Pro čtvrťáky a páťáky
byla připravena
florbalová víkendovka.

Dvě sportovní soutěže jsme vyhráli,
ve dvou jsme obsadili 2. místo.

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

Nejlepší žáci se za
odměnu vydali do
Babylonu v Liberci.

Naše škola se postarala o
zápis do knihy rekordů.

V pátek 12. února
se konal karneval
školní družiny
a valentýnská
diskotéka.

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

Ve středu 17. března pořádá ZŠ Bratří Čapků
4. ročník neoficiálního

PODĚKOVÁNÍ SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
ÚPICE

„MISTROVSTVÍ ÚPICE V SUDOKU“.
Začátek v 15.30 (škola bude otevřena již od 15.00).
Soutěž proběhne ve dvou kolech (lehčí a středně těžká obtížnost).
Soutěží se ve třech kategoriích:
žáci I. stupně, žáci II. stupně a starší.
Přijďte si poměřit své síly a zasoutěžit o zajímavé ceny!

Vážení úpičtí hasiči, děkujeme vám
za ochotnou pomoc při odklízení
sněhu a ledu ze střech naší školy.

V sobotu 20. března spolupořádáme

1. reprezentační ples
ZŠ Bratří Čapků
a ZŠ Úpice – Lány.
V úterý 16. března uvádí ZŠ Bratří Čapků
v Divadle Aloise Jiráska

„JARNÍ AKADEMII“.
Představení pro školy a školky:
v 8.30 a v 10.00.

Ples se uskuteční v sále na Dlouhých Záhonech.
K tanci a poslechu bude hrát Láďa Záliš.
Vstupné bude cca 80 Kč.
Vstupenky bude možné zakoupit:
u p. uč. Paulusové na ZŠ Bratří Čapků,
u p. uč. Jiříčkové na ZŠ Úpice – Lány
a u paní Lelkové v Elektru na náměstí.
Plánována je i tombola.

Představení pro veřejnost:
v 16.00.
Vstupné dobrovolné.

Základní škola Bří Čapků
pořádá pro všechny šikovné děti a jejich rodiče dílnu

Velikonoční tvořeníčko
Sejdeme se ve středu 24. března 2010 v 16.00
před vchodem do naší školy.
Předškoláci a školáci, vezměte rodiče, babičky a dědy
a přijďte si vyrobit velikonoční dekorace, namalovat vajíčka, zkuste si ozdobit perníček.
Kdo má možnost, přinese si vyfouknutá vajíčka, nůžky a pastelky.
V sobotu 27. března se v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků koná

20. ROČNÍK „ÚPICKÉ LAŤKY“
Od 8.30 budou ve skoku vysokém soutěžit mladší a starší žákyně a žáci,
od 13.30 se předvedou dorostenky, dorostenci, juniorky, junioři, ženy a muži.
Pořadatel: ZŠ Úpice – Lány ve spolupráci
se ZŠ Bratří Čapků Úpice, Gymnázium a SOŠ Úpice a Městem Úpice.
Přijďte prožít sportovní den do naší tělocvičny!

