soutěž v podlézání laťky
15.30 – 16.00 = Odpolední svačina (chléb s pomazánkovým
máslem, šunkou a sýrem)
16.00 – 16.30 = Soutěžní kvíz
16.30 – 17.00 = Hodnocení víkendovky + úklid

Ještě voněl novotou, když se 5.A rozjela
navštívit prosklený kulturní stánek města
Trutnova. Aby jejich zážitek byl
dokonalý, rozhodli se absolvovat hned
dvě akce najednou. Veselou nauku
klauníka Notíka v podání divadla Cylindr
Praha a půvabnou výstavu obrázků, skic,
fotografií a dekorací bratří Formanů.
Třešinkou jejich multikulturního zážitku
byl dortík v noblesní divadelní kavárně.
(Daniela Mikešová)

Narodil jsem se jako „Tomáš Jan“ v roce 1850 v rodině zaměstnanců na statku. Dětství
jsem tak prožil na Slovácku. Od 15 let jsem se živil sám doučováním dětí z bohatých
rodin. Díky úspěšné maturitě jednoho ze svěřenců jsem za odměnu rok pobýval na
univerzitě v Lipsku, kde jsem se seznámil se svou pozdější ženou Charlottou Garrigue,
dcerou newyorského podnikatele.

Do této funkce jsem byl zvolen ještě třikrát. Světu jsem se
snažil představit jeden z moderních a vyspělých států
meziválečné Evropy. Pokud to mé síly dovolily, přispíval
jsem i k jeho dalšímu rozvoji.
Zdravotní důvody mi však již nedovolily dokončit čtvrtý
mandát. Své funkce jsem se vzdal 14. prosince 1935 a dále
jsem pobýval na zámku v Lánech.
Se „svými“ občany jsem se rozloučil 4. července 1937, kdy
jsem se za Zborovských oslav na velkém Masarykově
státním stadionu na Strahově představil v otevřeném
automobilu a naposledy jim zamával šátkem v levé ruce.
Když jsem 14. září 1937 zemřel na zápal plic, odešel prý
českému národu „symbol morální velikosti a velké
autority“. Byl jsem označen za „Prezidenta Osvoboditele“,
říkávalo se mi „Tatíček“ a dokonce se o mně tradovalo, že
dokud budu prezidentovat, tak Hitler nezačne válku.
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1 – Vyjmenované slovo po z.
2 – Tradiční ryba na našem štědrovečerním stole.
3 – Jan.
4 – „Černý“ světadíl.
5 – Když je nebe bez mraků, je ...
6 – Anglicky 10.
7 – Otevírají se pomocí ní dveře.
8 – Množství.
9 – Opak startu.
(stránku připravil Martin Dytrych)

Po studiích jsem nejprve působil ve Vídni, do Prahy
jsem se přestěhoval s celou rodinou až v roce 1882.
V tomto období jsem se začal zajímat o politiku.
Prosazoval jsem zcela nový směr – realismus.
Za 1. světové války jsem pochopil, že Rakousko –
Uhersko nelze reformovat. Začal jsem tedy pracovat
na zviditelnění českého národa. Za nejdůležitější
jsem považoval vybudování silných zahraničních
jednotek, legií, o jejichž vznik v Rusku jsem se
zasloužil.
S myšlenkou na samostatný stát jsem pochodil u
amerického prezidenta Wilsona a získal též podporu
krajanů, kteří žili v USA. Dva týdny po vyhlášení
samostatnosti jsem se stal prvním prezidentem
Československa.
A kdo tedy jsem?
Vyber jednu z nabízených možností a
vyznač ji na soutěžním kupónu.
a) Václav Havel
b) Edvard Beneš
c) Tomáš Garrigue Masaryk
d) Ludvík Svoboda
S manželkou Charlottou jsme měli čtyři děti –
Alici, Herberta, Jana a Olgu. Po smrti mé
manželky převzala roli „první dámy“ Alice,
která se rovněž zasloužila o vznik
Československého červeného kříže.
Syn Jan to „dotáhl“ na ministra ..... (viz tajenka,
barevně odlišeno, silně obtaženo).
Tajenku napište na soutěžní kupon a můžete
vyhrát jednu z cen.

