Proběhla tvořivá dílna
„Strašidláci z dýní“.

Uskutečnily se další
dvě soutěže.

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

Na 24. září byly
naplánovány oslavy
120. výročí založení
naší školy.

Proběhla Astronomická
víkendovka.

V rámci 6.
ročníku Drakiády
byly na louce za
hvězdárnou vidět
spousty draků.
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

ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ POŘÁDÁ PRO SVÉ ŽÁKY ODPOLEDNÍ BRUSLENÍ
NA ZIMNÍM STADIONU V TRUTNOVĚ.
Pro žáky 1. – 5. ročníku ve úterý 8. listopadu.
Odjezd: ve 13.00 z Náměstí T. G. M. v Úpici.
Příjezd: cca v 15.45 na Náměstí T. G. M. v Úpici.
Pro žáky 6. – 9. ročníku ve středu 9. listopadu.
Odjezd: ve 13.00 z Náměstí T. G. M. v Úpici.
Příjezd: cca v 15.15 na Náměstí T. G. M. v Úpici.
Bruslit a soutěžit budeme cca 90 minut (2. stupeň 75 minut).
Škola hradí pronájem stadionu, žáci přispívají na dopravu 30 Kč.
Pití a svačinu si vezměte s sebou!
Základní škola Bratří Čapků
pořádá pro žáky 4. – 5. ročníku
FLORBALOVOU VÍKENDOVKU.
Účast není v žádném případě podmíněna docházkou do
kroužku florbalu!
Florbalová hůl není podmínkou (můžeme ji zapůjčit).
Přijďte si zasportovat, pobavit se a utužit kolektiv!
Začátek: čtvrtek 17. listopadu 2011 v 10.00 (sraz
před hlavním vchodem do školy)
Program: je zaměřen především na florbalové aktivity
(technika, soutěže, zápasy, turnaje), chybět nebudou
ani zábavné aktivity a odpočinek.
Ukončení: pátek 18. listopadu 2011 v 9.00
(žáci budou odcházet hlavním vchodem do školy)
Pedagogický dozor a zajištění programu:
Mgr. Martin Dytrych, Mgr. Martin Zakouřil
Příprava jídla: Petra Dytrychová
Přihlášky budou rozdávány v pátek 4. listopadu!
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ POŘÁDÁ
V SOBOTU 10. PROSINCE 2011 OD 10.00
6. 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:
středy 7. prosince na číslech 499881138, 499884875,
731519030
nebo e-mailem: zakouril@zsbcupice.cz.
Občerstvení zajištěno!

Základní škola Bratří Čapků
pořádá pro žáky 6. – 8. ročníku víkendovou akci
TAJEMNOU VÍKENDOVKU.
Začátek: pátek 18. listopadu 2011 v 16.00 (sraz
před hlavním vchodem do školy)
Program: Je zaměřen na zajímavé
informace z „tajemných“ oblastí lidského bytí.
Život před životem a život po životě; Příšery, které by
již neměly existovat; Proroctví budoucnosti; Osud; Je
možné navázat kontakty s anděly?; Upíři a duchové –
jsou opravdu mezi námi?; Možná ani netušíme...
Stezka odvahy; Faktor víkendovky;
Chybět nebude ani hledání pokladu a odpočinek.
Ukončení: sobota 19. listopadu 2011 v 16.00 (žáci
budou odcházet hlavním vchodem do školy)
Pedagogický dozor a zajištění programu:
Mgr. Martin Dytrych, Mgr. Martin Zakouřil
Příprava jídla: Petra Dytrychová
Přihlášky budou rozdávány v pátek 4. listopadu!
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ POŘÁDÁ
V SOBOTU 3. PROSINCE 2011 OD 10.00
5. 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.

Na druhý pokus už to vyšlo! V pátek 21. října byla sice pořádná
zima, ale na rozdíl od původního termínu (7. října) aspoň
nepršelo.
První účastníci se na louce za hvězdárnou „rozcvičovali“ již od
14.30. Kolem třetí hodiny byl již celý prostor velmi slušně
zaplněn. Kromě draků přišly letos vhod i zimní bundy a boty,
někteří dokonce sáhli i po rukavicích. A tak se nedivme, jakou
radost způsobily dovezené várnice s horkým čajem.
Co však bylo na podtrženou jedničku, byl vítr. Za chvilinku tak
bylo nebe plné draků. A věřte mi, bylo, co obdivovat. Prostě
nádhera!

Několik zajímavostí:
- 6. ročníku se zúčastnilo 186 lidí, z toho 104 dětí
- k vidění bylo 90 draků
- v jednu chvíli bylo ve vzduchu maximálně 62 draků
- většina z nich byla koupených, několik jich však bylo i
vyrobených
- do největší výšky se dostal drak Julie Térové

Stejně jako v předešlých ročnících byli účastníci dětského věku odměněni. Opět si tedy domů odnášeli pamětní list
a tašku plnou překvapení.
No, a kdo jste se sem letos nedostal, nesmutněte, příští rok se můžete těšit již na 7. ročník!
(Martin Dytrych)

Osmdesát pět nádherných dýňových strašidláků! To byl výsledek již tradiční dílny rodičů s dětmi, kterou ve středu
19. října pořádala naše škola. Školní jídelna doslova praskala ve švech – tolik se zde sešlo dětí a rodičů dychtících si
vyrobit dýňové strašidýlko. Pro jejich šikovné ruce byly opět připraveny dýně nejroztodivnějších tvarů a velikostí - a
jen se po nich zaprášilo. Ti starší se pokoušeli strašidláka vyrobit a vydlabat sami, těm mladším rádi pomohli rodiče
či babičky a dědové. A že byly některé dýně pěkně tvrdohlavé! Ale výsledek stál za to. Dětské oči zářily nadšením,
když se strašidlák nakonec rozsvítil mihotavým světýlkem svíčky.letos

Menší návštěvníci určitě ocenili i možnost vyrobit si
veselou dýni z barevného papíru. Všichni si odnesli na
památku na tvořivou dílnu upomínkovou omalovánku
s dýní. A kdo se nebál, mohl si následující den
všechny zářící a blikající strašidláky prohlédnout na
výstavce v přízemí 1. stupně.

Poděkování za zdařilý průběh odpoledne zaslouží všichni zúčastnění, štědří zahrádkáři, kteří nám věnovali své
výpěstky, a rovněž velice ochotní pomocníci z řad žáků 2. stupně.
(Eva Prouzová)

Astronomická víkendovka s pozorováním na hvězdárně
a přespáním ve škole, která se uskutečnila 14.–15. října,
byla velice zajímavá. Připravený program se velmi
vydařil. Zahráli jsme si spoustu her s astronomickou
tématikou (pexeso, karty, domino..), plnili jsme zadané
úkoly na interaktivní tabuli (mimo to i hlasování pomocí
hlasovacích vajíček) a navštívili jsme hvězdárnu. Tam
jsme mimochodem pořádně vymrzli a tak jsme zalezli
pod nízké výklenky a ohřívali jsme se pod světly, která
tam byla zabudována a paní učitelka prohlásila: ,,Vy tam
jste jak kuřata pod lampou.“
Ale mezi největší zážitky patřilo (tedy podle mě) spaní
ve škole, které následovalo hned po večeři při svíčkách
:D. Ráno, když jsme se všichni probudili, jsme dostali
výbornou snídani, uklidili jsme si po sobě chlívek a
s úsměvem jsme odcházeli domů. Děkujeme paní
učitelce Nývltové za krásnou víkendovku.
(Aneta Staníková)

Na pomoc koním…
Opět po roce k nám do školy dorazila žádost o uspořádání veřejné finanční sbírky občanského sdružení CPK CHRPA ze Sezemic 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 „HOPÍKŮ“ v ceně 25,- Kč za 1 kus.
Ukončení sbírky je plánováno na leden 2012.
(Jaromír Beránek)

Není to nějaký omyl? Pro dorty se přece chodí do cukrárny, v knihovně se půjčují knížky. A přesto si prvňáčci v
úterý 27. září z knihovny přinesli do školy dva krásně nazdobené dorty a hned si na jednom z nich také pochutnali.