PROSPĚCH:
Průměr známek všech žáků školy se za několik posledních pololetí prakticky nezměnil. Tentokrát dosáhl hodnoty
1,70.
Průměr tříd na 1. stupni: 1.A (1,05), 2.A (1,16), 2.B (1,38), 3.A (1,26), 4.A (1,77), 4.B (1,52), 5.A (1,53).
Průměr tříd na 2. stupni: 6.A (1,84), 7.A (2,09), 7.B (2,01), 8.A (1,94), 8.B (2,56), 9.A (1,96).
Počet žáků s vyznamenáním se zvýšil na 129, což je jeden z nejlepších výsledků v historii školy!
Počet neprospívajících žáků (tedy žáků s alespoň jednou nedostatečnou) se oproti pololetí školního roku 2008/2009
výrazně snížil, a to z 19 na 12!
CHOVÁNÍ:
Bezkonkurenčně nejlepší výsledek v historii školy! Kdo pochyboval o správnosti našeho bodového systému, tak teď
snad již nebude. Chování žáků se výrazně zlepšilo. Pedagogická rada odsouhlasila pouze jednu zhoršenou známku
z chování. Prohřeškem, který ji k tomu vedl, byly neomluvené hodiny.
ABSENCE:
Naši žáci zameškali za 1. pololetí celkem 9 519 vyučovacích hodin, což představuje 35,77 vyuč. hodin na 1 žáka.
Škola také vytváří žebříček nejlepších žáků (k bodům za prospěch se přičte počet plusových bodů a od tohoto
součtu se odečtou přestupkové body).
NEJLEPŠÍ ŽÁCI 1. STUPNĚ:
1.
Eliška Vodičková (5.A)
27 b.
2.
Veronika Davidová (4.B) 26 b.
3.
Tereza Jareišová (4.A)
22 b.
4. – 5.
Barbora Müllerová (3.A) 21 b.
Andrea Pátrová (5.A)
21 b.
6. – 7.
Anna Marie Řeháková (2.B) 20 b.
Anna Skřivánková (2.A)
20 b.
8. – 10. Simona Knížová (3.A)
19 b.
Kamila Kuldová (3.A)
19 b.
19 b.
Barbora Šrůtková (4.A)
11. – 12. Kamila Gottsteinová (3.A) 18 b.
Lenka Hrušková (2.A)
18 b.
13.
Tomáš Vrána (4.A)
18 b.
14.
Nikola Beierová (2.A)
17 b.
15.
Karolína Polcová (5.A)
17 b.
Při rovnosti bodů rozhodoval:
1. lepší prospěch,
2. méně přestupkových bodů
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NEJLEPŠÍ ŽÁCI 2. STUPNĚ:
1.
Lukáš Jirout (9.A)
2.
Radek Strachota (9.A)
3.
Martin Paťha (9.A)
4.
Michaela Ševcová (8.A)
5.
Ondřej Zvara (9.A)
6.
Patrik Břicháček (9.A)
7.
Lukáš Vlček (9.A)
8.
Jakub Skřivánek (8.A)
9.
Tereza Seidelová (7.A)
10.
Michal Drejsl (8.A)
11.
Veronika Hofmanová (8.A)
12.
Lucie Havelková (9.A)
13.
Karolína Kopecká (7.A)
14. – 15. Tomáš Balcar (6.A)
Michaela Čudková (7.A)

33 b.
32 b.
30 b.
28 b.
28 b.
27 b.
27 b.
26 b.
23 b.
23 b.
19 b.
18 b.
17 b.
17 b.
17 b.
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Sběračské úsilí, především vybitých baterií, nepolevilo ani během prvních týdnů tohoto kalendářního roku. Mezi
nejlepší sběrače se dostal Jan Frydrych z 1.A, který odevzdal těžko uvěřitelných 1 380 ks baterií a tím se
výrazně přiblížil k našim stálicím Lukáši Jiroutovi z 9.A a Janu Krejcarovi ze 2.A.
V únoru jsme také odeslali dvě sběrné nádoby použitých baterií a za jejich celkovou hmotnost 48 kg a výbornou
kvalitu (bez cizích příměsí) jsme získali 240 bodů. Tím se rozrostl náš celkový bodový zisk na velice slušných
1 190 bodů!
Během ledna byla také vyhlášena nová výtvarně – pracovní soutěž pro oba stupně základních škol s označením
IDEÁLNÍ ELEKTROSPOTŘEBIČ. Úkolem pro žáky I. stupně bylo nakreslit, namalovat nebo vyrobit
nejoblíbenější elektrospotřebič, bez kterého by se doma neobešli. Na II. stupni bylo úkolem navrhnout ideální
spotřebič, kde bylo možné zapojit fantazii a vyrobit jej ve 3 D provedení z libovolného materiálu a s patřičným
popisem. Hotové práce budou vyfotografovány a odeslány pořadateli této soutěže.
Do soutěže se zapojil Lukas Štěpánský ze 6.A s originální přenosnou svítilnou s unikátním řešením jejího
nabíjení. Dalším „konstruktérem“ byl Radek Strachota z 9.A, který vymyslel a zkonstruoval sci–fi model
multifunkčního zábavného spotřebiče, který v sobě spojuje prvky vzdělávacího i herního média. Držme oběma
chlapcům palce, ať se jejich „výtvory“ líbí i hodnotící komisi a umístí se co nejlépe. S výsledky této soutěže
budete příště podrobně seznámeni, stejně jako s novinkami týkajícími se sběru elektrodpadu a baterií.
(Jaromír Beránek)

