Měli jsme
„Pohádkovou víkendovku“.

Do školní družiny za
námi přijel kouzelník!

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

Na okresním kole
Poháru rozhlasu jsme
vybojovali 2. místo!
Proběhl již 6. ročník výtvarné
soutěže „Rozesmátý svět“.

Na náměstí se konal
již pátý ročník oslav
Filipojakubské noci.

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 ÚPICE
pořádá
ve velkém sálu tělocvičny

Po dohodě s ředitelem školy budou
sběrové soutěže ukončeny

DĚTSKÝ DEN

v pátek 15. června 2012.

tentokrát na téma:
„Hrajeme si se zvířátky“.

Po tomto datu již nebudou vybírány
žádné
suroviny,
ani
přijímány
paragony z Technických služeb.

Pro mateřské školky:
čtvrtek 31. 5. 2012 od 9.30,
pro školáky (1. – 4. ročník naší ZŠ):
pátek 1. 6. 2012 od 8.00 do 11.30.
Děti, přijďte si zasoutěžit a užít si legraci.
Rodiče, přijďte se na své děti podívat.
Těšíme se na vás!

Výše uvedený termín platí i pro sběr
léčivých
bylin,
pomerančové
a
citronové kůry.
Sběrová činnost bude pokračovat opět
v září 2012.
(Šárka Paulusová)

ŽÁCI 6. – 8. ROČNÍKU, V POSLEDNÍCH ČERVNOVÝCH DNECH BUDETE MÍT JEŠTĚ PROJEKTY
6. ročník: „Čas a délka“
Čas a délku budete zkoumat
v rámci českého a anglického
jazyka, přírodopisu, matematiky,
zeměpisu, dějepisu a výtvar. výchovy.

7. ročník: „Média“
Média budete zkoumat
v rámci českého a anglického
jazyka, výchovy k občanství,
informatiky a fyziky.

8. ročník: „Životní styl“
Téma životní styl budete probírat
v rámci českého jazyka, chemie,
dějepisu, hudební výchovy
a výchovy ke zdraví.

Zájezd pro nejlepší žáky školy se uskuteční v pondělí 25. června. Cíl „výpravy“ bude přizpůsoben dle
předpovědi počasí. Všichni účastníci zájezdu budou mít zdarma vstupy a samozřejmě i dopravu. Seznam
vybraných žáků bude zveřejněn den po pedagogické radě, tedy v pátek 22. června. Všichni „nominovaní“ obdrží
z rukou pana ředitele písemnou pozvánku.

Zveme vás na slavnostní rozloučení s žáky 9.A a 9.B
ZŠ Bratří Čapků,
které se uskuteční ve čtvrtek 28. června od 16.00
ve školní jídelně.
Po kulturním programu budou žáci „ošerpováni“, bude jim
předáno poslední vysvědčení s razítkem naší školy a nejlepší
z nich budou odměněni.
Vše bude natáčet Televize JS.

Na 12. – 15. června je pro
žáky
8.A
připraven
„Ekologický kurz“.
Zahájen bude v úterý 12.
června odjezdem z Náměstí
T.G.M. v Úpici ve 12.30,
ukončení je plánováno na
pátek 15. června (odjezd
z Pece je plánován v 17.00).
Ubytování je zajištěno na Chatě Kamor
v Peci pod Sněžkou, vařit si účastníci budou
sami. A co je čeká? Horské túry, poznávání
přírody, ekologická témata.
Hned první den se vydáme do Modrého a
Obřího dolu. Následuje nejnáročnější den,
v rámci něhož zdoláme Sněžku a poté se
přes Výrovku a Chalupu Na Rozcestí
vydáme zpět do Pece pod Sněžkou. Třetí
den je ve znamení Černé hory.
(Věra Nývltová, Martin Dytrych)

Čtvrtek 3. května 2012 probíhal v devátém ročníku ve
znamení projektu „Holocaust“. Cílem projektového
dne bylo rozšířit vědomosti dětí o holocaustu za druhé
světové války a připomenout další genocidy 20. století
a především nastínit situaci jejich vrstevníků, obětí
holocaustu, v době druhé světové války.
Žáci se seznámili s odbornými pojmy souvisejícími s
tématem holocaust, pracovali s různými typy materiálů,
prostřednictvím kterých se seznámili s dějinami
židovského národa, nacistickou propagandou, životem
v koncentračních táborech a důsledky holocaustu.

Následovala přednáška Bc. Karly Mihatschové o kořenech antisemitismu, projevech nenávisti k židovskému
obyvatelstvu v minulosti a československých židů v Protektorátu Čechy a Morava. Přednáška byla doplněna
prezentací a filmovými ukázkami. Žáci také ve skupinkách pracovali s texty a připravenými otázkami a prezentovali
spolužákům závěry, ke kterým dospěli, a zamýšleli se nad nebezpečím neonacismu.
Poté shlédli dokument Olgy Sommerové „Sedm světel“, mapující osudy několika židovských žen přeživších
holocaust. Na závěr děti vytvářely dvě varianty stromu přání, k nimž připisovaly svá dnešní přání a touhy i přání
svých vrstevníků z období holocaustu.
Paní Mihatschové děkuji za přednášku a kolegům z učitelského sboru za pomoc s organizací akce.
(Renata Kafková)

Naše škola vyhlásila na duben letošního roku již 6. ročník výtvarné soutěže Rozesmátý svět. A protože se v
letošním roce konají v Londýně olympijské hry, rozhodli jsme se tentokrát pro téma Žijeme sportem. Potěšila nás
celkem pěkná hromádka výkresů, které jsme obdrželi od dětí z místních i okolních mateřských a základních škol.
Nezávislá porota se sešla ve složení Stanislav Špelda (výtvarník, podnikatel), Květa Krhánková (učitelka
výtvarného oboru ZUŠ A.M.Buxton Úpice) a Zdeněk Petira (malíř, řezbář, tiskař) a vyhodnotila nejlepší práce.
Vybrat vítěze nebylo jednoduché. Diplomy a věcné dárky byly předány na slavnostním vyhlášení, které se
uskutečnilo ve středu 16. 5. 2011 v 9:40 ve školní jídelně. V prostorách vedle školní družiny proběhla zároveň
výstava všech zúčastněných prací.
(Veronika Prouzová)
KATEGORIE DO 5 LET
Čestné uznání pro všechny nadějné malíře z MtŠ Libňatov
KATEGORIE PŘEDŠKOLÁKŮ
1.
Vendula Menšíková „Plavání“
MtŠ Veselka
2.-3. Sabina Kubasová
„Sokolský slet“
MtŠ Libňatov
Jakub Gabčan
„Závody na kole“
MtŠ Libňatov
4.
Karolína Řeháková „Velká Pardubická“ MtŠ Suchovršice

Honzík Hruška

Vendulka Menšíková

David Kábrt

Daniela Mikešová

KATEGORIE 1. A 2. TŘÍD:
1.
Jan Hruška
„Košíková“
2.-3. Sára Kozderová
„Dostihy s koňmi“
Daniela Mikešová
„Cvičíme“
4.-5. Tereza Teichmanová „Ženy vzpěračky“
Evelína Polová
„Krasobruslařky“