S Karlem Čapkem.

Který dráček patří kocourkovi? Až ho
najdeš, hezky ho vybarvi.

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

Znáš značky automobilů?
Tak je správně spoj s jejich názvy!
Toyota

Audi

Volkswagen

Peugeot
Spojení proveď na soutěžním kuponu!

Přijde kapitán galéry za galejníky, kteří jsou u vesel a
povídá: „Galejníci, mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou a
druhou špatnou, kterou chcete slyšet dřív?“ Galejníci: „Tu
dobrou.“ Kapitán: „Tak ta dobrá, k obědu každý z vás
dostanete čtvrtku kuřete a džbánek vína. A teď ta špatná, až
to sníte, tak si chci odpoledne zajezdit na vodních lyžích.“
Maminka k synovi: „Volala mi paní učitelka, že mám přijít
do školy, nevíš proč?“ „To nevím, neviděl jsem ji už celý
měsíc.“
„Pepíčku, měl by ses více učit. Neříkám, že musíš být
premiantem, ale trošku bys měl přidat. Už mne nebaví
chodit na třídní schůzky pod vymyšleným jménem.“
„Pane doktore, zdá se mi, že jsem blázen.“ „Kdo vám to
řekl?“ „Mouchy.“

Sedí učitel ve veřejné knihovně a čte si. Najednou vykřikne: „Zajímavé, úžasné!“ Žák se ho zeptá: „Co se stalo?“
„Ale, věřil byste, že při každém mém výdechu zemře jeden člověk?“ „Zajímavé,” odpoví žák „a zkusil jste jinou
zubní pastu?“
Farář se ptá Pepíčka: „Modlíte se před jídlem ?“ A Pepíček: „No, jen když máme jíst houby, co nasbíral táta.“
Přijde pacient k doktorovi, ten ho prohlídne a povídá: „Člověče, proč jdete tak pozdě? S tímhle problémem jste měl
přijít tak před dvaceti lety!“ „Ale pane doktore, já už s tím před dvaceti lety u Vás byl.“ „Jo? A co jsem Vám
řekl?“ „Koukej vypadnout, ty simulante!“

Chudý farmářský chlapec najde v Dračích horách
podivný modrý kámen. Zprvu ho chce pouze
zpeněžit a zabezpečit jím rodinu na nadcházející
krutou zimu, jenže když se z kamene "vyklube"
dračí vejce a z něj později dračí mládě - Safira,
uvědomí si, že stojí tváří v tvář dobrodružství, které
sahá vysoko nad jeho možnosti. Jeho prostý život
přes noc zanikne a on se ocitne v novém,
nebezpečném světě intrik, kouzel a válek
FILM SE JMENUJE: E _ _ G _ _ .
Řešení vyznačte na soutěžní kupon.

(stránku připravili Kamila Grundová, Viktor Kejzlar, Anna Kociánová, Lucie Komárková, Alžběta Kubcová,
Martin Kubiček, Filip Kunc, Dominik Rychlík)

Ve středu 6. října 2010 se nejlepší sportovci 1. stupně naší školy zúčastnili „ Běhu do vrchu na Klůčku“, který se
konal v Malých Svatoňovicích. Závody byly dobře připraveny, proměnlivé počasí bez sluníčka neovlivnilo
bojovnost našich žáků, kteří se opravdu snažili. Klůček je pořádně velký kopec a vyběhnout a udýchat ho
vyžadovalo pořádné sebezapření. Naši reprezentanti bojovali statečně a nakonec obsadili nádherné 1. místo. Patří
jim poděkování a velká pochvala.
(Jarmila Špůrová)
NEJLEPŠÍ UMÍSTĚNÍ:
1. místo: Eliška Mesnerová
Michal Černý
2. místo: Renata Galuščáková
Kamila Kuldová
3. místo: Kristýna Jakubčaninová
Filip Luštinec
Petr Rychlík
Jan Vodák
4. místo: Leona Kubasová
5. místo: Veronika Čiháková
Tomáš Hofman
6.
místo:
Jiří Pecháček
DÁLE NÁS REPREZENTOVALI:
Karolína Součková, Kamila Šlechtová, Eliška Žlůvová, Matyáš Nývlt,
Tomáš Reichert, Mikoláš Zajac.