Místo vloček na ně čekala sprška děravých míčků, místo mrazu příjemně vytopená tělocvična. Dva dny v ní 16
malých florbalistů trénovalo pohyb s holí, vedení míčku, střelbu i všelijaké herní varianty. Chybět nemohly ani
soutěže jako třeba slalom mezi kužely či trefování předmětů v brance.
A aby nebyl celý víkend jen a jen o florbalu, byly pro přítomné čtvrťáky a páťáky připraveny i jiné aktivity. Hrála se
například vybíjená, skákalo se v pytlích, překonávala se překážková dráha a podlézala se laťka. To vše s hudbou a za
hlasitého fandění spolužáků. Nelze se tak divit, že nasazení jednotlivců bylo naprosto mimořádné. Motivace
sladkými odměnami na tomto místě zřetelně zabrala...
Pohybově aktivní bloky byly samozřejmě střídány těmi odpočinkovými. V nich přítomní konzumovali výsledky
práce hlavní kuchařky, paní Dytrychové, odpočívali, dívali se na film, hráli šipky a stolní fotbálek. Těsně před
spaním nemohla chybět ani velmi oblíbená stezka odvahy, která však nikoho nějak dramaticky nevylekala.
Dobrodružné spaní v tělocvičně tedy bylo celkem klidné a snad jen s těmi co nejhezčími sny. Jistě se ví jen to, že
pořadatelům víkendovky se zdálo o tom, že tato generace pozdvihne florbal na ZŠ Bratří Čapků ještě výš... Kéž by
tomu tak bylo...
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)

Rozhovor s účastníky:
Baví tě florbal?
Šárka Levinská: Je to moje oblíbená hra a baví mě.
Hraješ radši v obraně nebo v útoku?
Jakub Dytrych: Hraju radši v obraně.
Chtěl bys jednou hrát florbal závodně?
Otakar Bárta: Ano, moc bych chtěl.
A jednou bych si chtěl vytvořit vlastní ligu.
Těšíš se na spaní v tělocvičně?
Šárka Winklerová: Ano, moc se těším, až budu spát v tělocvičně.
A nebudeš se bát?
Šárka Winklerová: Vůbec ne, protože tady budu s ostatními.

:

Přehled nejlepších v jednotlivých soutěžích:
Slalom mezi kužely s florbalovou holí a míčkem:
chlapci: 1. Lukáš Aman (9,8 s), 2. Petr Rychlík (10,2 s), 3. Petr Formánek (10,9 s)
dívky: 1. Kamila Šlechtová (12,2 s), 2. Veronika Davidová (13,8 s),
3. Šárka Levinská (14,7 s)
Střelba na předměty umístěné v brance (počet získaných bodů):
chlapci: 1. Tadeáš Haase (7 b.), 2. – 3. Otakar Bárta a Jaroslav Suchánek (oba 4 b.)
dívky: 1. Veronika Davidová (5 b.), 2. Šárka Levinská (3 b.)
Skákání v pytlích:
chlapci: 1. Petr Rychlík (5,5 s), 2. Jaroslav Suchánek (6,1 s), 3. Lukáš Aman (6,2 s)
dívky: 1. Veronika Davidová (6,0 s), 2. Kamila Šlechtová (7,0 s),
3. Šárka Levinská (7,8 s)
Hod basketbalovým míčem na koš (počet úspěšných pokusů z 10):
chlapci: 1. Petr Rychlík (6), 2. Jaroslav Suchánek (5), 3. Jakub Dytrych (4)
dívky: 1. Kamila Šlechtová (3), 2. Veronika Davidová (1)

Podlézání laťky (nejnižší překonaná výška):
chlapci: 1. Jan Jareiš a Jaroslav Suchánek (44 cm), 3. Petr Rychlík (47 cm)
dívky: 1. Kamila Šlechtová (47 cm), 2. Veronika Davidová (50 cm)
Kuželky (celkový počet shozených kuželek, o pořadí rozhodl větší počet shozených během jedné hry):
chlapci: 1. David Suchánek (18), 2. Jaroslav Suchánek (17), 3. Vít Levinský (17)
dívky: 1. Šárka Winklerová (12), 2. Kamila Šlechtová (12)
Překážková dráha:
chlapci: 1. Lukáš Aman (9,5 s), 2. Petr Rychlík (9,6 s), 3. Tadeáš Haase (11,1 s)
dívky: 1. Kamila Šlechtová (11,1 s), 2. Veronika Davidová (11,4 s), 3. Šárka Levinská (12,8 s)
Přetahování lana:
vítězné družstvo: Veronika Davidová, Kamila Šlechtová, Lukáš Aman, Jakub Dytrych, Vít Levinský

V pátek, 12.února, po obědě jste v naší tělocvičně mohli potkat vodníky, princezny, kovboje, kašpárky, ale i třeba
DJ nebo Mexičana. Jak je to možné? Nepřenesli jsme se do pohádky, to se jen konal tradiční karneval školní
družiny.