ZŠ Bří Čapků
ZŠ Velké Svatoňovice
ZŠ Bří Čapků
ZŠ Velké Svatoňovice
ZŠ Bří Čapků

KATEGORIE 3. AŽ 5. TŘÍD:
1.
David Kábrt
„Plavci“
2.-3. Monika Hanušová „Skok do výšky“
Adéla Fialová
„Závody na koních“
4.
Jan Jansa
„Skok o tyči“

ZŠ Bří Čapků
ZŠ Velké Svatoňovice
ZŠ Havlovice
ZŠ Bří Čapků

Jan Jansa

Veronika Faltová

KATEGORIE SPECIÁLNÍ
Čestné uznání: ZŠS Augustina Bartoše
Veronika Faltová
Martina Möglichová

kolektivní práce „Tataři“
„Kopeme“
„Vzpěrači“

V úterý 15.5. jsme se všichni sešli v 6:30 u mostu vedle autoškoly Mazal. Když jsme dorazili autobusem do
Malých Svatoňovic, přestoupili jsme do vlaku, který nás dovezl až do Prahy na hlavní nádraží. Pak jsme se vydali
lanovkou k Petřínské věži. U Petřínské rozhledny byl také labyrint, do kterého jsme šli. Následoval Pražský hrad,
kde jsme se s holkama fotily u hradní stráže. Také jsme šli ke katedrále sv. Víta. Sešli jsme dolů po schodech a
rovnou na Karlův most. Po Karlově mostě hned na Staroměstské náměstí, kde jsme čekali do tří hodin, než se
spustí orloj. Když orloj skončil, šli jsme do McDonaldu, a po Mekáči jsme šli zase na hlavní nádraží. Vlakem jsme
jeli zpátky do Malých Svatoňovic a autobusem do Úpice.
(Lenka Hrušková, 4.A)
A pak až jsme dojeli nahoru na Petřín, tak
jsme si dali pauzu a nasvačili jsme se. Kdo
chtěl, mohl jít na Petřínskou rozhlednu,
ale my někteří jsme zůstali dole a koupili
jsme si nanuk. (Bára Procházková, 4.A)

Pořád jsme se fotili. Všechno bylo
drahé. (Eva Krouželová, 3.A)
Petřín se ze země nezdál být tak
vysoký.
(Veronika Neudeková, 4.B)

Nejvíc se mi líbila zlatá brána před
Hradem, kolotoč v bludišti, krásná
zahrada a příroda na Petříně.
(Kristýna Jenčíková 4.B)

Zpátky jsme jeli luxusním vlakem s luxusními
záchody. (Martin Staník, 3.A)

Na výlet do ZOO ve Dvoře Králové jsme se všichni těšili. Očekávaný den D nastal v úterý 22. května. Natěšení,
vybavení chutnými svačinkami od maminek a samozřejmě také nezbytným kapesným jsme nastoupili do autobusu,
který nás odvezl až na parkoviště před ZOO.
Vystáli jsme si frontu na vstupenky a pak už nás turnikety po jednom vpustily do areálu ZOO. Naše cesta vedla
nejprve na safari. Padesátka navíc za safaribus se nám zdála příliš, ale nakonec jsme nelitovali. Zblízka jsme
otevřenými okny viděli spoustu krásných a zajímavých afrických zvířat. Pan řidič navíc o všech poutavě vyprávěl a
občas i zastavil, abychom mohli zvířata pozorovat a vyfotit si je. Po hodinové projížďce jsme se nasvačili a snažili
se co nejrychleji utratit penízky od maminek, což se mnohým z nás natošup podařilo. Zmrzlina, brambůrky,
pohledy, pamětní mince, to vše bylo příliš lákavé.
Pak jsme pokračovali v prohlídce ZOO. Navštívili jsme pavilóny slonů, plazů, ptáků a opic. A nakonec jsme dostali
očekávaný „rozchod“, kdy jsme se vyřádili v dětské ZOO. Poslední peníze jsme utratili za krmení pro kamerunské
kozy, které jsme si mohli i pohladit, případně za vláček či za skákání v nafukovacím tygrovi.
Výlet se nám moc líbil.
(za všechny zúčastněné prvňáky Eva Prouzová)

Utíká zajíc a druhý se ho ptá proč. „Ministerstvo nařídilo uříznout všem zajícům třetí ucho!“ „Ale vždyť my máme
jen dvě uši?“ „To vím, ale oni jako obvykle napřed řežou a pak teprve počítají!“
„Pane soudce, to, že jsem klečel na silnici, přece vůbec nedokazuje, že jsem byl opilý.“ „A jak mi vysvětlíte, že jste
se pokoušel srolovat a strčit do kufru bílou dělicí čáru?“
Zkoušky v autoškole. Komisař se ptá blondýny: „Popište nám funkci motoru!“ „Mohu vlastními slovy?“
„Samozřejmě.“ „Brm, brrrrmm, brrrmm.“
Víte, co to znamená, když najdete lidskou kostru za skříní? To je loňský vítěz hry na schovávanou.
Soutěží mezi sebou tři kovbojové. První vytáhne pistoli, zatočí s ní, sestřelí plechovku a řekne: „Ha ha. I am
Jimmy!“ Druhý sestřelí dvě plechovky a řekne: „Ha ha. I am Bobby!“ Třetí zatočí s koltem, oba je zastřelí a zvolá:
„Ha ha. I am sorry!“
Plešatý se posmívá hrbatému: „Co máš v tom batohu?“ Hrbatý: „Tvůj hřeben!“

1)

2)

Vtipné texty napište na výherní kupón a můžete vyhrát!
Vrátí se muž ze služební cesty a za dveřmi svého domu vidí hromadu strouhanky.
Přeleze ji, ale za ní je další. Když přeleze i tu, uvidí tam svou ženu - blondýnku - jak strouhá rohlíky. Ptá se jí, co to
vyvádí a blondýnka mu odpoví: „Chtěla jsem ti na uvítanou obalit pár řízků a v kuchařce psali - strouhej tři dny staré
rohlíky!“
Víte, proč má letadlo vrtuli? Aby chladila pilota. Nevěříte? Zkuste ji zastavit a uvidíte, jak se bude pilot potit.
Ve vězení: „Kolik jsi dostal?“ „Pět let.“ „A za co?“ „Ale, chytal jsem ryby“ „Cože, za pytlačení ti dali pět let?“
„No, když jsem do toho rybníka hodil dynamit, vyplavali s rybami i dva potápěči.“
Šťára v baru. Několik výstřelů, zmatek a rozčilený velitel si zavolá seržanta: „Neřekl jsem vám, že máte dát střežit
všechny vchody?“ „Ale jo, my je střežili. Oni snad museli utéct východem nebo co?“
„Sire, pojedete letos na dovolenou i s lady?“ „Asi ne, Jean, kdo by se v mém věku vláčel po horách s urnou.“
Jede blondýna autem po dálnici a bouchne do kamionu předním nárazníkem. Nasupenej řidič vystoupí, vytáhne ji
ven, nakreslí na zem čtverec a řekne jí: „Stoupni si do toho čtverce a běda ti, jestli z něj vylezeš!“ Blondýna tedy do
něj stoupne a čeká, co bude. Kamioňák vytáhne tyč a rozmlátí jí nárazník. Podívá se na ni, ale ona se jen blbě hihňá.
„Ty se budeš ještě smát jo?“ Tak jí vymlátí přední sklo. A ona zase: „Hihihihi.“ Tak se naštve a rozmlátí
jí auto úplně na kaši. A ona záchvat smíchu. Kamioňák křičí: „Co se pořád směješ? To není tvoje auto nebo co?“ A
ona na to: „Ale jo je, ale pokaždé když jste se nedíval, tak jsem z toho čtverce vystoupila.“
Víte, proč se dělají bílé fidorky? Aby se černoši nekousli do prstu.
(stránku připravila Aneta Staníková)