CELKOVÉ POŘADÍ ŠKOL:
1. ZŠ Bratří Čapků Úpice
2. ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
3. ZŠ Úpice – Lány
4. ZŠ Malé Svatoňovice

Jak se ti běželo?
Eliška: Dobře, ale byla jsem docela udýchaná.
Michal: Dobře. Byl jsem ale hodně udýchaný.
Baví tě běhání?
Eliška: Jo, baví.
Michal: Ano.

Trénuješ často?
Eliška: Jen, když je tělák.
Michal: Jen, když je tělák. Jinak ne.

Co na tvé vítězství říkalo tvé okolí? (Např.: kamarádi, učitelé,...)
Eliška i Michal: Že jsem dobrý (dobrá).
Děláš ještě nějaký sport?
Eliška: Chodím na cvičení a do tanečáku.
Michal: Cvičení a fotbal. Fotbal ale nehraju závodně. Jen mě baví.
Které sporty tě baví a které tě naopak nebaví?
Eliška: Všechny sporty mě baví.
Michal: Skoro všechny mě baví, kromě volejbalu.
(Veronika Hofmanová, Klára Kultová)

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

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

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 20. 10. 2010)
240,47 kg/žáka
Jan Jansa
110,33 kg/žáka
Ondřej Toman
32,50 kg/žáka
Karolína Kopecká
28,46 kg/žáka
Kryštof Vojtěch
20,00 kg/žáka
Johanka Cachová
19,50 kg/žáka
Michaela Ševcová
19,21 kg/žáka
Renata Galuščáková
17,71 kg/žáka
Tomáš Vrána
16,22 kg/žáka
Jakub Dytrych
4,68 kg/žáka
Jiří Zákravský

4 052,0 kg
1 599,0 kg
650,0 kg
395,0 kg
241,0 kg
261,0 kg
219,0 kg
166,0 kg
245,0 kg
102,0 kg

I v letošním roce vyhlašujeme soutěž tříd ve sběru papíru. Odměnou nejlepším bude opět finanční příspěvek na
výlet či exkurzi. Protože jsme se rozhodli ohodnotit více tříd, upravili jsme finanční příspěvky pro ty nejlepší:
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 10 122,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka a zaměstnance 33,19 kg!
Pro porovnání v loňském roce jsme měli sesbíráno 11.009,0 kg s průměrem 35,40 kg na žáka a zaměstnance.
Dohromady jsme k 20.10. také sesbírali 6.194 vybitých baterií (k 16.10.2009 to bylo 2.015).
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Jan Jansa (III.A)
4 052,0 kg
Ondřej Toman (III.B)
1 599,0 kg
Karolína Kopecká (VIII.A)
650,0 kg
Kryštof Vojtěch (II.A)
395,0 kg
Michaela Ševcová (IX.A)
261,0 kg
Jakub Dytrych (5.B)
245,0 kg
Johanka Cachová (I.A)
241,0 kg
Renata Galuščáková (IV.A)
219,0 kg
Matyáš Nývlt (III.B)
175,0 kg
Veronika Hlavicová (I.A)
174,0 kg
Anna Koukolová (II.A)
169,0 kg
Tomáš Vrána (V.A)
166,0 kg
Pavel Benko (III.A)
156,0 kg
Bára Procházková (III.A)
149,0 kg
Jakub Skřivánek (IX.A)
129,0 kg
Milan Pastorčák (III.B)
122,0 kg
Jiří Zákravský (VII.A)
102,0 kg
Martin Křížek (II.A)
98,0 kg
Aneta Hubálovská (III.A)
94,0 kg

Sběr vybitých baterií:
Jan Frydrych (II.A)
Jiří Šťovíček (IV.A)
Jan Krejcar (III.A)
Anna Skřivánková (III.A)
Ondřej Toman (III.B)
Renata Galuščáková (IV.A)
Milan Pastorčák (III.B)
Tomáš Vrána (V.A)