Paní knihovnice Jana Šimková pozvala děti na první
návštěvu knihovny. Prvňáčci si prohlédli dětské
oddělení, popovídali si o knížkách, které znají,
a dozvěděli se, že si je zde mohou vypůjčit. Také si
společně povídali o tom, jak se o knížky dobře starat
a co knihy nemají rády, ba co jim přímo škodí. Pak
jim paní knihovnice přečetla pohádku o zvířátkách
a děti soutěžily, kdo namaluje k pohádce hezčí
obrázek. A protože se všechny děti moc snažily, za
odměnu dostaly velký dort a jejich obrázky budou
po celý rok zdobit knihovnu.
Paní knihovnici Šimkové moc děkujeme.
(Eva Prouzová)

Poslední zářijový víkend uspořádali
chovatelé z Úpice a okolí výstavu
drobného zvířectva v areálu na Podrači.
V pátek 30. září jsme na výstavu zavítali
s dětmi ze školní družiny.
Tradičně jsme zhlédli velké množství
zvířátek – kachny, husy, slepice, králíky
či holuby. Největším lákadlem se ale
stala tombola, ve které skoro každý
vyhrál.
Úsměvy na tvářích dětí nechyběly, a tak
jsme mohli konstatovat, že i tentokráte
byli všichni šťastní a spokojení.
(Šárka Paulusová)

Účetní si stěžuje doktorovi, že má problémy se spaním. „A zkusila jste třeba počítat ovečky?“ „No, v tom je ta potíž!
Spletu se a pak se tři hodiny snažím přijít na to, kde jsem udělala chybu.“
„Jean, kde jsou děti?“ „V lednici, Vaše lordstvo!“ „A nebude jim tam zima?“ „Ne, zavřel jsem dveře!“
Dvě blondýnky jdou do lesa pro vánoční stromeček. Po dvou hodinách hledání se jedna zeptá té druhé: „Tak co?“
„Ale, nikde nic.“ „Víš co? Tak vezmeme nějaký bez ozdob.“
Je takhle třída v obřím akváriu a paní učitelka se ptá, z jakého oceánu jsou ty ryby. Vyvolána je Maruška, ale stále
mlčí. Paní učitelka za chvíli řekne: „Správně Maruško, je to Tichý oceán!“
Sedí dvě opice na palmě a jedna jí banán. Druhá se ptá: „Co to děláš?“ „Jím banán.“ „A proč je tak hnědý?“
„Protože ho jím už podruhé!“
Víte, proč mění blondýnky svým dětem pleny jen jednou za měsíc? Protože je na nich napsáno „až do šesti kil“!

1)

2)

Vtipné texty napište na výherní kupón a můžete vyhrát!
„Moje máma jezdí s autem jako blesk!“ „Tak rychle?“ „To ne, ale každou chvíli s ním práskne do nějakého
stromu!“
U soudu: „Poznáváte ten budík?“ „Ne!“ „Odveďte ho.“ Druhý den: „Poznáváte ten budík?“ „Ano.“ „No vida, a kde
jste jej viděl?“ „Včera jste mi ho ukazoval!“
Co je vrcholem obezity? Když spadnete ze všech čtyř stran postele najednou!
Francouzský a český právník se baví o justici a Francouz se ptá: „Jaký je u vás nejvyšší trest za dvojženství?“ „Dvě
tchýně.“
„Nováku, na vaší lavici je 7 much. Když zabijete jednu, kolik jich tam zbude?“ „Jedna, ta mrtvá. Ostatní uletí.“
Proč si Somálci na léto natahují přes zahradu provázek? Aby mohli být ve stínu!
Student skládá zkoušky. Profesor se ptá: „Co nejvíc způsobuje pocení u člověka?“ „Vaše otázky!“
Přijdou cikáni do recepce hotelu a recepční na ně: „Chlapi, máte rezervaci?“ „Vypadáme snad jako indiáni?“
Chlápek v restauraci v duchu přemýšlí. Mám si dát ještě jedno nebo si už nemám dát? Břicho říká, že jo, hlava zase,
že ne! Ale hlava je moudřejší, tak by měla ustoupit. „Pane vrchní, ještě jedno pivo.“
Blondýnka letí do Londýna. Jak ji připravíte o místo u okýnka? Řeknete jí, že sedadla do Londýna jsou pouze
v prostřední řadě.
Víte, jak vznikl čárový kód? To se jednou jeden Somálec chlubil rodinnou fotkou...
(stránku připravila Aneta Staníková)

Na lžíci patří polévka nebo třeba rýže s omáčkou. Ale pingpongový míček? Ano, i ten! Ale pouze v rámci další
netradiční soutěže, která byla tentokrát uspořádána pro žáky 1. stupně.
Vyzkoušet si zhruba patnáctimetrovou trasu přišlo 63 žáků. Každý z nich měl k dispozici dva pokusy, přičemž se mu
do výsledkové listiny zapsal ten lepší. Ovšem nešlo pouze o to, projít danou trasu, ale také o to, aby si soutěžící
míček nepřidržoval nebo, aby mu nespadl. Za každý takový prohřešek bylo účastníku připočteno 5 sekund.
Absolutně nejrychlejší byla Barbora Müllerová z 5.A, která zdolala předepsanou vzdálenost za 6,9 s!
Všem účastníkům ještě jednou gratulujeme k předvedeným výkonům. Nejlepší z každé kategorie jsme odměnili
diplomem a sladkou odměnou.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)
„Běh s míčkem na lžíci“
Kategorie: žáci 1. ročníku
1.
Sebastian Ludvigh (1.A)
2.
Tereza Pátrová (1.B)
3.
Adéla Roženská (1.B)
4.
Tereza Tláskalová (1.B)
5.
Tereza Čtvrtečková (1.A)
6.
Jan Kleistner (1.B)
7. – 8. Veronika Faltová (1.A)
Lukáš Trdlikát (1.B)
9.
Vivien Winterová (1.B)
10.
Jan Hruška (1.B)
11. – 12. Vojtěch Banýr (1.B)
Petr Hruška (1.B)
13.
Žaneta Rybárová (1.A)
14.
Kristýna Kuhnová (1.B)
15.
Lucie Železová (1.A)
16.
Tomáš Marek (1.A)
17.
Rozálie Térová (1.A)
18.
Petr Vrána (1.A)
19.
Eliška Grossmannová (1.B)
20.
Julie Menšíková (1.A)