Na začátku jsme mohli všechny masky
obdivovat při promenádě, další
program obstaraly zábavné hry a
soutěže (např. hra na bystrozrakého,
hod létajícím talířem, bleší závody),
při kterých děti předvedly svoji
šikovnost, rychlost a obratnost. Za
každou soutěž byli všichni odměněni
malou sladkostí. Kdo ještě nebyl
utahaný, mohl se „vyřádit“ na
závěrečné diskotéce.
Karneval rychle utekl, ale všichni se
už těšíme na další ročník!

Ztrácejí se vám doma ponožky? Chybí vždy jedna do páru? Nemůžete najít
klíče? Tak to vám doma řádí domácí strašidýlko Zašupšák, jinak též
přezdívaný Schovávač. S oblibou schovává věci, které právě nutně
potřebujete, a ohromně se baví tím, jak je rozčileně hledáte. Tohle všechno a
spoustu dalších zajímavostí ze života strašidel jsme se dozvěděli na výstavě
loutek výtvarnice Vítězslavy Klimtové. Pohled na nejroztodivnější lesní
skřítky, hejkaly a rusalky potěší každého, zvláště děti. Paní knihovnice Jana
Šimková navíc dovede o každém strašidýlku velice poutavě a zasvěceně
vyprávět, a tak někteří z nás si teprve dnes uvědomili, že jim doma řádí
Spížník svižný nebo Škodolibka domácí.
Putovní výstavu si můžete prohlédnout v Městské knihovně v Úpici.
(Eva Prouzová)

OBRÁZKOVÉ HÁDANKY – místo otazníku přijde vepsat čís 58.
POZNÁŠ, CO JSEM ZAČ – správnou odpovědí je možnost a) ZÁMEK HRÁDEK U NECHANIC
– tajenka křížovky: BAŽANTNICE
VIDÍŠ TO TAK, JAK TO VIDÍM JÁ – počet trojúhelníků na obrázků: 9.
HRAJEME SI NA DETEKTIVY – řešení 1. úkolu: NOHA, řešení 2. úkolu: OPICE.
PLAY WITH ENGLISH:
Tajenka 1: OCTOBER
FIND OUT: 1) DUBLIN
2) NEW ZEALAND
(Martin Dytrych, Silvie Žďárská)

„Pane vrchní, máte chytrého psa, za kostku cukru udělá cokoliv.” „A to kdybyste věděli, že všechny kostky vrací
zase v kuchyni do cukřenky!”
Do firmy nastoupí nový šéf. Je o něm známé, že je tvrďák. Dopoledne poprvé prochází kanceláře a vidí muže, který
nic nedělá, opírá se o zeď a jen tak kouká. Říká si, že ukáže názorně všem ostatním, jak naloží s takovými, kteří se
flákají. Jde k onomu muži a nahlas se ptá: „Jaký máš plat?“ Muž na to, trochu překvapeně: „2000 korun
týdně...proč?“ Šéf vytáhne peněženku, podá mu 4000 a zařve: „Tady máš dvoutýdenní plat a teď vypadni a už se
tady neukazuj!“ Muž vezme peníze a odejde. Šéf má dobrý pocit, všem ukázal, že nestrpí lenochy a tak se ptá:
„Může mi někdo říct, co tu vlastně dělal ten lenoch?" A jeden zaměstnanec mu s úšklebkem odpoví: „Dovezl pizzu.“
Novinářka šla po předměstí a všimla si jednoho malého staříka, jak se na houpacím křesle vyvaluje ve slunečních
paprscích. Dostala nápad a jde k němu: „Dobrý den, pane. Nemohla jsem si nevšimnout, jak vypadáte spokojeně.
Mohl byste mi pro naše noviny prozradit recept na spokojený dlouhý život?“ „Kouřím denně tři dvacky cigaret, za
týden vypiju bedny whisky, jím tučná jídla a zásadně necvičím.“ „To zní opravdu zajímavě. A kolik vám je?“
„Jedenatřicet.“
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Ve čtvercové síti umístěný obdélník PRST má obsah 48 cm2. Jaký obsah má obdélník
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Správnou odpověď napište na soutěžní kupón!

