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V rámci vlastivědného učiva 4. ročníku se žáci podívají také na různá místa České republiky. V půlce května jsme
navštívili Prahu a její památky, tentokrát jsme však vyrazili blíž. Linkovým autobusem jsme zajeli do našeho
okresního města – do Trutnova.
Žáci ze 4. A vyrazili na exkurzi v pátek 25. května. Počasí na výlet měli nádherné, ale aby to neměli tak
jednoduché, po celou dobu museli ve skupinkách vyplňovat pracovní listy a plnit různé úkoly. Hned následující
pondělí se do Trutnova podívala také 4.B. Přesto, že jim počasí už tolik nepřálo, výlet si moc užili.
A kde všude čtvrťáci byli? Vyšlapali na vrch Šibeník s památníkem generála Gablenze, prohlédli si Janskou kapli
s pomníky padlých vojáků, a potom seběhli dolů do městského parku podívat se na bustu Uffo Horna a fontánu s
drakem uprostřed. Na náměstí si ukázali starou radnici s pověšeným drakem, Krakonošovu kašnu a další
památky. Po rozchodu na pizzu či zmrzlinu se vydali do Dračí uličky. Pak už jen došli po nábřeží a kolem
společenského centra Uffo na autobusové nádraží. A hurá zpátky do Úpice.
(Veronika Prouzová)

Ani na naší škole nezapomínáme na Mezinárodní den dětí! Stalo
se již tradicí, že každoročně pořádáme dětský den nejen pro žáky
naší školy, ale i pro děti z místních i okolních mateřských škol.
Tak se stalo, že se ve čtvrtek 31. května naše tělocvična jenom
hemžila modrými a žlutými tričky 162 mrňousků.
Na děti čekala tělocvična plná plyšových zvířátek a různých
atrakcí – skákalo se v pytlích, prolézalo se látkovými tunely,
přenášely se míčky od jednoho plyšáka ke druhému, házelo se na
cíl, válely se sudy a ručkovalo se po žebřinách od kočičky až
k medvědovi. Na všech stanovištích dětem pomáhali v plnění
úkolů naši čtvrťáci.

Nakonec nám děti nakreslily na památku obrázek svého oblíbeného zvířátka, proběhly se po malé tělocvičně a
spokojené odcházely s taškou naplněnou drobnými dárky a dobrotami.
Budeme se na vás těšit zase za rok!
(Veronika Prouzová)

V letošním roce se nám podařilo velmi úspěšně navázat
na tradici dramatického kroužku, který k naší škole
neodmyslitelně patří. V průběhu celého školního roku
jsme nacvičili tři divadelní hry, „Pyšný banán“,
„Detektiv Míša“ a „Císařovy nové šaty.“ Celkem jsme
uspořádali tři velká vystoupení. V únoru jsme pozvali
děti a paní učitelky z 1. stupně do našeho divadélka ve
školní jídelně. V květnu jsme se zúčastnili Divadelního
festiválku, který se konal v místním Divadle Aloise
Jiráska. Za odměnu jsme získali volné vstupenky na
pohádkové představení do divadla Drak v Hradci
Králové, na které se všichni už moc těšíme. Poslední
vystoupení jsme uspořádali pro naše rodiče a blízké. 14.
června 2012 jsme se všichni sešli v divadélku ve školní
jídelně. Účast byla opravdu velká, což nás velmi
potěšilo. Obrovskou odměnou za naše herecké výkony
nám byl potlesk a úsměvy na tvářích všech přítomných.
Nácvik divadelních her byl opravdu náročný a vyžadoval mnoho času, trpělivosti a vzájemné podpory. Všichni
diváci ale jistě poznali, že divadlo hrajeme opravdu rádi. Během tohoto roku jsme získali mnoho nových
zkušeností, setkali se se zajímavými lidmi a snad i potěšili mnoho diváků.
Na závěr mi dovolte, abych poděkovala všem členům dramatického kroužku za jejich celoroční práci.Velmi si
cením jejich obrovského nasazení. Jen oni vědí, jak je těžké a časově náročné realizovat divadelní představení.
Ještě jednou děkuji.
(Petra Báčová)
Celý rok nás provázel Slabikářem, zpovzdálí sledoval naše čtenářské pokroky a až teprve teď jsme ho uviděli na
vlastní oči a živého. Koho? No přece písmenkového krále!
Čekal na nás v městské knihovně a že prý nás bude pasovat na čtenáře. Jenže nic není zadarmo. A tak jsme mu
museli předvést, co všechno už umíme. Jak známe pohádky, pohádkové postavičky a jestli se už kamarádíme
s písmenky. Zvládli jsme to, někdo z nás na jedničku s hvězdičkou, někdo bude ještě muset pilně trénovat. Pak jsme
před písmenkovým králem pěkně po rytířsku poklekli na jedno koleno a král nás poklepáním mečem na rameno
pasoval na čtenáře. Ale to nebylo všechno. Dostali jsme pamětní list, řád čtenáře, spoustu dalších dárků a kdo z nás
měl vyplněnou přihlášku, mohl si hned nějakou knihu vypůjčit. To také většina z nás udělala. Slibujeme, že budeme
s knížkami zacházet tak, jak jsme přísahali panu králi při pasování.
Veliký dík patří paním knihovnicím, které pro děti slavnost připravily.
(Eva Prouzová)