8,6 s
9,9 s
10,6 s
12,0 s
13,0 s
13,2 s
13,5 s
13,5 s
14,4 s
15,4 s
15,7 s
15,7 s
16,5 s
16,8 s
17,0 s
17,8 s
19,0 s
19,8 s
25,5 s
32,2 s

„Běh s míčkem na lžíci“
Kategorie: žáci 2. ročníku
1.
Eliška Sixtová (2.A)
2.
Michaela Holanová (2.A)
3. – 4. Johanka Cachová (2.A)
Daniela Mikešová (2.A)
5.
Miroslav Gabčan (2.A)
6.
Kristýna Jakubčaninová (2.A)
7.
Veronika Hlavicová (2.A)
8.
Daniel Benko (2.A)
9.
Vilém Doležal (2.A)
10. – 11. Tomáš Kuťák (2.A)
Lucie Mlýnková (2.A)
12.
Adéla Šormová (2.A)
13. – 14. Veronika Koperová (2.A)
Nikola Winklerová (2.A)
15.
Leona Kubasová (2.A)
16.
Šimon Hurdálek (2.A)

8,4 s
8,6 s
9,0 s
9,0 s
9,3 s
9,7 s
10,2 s
10,3 s
11,2 s
12,4 s
12,4 s
15,4 s
15,8 s
15,8 s
17,8 s
21,9 s

„Běh s míčkem na lžíci“
Kategorie: žáci 3. ročníku
1. – 2. Tomáš Hofman (3.A)
Romana Suchánková (3.A)
3.
Martin Křížek (3.A)
4.
Jan Frydrych (3.A)
5. – 6. Veronika Čiháková (3.A)
Milan Ševc (3.A)
7. – 8. Štefan More (3.A)
Kryštof Vojtěch (3.A)
9.
Martin Staník (3.A)
10. – 11. David Kábrt (3.A)
Jiří Pecháček (3.A)
12.
Filip Kaplan (3.A)
13.
Eliška Mesnerová (3.A)
14.
Kryštof Menšík (3.A)
15.
Michal Černý (3.A)

7,1 s
7,1 s
8,0 s
8,5 s
8,7 s
8,7 s
8,8 s
8,8 s
9,7 s
9,8 s
9,8 s
15,8 s
16,5 s
19,3 s
21,7 s

5.
6.
7.
8.
9.
10.

„Běh s míčkem na lžíci“
Kategorie: žáci 4. ročníku
David Hejna (4.B)
Matyáš Nývlt (4.B)
Ondřej Toman (4.B)
David Vocel (4.B)
Martin Kohout (4.B)
Michaela Hájková (4.B)
Pavlína Balogová (4.B)
Lenka Balogová (4.B)
Natálie Fabiánová (4.B)
Milan Pastorčák (4.B)

1.
2.

„Běh s míčkem na lžíci“
Kategorie: žáci 5. ročníku
Barbora Müllerová (5.A)
6,9 s
David Nývlt (5.A)
8,1 s

1.
2.
3. – 4.

8,3 s
8,7 s
9,0 s
9,0 s
9,8 s
11,3 s
12,6 s
13,1 s
15,0 s
15,3 s

Letité rekordy mladšího žáka Michala Drejsla (11,5 s), staršího žáka Martina Picha (9,9 s) a starší žákyně Nikoly
Kuncové (11,9 s) v běhu do schodů jsou minulostí. Skvělými výkony je smazali Lukáš Aman ze 7.A (10,7 s), Viktor
Kejzlar z 9.A (8,7 s) a Eliška Buryšková z 8.A (10,9 s).
Běhalo se opět z přízemí až do druhého patra budovy druhého stupně. Každý z účastníků měl možnost běh
opakovat. Započítal se pak samozřejmě rychlejší z časů.
Překvapením pro nás byl počet startujících – 24. To jsme nečekali a jsme příjemně překvapeni.
Všem účastníkům ještě jednou gratulujeme k předvedeným výkonům. Nejlepší z každé kategorie jsme odměnili
diplomem a sladkou odměnou.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)
„Skotačení po schodech“
Kategorie:
žákyně 6. – 9. ročníku
„Skotačení po schodech“
1. Eliška Buryšková (8.A)
10,9 s
Kategorie: žáci 6. – 7. ročníku
2.
Veronika
Davidová
(6.A)
12,5
s
1. Lukáš Aman (7.A)
10,7 s
3.
Šárka
Šulcová
(9.B)
13,2
s
2. Pavel Růžička (7.A)
11,3 s
4. Andrea Teichmanová (9.B) 13,3 s
3. Vojtěch Kubec (6.A)
12,8 s
5. Tereza Jareišová (6.A)
14,8 s
4. David Suchánek (7.A)
12,9 s
5. Dominik Moronga (6.A) 13,1 s
6. Otakar Bárta (7.A)
13,3 s
7. Zdeněk Čudka (6.A)
14,4 s

„Skotačení po schodech“
Kategorie: žáci 8. – 9. ročníku
1.
Viktor Kejzlar (9.A)
8,7 s
2.
Jakub Fejfar (9.B)
9,1 s
3.
Daniel Souček (9.B)
9,4 s
4.
David Beier (8.A)
9,8 s
5.
Daniel Soural (9.B)
10,1 s
6.
Martin Kubiček (9.A) 10,6 s
7.
David Vlček (9.B)
11,2 s
8.
Pavel Šrejber (8.A)
12,7 s
9.
David Vlček (8.A)
13,3 s
10. Jan Soviš (8.A)
14,3 s
11. Tomáš Koukol (9.B) 15,9 s
12. Radim Kejzlar (8.A)
17,7 s
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Rozlušti kryptogram a dozvíš se, jaké barvy jsou typické
pro Halloween.
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VOCABULARY CORNER – words begining with F
Do křížovky doplň překlad
následujících českých slov
(všechna začínají písmenkem F)
The necessary thing is the:
__ __ __ __ __ M __

Vodorovně
1. liška
3. prst
4. květina
5. byt
6. pět
7. vidlička
Svisle
1. legrace
2. žába
3. obličej
4. vlajka
5. les
6. oheň
!!!!! SOUTĚŽNÍ !!!!!!
V tajence se dozvíš anglický
název pro typickou
(nezbytnou) Halloweenskou
věc.