Přijde Franta se svým psem Alíkem do hospody a říká: „Kdo se se mnou vsadí o 1 000 Kč, že můj pes promluví
lidským hlasem?“ Vsadil se jen Lojza. „Tak co, Alíku, co říkáš na dnešní fotbal?“ Pes jen mlčí a mlčí a oddaně
kouká na svého pána. Franta tedy vyplatí Lojzovi výhru a za všeobecného veselí se vytratí z hospody. „Ty
neschopnej čokle, kvůli tobě jsem prohrál 1 000 Kč,“ vyčítá cestou svému psu. „Prohrál,“ odvětí na to pes, „ale
dokážeš si představit, kolik vyhrajeme zítra?“
Policajt zastaví řidiče, všiml si, že nemá zapnuté bezpečnostní pásy a začne ho pérovat: „Pane řidiči, pásy máte mít
vždy zapnuté! Jednak je to na pokutu a jednak je to pro vaše dobro. Například támhle na té křižovatce je bouračka,
řidič nebyl připoutaný a má zlomená žebra, nohu v koleni a k tomu si rozsekl čelo o volant. Zatímco spolujezdec
měl pás zapnutý a podívejte se, jak tam sedí bez nejmenšího škrábnutí a skoro vypadá, jako by byl ještě živý!”
Jak bezdomovci vypínají fén? Nevypínají ho, Slunce nejde vypnout.
Z hodiny přírodopisu: „Krev proudí jednou nohou dolů a druhou zpátky nahoru.“
Mezi puberťáky: „Ty vado, to byl včera u nás šrumec, Gaston mi rozkousal vysvědčení!” „A cos mu udělal?” „Za
odměnu dostal řízky.”
Manželé jedou autem po dálnici a po dlouhém mlčení manželka povídá: „Už mě za těch 15 let začínáš iritovat,
nechám se rozvést.“ Manžel mlčí. Manželka po chvíli: „Budu chtít náš dům.“ Manžel mlčí, ale přidá plyn. Manželka
pokračuje: „A obě konta a auto.“ Manžel mlčí a opět zrychlí. Manželka říká: „A taky si nechám obě děti, vychovám
z nich slušné lidi.“ Manžel stále mlčí, opět přidá plyn. Manželka se na něj podívá a pokračuje: „Stejně už několik let
spím s tvým nejlepším přítelem.“ Manžel nic neříká, jen znovu přidá plyn. Manželku to rozzlobí a ptá se: „Copak ty
nic nechceš?“ Manžel s klidem odpoví: „Já mám všechno, co k životu potřebuju.“ A žena odsekne: „A co to je?“
Muž odpoví: „AIRBAG.“
Chuck Norris zrušil periodickou tabulku prvků, protože uznává pouze prvek překvapení.
Jede poslední model Mercedesu po dálnici. Předjede Trabant a vzápětí začne odbočovat. Ve chvíli, kdy přibrzdí,
ucítí mohutný náraz zezadu od Trabanta. Okamžik se nic neděje a potom se na palubním počítači Mercedesu objeví
nápis: „Nalezen nový hardware, nainstalovat ovladače?”
Blondýnka: „Říkáte tedy, že nemám v přístupovém hesle používat velká písmena, je to tak?“ Hotline: „Přesně.“
Blondýnka: „A číslice mám psát taky malé?"
(stránku připravili Martin Dytrych a žáci volitelného předmětu „Týmová práce“)

Závěr 1. pololetí školního roku 2009/10 obstaral tradiční výlet pro 43 nejlepších žáků školy. Po dvou letech jsme si
zopakovali návštěvu Centra Babylon v Liberci. Děti z prvního stupně se vyřádily v Lunaparku na mnoha přitažlivých
atrakcích (např. točivý sud, šlapací motokáry, řetízkový kolotoč, šlapací hrad apod.). A co čekalo na jejich starší
kamarády? IQ park s mnoha logickými hrami, rébusy, hlavolamy a dalšími zábavnými exponáty, které si mohli žáci
vyzkoušet. Všichni dohromady jsme návštěvu zakončili v zrcadlovém labyrintu. Přestože mnozí cestu k východu
hledali velmi složitě, nikdo se neztratil. Při zpáteční cestě jsme nemohli opomenout zastávku v McDonaldu, kde se
děti nejen občerstvily, ale odnesly si i nafukovací balónek.
Dnešní výlet pro nejlepší žáky byl pátý v řadě.
Pokolikáté ses zúčastnil(a)?
„Vždy jsem se dostal mezi nejlepší. Jednou jsem
ale pro nemoc nemohl jet.“
(Jakub Skřivánek, 8.A)
„Jel jsem podruhé. Minulý rok jsem byl ve Špindlu
v aquaparku.“ Ondřej Zvara – 9.A)
„Na výlet jsem jel poprvé a moc se mi to líbilo.“
(Tomáš Balcar – 6.A)