2 350 ks
2 340 ks
972 ks
286 ks
100 ks
93 ks
31 ks
22 ks

Taktéž v rámci
sběrupřipravil
plastových
lahví,
kelímků,
a kovových
víček
na závěr školního roku
(stránku
Martin
Zakouřil
ve víček
spolupráci
se Šárkou
Paulusovou)
vyhodnotíme a odměníme nejlepší sběrače!
Sběr plastových lahví
Jan Jansa (III.A)
1 793 ks
Anna Marie Řeháková (III.B) 1 268 ks
Jan Krejcar (III.A)
905 ks
Tomáš Vrána (V.A)
880 ks
Jiří Rýdl (III.B)
487 ks
Lukáš Čudka (V.A)
420 ks
Ondřej Toman (III.B)
250 ks
Mikoláš Zajac (V.A)
200 ks
Milan Pastorčák (III.B)
191 ks
Daniela Viková (VII.A)
178 ks
Dalibor Hirnšal (V.A)
165 ks
Karolína Součková (III.A)
110 ks
Tereza Krumpolcová (IV.A)
50 ks
40 ks
Barbora Šrůtková (V.A)

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

3 100 ks
1 988 ks
1 751 ks
1 650 ks
909 ks
717 ks
516 ks
432 ks
387 ks
340 ks
287 ks
257 ks
237 ks
197 ks

Dohromady jsme k 20.10. sesbírali 7.078 plastových lahví (k 16.10.2009 to bylo 4.627) a 13.431 plastových
kelímků (k 16.10.2009 to bylo 6.101).
Sběr plastových víček
Petr Rychlík (V.A)
17 100 ks
Pavel Benko (III.A)
11 800 ks
Karolína Matysková (II.A) 11 200 ks
Jakub Dytrych (V.B)
8 200 ks
Jan Jansa (III.A)
7 518 ks
Lucie Pospíšilová (VI.A)
6 000 ks
Jiří Rýdl (III.B)
5 100 ks
Jiří Šťovíček (IV.A)
5 042 ks
Kryštof Vojtěch (II.A)
4 931 ks
Karolína Kopecká (VIII.A) 4 752 ks
Jan Roženský (IV.A)
3 519 ks
3 350 ks
Ondřej Toman (III.B)
Lenka Hrušková (III.A)
3 146 ks
Tomáš Vrána (V.A)
2 254 ks
Jan Krejcar (III.A)
2 122 ks
Jiří Zákravský (VII.A)
2 118 ks
Jan Frydrych (II.A)
2 100 ks
Anna Skřivánková (III.A) 2 034 ks
Renata Galuščáková (IV.A) 1 842 ks
Petra Štefánková (VII.A)
1 761 ks
Filip Luštinec (III.A)
1 500 ks
Diana Neureiterová (VI.A) 1 500 ks
Jakub Fejfar (VIII.B)
1 500 ks
Kateřina Šprincová (IV.A) 1 469 ks
1 433 ks
Milan Pastorčák (III.B)
Julie Térová (II.A)
1 294 ks
Bára Procházková (III.A)
1 280 ks
David Holoubek (I.A)
1 000 ks
Martin Kohout (III.B)
940 ks
Tereza Krumpolcová (IV.A) 810 ks
Milan Ševc (II.A)
680 ks

Sběr kovových víček
Karolína Matysková (II.A) 56 725 ks
Jan Jansa (III.A)
23 217 ks
Jiří Rýdl (III.B)
12 300 ks
Jiří Zákravský (VII.A)
10 769 ks
Jakub Fejfar (VIII.B)
10 400 ks
Filip Luštinec (III.A)
10 300 ks
8 000 ks
Ondřej Toman (III.B)
Kateřina Šprincová (IV.A) 7 908 ks
Kryštof Vojtěch (II.A)
7 000 ks
Pavel Benko (III.A)
6 465 ks
Jakub Dytrych (V.B)
6 000 ks
Tomáš Vrána (V.A)
5 080 ks
Ladislav Soukup (IX.B)
4 191 ks
Matyáš Nývlt (III.B)
3 737 ks
2 753 ks
Michal Černý (II.A)
Lenka Hrušková (III.A)
2 727 ks
Roženský Jan (IV.A)
2 381 ks
Jiří Šťovíček (IV.A)
1 873 ks
Karolína Součková (III.A) 1 581 ks
Jan Krejcar (III.A)
1 498 ks
Monika Kohoutová (III.B)
940 ks
Vivien Winterová (I.A)
920 ks
Renata Galuščáková (IV.A) 694 ks
Lenka Kejzlarová (V.A)
512 ks
447 ks
Anna Skřivánková (III.A)
Nikola Mlčáková (V.B)
137 ks