stránku připravila Silvie Žďárská

Soutěže „Čtyři živly v architektuře a umění“ vypisované NPÚ v Josefově se naši žáci účastnili již potřetí a stejně
jako v předchozích letech jsme nejprve vypsali „školní předkolo“.
Zadavatelé se zaměřili na zemský živel a centrem zájmu soutěžících se tedy musely stát následující tématické
okruhy – zemští patroni, zemské stezky, správní centra, opevnění, vápenky, těžba a zpracování pískovce, těžba uhlí
a válka 1866. Vedle téměř triviálních úkolů, jako např. jmenování oper Bedřicha Smetany či poznání Viktorčina
splavu, řešili naši žáci i úlohy mnohem zapeklitější, třeba kde se nachází a jak vypadá mozaiková dlažba nebo kdo
patřil mezi východočeské barokní sochaře.
Výborné práce byly odměněny plusovými body a drobnými věcnými cenami (nejlepší soutěžící také mohou své
výtvory odeslat do dalšího klání na NPÚ Josefov), práce pěkné jedničkami za dobrovolnou aktivitu do předmětu
dějepis. Ostatní práce, ve kterých bylo větší množství chyb, se dočkaly alespoň „plusek“ za aktivitu. Děkuji všem
téměř čtyřem desítkám soutěžících za účast a včasné odevzdání prací.
(Renata Kafková)
Výborné práce:
Knížová Kateřina (7.A), Růžička Pavel (7.A), Seidelová Tereza (9.A), Vodičková Eliška (7.A)
Pěkné práce:
Aman Lukáš (7.A), Balcar Tomáš (8.A), Balcarová Kristýna (8.A), Bárta Otakar (7.A), Billiová Monika (7.A),
Buryšková Eliška (8.A), Grundová Kamila (9.B), Jareišová Tereza (6.A), Kadaník Daniel (7.A), Kadrmasová
Nicol (8.A), Kejzlarová Lenka (6.A), Komárková Lucie (9.A), Kopecká Karolína (9.A), Korubová Kristýna
(7.A), Kubiček Martin (9.A), Müllerová Michaela (7.A), Neureiterová Diana (7.A), Pátrová Andrea (7.A),
Pátrová Nikola (9.A), Pospíšilová Lucie (7.A), Riedl Jakub (7.A), Suchánek David (7.A), Špinler Daniel (7.A),
Tremer Matouš (8.A), Vodák Petr (8.A), Vojnarová Nika (7.A), Wajsar David (8.A), Winklerová Šárka (6.A)
Ostatní práce:
Beier David (8.A), Dolejška Daniel (9.A), Štefánková Petra (8.A), Vlček Petr (6.A)

Letošní krásné podzimní dny si jistě každý
z nás užívá mnoha způsoby. Ten, kdo rád
tvoří, uvítal sobotní trutnovskou tvůrčí
dílnu s Matějem Formanem, synem
slavného režiséra Miloše Formana
(Amadeus, Hoří má panenko, Vlasy, Přelet
nad kukaččím hnízdem,…) a herečky Věry
Křesadlové,
známého
především
všestranným působením v divadle. Pod
jeho vedením si děti, ale i dospělí mohli
vytvořit a vlastnoručně vytisknout linoryt,
jako se to poštěstilo i Danielce Mikešové
z 2. A. (Daniela Mikešová)

První budova školy byla otevřena 13. září 1891. Byla jednopatrová a městskou pokladnu přišla na 20 000 zlatých.
Přesně po 120 letech a 11 dnech se za mikrofon ve školní jídelně postavili ředitel školy Mgr. Martin Zakouřil a
úpický starosta Ing. Jaroslav Hůlek, aby přivítali stovky návštěvníků a uvedli tak do pohybu program oslav. Ten
můžeme shrnout do čtyř základních směrů.

Kulturní vystoupení měla zázemí
právě
ve
školní
jídelně.
Moderátorka Veronika Davidová
uvedla mimo jiné vystoupení našich
nejmenších žáčků „Pejsek a
kočička“, ukázku spartakiádního
vystoupení a písničky v podání
školního sborečku. Nechyběla ani
zástupkyně bývalých učitelů, paní
Amálie Černá, a bývalý žák Michal
Šeps. Zajímavé bylo určitě i
vystoupení Matyáše Nývlta či
scénka „První den ve škole“.

Po celou dobu oslav byla všem přítomným umožněna prohlídka prostor školy. A mnohde na ně čekalo velké
překvapení. Budova prvního stupně na ně „dýchla“ současností školy. Prezentace školního vzdělávacího programu,
činnosti školní družiny a zájmové činnosti určitě zpestřila krátká vystoupení našich malých „šikulů“.
Třídy na druhém stupni byly zase ve znamení „výletu“ do minulého století. Rodičům a prarodičům současných žáků
měly připomenout časy jejich docházky. A tak si návštěvníci mohli vyzkoušet vázání pionýrského šátku, výrobu
mávátek či psaní skutečným perem a to ještě v azbuce. Určitě si nenechali utéct ani „množinovou“ třídu, branou
výchovu nebo třídu ve znamení „Vzpomenete si?“.

Po takto náročném programu nikdo neodmítl občerstvení, které
bylo k dispozici jak v jídelně, tak i ve speciální občerstvovací třídě.
Koneckonců u kafíčka se nejlépe vzpomíná, že?
(Martin Dytrych)
P.S.: Málem bych zapomněl! Osobností oslav se jistě stal Vladimír
Plicka, dlouholetý kameraman České televize. Jeho povídání by se
dalo poslouchat hodiny... A pokud se teď ptáte, proč zrovna on, je
na to celkem jednoduchá odpověď. Jeho otec, národní umělec Karel
Plicka, totiž na naší škole učil.

Telefon (řecky: tele = vzdálený a fon = hlas) je telekomunikační zařízení, které přenáší hovor
prostřednictvím elektrických signálů. Existují ale i telefony založené na neelektrických
principech.

Obvykle je vynález telefonu přisuzován vynálezci
jménem Alexander Graham Bell.
O prvenství vynálezu k jednotlivým částem vynálezu
bylo vedeno mnoho soudních sporů. Zvláště společnost
Bell Telephone se snažila agresivně chránit své patenty.
Výsledkem byly ale spíše další nejasnosti. Věc
komplikuje i to, že vynálezci spíše předváděli své
objevy novinářům a průmyslníkům, místo publikace ve
vědeckých časopisech.
Je nutno poznamenat, že současný telefon nemá jednoho
vynálezce, ale je výsledkem postupného vylepšování a
vynálezů velkého množství lidí.
Pokud budeme za telefon považovat každé zařízení,
schopné přenést hlas na velkou vzdálenost, je historie
telefonu mnohem starší. První telefony pak byly čistě
mechanickým zařízením.
Zkuste si na soutěžní kupón tipnout, ve kterém roce objevil Alexander Graham Bell telefon.
Ten z vás, kdo uhádne nebo bude nejblíže, vyhraje cenu!

Mobilní telefony mají dlouhou historii, vynález bezdrátové telefonie spadá již do konce 19. století. Počátek jejich
hospodářského využití a masového prodeje potom nastal v 50. letech 20. století v USA, kdy byly zpočátku
prodávány jako interní součást automobilů, později v průběhu 70. let nastal prodej mobilních telefonů jako zcela
samostatných a skutečně přenosných přístrojů. Díky nižším zaváděcím nákladům a rychlejšímu rozmístění
případných nutných pozemních technologií se mobilní sítě dokázaly rychleji rozšířit po světě a předstihly růst a
následně i rozšíření pevné telefonie.
Mobilní telefon (hovorově mobil) je zařízení fungující jako normální telefon,
ale s možností použití ve velkém prostoru (na rozdíl od bezdrátového telefonu
fungujícího jen na omezenou vzdálenost). Mobilní telefony umožňují spojení
s pevnou telefonní sítí přímo volbou telefonního čísla na vestavěné
klávesnici. Nejnovější mobily používají kombinaci přenosu radiových vln a
konvenčního telefonního přepojování okruhů, i když přepojování paketů je už
používáno v některých částech mobilní sítě, zvláště pro služby jako
internetový přístup a WAP.