Dne 26.4. proběhla v 7.A přednáška týkající se poruch příjmu potravy.
Nejprve žáci odpověděli na několik anketních otázek. Z hodnocení odpovědí
žáků vyplývá, že žáci vědí, co je anorexie, bulimie a záchvatovité přejídání,
ale jejich informace o příčinách a následcích tohoto onemocnění nejsou
dostačující.
S osmisměrkou, zaměřenou na zdravou výživu a poruchy příjmu potravy, si
na interaktivní tabuli kolektiv sedmé třídy poradil hravě.
Žáci shlédli několik dokumentů s uvedenou tematikou. Některé materiály
nám byly zapůjčeny ze Státního zdravotního ústavu v Praze.
Sedmáci po celou dobu byli pozorní, aktivně řešili předložené úkoly.
Přednáška je součástí Minimálního preventivního programu naší školy.
(Věra Nývltová)

Ve čtvrtek, 3. května 2012, naši školu konečně navštívil kouzelník Waldini.
Vystoupil pro děti z I.stupně. A jednalo se skutečně o skvělou podívanou. Mohli
jsme vidět zmizení prstýnku, ztrátu kuličky v pytli, přeměnu papírové holubice
na živou a spoustu dalšího. Ke každému triku si kouzelník přizval jednoho
pomocníka či pomocnici z řad přihlížejících žáčků. Na závěr si mohly děti
zakoupit balonek, který byl vytvarován jako čepice, meč, kočka, pes nebo
žirafa. Této možnosti využili téměř všichni přihlížející.
Podle ohromených výrazů děti si myslím, že vystoupení Waldiniho sklidilo
obrovský úspěch a doufám, že se podobné přestavení někdy zopakuje.
(Eva Jansová)

Jedna z dalších tradičních akcí, které se naše škola účastní,
je oslava Filipojakubské noci. Tentokrát to bylo opravdu jen
v naší režii. Celé čarodějnické řádění bylo zahájeno
soutěžemi pro děti a možností svézt se koňským povozem.
Potom již přišla naše chvíle. Malé "můrky" ze školního
sborečku zazpívaly ve dvou vstupech sedm písniček a malé
"saxanky" zatančily svůj čarodějnický tanec. Ani tentokrát
je odměna neminula, a protože bylo opravdu teplo,
ochladily si své mlsné jazýčky osvěžující zmrzlinou. Poté
následovala přehlídka masek a vyhodnocení těch
nejzdařilejších, a tak si některé čarodějky odnesly ještě
kornout plný sladkostí.
Všem zúčastněným moc děkuji za jejich vystoupení a
ochotu, s jakou k této akci přistupovali.
(Radka Řeháková)

V pátek 4. května navštívil naší školu pan Libor Matula
z České společnosti AIDS pomoc, aby besedoval se žáky
osmé třídy na téma HIV a AIDS. Přednáška byla
pokračováním zapojení naší školy do projektu Červená
stužka. Žáci se během přednášky dozvěděli o všech
způsobech přenosu této zákeřné nemoci a také měli možnost
se zamyslet nad možným rizikovým chováním a jeho
následky, zejména po té, co se dozvěděli, že lektor sám je
osobou HIV pozitivní. Dokázal tedy také žákům velmi
dobře zprostředkovat problémy a předsudky, se kterými se
takto nemocný člověk setkává v naší společnosti. Přednáška
je součástí Minimálního preventivního programu naší
školy.
(Věra Nývltová)

VOCABULARY – „A“
APRICOT – meruňka ACCIDENT - nehoda
APPLE – jablko
ABOVE – nad (předložka)
APRIL – duben
ACE - eso
AUGUST – srpen
ADDRESS - adresa
ANT – mravenec
ANGEL - anděl
ANIMAL – zvíře
AUNT – teta
ARM– paže
AIRPORT - letiště
ARMCHAIR - křeslo
ALIEN – mimozemšťan

PUZZLE 2
Doplň křížovku
adresa jablko
křeslo nehoda
(označená písmena
tvoří tajenku):
One of the world´s
continents is:
__ __ __ __ __ __
__

PUZZLE 1 –
Vyškrtej ve čtyřsměrce následující
slovíčka: meruňka, mravenec,
paže, eso (2x), teta, letiště,
mimozemšťan
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V tajence se dozvíš anglický název
pro jeden z národních symbolů:
It´s
__ __ __ __ __ __

CROSSROAD
Vodorovně:
1. eso
2. zvíře
4. teta
5. anděl
6. paže
Svisle:
1. meruňka
2. mimozemšťan
3. jablko
4. nad
5. duben

PUZZLE 3
Zdrobněle jméno jednoho člena rodiny:
__ __ __ __ __ __

(stránku připravila Silvie Žďárská)

an ANTELOPE

Opět po roce se naše škola zapojila do výtvarné soutěže s
lepidly Pritt. Letos jsme reprezentovali my – 4.A. Vloni
jsme jako třeťáci vyráběli želvu jen za pomoci papíru a
lepidel. A co jsme tvořili letos? Pořadatelé vybrali téma
„Fandíme sportu“ a úkolem soutěžních týmů bylo ztvárnit
lepidlo – tyčinku Pritt jako kamaráda sportovce. My jsme
se rozhodli vytvořit Prittele kajakáře.
A jak jsme postupovali? Z velkého kartonu, který jsme
našli na půdě a ve kterém byla původně interaktivní
tabule, jsme si nejprve vyřízli tvar lodě. Potom jsme
využili banánové krabice od „ovoce do škol“, které jsme
vhodně upravili a přilepili k vyřízlému kartonu. Celá třída
se nyní mohla pustit do muchlání novin a letáků.
Muchlance jsme lepili ke kartonům a krabicím tak
dlouho, až jsme získali tvar lodě. Tu jsme ještě trochu
zpevnili kartonovými pruhy.
Dál nás čekala práce se škrobem a novinami, abychom
loďku „vyhladili“. Byli jsme celí ulepení. Když noviny
uschly, vyřízli jsme do lodě díru, kam jsme posadili tělo
našeho Prittele – válec z vlnité lepenky. K němu jsme
přilepili ruce z trubek od papírových utěrek. Z nich jsme
také vytvořili nezbytné pádlo. Některé detaily jsme ještě
dodělali škrobem a novinami.
Pak už zbývalo jen kajak, pádlo i Pritteláčka nabarvit,
dolepit nápisy a číslo závodníka. Číslo 4 proto, že jsme
čtvrťáci a tenhle Prittel je prostě náš!
(Veronika Prouzová)