Školní výlet? Tak na ten se naši druháci a třeťáci těšili už od začátku školního roku. Tentokrát jsme zamířili do
adršpašských skal. Ráno pro nás přijel autobus, který nás zavezl na ono místo. Nejprve jsme obhlédli stánky s
dobrotami a nejrůznějšími suvenýry a už teď se těšili, co si na závěr našeho šlapání koupíme. Tak a jdeme na to.
Zakoupení vstupenek a hned první zastávka u lomu v bývalé pískovně s nádherně křišťálovou vodou, z jejíž
hladiny nás vítaly místní kačenky. Dále jsme pokračovali turistickým okruhem dlouhým 3,5 km, kochali se
krásami skalních útvarů a hledali v nich to, co píší na orientačních šipkách. A tak jsme viděli džbán, homoli cukru,
zub, hromový kámen, milence, starostu a starostovou, ocitli jsme se dokonce na sloním náměstí. Asi v polovině
trasy jsme došli k velkému vodopádu, kde jsme zavolali na Krakonoše, aby nám dolů poslal trochu vody, ten nás
vyslyšel a pustil takový proud, že to některé z nás pěkně osvěžilo.
Hned po tomto zastavení nás čekalo pořádně dlouhé schodiště ke skalnímu jezírku a plavba na loďce s vtipným
vyprávěním pana převozníka. A zase po schodech nahoru a dolů, některé z nás už pěkně bolely nožky. Cestou
jsme samozřejmě i odpočívali a pochutnávali si na dobrůtkách od našich maminek (nebo tatínků?), užívali si
řádění na skalních skluzavkách. Z konce trasy jsme měli trošku obavy, čekala nás totiž myší díra a někteří z nás
přemýšleli, jestli projdou. Naštěstí jsme se všichni vešli, to nám ale spadl kámen ze srdce. Ještě pár kroků, na
ozvěně jsme si řádně „zařvali“ a už jsme byli v cíli.
Tady nás čekal asi hodinový rozchod, abychom udělali pořádný vítr v našich peněženkách a koupili si to, co jsme
si hned po příjezdu vyhlédli. Moc nám toho nezbylo, a tak jsme naskákali do autobusu a s panem řidičem se vydali
zpět do naší Úpice.
Počasí nám celou dobu přálo, děti byly fajn-užili jsme si opravdu prima výlet.
(Radka Řeháková)

Třída 4.A se v letošním roce opět zúčastnila výtvarné soutěže s lepidly
Pritt. Téma bylo „Fandíme sportu“, a tak jsme ztvárnili lepicí tyčinku
Pritt jako kajakáře. A dočkali jsme se neočekávaného úspěchu. Ze 113
zúčastněných škol byl náš kajakář vybrán mezi deset nejlepších a
odvezli si ho do Prahy! Až do konce června je vystaven v největším
Aquaparku v Praze v Čestlicích. Pak přejde do společnosti Henkel. Na
www.prittel.cz se můžete podívat i na ostatní postavičky.
Ale ještě není všemu konec, ještě nás čeká hlasování o Prittele
Sympaťáka!
Hlasování proběhne na http://www.prittel.cz/soutezni_tymy.php od 15.
do 21. června. Náš tým najdete skoro až dole. Bude se hrát o skvělé
ceny, a to o pořádný balíček výtvarných potřeb a 20 vstupenek na
pohádkový
muzikál “Kapka
medu
pro
Verunku“ s
hlavními představiteli Kamilem Střihavkou a Bárou Basikovou,
který proběhne 15. září v divadle Hybernia. Tuto cenu získá Prittel
s největším počtem hlasů.
Prosím podpořte i vy našeho Prittele!
Děkujeme! Veronika Prouzová

V pátek 1. června jsme do velké tělocvičny pozvali žáky 1. stupně na oslavu Dne dětí. Připravili jsme pro ně
podobné atrakce jako pro jejich mladší kamarády z mateřinek. Zdoláváním jednotlivých úkolů získávaly děti
žetonky, které si už tradičně vyměňovaly v krámku za mlsky a hračky. Děti odcházely nadšené, co všechno se jim
podařilo „nakoupit.“

Děkujeme všem rodičům, kteří dětem přispěli spoustou drobných dárků a rozšířili tak „sortiment přitažlivého
zboží“ v krámku. Pochvalu zaslouží páťáci v roli průvodců na jednotlivých stanovištích. Dětský den se prostě opět
vydařil na jedničku.
(Eva Prouzová)

Přiběhne Pepíček k benzínové pumpě s kanystrem: „Deset litrů benzínu, honem!“ „Co je, hoří snad?“ „Jo, naše
škola. Ale nějak to uhasíná.“
Muž se prochází po kalifornské pláži, ponořen do modliteb. Náhle se roztrhnou mraky, zazáří jasné světlo a on
uslyší Boží hlas: „Za to, že se upřímně modlíš, ti splním jedno přání.“ Muž bez rozmýšlení povídá: „Chtěl bych,
abys postavil most až na Havaj, abych si tam mohl kdykoli zajet.“ Na to Bůh odpoví: „To je velmi náročné přání.
Uvědomuješ si, kolik takový most bude muset mít pilířů? Kolik oceli se na to spotřebuje? A napadlo tě, jak ty pilíře
budou dlouhé, když je oceán hluboký několik kilometrů? Zkus se ještě jednou zamyslit a přej si něco, co by potěšilo
i mě.“ Muž chvíli přemýšlí a konečně řekne: „Pane, přál bych si rozumět své ženě. Chtěl bych vědět, na co myslí,
když mlčí, proč někdy pláče a přitom tvrdí, že se nic neděje, chtěl bych znát všechna její přání, která mi naznačuje
způsobem, jemuž nerozumím.“ … Po chvilce ticha Bůh povídá: „Chceš na tom mostě dálnici o dvou nebo o čtyřech
pruzích?“
Jedou policajti v autě lesem, obhlížejí si svůj rajon. Najednou uvidí na stromě oběšence. „Sakra to zas bude práce a
papírů... A přitom kdyby visel támhle o pár desítek metrů dá v rajonu kolegů, tak by to už nespadalo do našeho
rajonu...“ Chvíli přemýšlejí, pak ho odříznou a přivážou o těch pár desítek metrů dál... Jedou policajti z vedlejšího
rajonu, obhlížejí si svůj rajon. Najednou vidí na stromu oběšence. „Člověče, dívej na to! On už je tu zas!“