(stránku připravil Robin Grossmann)

Pospojuj čísla od 1 do 20, jak jdou za sebou, a domaluj
obrázek. Pak si ho můžeš vybarvit.

Dokážeš projít písmenkem I ?

Je největší známou kočkovitou šelmou. Obývá husté porosty okolo řek a jezer. K
životu potřebuje velké území člověkem nedotčené krajiny. V současnosti se
vyskytuje na omezeném území východního Ruska v blízkosti řeky Ussuri a
částečně také na malém území v Číně. I přesto, že je přísně chráněn, volně
v přírodě žije jen několik stovek kusů. Živí se především jelení zvěří a divokými
prasaty.
V zoologických zahradách po celém světě jich je chováno asi tisíc.
Délka těla je 2 – 2,8 m, výška v kohoutku 1,1 – 1,25 m a váha 100 – 300 kg.
Už víte, o které zvíře se jedná? Pokud ne, dáme vám na výběr:
a) Levhart mandžuský
b) Gepard štíhlý
c) Tygr ussurijský

„Jean, nachystejte mi kulovnici, půjdeme na ryby.“ „Ale pane, neměli bychom si vzít raději udici?“ „A Vy si
myslíte, Jean, že když budu vyhrožovat rybáři udicí, tak mi nějakou rybu dá?“
Když byl Chuck Norris ještě bakterie, porazil Domestos.
Na pracovní schůzi hrdě prohlašuje šéf firmy: „Hoši, já nepiju, nekouřím a nemluvím sprostě.“ Všichni ředitelovi
tleskají a ten si spokojeně sedne. Drkne při tom ale do stolu a zařve: „Kurňa, zase mi to cígo spadlo do piva!“
Dva maníky zasypala na horách lavina. Najednou ten jeden vidí, jak se k nim blíží ten záchranářský pes, bernardýn
se soudkem rumu. A tak říká tomu druhému: „Hele, nejlepší přítel člověka.“ „No jo, a nese ho pes.“
Víte, proč muž nemůže být hezký a chytrý zároveň? Protože by to byla ženská.
Když se to vyhodí nahoru, je to hnědé a když to spadne dolu, je to bagr. Co je to? Kinder vejce.

V dětství hrávala basketbal, k rychlobruslení ji v 11 letech přivedl trenér Petr Novák,
jehož svěřenkyní je doposud. Na mezinárodní scéně působí od jara 2002, kdy se
poprvé zúčastnila mistrovství světa juniorů, v němž skončila na 36. místě.
Specializuje se na dlouhé tratě, je dvojnásobnou olympijskou vítězkou
a několikanásobnou mistryní České republiky, Evropy i světa, držitelkou několika
juniorských i seniorských světových rekordů. Pětkrát již dokázala vyhrát Světový
pohár.
V letech 2007, 2009 a 2010 byla vyhlášena českou sportovkyní roku, v roce 2010
získala Cenu Oscara Mathisena.
Pokud znáte její jméno, napište jej na soutěžní kupón.

(stránku připravili Aneta Staníková a Martin Dytrych)

V týdnu od 10. do 14. října se obě čtvrté třídy „přemístily“ do našeho hlavního města – zabývaly se totiž projektem
na téma Praha. Určitě nejzajímavější bylo promítání fotografií či virtuální procházky po Praze. Důležitá však byla i
práce s knížkami, kterých děti donesly do školy spousty. A aby knih nebylo málo, ve čtvrtek se obě třídy vydaly do
městské knihovny, aby zjistily, jaké knížky o Praze mají tam. Na mapě se děti snažily najít památky, o kterých si
předtím povídaly. Při matematice se počítáním dozvídaly číselné zajímavosti o různých místech v Praze. V „áčku“
zkoušeli napsat, co všechno je napadne, když se řekne Praha. Potom se rozdělili do skupin a dostali úkol – každá
skupina samostatně zpracovávala vybranou pražskou památku. Děti samy vyhledávaly informace a vytvářely
plakáty, které nakonec prezentovaly před celou třídou. Děvčata z „béčka“ vytvářela návrh na šatičky pro Pražské
Jezulátko, chlapci navrhovali auto pro pana prezidenta. Každý den četli pražské pověsti.
Týden o Praze, který se konal od pondělí 10. října do pátku
14. října, se mi moc líbil, protože jsem se dozvěděl mnoho
zajímavostí o našem hlavním městě. Nejvíce mě však zaujalo
povídání o Karlově mostě, prohlížení obrázků na interaktivní
tabuli a matematické rébusy o Praze. Z pověstí O Karlově
mostě se mi líbilo to, že v něm je zazděn Bruncvíkův meč. Na
interaktivní tabuli mě uchvátily letecké snímky a obrázky
mostů a noční Prahy. Velkou zábavou pro mě byly
matematické rébusy. Proto jsem si jeden složil sám.
(Matyáš Nývlt, 4.B)

Nejdříve jsme na tabuli napsali, co je v Praze. Potom
jsme se rozdělili do skupinek a rozdělili jsme si různé
věci, co jsou v Praze. Potom nám rozdali rozstříhané
osobnosti a měli jsme je složit. No a potom jsme
konečně začali dělat projekt. Zakončili jsme dobrou
prezentací.
(Lenka Hrušková, 4.A)

Skládali jsme puzzle s prezidenty a pracovali jsme na
pracovních listech. Projekt jsme zakončovali tak, že
jsme četli ostatním dětem, co jsme tam napsali.
(Dominik Endlich, 4.A)

O Praze jsme se učili celý týden. Nejvíce se mi líbil
čtvrtek, kdy jsme byli v knihovně. Prohlíželi jsme si
různé knihy o Praze. Nejvíce se mi líbila knížka
Výlety s dětmi. Ve třídě jsme se poté učili o mostech
přes Vltavu. Ani jsem nevěděl, že jich je 18. V pátek
jsme si vyprávěli o kašnách a fontánách. Postupně
jsme si doma četli pověsti. Babička je dávno
zapomněla a tak jsem jí přečetl O Karlově mostě, O
Libuši a Přemyslovi, O praotci Čechovi, O
Horymírovi, O Staroměstském orloji. Až budu větší,
chtěl bych si všechno v hlavním městě prohlédnout
osobně a povozit se v metru.
(Jiří Rýdl, 4.B)

Ve středu, 5.října 2011, začal okrskový meziškolní boj o pohár Grand Prix i pro I. stupeň ZŠ a to závodem v běhu do
vrchu na Klůček v Malých Svatoňovicích.
Naše škola obhajovala loňské prvenství. Již boje v nejmladší kategorii ukázaly, že to nebude vůbec jednoduchá
obhajoba. Všichni závodníci i závodnice reprezentující naši školu se velice snažili, nakonec jsme však obsadili
konečné třetí místo. Měli jsme stejný počet bodů jako druhá ZŠ Rtyně v Podkrkonoší, avšak o našem umístění
rozhodl menší počet prvních míst.
Níže můžete zhlédnout seznam všech našich reprezentantů. Číslo v závorce znamená celkové umístění
v jednotlivých kategoriích.