Ve středu 25. dubna 2012 pokračovali naši čtvrťáčci a
páťáčci v poznávacích exkurzích po našem městě.
Tentokrát se, i když v poněkud zmenšené sestavě
způsobené souběžným kláním ve zdravotnickém
víceboji, seznámili s interiérem, fungováním a
některými pracovníky městského úřadu. Budovou je
provázela paní Srnová, místní matrikářka. Nejprve
dětem ukázala zasedací sál a obřadní síň a potom je
„vyzkoušela“ ze jmen pánů stojících v čele Úpice. Děti
uspěly a za odměnu si i přes jeho nepřítomnost
prohlédly kancelář pana starosty, kde mohly obdivovat
zbrusu nové ocenění „Čistá obec roku 2011“. Další
zastávkou byla kancelář paní Srnové, která dětem
popsala práci matrikářky a způsob evidence obyvatel.
Ochotně vyhledala kartičky, na nichž jsou zapsáni naši
žáčci. Skupinka dětí postupně prošla všechny odbory
městského úřadu, jejichž pracovníci jim vysvětlili, co
je náplní jejich práce. Žáky nejvíce zaujaly odbory
sociální a stavební disponující rozsáhlým archivem a
leteckými mapami Úpice. Na závěr dostaly děti od
paní Žlůvové dárečky s logem města a prohlédly si i
památníky obětem světových válek.
Paní Srnové děkujeme za průvodcovské služby, Elišce
Žlůvové a její mamince za zprostředkování exkurze a
všem pracovníkům městského úřadu za čas a ochotu.
(Renata Kafková)

Pátek a sobota 4. - 5. května 2012 patřila ve škole našim druháčkům. Byla pro ně připravena tolik očekávaná
pohádková víkendovka.
V pátek jsme se všichni sešli v 16 hodin a hned se uvelebili ve školní družině, kde jsme plnili různé úkoly, hráli si,
jedli a také spali. A protože k většině pohádek patří král a královna, tak si děti vyrobily svou královskou korunu, na
kterou postupně lepily "diamanty", které dostávaly za každý splněný úkol. A tak poznávaly pohádkové postavičky
podle písniček, hádaly pohádky a večerníčky, vybarvovaly pohádkové omalovánky, doplňovaly různé kvízy a
hádanky na papíře, ale také na interaktivní tabuli.
Večer na děti čekalo překvapení - přišli mezi nás úpičtí loutkáři a zahráli dětem pohádku na dobrou noc. A protože
některé pohádky bývají i trochu strašidelné, tak jsme na úplný konec dne připravily takovou malou procházku noční
školou při svíčkách. Potom už jen vyčistit zoubky a rychle do hajan, protože i sobota bude plná zážitků.

Ráno jsme se bohatě nasnídali, poklidili si své pelíšky a
očekávali další dobrodružství. Čekal nás tajný výlet. Před
školou zastavil koňský povoz tažený Gastonem a Jasmínou
a na něm taťka Tomáška Kuťáka. My jsme naskákali a
vyrazili směrem k rozhledně Žaltman. Obloha bez mráčků,
sluníčko hřálo - no prostě nádhera. Ti nejodvážnější se
vydali až na úplný vrchol a z rozhledny se kochali krásami
našeho okolí. Pan Kuťák nám zatím rozdělal oheň, na
kterém jsme si opekli buřtíky k obědu, uklidili si po sobě a
vydali se opět k Úpici.
Ve škole jsme ještě splnili několik úkolů, dolepili
vysloužené diamanty, sbalili si své věci a čekali na rodiče.
Na závěr bych chtěla moc poděkovat úpickým loutkářům
za vstřícnost, s níž nám ve svém volném čase připravili
nevšední zážitek, dále pak mamince Johanky Cachové,
Leonky Kubasové a Šimonka Hurdálka, které se postaraly
o naše mlsné jazýčky a napekly nám plno sladkých dobrot,
a taťkovi Tomáška Kuťáka za ochotu uspořádat nám
prima výlet, a samozřejmě dětem. Bylo to s vámi fajn.
(Radka Řeháková)

Ve čtvrtek 10. května se v Malých Svatoňovicích konalo okrskové kolo Poháru rozhlasu. Za krásného počasí se tam
představila dívčí i chlapecká družstva mladšího i staršího žactva.
Po nezdarech z předešlých ročníků jsme tentokrát atletický areál opouštěli se vztyčenými hlavami. Družstvo starších
žáků totiž v soutěži suverénně zvítězilo a družstva starších žákyň a mladších žáků navíc přidala pěkná 3. místa.
Spoustu krásných umístění jsme získali i v rámci jednotlivců.
Všem našim atletům děkuji za příkladnou reprezentaci. Paní učitelce Paulusové a panu učiteli Královi pak děkuji za
jejich přípravu. Starším chlapcům držíme palce v okresním kole!
(Martin Dytrych)

Umístění našich družstev:
1. místo: starší žáci (4 808 b.)
3. místo: starší žákyně (3 870 b.)
3. místo: mladší žáci (2 729 b.)
5. místo: mladší žákyně (2 739 b.)

Nejlepší výsledky našich jednotlivců:
1. místa:
Eliška Buryšková (starší žákyně, běh na 800 m) 2:53,6
397 cm
Kristýna Machová (starší žákyně, dálka)
Ladislav Nyklíček (mladší žák, hod míčkem)
52,29 m
Daniel Špinler (mladší žák, výška)
144 cm
Viktor Kejzlar (starší žák, dálka)
547 cm
Jakub Fejfar (starší žák, koule)
11,12 m
Dominik Rychlík (starší žák, běh na 60 m)
8,0 s
2. místa:
Viktor Kejzlar (starší žák, výška)
158 cm
Tomáš Kubeček (starší žák, běh na 1 500 m)
5:31,5
Zdeněk Ledvina (starší žák, koule)
10,13 m
Tomáš Paťha (starší žák, běh na 60 m)
8,2 s
Daniel Souček (starší žák, dálka)
506 cm
3. místa:
Eva Ferencová (mladší žákyně, hod míčkem) 35,25 m
Sára Gottsteinová (starší žákyně, koule)
8,37 m
366 cm
Andrea Teichmanová (starší žákyně, dálka)
5:33,2
Jakub Fejfar (starší žák, běh na 1 500 m)
štafeta starších žáků v běhu na 4 x 60 m
33,4 s
(Kejzlar, Paťha, Souček, Fejfar)