Potápěč se kochá podvodním světem asi šest metrů pod hladinou, když ve stejné hloubce vidí nějakého kolegu. Ten
kupodivu nemá žádný dýchací přístroj. Potápěč sestoupí o další dva metry a druhý ho po chvilce následuje. Sestoupí
ještě hlouběji, ale po pár minutách je druhý zase vedle něho. Potápěči to nejde na rozum, a tak vyndá tabulku na
psaní pod vodou se speciální křídou a napíše: „Jak to děláš bez přístroje???“ Druhý mu vytrhne tabulku a napíše:
„JÁ SE TOPÍM, VOLE!“
Mladá holka se ptá své babičky: „Babi, kdo je to milenec?“ „Milenec? …Milenec!!!“ vykřikne babička, rozběhne se
ke skříni, odemkne ji a vypadne kostra...
Vojenská posádka - nastoupená rota. Velící důstojník: „Pooozor! Tamhleten malej bílej vzadu, vy jste neslyšel
rozkaz?“ Vojáci: „Ale to je patník!“ Velící důstojník: „Na jméno jsem se neptal!“
„Proč se s manželem chcete rozvést?“ ptá se soudce mladé ženy. „Protože když se s ním pohádám, lehne si oblečený
do postele.“ „To přece není žádný vážný důvod.“ „Jak to, že ne? On je kominík!“
Vejde modrý muž do hospody. Hostinský: „Co si přeješ modrý pane?“ Muž: „Já jsem modrá tlama a chci pivo.“ Dá
mu pivo. Za chvíli přijde muž v červeném. Hostinský: „Co si přeješ červený pane?“ Muž: „Já jsem červená tlama a
chci pivo.“ Dá mu pivo. Za chvíli přijde muž v zeleném. Hostinský: „Co si přeješ zelená tlamo?“ Muž: „Váš
občanský průkaz!“
Blondýna s brunetou jdou na ryby. Po dlouhé době chytnou rybu a bruneta se ptá: „Jak ji zabijeme?“ Blondýna
odpoví: „Utopíme ji.“
(stránku připravila Aneta Staníková)

Lotrandiáda vznikla na základě myšlenky pořádání
známých Bambiriád a nabízí zájmovým organizacím
z Úpice a blízkého okolí, aby zde představily svoji činnost a
vzájemně se pobavily. Do pestrého programu jsou tak
zapojeny nejen všechny úpické školy, ale také sociální
ústavy a stacionáře pro tělesně a duševně postižené. Celou
akci pořádá občanské sdružení Malý princ.
Naši žáčci měli v dopoledním vystoupení dva vstupy –
viděli jsme čarodějnický tanec, který s děvčaty nacvičila
paní uč. Pavlásková, a poslechli si několik písniček
v podání Sborečku pod vedením paní učitelky Řehákové.
Pro diváky byla za krásného slunného počasí připravená
spousta nejrůznějších atrakcí pod širým nebem – od
skládání papírových čepic, přes společnou malbu prstovými
barvami až po vystoupení kouzelníka. Ale největší zájem
byl o malování na obličej, takže do školy se vraceli pejsci,
kočičky a nejrůznější strašidýlka.
Děkujeme pořadatelům za příjemně strávené dopoledne.
(Eva Prouzová)

Ve středu 6. června 2012 se naši čtvrťáci a páťáci
vypravili na exkurzi do Tonavy. Velmi se těšili,
protože i ti, jejichž rodiče zde pracují, se zatím
dostali pouze na vrátnici. Areálem děti provázel pan
Švihálek, zástupce ředitele, který je seznámil
s výrobním sortimentem a hlavními pracovišti firmy.
Děti zaujalo především to, že Tonava nevyrábí
pouze váhy, nýbrž i okenní parapety a že výrobní
proces je mnohdy značně hlučný. Při prohlídce
hotových výrobků mnohé zjistily, že tonavácké
produkty znají z pošt a zdravotnických zařízení.
Značný údiv pak vyvolala informace, že před dvěma
desetiletími měla Tonava přes tisíc zaměstnanců,
zatímco dnes je jich desetkrát méně.
Děkujeme panu Švihálkovi za provedení areálem a
paní Šrollové za pomoc s organizací exkurze.
(Renata Kafková)

Den gentlemanů, Barevný den nebo Pyžamový den. To už tady
bylo. Ale Den šílených účesů? Tak to byla novinka. S prvotním
nápadem přišli žáci 9. tříd a nutno říci, že se bylo na co dívat.
Natupírované a natužené vlasy nebo netradiční copánky a culíky.
To se ještě dalo u žáků očekávat. Že se ale fantazii meze nekladou,
to dokázaly například některé žákyně ze 4.A, které své účesy
„vymódily“ kolíčky, špejlemi nebo pastelkami. A věřili byste, že
vlasy mohou mít sladkou příchuť? Alespoň tedy ty, které vlastní
Johanka Cachová. Té se totiž ve vlasech houpalo mnoho bonbónů.
A co příště? Tak to si nechme jako překvapení. Každopádně
zajímavé nápady mají na naší škole vždy „zelenou“.
(Martin Zakouři)

V pondělí 11.6.2012 navštívili naši druháci
výtvarnou dílnu paní učitelky Wolfové v místní
ZUŠ, aby se seznámili s keramickou hlínou a zkusili
si také něco vyrobit. Každý si našel své pracovní
místo, dostal kus materiálu a pustil se do práce.
Nejprve jsme vytvořili placku, ke které jsme za
pomoci paní učitelky upevnili část vytlačenou z
formy. Vše jsme pěkně vyhladili, dozdobili
vtlačením knoflíků a podobných plastických
materiálů, výrobek si podepsali a odložili na místo
určené ke schnutí. Práce nás moc bavila a ani nám
nevadilo, že jsme byli celí upatlaní.
Paní učitelce Wolfové moc děkujeme za nápad,
ochotu a trpělivost s naším snažením a těšíme se, až
budou výrobky vypálené a odneseme si je domů.
(Radka Řeháková)