Přehled našich reprezentantů (v závorce je
uvedeno umístění na 1. – 3. místě):
Předžákyně:
Předžáci:
Leona Kubasová (1.)
Patrik Fabián (3.)
Rozálie Térová (2.)
Martin Káňa (2.)
Zdeněk Pastorčák
Tereza Mědílková

MNIROZHOVOR S LEONKOU KUBASOVOU,
VÍTĚZKOU V KATEGORII PŘEDŽÁKYŇ:
Jak ses na závod připravovala?
Leonka: Vůbec jsme se nepřipravovala.
Byl závod těžký?
Leonka: Ani ne, trať nebyla náročná.
Co říkáš tomu, že jsi ve své kategorii vyhrála?
Leonka: Nečekala jsem, že vyhraju. Myslela jsem si, že se mi
to nepovedlo.
Co příští rok?
Leonka: Další rok bych se určitě chtěla znovu zúčastnit.
(Aneta Staníková)

Nejmladší žákyně:
Kristýna Jakubčaninová
Eliška Mesnerová
Julie Térová

Nejmladší žáci:
Michal Černý
Matyáš Nývlt (3.)
Jiří Pecháček

Mladší žákyně:
Andrea Čudková
Kamila Kuldová
Barbora Müllerová (3.)

Mladší žáci:
Dominik Endlich
Jakub Kábele
Filip Luštinec

Meziškolní okrsková soutěž o pohár Grand Prix je každoročně zahajována štafetovým během, který je pořádán na
počest slavného vytrvalce Emila Zátopka. A jinak tomu nebylo ani letos. Dvě stě závodníků z pěti škol se v úterý, 4.
října 2010, sešlo na hřišti ZŠ Úpice - Lány, aby poměřilo své síly na okruhu dlouhém 250 m (každý závodník ho
absolvoval jednou).
Chlapci i dívky reprezentující naši školu bojovali ze všech sil, nespočet z nich si zlepšilo své osobní výkony nebo
výkony z hodin tělesné výchovy. Sportovní štěstíčko se k nám přiklonilo v závěru závodu, kdy Daniel Souček zůstal
duchapřítomně stát na konci předávacího území a počkal na přiběhnuvšího Pavla Šrejbera. Pokud by Daniel
přešlápl, škola by byla diskvalifikována.
V konečném účtování jsme obsadili pěkné třetí místo za štafetou domácích a štafetou ZŠ a ZUŠ Rtyně
v Podkrkonoší.
Na závěr jedna poznámka. V původní nominaci jsme z různých důvodů museli proti původní verzi udělat celkem 16
změn!! Náhlou nevolnost či nepředpokládanou nemoc všichni akceptují, nicméně se nám sešlo mnoho
neodůvodněných omluvenek či rovnou odmítnutí reprezentace. Je nám líto, že naši žáci (týká se to především
chlapců) nejsou ochotni přispět k dobrému výsledku školy a reprezentaci berou jako obtěžování.
(Šárka Paulusová, Václav Král)

Časy našich reprezentantů:
Jakub Fejfar (9.B) 36,1 s; Matouš Tremer (8.A) 49,8 s; Aneta Staníková (8.A) 49,2 s; David Wajsar (8.A) 42,4 s;
Andrea Teichmanová (9.B) 46,1 s; Matěj Vocel (6.A) 49,0 s; Dominika Křížová (8.A) 48,5 s;
Daniel Soural (9.B) 42,4 s; Šárka Šulcová (9.B) 44,4 s; Tomáš Koukol (9.B) 46,4 s; Eliška Buryšková (8.A)
41,3 s; Patrik Trapl (9.A) 43,8 s; Nicol Kadrmasová (8.A) 46,4 s; Martin Podolník (8.A) 50,0 s; Daniela Viková
(8.A) 47,3 s; Tadeáš Haase (6.A) 48,8 s; Kateřina Morávková (9.B) 46,7 s; Petr Rychlík (6.A) 46,7 s; Nikola
Křížová (8.A) 47,6 s; Pavel Růžička (7.A) 48,1 s; Kamila Grundová (9.B) 48,0 s; Martin Lacko (7.A) 45,6 s; Nika
Vojnarová (7.A) 46,2 s; Martin Kubiček (9.A) 51,7 s; Eliška Vodičková (7.A) 44,3 s; Jakub Lautsch (9.A) 42,5 s;
Kristýna Bejrová (9.B) 48,6 s; Tomáš Novotný (9.A) 43,2 s; Tereza Seidelová (9.A) 46,0 s; Pavel Kavan (7.A)
47,3 s; Petra Štefánková (8.A) 50,4 s; Petr Kábele (7.A) 47,7 s; Sára Gottsteinová (9.B) 43,5 s; Richard Billi (6.A)
49,0 s; Petr Vlček (7.A) 45,6 s; Tomáš Kubeček (9.A) 40,3 s; Lucie Pospíšilová (7.A) 51,3 s; Pavel Šrejber (8.A)
56,3 s; Daniel Souček (9.B) 36,0 s; Viktor Kejzlar (9.A) 37,9 s.

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

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

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 19. 10. 2011)
135,47 kg/žáka
Jan Jansa
47,92 kg/žáka
Kryštof Vojtěch
45,17 kg/žáka
Johanka Cachová
29,33 kg/žáka
Petr Vrána
21,58 kg/žáka
Andrea Čudková
15,61 kg/žáka
Tadeáš Haase
13,24 kg/žáka
Ondřej Toman
6,19 kg/žáka
Jiří Zákravský
4,26 kg/žáka
Karolína Kopecká
3,91 kg/žáka
Zdeněk Pastorčák

2 010,0 kg
682,0 kg
320,0 kg
528,0 kg
144,0 kg
147,0 kg
125,0 kg
135,0 kg
41,0 kg
60,0 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 6 911,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 25,69 kg. Pro porovnání
v loňském roce jsme měli sesbíráno 10.122,0 kg s průměrem 37,21 kg na žáka. Dohromady jsme k 19.10. také
sesbírali 448 vybitých baterií (k 20.10.2010 to bylo 6.194).
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Jan Jansa (4.A)
2 010,0 kg
Kryštof Vojtěch (3.A)
682,0 kg
Petr Vrána (1.A)
528,0 kg
Jan Krejcar (4.A)
350,0 kg
Johanka Cachová (2.A)
320,0 kg
Milan Ševc (3.A)
210,0 kg
Jaromír Jansa (2.A)
196,0 kg
156,0 kg
Tomáš Kuťák (2.A)
Tadeáš Haase (6.A)
147,0 kg
Jakub Dytrych (6.A)
146,0 kg
Bára Procházková (4.A)
144,0 kg
Andrea Čudková (5.A)
144,0 kg
Lukáš Čudka (6.A)
144,0 kg
135,0 kg
Jiří Zákravský (8.A)
Renata Galuščáková (5.A)
127,0 kg
Ondřej Toman (4.B)
125,0 kg
Roman Sabev (5.A)
121,0 kg
Barbora Müllerová (5.A)
120,0 kg
Anna Koukolová (3.A)
111,0 kg
Miroslav Gabčan (2.A)
110,0 kg