Začátky Barbie sahají až do třicátých let minulého století. Je to
příběh, jaký jsme už všichni někdy slyšeli …
Jedna dívka potkala mladého studenta a zamilovala se do něj.
Dokončila střední školu a měla sny o svojí velké kariéře v
opravdovém světě. Chtěla jít studovat vysokou školu, ale její
rodiče byli staromódní a chtěli, aby se spíš držela tradice, vdala
se a založila rodinu, než aby trávila další roky studováním knih.
A tak šla studovat a zároveň se i vdala. Narodili se jim dvě děti,
holčička Barbie a malý Ken.
V polovině 40. let vlastnili Handlerovi firmu na výrobu dřevěných rámů na obrazy. Elliot
a jeho obchodní partner vyráběli a Ruth měla na starosti prodej. Elliot začal z odřezků
dřeva vyrábět malý nábytek pro panenky a to byl začátek jejich obchodu s hračkami.
Bylo to v roce 1945, kdy Ruth a Elliot přizvali svého blízkého přítele Harolda Mattsona,
aby spolu založili společnost vyrábějící nejznámější a nejúspěšnější panenku, která kdy
byla. Svoji firmu nazvali MATTEL – složeninou jména MATTson a ELliot. Mattel se
rozrostl z velmi prosperující malé firmy do obchodního gigantu.
V polovině 50. let si Ruth při návštěvě Švýcarska koupila německou panenku Lilli, která
byla prvně vyrobená v roce 1955. Právě Lilli je tou panenkou, která inspirovala Ruth
Handlerovou, aby vytvořila panenku Barbie.
Ruth věděla, jak by měla její Barbie vypadat. S pomocí techniků a inženýrů z Mattelu se
narodila první Barbie. Ruth potom najala módní návrhářku Charlotte Johnsonovou, aby
vybavila šatník pro Barbie.
V roce 1958 získala Barbie patent. Byla to panenka, jaká v těch letech neměla obdoby.
Byla ohebná, souměrná a krásná, a to všechno při výšce 11 palců (tj. necelých 28 cm).
O rok později si Barbie našla cestu na přehlídku hraček v New Yorku, kde ale byla chladně přijata od obchodníků s
hračkami. Přišlo jim příliš riskantní nakoupit a prodávat Barbie, protože byla úplně jiná než v té době oblíbené
panenky. Po uvedení Barbie do obchodů byla veřejnost jiného názoru. V roce 1960 se změnila móda a objednávky
do firmy Mattel se jen hrnuly. Během deseti let nakoupili lidé panenek Barbie za 500 miliónů dolarů.
Barbie prošla za ty roky mnoha změnami a řídila se módními trendy jak v oblékání, tak i v úpravě vlasů a líčení. Je
obrazem historie oblékání od doby, kdy byla uvedena na trh hraček.
Barbie má romantický vztah se svým přítelem Kenem (Ken Carson), který se po jejím boku poprvé objevil v roce
1961 v televizní reklamě.
Zkuste si na soutěžní kupón tipnout, ve kterém roce se Barbie poprvé objevila na přehlídce hraček v New
Yorku. Nápovědu najdete v textu! Ten z vás, kdo uhádne nebo bude nejblíže, vyhraje cenu!

Jak se Barbie s postupujícím časem měnila:
1960 1964 -

jemnější vzhled, decentnější oční linky, méně vyklenuté obočí, duhovky
modré
mrkací panenka + 3 světlé paruky a první s ohýbacíma nohama

1972 -

tvář č.2, oválná tvář s pravými řasami a dlouhé lesklé vlasy, první rusovlasá
verze byla panenkou, kterou Mattel nabídl ke slavné směnné transakci
zdarma novou za starou.
Malibu Barbie přirozený vzhled

1977 1982 -

tvář č.3 pouze blond pod názvem Superstar Barbie, má širší úsměv (zuby)
Barbie s andělskou tváří

1999 2000 -

zavřená ústa, oči menší a více odpovídají realitě
změna figury, menší prsa, pupík, celkově přirozenější vzhled
(stránku připravil Martin Dytrych)

1967 -

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

Pomůžeš Jackovi slézt dolů po fazoli?

Je to savec nyní řazený do čeledi medvědovití, který pochází z centrální
Číny. Žije v hornatých oblastech, jako Sečuán a Tibet. Od druhé
poloviny 20. století se toto zvíře stalo národním symbolem Číny.
Žije téměř nepřetržitě uvnitř bambusových houštin. Přestože se řadí mezi
šelmy, potrava je převážně rostlinná.
Tento živočich patří k ohroženým druhům, nebezpečí se zvyšuje s
postupujícím narušováním jejích přirozených lokalit a velmi slabou
porodností, ať už v zajetí nebo v přírodě.
Pokud si nejste ještě jisti, nabízíme vám tyto možnosti:
a) Koala medvídkovitý
b) Mýval severní
c) Panda velká

Je to 15 cm dlouhé, 10 cm široké a ženy to rády drží v ruce. Co je to? TISÍCIKORUNA !
Sedí takhle vyhladovělí studenti na koleji a fantazírují: „Co takhle začít chovat prase?“ „Ti hrabe, ne? A co ta špína?
A ten smrad?“ „Si zvykne...“
Co volá programátor, když se topí? F1, F1, F1!
Manželé si prohlížejí hrad. Dojdou ke hradní studni a průvodce říká: „Ta studna je hluboká 50 metrů a říká se, že
kdo do ní hodí minci a něco si přeje, tak se mu to splní.” Manžel tam hodí korunu, manželka se nahne za ní a
přepadne dolů. Manžel povídá: „No ne, ono to opravdu funguje.”
Ptá se malé hádě táty hada „Tatí, jsme jedovatí?“ „Ne, proč se ptáš?“ „Kousnul jsem se do jazyka.“
Proč nedávají blondýnky do lampiček žárovky? Nejdou jim zatlouct.

Je to český profesionální hokejista. V současné době (2012) hraje NHL za tým
Montreal Canadiens, kterým byl také v roce 2001 draftován jako celkově 71. Na
mezinárodní úrovni byl účastníkem několika mistrovství světa, z kterých si v
roce 2006 přivezl stříbrnou a v roce 2011 bronzovou medaili. Zúčastnil se i ZOH
2010 ve Vancouveru. Na uplynulém Mistrovství světa v hokeji byl kapitánem
našeho mužstva. 22. 6. 2010 prodloužil smlouvu s týmem Montreal Canadiens na
6 let a vydělá si 30 miliónů dolarů.
17. června 2011 se v kapli svaté Kláry nad vinicí v Troji oženil se zpěvačkou
Lucií Vondráčkovou. 4. prosince 2011 se novomanželům narodil syn Matyáš.
Pokud znáte jeho jméno, napište ho na soutěžní kupón.