V úterý 12. května jsme s většinou 8.A vyrazili na
ekologický kurz. Naší základnou se stala Chata
Kamor, kde jsme si museli vařit, ale také po sobě
uklízet a mýt nádobí. Nechyběly však ani túry
s výkladem o přírodě Krkonoš a samozřejmě nemohla
chybět ani dobrá nálada, která provázela celý kurz.
Jen to počasí mohlo být trochu lepší. Ale i tak jsme si
to užili. Děkuji paní učitelce Nývltové za bezchybné
zorganizování akce a vám všem ostatním za to, že jste
chodili, ale i plnili všechny úkoly, s úsměvem na
tvářích.

PROGRAM:
1. den:
Ve 12.30 odjez směr Pec pod Sněžkou.
Příchod na Kamorku ve 14.30. Rozdělení pokojů,
vybalení osobních věcí a potravin.
Večer hra „Kdo hodí nejmíň, kdo hodí nejvíc“, v rámci
které se volalo panu řediteli, počítalo se, kolik má
Radim zubů, tancovalo se na stole, křičelo na Krakonoše
a podobně.
2. den:
Túra: Obří důl – Modrý důl – Lesní hora – Richterovy
boudy – Pec pod Sněžkou (9,5 km)
Občerstvení v pizzerii (trošku přehnaný poháry).
Začíná Radimovo „období“, které vrcholí večerním
napodobováním a hrou „Vymysli větu, jejíž všechna
slova začínají na vylosované písmeno“ = to už je spíš
Radimova exhibice.
3. den:
Vyrážíme na nejdelší túru. Bohužel nás však překvapí
déšť a tak se vracíme.
Náhradní odpolední túra: Kolínská bouda – Vlčí jáma (7
km). Hraje se scrabble (některá slova stála opravdu za
to...).
4. den:
Konečně je krásně a tak vzhůru na nejdelší trasu.
Túra: Obří důl – Luční bouda – Výrovka – Chata Na
Rozcestí – Chata Severka (20 km...blbý co?)
A pak už jen bohužel balení věcí, úklid a odjezd.
(Martin Dytrych)

,,Blbý, co?“ Tak zněla nejoblíbenější hláška ekologického kurzu 8.A, který jsme podstoupili od 12.6. do 15.6.2012.
Kurz se konal, jako každoročně, na chatě Kamor v Peci pod Sněžkou (nebo spíše v šíleném pruťáku nad Pecí pod
Sněžkou).
Byl pro nás připraven, ať už improvizovaně nebo plánovaně, bohatý program plný výšlapů do tamějšího okolí
vysokých hor a kopců, nebo zajímavých her a šílených úkolů typu: „Zavolej panu řediteli a zeptej se ho, kdy přijede
pan Dytrych“. Od šílených cestovatelských výkonů nás naštěstí oprostilo deštivé počasí (díky bohu) :D. Poslední
den už nás ale túra Obřím dolem na Luční boudu neminula, ale nakonec to nebylo tak hrozné, jak jsme si před túrou
mysleli :D.
Celé čtyři dny jsme dostávali výborné jídlo od paní Nývltové + lidí, co se střídali s pomocí. Rozhodně to celé stálo
za to! Ať už se bavíme o smradlavých nohách z túry nebo o nastrouhaném umělém nehtu jedné nejmenované
spolužačky v sýru na špagety :D. Kdybych mohla, jela bych znova! Jménem celé 8.A děkuji panu Dytrychovi a paní
Nývltové, za krásně strávené dny plné srandy ☺.
(Aneta Staníková)

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

Poznáš, z které pohádky je obrázek?
Pečlivě si ho vybarvi.

Kinderiáda jsou atletické závody pro děti druhých až pátých tříd základních škol v ČR. Děti se takto mohou
seznámit s atletikou a atmosférou opravdových závodů zábavnou formou a přiblížit se tak tomuto nádhernému
sportu. Jak již samotný název závodů napovídá, slovo Kinderiáda vzniklo inspirací z produktové řady výrobků
Kinder, které distribuuje společnost Ferrero Česká.
I nad letošním 14. ročníkem převzali patronát světová rekordmanka v běhu na 800 m Ludmila Formanová a
desetibojař Tomáš Dvořák. Na závodech a při sportovních výkonech děti opět povzbuzuje herec Filip Jančík, který
moderuje všechna kola Kinderiády.
Opět se zde děti setkávají s mimosoutěžními disciplínami Kids´Athletics a hrami Kinder, které jim krátí čas mezi
jednotlivými soutěžními disciplínami.

Umístění našich:
Naši závodníci se umístili na 12. místě z 30 škol
Královéhradeckého kraje.
Naši školu reprezentovali:
Kristýna Jakubčaninová (2.A), Matyáš Lacko (2.A), Jiří
Pecháček (3.A), Eliška Mesnerová (3.A), Karolína
Matysková (3.A), Michal Černý (3.A), Anna Marie
Řeháková (4.A), Filip Luštinec (4.A), Vojtěch Ott (4.B),
Kamila Kuldová (5.A)

Nejlepší umístění našich žáků:
Vynikající výkon podala Kristýnka Jakubčaninová,
která s přehledem vyhrála běh na 60 m.
Kamila Kuldová – 3. místo – skok daleký + 4. místo –
běh na 60 m
Karolína Matysková – 3. místo – hod plným míčem
Jiří Pecháček – 5. místo – běh na 60 m
Kristýna Jakubčaninová – 7. místo – skok daleký z
místa
Poděkování za vzornou reprezentaci školy a vysoké
sportovní nasazení patří všem výše jmenovaným
závodníkům.