Sběr vybitých baterií:
Leona Kubasová (2.A)
Johanka Cachová (2.A)
Renata Galuščáková (5.A)
Milan Pastorčák (4.B)
Milan Ševc (3.A)
Petr Vrána (1.A)
Anna Skřivánková (4.A)

(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

125 ks
85 ks
77 ks
45 ks
42 ks
41 ks
33 ks

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 (4.A)
Daniel Marek (5.A)
Anna Marie Řeháková (4.A)
Leona Kubasová (2.A)
Petr Vrána (1.A)
Lukáš Čudka (6.A)
Johanka Cachová (2.A)
Tadeáš Haase (6.A)
Matyáš Nývlt (4.B)
Daniela Viková (8.A)
Zdeněk Pastorčák (1.B)
Vojtěch Hejna (1.B)
Nikola Winterová (2.A)
Kamila Grundová (9.B)

1 598 ks
900 ks
855 ks
730 ks
666 ks
567 ks
426 ks
350 ks
336 ks
220 ks
185 ks
184 ks
141 ks
60 ks

Sběr plastových kelímků
Johanka Cachová (2.A)
Jiří Zákravský (8.A)
Renata Galuščáková (5.A)
Kamila Grundová (9.B)
Jiří Pecháček (3.A)
Tomáš Marek (1.A)
Petr Vrána (1.A)
Michaela Řeháková (9.A)
Leona Kubasová (2.A)
Nikola Mlčáková (6.A)
Kateřina Šprincová (5.A)
Andrea Čudková (5.A)
Adéla Roženská (1.B)
Jan Roženský (5.A)

3 100 ks
2 441 ks
1 456 ks
1 410 ks
1 070 ks
1 000 ks
947 ks
840 ks
668 ks
500 ks
410 ks
366 ks
330 ks
330 ks

Dohromady jsme k 19.10. sesbírali 7.218 plastových lahví (k 20.10.2010 to bylo 7.078) a 16.181 plastových
kelímků (k 20.10.2010 to bylo 13.431).
Sběr plastových víček
Petr Rychlík (6.A)
Lucie Pospíšilová (7.A)
Johanka Cachová (2.A)
Jaromír Jansa (2.A)
Martin Křížek (3.A)
Ondřej Toman (4.B)
Vivien Winterová (1.B)
Jakub Dytrych (6.A)
Renata Galuščáková (5.A)
Milan Ševc (3.A)
Jan Jansa (4.A)
Leona Kubasová (2.A)
Jiří Zákravský (8.A)
Anna Skřivánková (4.A)
Vanesa Neureiterová (1.A)
Petr Vrána (1.A)
Bára Procházková (4.A)
Petra Štefánková (8.A)
Kamila Gottsteinová (5.A)
Dominik Grund (1.B)
Karolína Kopecká (9.A)
Matyáš Nývlt (4.B)
Nikola Winklerová (2.A)
Zdeněk Pastorčák (1.B)
Nikola Mlčáková (6.A)
Vojtěch Banýr (1.B)
Adéla Roženská (1.B)
Jan Roženský (5.A)
Vojtěch Hejna (1.B)
Anna Koukolová (3.A)

20 100 ks
16 700 ks
13 250 ks
6 890 ks
4 725 ks
4 500 ks
4 250 ks
4 200 ks
3 693 ks
3 660 ks
3 320 ks
3 140 ks
2 088 ks
1 566 ks
1 400 ks
1 337 ks
1 300 ks
1 216 ks
1 000 ks
925 ks
790 ks
662 ks
576 ks
530 ks
450 ks
400 ks
380 ks
380 ks
246 ks
140 ks

I v letošním roce
jsou sběrovými dny
úterý, středa a pátek.

Sběr kovových víček
Tomáš Kuťák (2.A)
11 167 ks
Ondřej Toman (4.B)
4 000 ks
Renata Galuščáková (5.A) 3 635 ks
Adéla Roženská (1.B)
3 550 ks
Jan Roženský (5.A)
3 550 ks
Petr Vrána (1.A)
3 433 ks
Jiří Zákravský (8.A)
3 356 ks
Leona Kubasová (2.A)
2 692 ks
Jakub Dytrych (6.A)
1 900 ks
Matyáš Nývlt (4.B)
1 823 ks
Lukáš Kejzlar (4.A)
1 500 ks
Milan Ševc (3.A)
1 312 ks
Tomáš Koukol (9.B)
680 ks
Bára Procházková (4.A)
300 ks
Anna Skřivánková (4.A)
212 ks
Dominik Grund (1.B)
101 ks

Dohromady jsme k 19.10. sesbírali 103.814 plastových víček (k 20.10.2010 to bylo 123.122) a 43.211
kovových víček (k 20.10.2010 to bylo 188.555).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

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

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

Z
1
1
1
1
2
2

V
1
1
1
1
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
0
0
0
2
2

skóre
13 : 2
8:2
4:2
3:2
4:7
4 : 21

Kanadské bodování základní části:
Z
B Br + A
1.
Martin Zakouřil
1
13
8+5
2.
Martin Dytrych
1
12
5+7
3.
Daniel Souček
1
7
7+0
4.
Petr Rychlík
1
4
3+1
5.
Martin Kubiček
1
3
3+0
6. – 7.
David Beier
2
3
1+2
Tomáš Kubeček 1
3
1+2
8. – 9.
Vojtěch Levinský 1
2
2+0
Petr Vlček
2
2
2+0
10. – 11. Petr Formánek
2
2
1+1
Vojtěch Kubec
1
2
1+1
12. – 13. Radim Kejzlar
2
1
1+0
Daniel Špinler
2
1
1+0
14. – 16. Jakub Dytrych
1
1
0+1
Filip Kunc
1
1
0+1
Ladislav Záliš
1
1
0+1
Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí

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

B
3
3
3
3
0
0

Počet nastřelených tyčí:
4 – ČCHS VÝSTAV. KANCŮ
2 – OLD STARS
Průměrný počet střel na 1 zápas:
34,00 – OLD STARS
15,00 – ČCHS VÝST. KANCŮ
13,00 – FC ŇOUMOV

Úspěšnost zásahů:
81,81 % - David Nývlt
75,00 % - Tadeáš Haase
71,43 % - Filip Kunc
70,00 % - Petr Formánek

STATISTIKY BRANKÁŘŮ:
Čisté konto po dobu
8 min – Jiří Zákravský
6 min – Filip Kunc
6 min – David Nývlt
6 min – David Suchánek
Prům. počet zásahů na 1 zápas:
19,00 – Pavel Šrejber
9,00 – David Nývlt
8,00 – David Suchánek
7,00 – Petr Formánek

ČCHS VÝSTAVNÍCH KANCŮ: Jakub Fejfar, Tomáš Kubeček, Filip Kunc, Zdeněk Ledvina, Daniel Souček
DISASTER: David Beier, Radim Kejzlar, Vojtěch Levinský, Pavel Šrejber, David Wajsar
FC ŇOUMOV: Zdeněk Čudka, Jakub Dytrych, Tadeáš Haase, Vojtěch Kubec, Petr Rychlík
FC JUNIOŘI: Lukáš Aman, Petr Formánek, Petr Kábele, Daniel Kadaník, Pavel Růžička, David Suchánek,
Daniel Špinler, Petr Vlček
OLD STAR: Martin Dytrych, David Nývlt, Martin Zakouřil
SLAVOJ ÚPICE: Viktor Kejzlar, Martin Kubiček, Dominik Rychlík, Lukas Štěpánský, Jiří Zákravský, Ládislav
Záliš
(stránku připravil Martin Dytrych)