Dohromady jsme k 20.10. sesbírali 123.122 plastových víček (k 16.10.2009 to bylo 95.113) a 188.555
kovových víček (k 16.10.2009 to bylo 107.495).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

S novým školním rokem začala i meziškolní soutěž okrsku Úpice o pohár Grand
Prix. Úvodním závodem byla „Zátopkova desítka“, která se konala v úterý, 5.
října, na nově zrekonstruovaném atletickém oválu u ZŠ Úpice – Lány. Za každou
školu se do závodu zapojilo 40 sportovců. Každý z nich absolvoval jedno tzv.
lánské kolečko v délce 250ti metrů. Nejrychlejší bylo družstvo ze ZŠ a ZUŠ
Rtyně v Podkrkonoší, naši reprezentanti a reprezentantky obsadili po rozpačitém
úvodu třetí místo s celkovým časem 30:12,0 min. Mrzí nás, že někteří vynikající
sportovci odmítli reprezentovat a tudíž připravili celou štafetu o lepší umístění,
neboť rozdíl mezi družstvy na stupních vítězů nebyl veliký.
(Šárka Paulusová)

Konečné pořadí:

NEJRYCHLEJŠÍ CHLAPCI
Malinský Lukáš (9.A)
Souček Daniel (8.B)
Drejsl Michal (9.A)
Kejzlar Viktor (8.A)
Ševčík Pavel (8.A)
Paťha Tomáš (8.A)
Fejfar Jakub (8.B)
Soukup Jan (9.B)

37,06 s
38,39 s
38,45 s
38,80 s
39,33 s
40,22 s
40,71 s
42,02 s

1. ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
2. ZŠ Úpice – Lány
3. ZŠ Bratří Čapků Úpice
4. ZŠ Malé Svatoňovice
5. Gymnázium a SOŠ Úpice

NEJRYCHLEJŠÍ DĚVČATA
Drahorádová Kateřina (9.A)
41,79 s
Buryšková Eliška (7.A)
42,79 s
Machová Kristýna (8.B)
43,89 s
Valentová Nikola (9.A)
44,55 s
Šulcová Šárka (8.B)
45,84 s
Hofmanová Veronika (9.A)
45,86 s
(připravil Martin Zakouřil)

První říjnový víkend uspořádali chovatelé z Úpice a
okolí tradiční výstavu drobného zvířectva v areálu na
Podrači. V pátek, 1. října, jsme na výstavu zavítali s
dětmi ze školní družiny.
Celým areálem nás provedl „šesťák“ Ota Bárta. Co
jsme mohli zhlédnout? Kromě králíků, hus, slepic a
dalšího drobného zvířectva také ovečky. Všechny
zaujala nejen zvířátka, ale také výjimečně bohatá
tombola. Kdo se chtěl posilnit, mohl si zakoupit
nějakou laskominu v bufetu.
Výborný průvodce, výborná organizace, výborné
počasí. Tak lze ve stručnosti shrnout páteční
odpoledne. Doufejme, že stejně nadšeni budeme i příští
rok.
(Šárka Paulusová ve spolupráci s vychovatelkami ŠD)

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

V
1
1
0

Vp
0
0
0

R
0
0
0

Pp
0
0
0

P
0
1
2

Kanadské bodování základní části
Z
1.
Michaela Ševcová
1
2.
Michaela Čudková
1
3.
Veronika Hofmanová 1
4.
Nikola Valentová
1
5.
Sára Gottsteinová
1

skóre
9:0
6:0
0 : 15
B
8
6
5
4
1

B
3
3
0

Br + A
7+1
2+4
3+2
2+2
0+1

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

Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí
DALŠÍ STATISTIKY
Průměr. počet střel na 1 zápas: Počet nastřelených tyčí celkem:
15,0 - Lolitky
1 - Dylinky
12,0 - Dylinky
STATISTIKY BRANKÁŘEK
Úspěšnost zásahů:
Čisté konto po dobu
100,00% – Denisa Nývltová
10 min – Denisa Nývltová
100,00% – Lenka Rejchrtová
10 min – Lenka Rejchrtová
45,45% – Kristýna Balcarová
40,00% – Lucie Pospíšilová
Prům. počet zásahů na 1 zápas:
Počet vychytaných nul:
6,00 – Kristýna Balcarová
1 – Denisa Nývltová
6,00 – Lucie Pospíšilová
1 – Lenka Rejchrtová
2,00 – Denisa Nývltová