12. června 2012 uspořádala ZŠ Úpice – Lány Atletické finále pro žáky 1. stupně. Zúčastnili se ho žáci těchto škol :
Rtyně v Podkrkonoší, Malé Svatoňovice, Úpice – Lány a Úpice Bratří Čapků.
Soutěžilo se ve skoku dalekém, v hodu kriketovým míčkem, běhu na 50 metrů a ve vytrvalostním běhu.
Naši školu reprezentovali :
2. – 3. třída
Dívky:
Kristýna Jakubčaninová, Leona Kubasová, Veronika Čiháková, Eliška Mesnerová, Eva Krouželová, Karolina
Matysková. V této kategorii jsme získali 1. místo a pohár.
Chlapci:
Matyáš Lacko, Vilém Doležal, Jiří Pecháček, Michal Černý, Štefan More, Pavel Sobolík
V této kategorii jsme získali 3. místo.
4. – 5. třída
Dívky:
Anna Marie Řeháková, Barbora Müllerová, Kamila Kuldová, Kamila Gottsteinová, Renata Galuščáková, Simona
Knížová.V této kategorii jsme získali 1. místo a pohár.
Chlapci:
Filip Luštinec, Dominik Endlich, Matyáš Nývlt, Vojtěch Ott, David Nývlt, Daniel Malínský, Jakub Kábele
V této kategorii jsme získali 2. místo.
Umístění jednotlivců:
2. – 3. třída
1. místo – Veronika Čiháková – běh 300 m
1. místo – Eva Krouželová – hod kriketovým míčkem
1. místo – Kristýna Jakubčaninová – skok daleký
1. místo – Jiří Pecháček – běh 50 m
2. místo – Leona Kubasová – běh 300 m
2. místo – Kristýna Jakubčaninová – běh 50 m
2. místo – Michal Černý – skok daleký
2. místo – Štefan More – hod kriketovým míčkem
2. místo – Jiří Pecháček – běh 350 m
3. místo – Eliška Mesnerová – běh 300 m
3. místo – Veronika Čiháková – běh 50 m
4. – 5. třída
1. místo – Kamila Kuldová – skok daleký
1. místo – Barbora Müllerová – běh 50 m
1. místo – Renata Galuščáková – hod kriketovým míčkem
1. místo – Daniel Malínský – skok daleký
2. místo – Filip Luštinec – běh 50 m
3. místo – Barbora Müllerová – běh 600 m
3. místo – Anna Marie Řeháková – hod kriketovým míčkem
Všichni závodníci svými výbornými výkony přispěli k vzorné
reprezentaci naší školy. V celoroční soutěži škol okrsku Úpice ve sportovních disciplínách Grand Prix (1. stupeň)
jsme se umístili na pěkném 2. místě.
(Věra Páslerová)

My, žáci 8.A, jsme byli dne 6. června obeznámeni s různými
drogami, které sužují lidský život. Všichni jsme bedlivě
poslouchali, jak se lidé stávají drogově závislými, jaké drogy
existují a jaké mají účinky. Přednášející nám ochotně
odpovídala na naše dotazy a tak jsme se toho hodně
dozvěděli. Každý také dostal malou knížečku, která obsahuje
spoustu informací o tomto tématu. Paní lektorka nám dále
také ukázala, jak se o drogově závislé starají v centrech, která
jsou pro ně zřízena.
Moc děkujeme za přednášku a těšíme se na další.
(Radim Kejzlar, žák 8.A)

Ve středu 13. června 2012 se uzavřel další ročník závodů o pohár Grand Prix II. stupně. Posledním závodem byl
atletický čtyřboj, který se konal na hřišti ZŠ Úpice – Lány.
V každé ze čtyř kategorií (mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně) startovalo pět závodníků. Všichni
museli absolvovat sprint, vytrvalostní běh, hod (krik. míčkem nebo granátem) a skok daleký.
Z naší školy do celkového pořadí nejvíce promluvili starší chlapci, kteří ovládli nejen pořadí jednotlivců (Viktor
Kejzlar 1., Jakub Fejfar 2.), ale následně celou kategorii. V dalších kategoriích se nám již tolik nedařilo. Mladší
chlapci, stejně jako starší dívky, obsadili 4. místo, mladší děvčata potom 5. místo. V pořadí jednotlivců se výrazně
prosadil pouze Radek Dufka, který vyhrál mezi mladšími žáky. Nutno podotknout, že toto vítězství bylo trochu
očekávané, neboť již Radkovy výkony na tělesné výchově naznačovaly, že by mohl být i v konkurenci ostatních
škol v okrsku velmi úspěšný.
A jak dopadla soutěž o putovní pohár Grand Prix? O pomyslný chloupek vyhrála ZŠ Úpice – Lány před ZŠ a ZUŠ
Rtyně v Podkrkonoší a naší ZŠ Bratří Čapků Úpice.
Všem, kteří v průběhu roku naši školu reprezentovali, velice děkuji.
(Šárka Paulusová)