VÍŠ, KDY BYLA OBJEVENA COCA-COLA? V roce 1886.
POZNÁŠ, O KTERÉ ZVÍŘE SE JEDNÁ? a) Okapi.
VÍŠ, JAK SE TENTO SPORTOVEC JMENUJE? Tomáš Berdych.
ŘEŠENÍ SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYKU: computer – the best thing!
(Martin Dytrych, Silvie Žďárská)

Úterý, 1. listopadu:

1
2
1
2
1
2
1
2

-

Zvěřinový guláš, knedlík
Krkonošský bramborák
Rybí prsty, bramborová kaše
Plněné tortily
Kuře po slovácku, rýže
Lívance
Vepřová kýta na paprice, těstoviny
Bramborová roláda s uzeným masem, špenát

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Masové koule v rajské omáčce, těstoviny
Rýžová kaše s čokoládou
Drůbeží prsa zapékaná se žampiony a sýrem, brambor
Vanilkové knedlíky se zakysanou smetanou a jahodami
Uzené maso, hrachová kaše
Směs po boloňsku s rýží
Hovězí maso v mrkvi, brambor
Špekové knedlíky, zelí
Segedínský závitek, bramborový knedlík
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem

Pondělí, 14. listopadu: 1
2
Úterý, 15. listopadu:
1
2
Středa, 16. listopadu:
1
2
Čtvrtek, 17. listopadu: 1
2
Pátek, 18. listopadu:
1
2

-

Vepřová panenka s jablky, brambor
Ovocné kynuté knedlíky
Hovězí na česneku, chlupaté knedlíky
Milánské špagety
Maminčino kuře s těstovinami
Sýrové placičky, bramborová kaše
STÁTNÍ SVÁTEK

Pondělí, 21. listopadu: 1
2
Úterý, 22. listopadu:
1
2
Středa, 23. listopadu:
1
2
Čtvrtek, 24. listopadu: 1
2
Pátek, 25. listopadu:
1
2

-

Šunkové halušky se zelím
Velehradská směs, rýžové nudle
Vepřové žebírko na kmínu, rýže
Povidlové taštičky s oříškovou posypkou
Zapékané těstoviny s uzeninou
Smažená játra, bramborová kaše
Hovězí maso MEXIKO, brambor
Těstovinový salát s tuňákem
Pečená kuřecí stehna, knedlík, zelí
Tvarohové smaženky

Pondělí, 28. listopadu: 1
2
Úterý, 29. listopadu:
1
2
Středa, 30. listopadu:
1
2

-

Ražniči na plechu, brambor
Langoše
Srbské rizoto
Dobrou chuť!
Šišky s mákem
Rybí karbanátek se sýrem, bramborová kaše
Špecle s houbami

Středa, 2. listopadu:
Čtvrtek, 3. listopadu:
Pátek, 4. listopadu:
Pondělí, 7. listopadu:
Úterý, 8. listopadu:
Středa, 9. listopadu:
Čtvrtek, 10. listopadu:
Pátek, 11. listopadu:

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Vybírání stravného na listopad: úterý 25. 10., pondělí 31. 10. (7.30 – 11.30)
Cena obědů:

pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 20 obědů x 23 Kč = 460 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 20 obědů x 25 Kč = 500 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 20 obědů x 26 Kč = 520 Kč
pro veřejnost …………………….......... 20 obědů x 47 Kč = 940 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 dávejte do 21.11. 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.

ŘEŠÍME PROSPĚCH, CHOVÁNÍ, PŘIHLÁŠKY NA SŠ A SOU
03. 11. - Schůzka s rodiči žáků 9. ročníku – volba SŠ, SOU (školní jídelna, 16.00)
07. 11. - Pedagogická rada (sborovna 2. stupně, 13.45)
10. 11. - Rodičovské schůzky (1. stupeň od 15.00, 2. stupeň formou konzultací od 16.00)
VZDĚLÁVÁME SE A SOUTĚŽÍME NA VŠECH FRONTÁCH
01. 11. - Přednáška „Afrika“ (DAJ, žáci 1. – 5. ročníku, od 10.00, vstupné: 40 Kč)
03. 11. - Exkurze 9.A, 9.B (EPO, Transform Lázně Bohdaneč; odjezd v 7.30 z Náměstí TGM v Úpici)
03. 11. - Program „Polem, loukou, lesem“ pro žáky 7.A
07. 11 - 11. 11. - Projekt 2.A „Člověk a rodina“
09. 11. - Projekt 9.A, 9.B „Energie“
14. 11. - 16. 11. - Projekt 1.A a 1.B „Pohádky“
21. 11. - Projekt 6.A „Cesta do pravěku“
21. 11. - Školní kolo Astronomické olympiády (6. – 7. ročník, 12.45)
23. 11. - Školní kolo Astronomické olympiády (8. – 9. ročník, 13.45)
24. 11. - Projekt 7.A „Ostrov snů“
29. 11. - Projekt 8.A „Krkonoše“
JEDEME BRUSLIT
08. 11. - Odpolední bruslení pro žáky 1. – 5. ročníku na Zimním stadionu v Trutnově ... více na 2. str.
09. 11. - Odpolední bruslení pro žáky 6. – 9. ročníku na Zimním stadionu v Trutnově ... více na 2. str.
VZHŮRU NA VÍKENDOVKY
17. 11. - 18. 11. - Florbalová víkendovka (žáci 4. – 5. ročníku) ... více na 2. str.
18. 11. - 19. 11. - Tajemná víkendovka (žáci 6. – 8. ročníku) ... více na 2. str.
SPORTOVNÍ AKCE
01. 11. - Okrskové kolo v halové kopané žáků 2. stupně
(pořadatel: ZŠ Malé Svatoňovice, od 8.30 starší žáci, od 13.00 mladší žáci)
08. 11. - Okrskové kolo ve florbalu žáků 2. stupně
(pořadatel: ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší, mladší žákyně i žáci od 8.15)
10. 11. - Okrskové kolo ve florbalu žáků 2. stupně
(pořadatel: ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší, starší žákyně i žáci od 8.15)
12. 11. - Běh Dlouhými Záhony (pořadatel TJ Maratonstav Úpice a ZŠ Úpice – Lány, od 10.30)
OSTATNÍ AKCE
11. 11. - Termín pro odevzdání soutěžních kupónů ze školního časopisu
14. 11. - Focení 1.A, 1.B (8.00)
25. 11. - Adventní koncert pro žáky 1. – 5. ročníku (DAJ, od 10.15, vstupné: 15 Kč)
25. 11. - Vychází třetí číslo školního časopisu
ŘEDITELSKÉ VOLNO – 18. 11. (pátek)
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga chlapců – 15. 11., 22. 11., 29. 11.
Turnaj v šipkách „301 single out“ – 04. 11., 11. 11., 25. 11.
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 – 02. 11., 09. 11., 16. 11., 23. 11., 30. 11.
(stránku připravil Martin Dytrych)