Soutěž „Čtyři živly v architektuře a umění“ vypsal letos podruhé Národní památkový ústav
v Josefově. V předchozím roce byla ústředním tématem voda, rok 2010 byl zasvěcen ohnivému živlu.
Organizátoři soutěž opět připravili velmi kvalitně a zajímavě, doplnili ji množstvím ne zcela známých
informací a obrázků.
Naši soutěžící pátrali po osudech Albrechta z Valdštejna, který se ve svém pražském paláci nechal vymalovat jako
božský kovář Hefaistos i jako symbol ohně, krve a zániku Mars. S Valdštejnem je spjato i úsilí o vytvoření
komponované barokní krajiny na Jičínsku, jež se mj. dotklo i vrchů Veliš a Zebín, které jsou sopečného původu –
tedy opět spjaté s ohněm, podobně jako ražba Valdštejnových vlastních mincí. Další soutěžní úkoly se týkaly
„ohnivých ořů“ neboli vlaků a železnice, sklářství a lidových tradic pálení svatojánských ohňů a čarodějnic.
Proti minulému roku mne poněkud zklamal přístup některých soutěžících (nakonec jsem obdržela 29 prací), o to
větší dík patří těm, kteří své práce odevzdali včas, svědomitě je vypracovali a konzultaci se spolužáky neomezili na
prosté opisování. Výborné práce byly odměněny plusovými body a drobnými věcnými cenami (děvčata také mohou
své výtvory odeslat do dalšího soutěžení na NPÚ Josefov), práce pěkné jedničkami za dobrovolnou aktivitu do
předmětu dějepis. Dalších šest prací, ve kterých bylo větší množství chyb, se dočkalo alespoň „plusek“ za aktivitu,
tři „opisovači“ z VIII.B byli ze soutěže vyloučeni.
Výborné práce: Tereza Seidelová (8.A), Veronika Hofmanová a Michaela Ševcová (obě 9.A)
Pěkné práce: Andrea Pátrová, Lucie Pospíšilová, David Suchánek, Eliška Vodičková, Nika Vojnarová
(všichni 6.A), David Beier (7.A), Daniel Dolejška, Anna Kociánová, Martin Kubiček, Denisa Nývltová, Patrik
Trapl (všichni 8.A), Zdeněk Ledvina (8.B), Tomáš Hrouda, Lucie Pazderková, Jan Soukup, Ladislav Soukup,
Hana Szelkeová (všichni 9.B).
(Renata Kafková)

Tabulka základní části:
1.
2.
3.
4.

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

Z
2
2
2
2

V
1
1
0
0

Vp
0
0
1
0

R
0
1
1
0

Pp
1
0
0
0

P
0
1
0
2

skóre
9:3
10 : 5
6:5
2 : 14

Čelo kanadského bodování základní části:
Z
B Br + A
1.
Daniel Souček
2
8
8+0
2.
Jan Soukup
2
8
6+2
3.
Jakub Fejfar
2
4
3+1
4. – 5.
Tomáš Hrouda
2
3
3+0
Aleš Hübner
2
3
3+0
6.
Jan Vacek
2
2
0+2
7. – 10. Zdeněk Ledvina 2
1
1+0
Vít Levinský
2
1
1+0
Vojtěch Levinský 2
1
1+0
Michal Souček
2
1
1+0
11. – 13. Jakub Dytrych
2
1
0+1
2
1
0+1
Martin Kubiček
Jiří Zákravský
2
1
0+1
Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí

B
4
4
3
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

Počet nastřelených tyčí:
2 – LDN WYDLÁKOW
2 – UMÍME KLIČKY...
2 – FC STŘÍLÍME DO BRÁNY
Průměrný počet střel na 1 zápas:
18,50 – LDN WYDLÁKOW
16,50 – UMÍME KLIČKY...