(stránku připravili Aneta Staníková a Martin Dytrych)

Ve středu, 25. dubna 2012, se odehrálo již tradiční okrskové kolo Zdravotnického víceboje, které je určené školám v
regionu pod Jestřebími horami.
Naši školu reprezentovaly tři pětičlenné hlídky – dvě v mladší kategorii (3. – 5.třída) a jedna v kategorii starší (6. –
9.třída). Na trase mezi lánskou školou a všesportovním areálem musely plnit různorodé úkoly – ošetřovat poranění,
poznávat léčivé rostliny, správně odpovídat na otázky s dopravní tematikou. Své znalosti musely předvést i v oblasti
historie Červeného kříže a dovednosti při transportu raněného.
Všechny naše hlídky statečně bojovaly, bylo vidět, že touží po co nejlepším umístění. V konečném součtu jsme v
mladší kategorii obsadili 5. a 8. místo, ve starší kategorii pak rovněž 8. místo.
Moc mě těší fakt, že v součtu ryze zdravotnických úkolů (především ošetřování) jsme konkurovali i hlídkám, které
nakonec obsadili medailové pozice. Všem, kteří reprezentovali naši školu, moc děkuji.
(Šárka Paulusová)

Ve středu, 16. května 2012, se v budově bývalého okresního úřadu uskutečnilo okresní kolo hlídek mladých
zdravotníků. Naši školu reprezentovaly dvě pětičlenné hlídky – jedna v mladší kategorii (3.-5.třída) a jedna ve starší
kategorii (6.-9.třída). Vzhledem k tomu, že se ve stejný termín odehrávala i přehlídka amatérských divadelních
kroužků, museli jsme se hlavně v mladší kategorii obejít bez několika opor.
Úkolem všech účastníků bylo prokázat své znalosti v oblasti dopravní výchovy, léčivých bylin, ale především při
ošetřování různých druhů poranění a transportu raněného. Nebylo výjimkou, že na jednom stanovišti bylo i více
poraněných, což prověřlo nejen schopnost ošetřování, ale také míru spolupráce mezi jednotlivými členy hlídky.
Mladší hlídka ve složení Michaela Hájková, Monika Kohoutová, Daniel Marek, Andrea Čudková a Jan Roženský
dosáhla výborného výsledku, když v konkurenci devíti hlídek obsadila 4. místo. Starší ve složení Lucie Pospíšilová,
Michaela Müllerová, Otakar Bárta, Kateřina Morávková a Monika Billiová už bohužel tak úspěšní nebyli. Obsadili
výsledné 7. místo, když se už několikátý rok po sobě nedokázali vyvarovat zbytečných, někdy až začátečnických,
chyb.
Přesto všem děkuji za účast, za svědomitou docházku na zdravotnický kroužek a vůbec za zájem o zdravovědu. Jak
se na okresním kole ukázalo, zájem o tyto soutěže mezi školami upadá, a proto mě těší, že se u nás najdou žáci a
žákyně, kteří se chtějí touto problematikou zabývat. Doufám, že jim zájem vydrží i do budoucna.

Ve čtvrtek, 26. dubna 2012, se na místní ZŠ Lány sešly více
než čtyři desítky závodníků I. stupně ze čtyř základních škol
okrsku Úpice (ZŠ Malé Svatoňovice, ZŠ a ZUŠ Rtyně
v Podkrkonoší, ZŠ Úpice - Lány a ZŠ Bratří Čapků), aby se
utkaly v piškvorkách. Jednalo se o další soutěž započítávanou
do Grand Prix.
Naše škola se rozhodně neztratila. Všichni se snažili a
bojovali, jak mohli. Největšího úspěchu dosáhli tito žáci:
Michal Černý (3.A) obsadil ve své kategorii 1. místo, Andrea
Čudková (5.A) 2. místo, Jirka Pecháček (3.A) 3. místo, stejně
jako v kategorii 4. tříd Lenka Hrušková (4.A).
Celkově jsme obsadili velmi pěkné druhé místo. V celkovém
hodnocení o pohár Grand Prix jsme o pouhopouhý jeden bodík
za ZŠ Úpice – Lány. Všem děkuji za vzornou reprezentaci a
doufám, že v posledním závodě, atletickém finále, zabodujeme
a pohár pro celkového vítěze Grand Prix bude opět náš.
(Šárka Paulusová)

Naši školu reprezentovali:
Kategorie 1. – 3. tříd
Sobolík Pavel, Černý Michal, Matysková Karolína,
Pecháček Jiří
Kategorie 4. tříd
Kejzlar Lukáš, Hrušková Lenka, Macek Dominik,
Hájková Michaela
Kategorie 5. tříd
Komůrková Veronika, Kroužel Martin, Knížová
Simona, Čudková Andrea

Středa 16. května byla dnem konání okresního kola „Poháru rozhlasu“, do kterého se naši starší žáci kvalifikovali
pátým nejlepším výkonem z okrskových kol. Soutěž ve Dvoře Králové nad Labem pro nás začala opravdu slibně.
Viktor Kejzlar zvítězil v dálce výkonem 554 cm. Následovala výška, ve které Viktor Kejzlar a Tomáš Paťha obsadili
shodně 1. místo v novém školním rekordu 166 cm. Po čtyřech disciplínách jsme zjistili, že je naše družstvo na
průběžném 2. místě. V posledních dvou soutěžích jsme se tedy zaměřili na udržení této pozice. K dalším našim
úspěchům můžeme přičíst třetí místa ze závěrečných disciplín (štafeta na 4 x 60 m ve složení Kejzlar, Paťha,
Souček, Fejfar, která časem 31,5 s zaostala o pouhou desetinku za stávajícím rekordem školy, a Jakub Fejfar ve vrhu
koulí výkonem 10,91 m).
Nakonec musím s radostí konstatovat, že takové úsilí, jaké vyvinuli naši reprezentanti, jsem při soutěži již dlouho
neviděl. Postup do krajského kola nám ušel jen o jedno místo! Našim chlapcům patří velký dík za příkladnou
reprezentaci školy.
(Václav Král)

Již tradiční štafetový běh pro žáky 1. stupně se letos konal 17. května ve Rtyni v Podkrkonoší. Naši školu
reprezentovali Jirka Pecháček (3.A), Kuba Kábele (5.A), Kristýnka Jakubčaninová (2.A), Eliška Žlůvová (5.A),
Míša Černý (3.A), Adriana Dufková (4.A), Veronika Čiháková (3.A), Martin Mencl (5.A), Rozálka Térová (1.A),
Pavel Benko (4.A), Lenka Hrušková (4.A), Leonka Kubasová (2.A), Eliška Mesnerová (3.A), Anna-Marie
Řeháková (4.A), Bára Hilschová (5.A), Andrea Čudková (5.A), Matyáš Lacko (2.A), Dominik Macek (4.A),
Dominik Endlich (4.A), Vojta Ott (4.B), Roman Sabev (5.A), Dominik Scholz (4.A), Renata Galuščáková (5.A),
Kamila Kuldová (5.A), Bára Müllerová (5.A).
Ačkoliv naše družstvo bylo tento rok lehce oslabeno o nemocné sportovce, všichni bojovali s velkým nasazením a
získali pěkné 3. místo s celkovým časem 16 min13 s. Za sebou nechali ZŠ Malé Svatoňovice. Jako 1. doběhla ZŠ
Úpice Lány a na 2. místě se umístila ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší.
Všem sportovcům z naší školy patří velký dík.
(Marie Hubálovská)