Matyáš Nývlt ze 4. B je nejen nadějný recitátor a
divadelník, ale také vynikající sportovec. Minulý týden
udělal všem velikou radost, když se stal ve své kategorii
přeborníkem ČR a získal zlatou medaili ve své oblíbené
plavecké disciplíně.
Ptáte se, jaká cesta ho k tomuto úspěchu dovedla?
S vodou se kamarádil už při kurzech miminkovského
plavání od útlého dětství. Asi v šesti létech začal závodit
za oddíl LOKO Trutnov. Tréninky několikrát týdně,
sportovní nadání a zdravá ctižádost začaly nést své
ovoce. Jeho nejsilnější disciplínou jsou prsa, a to 50 m,
100 m a 200 m. Ve dvoustovce je od loňského roku
dokonce držitelem oddílového rekordu.
Mistrovství ČR v Plzni ve dnech 9. – 10. června 2012 se účastnilo celkem 175 dětí, v každé plavecké disciplíně
bylo z krajských přeborů nominováno 36 nejlepších dětí. Maty se nominoval ve všech šesti disciplínách. V nich
předtím startoval na přeborech v Chrudimi, kde získal 4x zlatou a 2x stříbrnou medaili. Trutnov na MČR
reprezentovalo 6 dětí, doprovázeli je dva trenéři a samozřejmě rodiče jako jejich největší fandové. Mistrovství
provázela nádherná atmosféra, kdy všichni závodníky povzbuzovali a drželi jim palce.
A výsledek?
Maty získal 1. místo na 50 m prsa (42,7 sekund) a 2. místo na 100 m prsa (1,32,6).
Maty, blahopřejeme a přejeme Ti mnoho dalších sportovních úspěchů!
(Eva Prouzová ve spolupráci s maminkou Petrou Nývltovou)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(konečný stav k 15. 6. 2012)
371,58 kg/žáka
Jan Jansa
265,88 kg/žáka
Ondřej Toman
163,43 kg/žáka
Evelína Polová
144,13 kg/žáka
Milan Ševc
133,89 kg/žáka
Petr Vrána
79,90 kg/žáka
Renata Galuščáková
41,05 kg/žáka
Jan Hruška
34,50 kg/žáka
Lukáš Čudka
25,89 kg/žáka
Michaela Řeháková
24,71 kg/žáka
Otakar Bárta
20,38 kg/žáka
Jiří Zákravský
13,05 kg/žáka
Daniel Souček

4 780,0 kg
2 163,0 kg
1 010,0 kg
1 042,0 kg
1 469,0 kg
526,0 kg
426,0 kg
477,0 kg
290,0 kg
540,0 kg
467,0 kg
248,0 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 letos sebrali 27 391,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 101,49 kg. Pro porovnání
v loňském roce jsme měli sesbíráno 42 775,0 kg s průměrem 155,54 kg na žáka. Dohromady jsme také sesbírali
40 456 vybitých baterií (vloni to bylo 29.780).
Sběr vybitých baterií:
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Leona Kubasová (2.A)
14 411 ks
Jan Jansa (4.A)
4 780,0 kg
Kryštof Vojtěch (3.A)
8 812 ks
Ondřej Toman (4.B)
2 163,0 kg
Milan Ševc (3.A)
4 099 ks
Matyáš Nývlt (4.B)
2 023,0 kg
Jiří Šťovíček (5.A)
3 600 ks
Petr Vrána (1.A)
1 469,0 kg
Jan Frydrych (3.A)
1 900 ks
Milan Ševc (3.A)
1 042,0 kg
Tereza Zárubová (1.B)
1 541 ks
Evelína Polová (2.A)
1 010,0 kg
Petr Vrána (1.A)
1 086 ks
Bára Procházková (4.A)
859,0 kg
Daniel Benko (2.A)
1 074 ks
Johanka Cachová (2.A)
715,0 kg
Lenka Hrušková (4.A)
740 ks
Kryštof Vojtěch (3.A)
712,0 kg
Karolína Matysková (3.A)
711 ks
Otakar Bárta (7.A)
540,0 kg
Johanka Cachová (2.A)
642 ks
Renata Galuščáková (5.A)
526,0 kg
311 ks
Michaela Řeháková (9.A)
Andrea Čudková (5.A)
477,0 kg
Lukáš Čudka (6.A)
477,0 kg
Daniela Maršíková (2.A)
475,0 kg
Poprvé jsme sesbírali přes milion
Jiří Zákravský (8.A)
473,0 kg
kovových víček! Velké
Eliška Mesnerová (3.A)
468,0 kg
poděkování patří všem sběračům
Jiří Zákravský (8.A)
467,0 kg
odpadových surovin.
Barbora Müllerová (5.A)
442,0 kg
Jan Hruška (1.B)
426,0 kg

(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

Taktéž v rámci sběru plastových lahví, kelímků, víček a kovových víček na závěr školního roku
vyhodnotíme a odměníme nejlepší sběrače!
Sběr plastových lahví
Daniela Maršíková (2.A)
11 030 ks
Jan Jansa (4.A)
5 398 ks
Evelína Polová (2.A)
2 930 ks
Leona Kubasová (2.A)
2 811 ks
Anna Marie Řeháková (4.A) 2 475 ks
Klára Zárubová (1.B)
1 720 ks
Petr Vrána (1.A)
1 634 ks
Daniel Marek (5.A)
1 368 ks
1 301 ks
Lukáš Čudka (6.A)
Zdeněk Pastorčák (1.B)
780 ks
Ondřej Toman (4.B)
758 ks
Milan Pastorčák (4.B)
633 ks
Tadeáš Haase (6.A)
610 ks
Johanka Cachová (2.A)
606 ks

Sběr plastových kelímků
Jiří Zákravský (8.A)
Johanka Cachová (2.A)
Kamila Grundová (9.B)
Jakub Mádr (1.A)
Michaela Řeháková (9.A)
Tomáš Marek (1.A)
Renata Galuščáková (5.A)
Petr Vrána (1.A)
Miroslav Gabčan (2.A)
Evelína Polová (2.A)
Leona Kubasová (2.A)
Jiří Pecháček (3.A)
Tadeáš Haase (6.A)
Tomáš Kuťák (2.A)

8 732 ks
7 548 ks
6 020 ks
5 600 ks
5 222 ks
4 920 ks
4 167 ks
3 079 ks
2 444 ks
2 258 ks
2 256 ks
2 122 ks
1 650 ks
1 764 ks