STATISTIKY BRANKÁŘŮ
Úspěšnost zásahů:
Čisté konto po dobu
86,96% – Filip Kunc
9 min – Filip Kunc
82,76% – Jan Vacek
9 min – Ladislav Soukup
80,00% – Ladislav Soukup
9 min – Jan Vacek
62,16% – Tomáš Balcar
4 min – Tomáš Balcar
Počet vychytaných nul:
Prům. počet zásahů na 1 zápas:
0
12,00 – Jan Vacek
11,50 – Tomáš Balcar
10,00 – Filip Kunc
10,00 – Ladislav Soukup

JE TO PRAVDA NEBO NE? – a) NE, b) ANO.
PATŘÍM MEZI NEJVĚTŠÍ ČECHY. ZNÁŠ MĚ? – d) JAN HUS
– tajenka: DIAKRITIKU
UMÍŠ SPOJIT ZADANÉ VÝRAZY – SLOVENSKO + BRATISLAVA, RAKOUSKO + VÍDEŇ
– NĚMECKO + BERLÍN, POLSKO + VARŠAVA
POZNÁŠ, O KTERÝ FILM SE JEDNÁ? – AVATAR.
POZNÁŠ POHÁDKU? – ČERVENÁ KARKULKA.
CAN YOU NAME THESE SCHOOL SUBJECTS? – 1) ART, 2) HISTORY, 3) MATHS,
4) I.T., 5) BIOLOGI, 6) P.E., 7) SCIENCE, 8) MUSIC.
(Martin Dytrych, Silvie Žďárská)

Pondělí, 1. listopadu:

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Jelení guláš, knedlík
Sicilské špagety (kuřecí maso, rajský protlak,...)
Francouzské brambory
Kovbojská pánev, opékaný brambor
Holandský řízek, bramborová kaše
Buchtičky s vanilkovým krémem
Pražská hovězí pečeně, rýže
Pizza
Maminčino kuře s těstovinami
Plněný bramborový knedlík, zelí

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Smažená ryba, bramborová kaše
Hovězí na paprikách, rýže
Vepřová kotleta po italsku, těstoviny
Koláč s ovocem a drobenkou, kakao
Kuřecí špíz, brambor
Smažené žampiony, brambor, tatarská omáčka
Segedínský guláš, knedlík
Rýžový nákyp s meruňkami
Masové krokety, bramborový knedlík, špenát
Plněné tortily

Pondělí, 15. listopadu: 1
2
Úterý, 16. listopadu:
1
2
Středa, 17. listopadu:
1
2
Čtvrtek, 18. listopadu: 1
2
Pátek, 19. listopadu:
1
2

-

Šunkové halušky se zelím
Vařené vejce, brambor, koprová omáčka
Sekaná pečeně, brambor, kompot
Boloňské špagety
Státní svátek

Pondělí, 22. listopadu: 1
2
Úterý, 23. listopadu:
1
2
Středa, 24. listopadu:
1
2
Čtvrtek, 25. listopadu: 1
2
Pátek, 26. listopadu:
1
2

-

Hamburská kýta, kynutý knedlík
Cmunda (bramborák, zelí, uzené maso)
Rybí karbanátek se sýrem, bramborová kaše
Neapolské nudle
Krůtí rolka s jablky a červeným zelím, chlupatý knedlík
Gnocchi zapečené v sýrové omáčce
Hanácký biftek, brambor
Bavorské vdolečky
Mexický guláš, rýže
Tyrolské brambory

Pondělí, 29. listopadu: 1
2
Úterý, 30. listopadu:
1
2

-

Vepřenky s cibulí, brambor
Langoše
Řecké šunkafleky
Hovězí cibulář, bramborový knedlík

Úterý, 2. listopadu:
Středa, 3. listopadu:
Čtvrtek, 4. listopadu:
Pátek, 5. listopadu:
Pondělí, 8. listopadu:
Úterý, 9. listopadu:
Středa, 10. listopadu:
Čtvrtek, 11. listopadu:
Pátek, 12. listopadu:

Uzené maso, hrachová kaše
Srbské rizoto
Vepřové na paprice, těstoviny
Krupicová kaše s máslem

Dobrou chuť!