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

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

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 23. 5. 2012)
342,68 kg/žáka
Jan Jansa
227,47 kg/žáka
Ondřej Toman
137,56 kg/žáka
Evelína Polová
136,29 kg/žáka
Milan Ševc
86,37 kg/žáka
Petr Vrána
75,21 kg/žáka
Renata Galuščáková
31,25 kg/žáka
Lukáš Čudka
31,18 kg/žáka
Jan Hruška
19,19 kg/žáka
Jiří Zákravský
18,00 kg/žáka
Michaela Řeháková
14,04 kg/žáka
Otakar Bárta
13,05 kg/žáka
Daniel Souček

4 420,0 kg
2 105,0 kg
620,0 kg
902,0 kg
1 129,0 kg
517,0 kg
386,0 kg
294,0 kg
473,0 kg
140,0 kg
270,0 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 již sebrali 23 608,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 77,44 kg. Pro porovnání
v loňském roce jsme měli sesbíráno 39 744,0 kg s průměrem 144,52 kg na žáka. Dohromady jsme k 23.5. také
sesbírali 37 855 vybitých baterií (k 20.5.2011 to bylo 21.659).
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Jan Jansa (4.A)
4 420,0 kg
Ondřej Toman (4.B)
2 105,0 kg
Matyáš Nývlt (4.B)
1 463,0 kg
Petr Vrána (1.A)
1 129,0 kg
Milan Ševc (3.A)
902,0 kg
Bára Procházková (4.A)
859,0 kg
712,0 kg
Kryštof Vojtěch (3.A)
Evelína Polová (2.A)
620,0 kg
Johanka Cachová (2.A)
580,0 kg
Renata Galuščáková (5.A)
517,0 kg
Daniela Maršíková (2.A)
475,0 kg
Jiří Zákravský (8.A)
473,0 kg
Eliška Mesnerová (3.A)
468,0 kg
Barbora Müllerová (5.A)
442,0 kg
Jiří Zákravský (8.A)
436,0 kg
Andrea Čudková (5.A)
386,0 kg
Lukáš Čudka (6.A)
386,0 kg
Martin Křížek (3.A)
351,0 kg
Jan Krejcar (4.A)
350,0 kg

Sběr vybitých baterií:
Leona Kubasová (2.A)
Kryštof Vojtěch (3.A)
Milan Ševc (3.A)
Jiří Šťovíček (5.A)
Jan Frydrych (3.A)
Tereza Zárubová (1.B)
Daniel Benko (2.A)
Petr Vrána (1.A)
Lenka Hrušková (4.A)
Karolína Matysková (3.A)
Johanka Cachová (2.A)
Michaela Řeháková (9.A)

13 080 ks
8 200 ks
4 018 ks
3 600 ks
1 900 ks
1 523 ks
1 074 ks
1 041 ks
705 ks
611 ks
441 ks
311 ks

POZOR!!!!
Sběrové soutěže budou ukončeny
v pátek 15. června!

(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

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

9 670 ks
4 100 ks
2 446 ks
2 425 ks
2 235 ks
1 575 ks
1 429 ks
1 120 ks
940 ks
758 ks
633 ks
610 ks
494 ks
426 ks

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

8 227 ks
6 320 ks
6 020 ks
4 568 ks
4 471 ks
3 417 ks
2 900 ks
2 685 ks
1 966 ks
1 959 ks
1 942 ks
1 676 ks
1 650 ks
1 492 ks

Dohromady jsme k 23.5. sesbírali 31.611 plastových lahví (k 20.5.2011 to bylo 36.845) a 61.714 plastových
kelímků (k 20.5.2011 to bylo 63.264).
Sběr plastových víček
Petr Rychlík (6.A)
Jan Frydrych (3.A)
Karolína Matysková (3.A)
Ondřej Toman (4.B)
K. Jakubčaninová (2.A)
Lucie Pospíšilová (7.A)
Jakub Dytrych (6.A)
Johanka Cachová (2.A)
Karolína Součková (4.A)
Jan Jansa (4.A)
Daniel Kadaník (7.A)
Pavel Benko (4.A)
Jaromír Jansa (2.A)
Renata Galuščáková (5.A)
Leona Kubasová (2.A)
Jiří Šťovíček (5.A)
Vanesa Neureiterová (1.A)
Dominik Grund (1.B)
Vivien Winterová (1.B)
Martin Křížek (3.A)
Jiří Zákravský (8.A)
Petr Vrána (1.A)
Milan Ševc (3.A)
Anna Skřivánková (4.A)
Michaela Řeháková (9.A)
Nikola Winklerová (2.A)
Lenka Hrušková (4.A)
Kateřina Šprincová (5.A)
Dominik Endlich (4.A)
Lukáš Čudka (6.A)
Jakub Mádr (1.A)

32 100 ks
30 950 ks
28 032 ks
23 500 ks
22 320 ks
21 564 ks
20 200 ks
20 100 ks
16 558 ks
15 081 ks
10 716 ks
9 700 ks
9 040 ks
8 416 ks
8 217 ks
8 076 ks
7 800 ks
6 643 ks
6 560 ks
5 740 ks
5 524 ks
4 977 ks
4 956 ks
4 559 ks
3 852 ks
3 779 ks
3 606 ks
3 329 ks
3 300 ks
3 200 ks
3 015 ks

Sběr kovových víček
Karolína Matysková (3.A) 305 300 ks
Jan Jansa (4.A)
244 179 ks
Kateřina Šprincová (5.A) 37 500 ks
Ondřej Toman (4.B)
29 000 ks
Tomáš Kuťák (2.A)
20 877 ks
Filip Luštinec (4.A)
19 653 ks
Pavel Benko (4.A)
15 900 ks
Eliška Mesnerová (3.A)
12 520 ks
Jakub Dytrych (6.A)
10 500 ks
Evelína Polová (2.A)
9 909 ks
Andrea Čudková (5.A)
9 417 ks
Petr Hruška (1.B)
8 180 ks
Martin Staník (3.A)
8 000 ks
Karolína Součková (4.A)
7 828 ks
Michaela Řeháková (9.A) 7 435 ks
Petr Vrána (1.A)
7 111 ks
Leona Kubasová (2.A)
6 673 ks
Vojtěch Banýr (1.B)
5 970 ks
Sebastian Ludvigh (1.A)
5 540 ks
Jiří Zákravský (8.A)
5 491 ks
5 030 ks
K. Jakubčaninová (2.A)
Šimon Hurdálek (2.A)
5 005 ks
Renata Galuščáková (5.A) 4 603 ks
Dominik Grund (1.B)
4 474 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
Lenka Hrušková (4.A)
3 132 ks
Lukáš Kejzlar (4.A)
3 000 ks

Dohromady jsme k 23.5. sesbírali 419.644 plastových víček (k 20.5.2011 to bylo 469.471) a 850.394
kovových víček (k 20.5.2011 to bylo 832.144).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