Dohromady jsme letos sesbírali 37.382 plastových lahví (vloni to bylo 45.124) a 71.304 plastových kelímků
(vloni to bylo 69.577).
Sběr plastových víček
Petr Rychlík (6.A)
Karolína Matysková (3.A)
Jan Frydrych (3.A)
K. Jakubčaninová (2.A)
Johanka Cachová (2.A)
Ondřej Toman (4.B)
Lucie Pospíšilová (7.A)
Jan Jansa (4.A)
Jakub Dytrych (6.A)
Karolína Součková (4.A)
Pavel Benko (4.A)
Daniel Kadaník (7.A)
Renata Galuščáková (5.A)
Jaromír Jansa (2.A)
Leona Kubasová (2.A)
Jiří Šťovíček (5.A)
Vanesa Neureiterová (1.A)
Dominik Grund (1.B)
Anna Skřivánková (4.A)
Vivien Winterová (1.B)
Petr Vrána (1.A)
Martin Křížek (3.A)
Jiří Zákravský (8.A)
Lenka Hrušková (4.A)
Lukáš Čudka (6.A)
Milan Ševc (3.A)
Daniel Marek (5.A)
Michaela Řeháková (9.A)
Dominik Endlich (4.A)
Nikola Winklerová (2.A)
Kateřina Šprincová (5.A)

35 100 ks
33 362 ks
31 300 ks
29 320 ks
26 225 ks
25 000 ks
24 964 ks
20 910 ks
20 200 ks
16 558 ks
14 820 ks
10 716 ks
9 747 ks
9 040 ks
8 926 ks
8 076 ks
7 800 ks
7 493 ks
7 103 ks
6 560 ks
6 347 ks
5 740 ks
5 524 ks
5 256 ks
5 021 ks
4 956 ks
4 700 ks
4 512 ks
4 500 ks
3 779 ks
3 329 ks

Sběr kovových víček
Jan Jansa (4.A)
385 620 ks
Karolína Matysková (3.A) 365 100 ks
Kateřina Šprincová (5.A) 60 000 ks
Ondřej Toman (4.B)
32 000 ks
Pavel Benko (4.A)
31 800 ks
Tomáš Kuťák (2.A)
21 477 ks
Filip Luštinec (4.A)
19 653 ks
Michaela Řeháková (9.A) 13 365 ks
Evelína Polová (2.A)
13 038 ks
Eliška Mesnerová (3.A)
12 520 ks
Petr Vrána (1.A)
11 501 ks
Jakub Dytrych (6.A)
10 500 ks
Sebastian Ludvigh (1.A) 10 440 ks
Andrea Čudková (5.A)
10 017 ks
Lenka Hrušková (4.A)
9 032 ks
Petr Hruška (1.B)
8 180 ks
Leona Kubasová (2.A)
8 100 ks
Martin Staník (3.A)
8 000 ks
Karolína Součková (4.A)
7 828 ks
K. Jakubčaninová (2.A)
7 070 ks
5 970 ks
Vojtěch Banýr (1.B)
Jiří Zákravský (8.A)
5 491 ks
Dominik Grund (1.B)
5 314 ks
Lucie Novotná (1.A)
5 278 ks
Renata Galuščáková (5.A) 5 143 ks
Šimon Hurdálek (2.A)
5 005 ks
Agáta Hebká (1.B)
4 050 ks
Kristýna Jenčíková (4.B)
3 960 ks
Adéla Roženská (1.B)
3 800 ks
Jan Roženský (5.A)
3 800 ks
Vivien Winterová (1.B)
3 138 ks

Dohromady jsme letos sesbírali 481.156 plastových víček (vloni to bylo 593.070) a fantastických 1 131 228
kovových víček (vloni to bylo 968.465).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

Finále:
SLAVOJ ÚPICE – OLD STARS 1 : 3 (5 : 7, 6 : 9, 4 : 3, 7 : 11)
Série o 3. místo:
ČCHS VÝSTAVNÍCH KANCŮ – FC ŇOUMOV 3 : 0 (16 : 1, 5 : 0, 12 : 3)
Na 5. místě skončilo mužstvo FC JUNIOŘI, 6. místo patří mužstvu DISASTER.
Kanadské bodování vyřazovací části:
Z B
Br + A
1.
Martin Zakouřil 12
83
67 + 16
2.
Martin Dytrych 12
50
24 + 26
3.
Jakub Fejfar
8
33
29 + 4
4.
Daniel Souček
8
30
22 + 8
5.
Viktor Kejzlar
7
27
18 + 9
6.
Ladislav Záliš
7
20
14 + 6
7.
Vojtěch Kubec 10
18
12 + 6
8.
Petr Rychlík
10
17
13 + 4
9.
Martin Kubiček
7
15
12 + 3
10.
Zdeněk Ledvina 8
12
4+8
11.
Pavel Šrejber
3
7
7+0
12.
Tomáš Balcar
3
7
6+1
13.
Lukáš Aman
4
6
5+1
14.
Vojtěch Levinský 3
6
3+3
15.
Petr Vlček
4
5
5+0
16.
Dominik Rychlík 7
5
3+2
17.
Pavel Růžička
4
5
1+4
18.
Tadeáš Haase
10
4
1+3
19. – 20. Jakub Dytrych
10
4
0+4
Filip Kunc
8
4
0+4
21.
Jiří Zákravský
7
3
0+3
22.
Petr Formánek
4
2
0+2
23.
David Nývlt
12
1
0+1

10
7
7
3
2

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

Průměrný počet střel na 1 zápas:
23,91 – OLD STARS
22,09 – ČCHS VÝST. KANCŮ
20,33 – SLAVOJ ÚPICE
16,67 – DISASTER
9,25 – FC ŇOUMOV
7,50 – FC JUNIOŘI

Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí
STATISTIKY BRANKÁŘŮ:
Úspěšnost zásahů:
77,89 % – Filip Kunc
71,88 % – Vojtěch Kubec
70,41 % – David Nývlt
69,90 % – Jiří Zákravský
63,21 % – Tadeáš Haase
60,00 % – Zdeněk Ledvina
58,82 % – Petr Formánek
51,11 % – Radim Kejzlar