Vybírání stravného na listopad: pondělí 25. 10., úterý 26. 10. (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 listopadového čísla předávejte do 22.11. 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.

OTVÍRÁME „ORANŽOVOU UČEBNU“
01. 11. - Slavnostní otevření „Oranžové učebny“ (učebna fy-ch, 8.30) ... více na 2. str.
ŘEŠÍME PROSPĚCH, CHOVÁNÍ, PŘIHLÁŠKY NA SŠ A SOU
04. 11. - Schůzka s rodiči žáků 9. ročníku – volba SŠ, SOU (školní jídelna, 16.00)
08. 11. - Pedagogická rada (sborovna 2. stupně, 13.45)
11. 11. - Rodičovské schůzky (I. stupeň od 15.00, II. stupeň formou konzultací od 16.00)
VZDĚLÁVÁME SE A SOUTĚŽÍME NA VŠECH FRONTÁCH
08. 11. - Exkurze 9.A (Elektrárna Poříčí, Pivovar Trutnov; odjezd v 8.00)
09. 11. - Projekt 9.A „Energie“
09. 11. - Exkurze 6.A (Letohrad – muzeum řemesel + výroba nábytku)
10. 11. - Projekt 7.A a 7.B „Ostrov snů“
15. 11. - 19. 11. Projekt 1.A „Pohádky“
19. 11. - Projekt 8.A „Krkonoše“
22. 11. - 26. 11. Projekt 2.A a 2.B „Člověk a rodina“
22. 11. - Školní kolo Astronomické olympiády (8. – 9. ročník, 13.45)
24. 11. - Projekt 6.A „Cesta do pravěku“
25. 11. - Školní kolo Astronomické olympiády (6. – 7. ročník, 13.45)
Bez termínu: zahájení školního kola Fyzikální olympiády, Chemické olympiády a Archimediády
BOJUJEME PROTI EXTREMISMU
15. 11. - Program „Extremismus“ pro žáky 9. ročníku (třída 8.B, od 11.45) ... více na 2. str.
15. 11. - Program „Extremismus“ pro veřejnost (školní jídelna, 16.00) ... více na 2. str.
POJEĎTE SI S NÁMI ZABRUSLIT
16. 11. - Odpolední bruslení pro žáky 1. – 6. ročníku ... více na 2. str.
PŘIJĎTE MEZI NÁS I V SOBOTU, RÁDI VÁS UVIDÍME
27. 11. - 4. ročník „S čerty nejsou žerty“ (tělocvična ZŠ Bratří Čapků, 10.00) ... více na 2. str.
27. 11. - 5. ročník „Blahovka Cupu“ (tělocvična ZŠ Bratří Čapků, 13.00) ... více na 2. str.
SPORTOVNÍ AKCE
02. 11. - Okrskové kolo v halové kopané žáků 2. stupně
(pořadatel: ZŠ Malé Svatoňovice, od 8.30 starší žáci, od 13.00 mladší žáci)
03. 11. - Okrskové kolo ve florbalu žáků 2. stupně
(pořadatel: ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší, mladší žákyně i žáci od 8.30)
10. 11. - Futsalová liga mladších žáků (Náchod, od 9.00, žáci 6. – 7. ročníku)
OSTATNÍ AKCE
12. 11. - Termín pro odevzdání soutěžních kuponů ze školního časopisu
26. 11. - Vychází třetí číslo školního časopisu
26. 11. - Adventní koncert žáků ZUŠ A.M. Buxton
(DAJ, vstupné: 15 Kč, žáci 1. stupně od 9.00, žáci 2. stupně od 11.00)
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga chlapců – 18. 11., 24. 11.
Florbalová liga dívek – 09. 11., 23. 11.
Turnaj v šipkách „301 single out“ – 05. 11., 12. 11., 19. 11., 26. 11.
Turnaj ve stolním fotbálku – hracími dny jsou pondělí, středa, pátek (přesné termíny jsou na nástěnce)
Turnaj v halové kopané – 16. 11., 23. 11., 30. 11.
(stránku připravil Martin Dytrych)