Finále:
SLAVOJ ÚPICE – OLD STARS 1 : 2 (5 : 7, 6 : 9, 4 : 3)
Série o 3. místo:
ČCHS VÝSTAVNÍCH KANCŮ – FC ŇOUMOV 2 : 0 (16 : 1, 5 : 0)
Série se hrají na tři vítězné zápasy. Dalšími hracími dny jsou 29. květen, popřípadě 5. červen.
Kanadské bodování vyřazovací části:
Z B
Br + A
1.
Martin Zakouřil 11
73
58 + 15
2.
Martin Dytrych 11
44
22 + 22
3.
Daniel Souček
7
26
18 + 8
4.
Jakub Fejfar
7
25
21 + 4
5.
Viktor Kejzlar
6
22
14 + 8
6.
Petr Rychlík
9
16
12 + 4
7.
Vojtěch Kubec
9
16
10 + 6
8.
Martin Kubiček
6
15
12 + 3
9.
Ladislav Záliš
6
15
11 + 4
10.
Zdeněk Ledvina 7
11
4+7
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 6
5
3+2
17.
Pavel Růžička
4
5
1+4
18.
Tadeáš Haase
9
4
1+3
19.
Jakub Dytrych
9
4
0+4
20. – 22. Petr Formánek
4
2
0+2
Filip Kunc
7
2
0+2
Jiří Zákravský
6
2
0+2
23.
David Nývlt
11
1
0+1

8
7
5
3
2

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

Průměrný počet střel na 1 zápas:
23,73 – OLD STARS
21,50 – SLAVOJ ÚPICE
21,17 – ČCHS VÝST. KANCŮ
16,67 – DISASTER
9,75 – 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
74,36 % – Jiří Zákravský
71,88 % – Vojtěch Kubec
71,67 % – David Nývlt
65,82 % – Tadeáš Haase
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 NA TRHU OBJEVILY MIKROVLNKY PRO DOMÁCNOST? V roce 1955.
POZNÁŠ, O KTERÉ ZVÍŘE SE JEDNÁ? a) Hroch obojživelný.
VÍŠ, JAK SE TENTO SPORTOVEC JMENUJE? Petr Čech.
ŘEŠENÍ SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYKU: MUSHROOM, MOUNTAIN, MOTORWAY
(Martin Dytrych, Silvie Žďárská)

Pátek, 1. června:

1
2

-

Segedínský guláš, knedlík
Rýžová kaše s čokoládou

Pondělí, 4. června:

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Vepřové po mexicku, rýže
Povidlové taštičky s posypkou
Hovězí v mrkvi, brambor
Vařené vejce, koprová omáčka, brambor
Uzená pečeně, halušky, zelí
Žemlovka
Kuřecí stehna pečená se zázvorem a česnekem, brambor
Milánské špagety
Sekaná svíčková, knedlík
Řízek v bramboráku, zeleninový salát

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Čínské kuře, makarony
Plněné bramborové knedlíky, zelí
Vepřová panenka s jablky, brambor
Lívance
Srbské rizoto
Marinované krůtí nudličky, rýžové nudle
Rybí krokety se sýrem, bramborová kaše
Chlupaté knedlíky s houbami
Guláš a la španělský ptáček, knedlík
Smažený květák, brambor, tatarská omáčka

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Uzené maso, hrachová kaše, okurka
Špekové knedlíky, zelí
Vepřenky s cibulí, brambor
Langoše
Hovězí závitky po italsku, těstoviny Togliatelle
Švestkové knedlíky (bramborové)
Vepřové na paprice, rýže
Rybí špíz, opékaný brambor
Gratinovaný kuřecí plátek, bramborová kaše
Buchty

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Hovězí guláš, knedlík
Gnocchi zapečené v sýrové omáčce s mozarellou
Kuřecí roláda, bramborový knedlík, špenát
Palačinky
Zapékané špagety s tuňákem
Dobrou chuť!
Rizoto pražského uzenáře
Vepřové kotlety v mandlích, brambor
Bavorské vdolečky
Uzená rolka, bramborová kaše
Pizza

Úterý, 5. června:
Středa, 6. června:
Čtvrtek, 7. června:
Pátek, 8. června:
Pondělí, 11. června:
Úterý, 12. června:
Středa, 13. června:
Čtvrtek, 14. června:
Pátek, 15. června:
Pondělí, 18. června:
Úterý, 19. června:
Středa, 20. června:
Čtvrtek, 21. června:
Pátek, 22. června:
Pondělí, 25. června:
Úterý, 26. června:
Středa, 27. června:
Čtvrtek, 28. června:
Pátek, 29. června:

Vybírání stravného na červen: středa 30. 5., čtvrtek 31. 5. (7.30 – 11.30)
Cena obědů:

pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 21 obědů x 23 Kč = 483 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 21 obědů x 25 Kč = 525 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 21 obědů x 26 Kč = 546 Kč
pro veřejnost …………………….......... 21 obědů x 50 Kč = 1 050 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 červnového čísla dávejte do 15. 6. 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.

OPĚT JSME NEZAPOMNĚLI NA DEN DĚTÍ
01. 06. - Dětský den na pro žáky 1. stupně naší školy (8.00 – 9.30 žáci 1. – 2. roč., 10.00 – 11.30 žáci 3. – 4. roč.)
ČEKAJÍ NÁS DALŠÍ PROJEKTY
21. 06. - 22. 06. - Projekt 6.A „Čas a délka“
22. 06. - Projekt 8.A „Životní styl“
25. 06. - Projekt 7.A „Média“
ŠKOLNÍ VÝLETY A KURZY
31. 05. - 02. 06. - Školní výlet 9.B (Český ráj)
06. 06. - Školní výlet 2.A a 3.A do Adršpachu
08. 06. - Školní výlet 6.A (Janské Lázně – Pec pod Sněžkou)
12. 06. - 15. 06. - Ekologický kurz 8.A (Chata Kamor, Pec pod Sněžkou)
14. 06. - 16. 06. - Školní výlet 7.A (Český ráj – Sedmihorky)
18. 06. - 19. 06. - Školní výlet 5.A (Brodský rybník)
Bez termínu: jednodenní výlet 9.A do Prahy
PREVENCE NENÍ NIKDY DOST
04. 06. - Beseda žáků 5.A s pí. Krausovou a p. Sokolem na téma šikana a trestní odpovědnost
06. 06. - Program „Boj proti drogám“ (žáci 8.A)
11. 06. - Přednáška zubní lékařky MUDr. Zlámalové (žáci 5.A)
15. 06. - Přednáška „Patologické hráčství“ (9.B od 10.50, 9.A od 11.45)
15. 06. - Přednáška „Boj proti alkoholu“ (žáci 6.A)
BLÍŽÍ SE KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
21. 06. - Pedagogická rada
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)
SPORTOVNÍ AKCE
12. 06. - Atletické finále (pořadatel: ZŠ Úpice – Lány, žáci 2. – 5. ročníku, od 9.00)
13. 06. - Atletický čtyřboj (pořadatel: ZŠ Úpice – Lány, žáci 6. – 9. ročníku, od 8.30)
OSTATNÍ AKCE
07. 06. - Pasování žáků 1.A a 1.B na čtenáře (Městská knihovna Úpice)
14. 06. - Vystoupení dramatického kroužku pro rodiče (školní jídelna, 16.30)
15. 06. - Ukončení sběrových soutěží
22. 06. - Vychází červnové číslo školního časopisu
Bez termínu: Exkurze školní družiny (Havlovice – pila, rybárna)
(stránku připravil Martin Dytrych)