Čisté konto po dobu
18 min – Jiří Zákravský
13 min – Tadeáš Haase
9 min – Filip Kunc
Počet vychytaných nul:
1 –
Tadeáš Haase
1 –
Jiří Zákravský
Prům. počet zásahů na 1 zápas:
20,00 – David Vlček
14,80 – Filip Kunc

VÍŠ, VE KTERÉM ROCE SE BARBIE OBJEVILA NA PŘEHLÍDCE HRAČEK? V roce 1959.
POZNÁŠ, O KTERÉ ZVÍŘE SE JEDNÁ? c) Panda velká.
VÍŠ, JAK SE TENTO SPORTOVEC JMENUJE? Tomáš Plekanec.
ŘEŠENÍ SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYKU: ANTHEM, AMERICA, AUNTIE
(Martin Dytrych, Silvie Žďárská)

Letošním suverénním vítězem ve vědomostních a dovednostních soutěží se stal Vít
Levinský ze 6.A. Zvítězil ve školním kole Matematické olympiády a Astronomické
olympiády. Největší úspěch však měl v Zeměpisné olympiádě, kde po vítězství ve
školním kole dosáhl na stříbrnou příčku v okresním kole, čímž si zajistil postup do
kola krajského. S větším odstupem pak na dalších místech skončily favoritky soutěže,
Eliška Vodičková a Tereza Seidelová. Minimálně jeden bod získalo v letošním
školním roce 69 žáků.
(Martin Zakouřil)
1.
2.
3.
4.
5. – 6.

Vít Levinský (6.A)
100 b.
Eliška Vodičková (7.A)
58 b.
Tereza Seidelová (9.A)
46 b.
43 b.
Pavel Růžička (7.A)
Daniel Dolejška (9.A)
37 b.
Radim Kejzlar (8.A)
37 b.
7.
Kateřina Jursíková (9.B)
26 b.
8. – 9.
Kateřina Knížová (7.A)
25 b.
Martin Kubiček (9.A)
25 b.
10.
Jakub Hájek (6.A)
22 b.
11. – 12. Diana Neureiterová (7.A) 21 b.
Nika Vojnarová (7.A)
21 b.
13.
Kristýna Balcarová (8.A) 19 b.
14. – 16. Otakar Bárta (7.A)
15 b.
Jakub Riedl (7.A)
15 b.
Petr Rychlík (6.A)
15 b.

17. – 19.

20.
21.
22. – 26.

27.
28. – 32.

Karolína Fingrová (9.B)
Kristýna Machová (9.B)
Michaela Müllerová (7.A)
Tereza Jareišová (6.A)
Tomáš Balcar (8.A)
Lukáš Čudka (6.A)
Kamila Kostovská (6.A)
Lucie Pospíšilová (7.A)
Daniel Souček (9.B)
Šárka Winklerová (6.A)
David Wajsar (8.A)
Lukáš Aman (7.A)
Eliška Buryšková (8.A)
Daniel Kadaník (7.A)
Vojtěch Levinský (8.A)
Jaroslav Suchánek (6.A)

14 b.
14 b.
14 b.
12 b.
11 b.
10 b.
10 b.
10 b.
10 b.
10 b.
9 b.
8 b.
8 b.
8 b.
8 b.
8 b.

Skvělé vyvrcholení měl celoroční turnaj v šipkách.
Favorit turnaje Viktor Kejzlar ve finálovém zápase proti
Filipu Kuncovi na začátku jednoznačně dominoval.
Potom se však karta mírně obrátila a v infarktovém
závěru se štěstí přiklonilo k Filipu Kuncovi. Na třetím
místě se umístila nejúspěšnější dívka Michaela Čudková.
Turnaje se zúčastnilo celkem 32 žáků včetně ředitele
školy Martina Zakouřila, kteří byli rozděleni do čtyř
osmičlenných skupin. Nejlepších 16 soutěžících pak o
vítězství bojovalo systémem play off.
(Martin Zakouřil)

V úterý 19. června se všichni čtvrťáci opět vydali
poznávat krásy naší vlasti – Krkonoše.
Trasa:

Špindlerův Mlýn - Medvědín (lanovkou nahoru) Zlaté návrší a Vrbatovy boudy – Pančavský vodopád
– Labská bouda – pramen Labe – zpátky k mohyle
Hanče a Vrbaty – Medvědín (lanovkou dolů) Špindlerův Mlýn
Náš výlet jsme zakončili báječným koupáním v
aquaparku!
(Veronika Prouzová)

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do zářijového čísla dávejte do 21. 9. 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.

BLÍŽÍ SE KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
25. 06. - Zájezd pro nejlepší žáky školy
26. 06. - Vybírání učebnic + závazný termín předání vybraných učebnic
nižšímu ročníku do 12.00 (oběd pro 1. st.: v 11.35, pro 2. st.: ve 12.15)
27. 06. - Předávání ocenění nejlepším žákům, sběračům, sportovcům
(školní jídelna, žáci 1. – 2. roč. od 8.15, žáci 3. – 5. ročníku od 9.00, žáci 6. – 9. roč. od 10.00)
27. 06. - Vydávání učebnic pro školní rok 2012/2013 (oběd pro 1. st.: v 11.35, pro 2. st.: ve 12.15)
28. 06. - Sportovně-turistický den (oběd pro 1. st.: v 11.35, pro 2. st.: ve 12.15 nebo dle dohody s vedoucí ŠJ)
28. 06. - Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku (školní jídelna, 16.00)
29. 06. - Ukončení školního roku + vydávání vysvědčení
(2. stupeň má oběd v 9.30, 1. stupeň má oběd v 10.00)

Redakce časopisu
vám všem přeje ty nejkrásnější
prázdniny!