Na které atrakci v Lunaparku
ses nejvíce vydováděl?
„Na šlapacích motokárách.“
(Jiří Pecháček – 1.A)
„Na prolézačkách s lanovkou.“
(Karolína Matysková – 1.A)
„Nejvíce asi na trampolíně.“
(Bára Müllerová – 3.A)
Který hlavolam či jiný exponát tě
nejvíce zaujal v IQparku?
„Nejvíce jsem si užívala virtuální
lyžování.“ (Michaela Ševcová, 8.A)
„Vyzkoušet si invalidní vozík a hlavolam
na postřeh.“ (Patrik Břicháček, 9.A)
„Bylo toho hodně, ale nejvíce asi otáčecí
válec.“ (Eliška Vodičková, 5.A)

Které zrcadlové bludiště
považuješ za nejlepší?
„Rozhodně křišťálové bludiště se
skly.“ (Nikola Valentová, 8.A)
„Temný labyrint se strašidly.“
(Karolína Kopecká, 8.A)
„Asi ten strašidelný.“
(Kateřina Knížová, 5.A)

(stránku připravil Martin Zakouřil)

Přehled žáků, kteří slaví své narozeniny v březnu:

V pátek 12. února byla na druhém stupni k dispozici nová
valentýnská krabice, která se již od brzkého rána plnila
„Valentýnkami“. O hlavní přestávce jsme přáníčka
vybraly a postupně rozdávaly. Nejvíc jich bylo určeno
pro 9.A, ale ani osmičky a sedmičky se nenechaly
zahanbit. Z jednotlivců dostal bezkonkurenčně nejvíc
psaníček Robin Grossmann ze 7.B.
Všem přejeme hodně lásky a pravých přátelství.
(Veronika Hofmanová, Klára Kultová)
P.S.: Díky devítce za novou krabici.

1. březen - Bára Procházková (2.A)
5. březen - Kateřina Knížová (5.A)
6. březen - Adriana Dufková (2.A)
6. březen - Viktor Kejzlar (7.A)
8. březen - Milan Pastorčák (2.B)
9. březen - Lukáš Aman (5.A)
9. březen - Kateřina Bursová (9.A)
9. březen - Petr Rychlík (4.A)
10. březen - Eliška Buryšková (6.A)
10. březen - Jan Jansa (2.A)
10. březen - Nikola Pátrová (7.A)
10. březen - David Vlček (7.B)
11. březen - Dominik Rychlík (7.A)
11. březen - Andrea Šiváková (2.A)
12. březen - Eva Krouželová (1.A)
14. březen - Kateřina Šprincová (3.A)
16. březen - Lucie Havelková (9.A)
16. březen - Petr Müller (2.B)
16. březen - Andrea Teichmanová (7.B)
17. březen - Marcela Weissová (9.A)
18. březen - Anna Kociánová (7.A)
18. březen - Kateřina Morávková (5.A)
19. březen - Kateřina Vítová (9.A)
21. březen - Jakub Hron (3.A)
23. březen - Tomáš Hrouda (8.B)
25. března - Anna Koukolová (1.A)
27. březen - Patrik Vlček (7.B)
Všem výše jmenovaným přejeme hodně štěstí,
zdraví, spokojenosti a také úspěchů ve škole.
(Martin Dytrych)

Dva roky po sobě pořádal Žákovský parlament diskotéku pro žáky v jídelně naší školy. Letos jsme se však
rozhodli pro změnu, a tak se příznivci tance a hudby sešli v pátek 12. února v sále na Dlouhých Záhonech.
Od 17.00 se bavilo téměř 40 žáků z prvního stupně. Za přispění dětí z parlamentu a některých vyučujících se
tančilo, soutěžilo (děti podlézaly laťku, hrály židličkovanou nebo namotávaly provázek na tužku), na skladbu
„Poupata“ od Michala Davida jsme si dokonce i zacvičili. Komu při pohybu vyhládlo, mohl si zakoupit něco
malého k snědku (langoše, hranolky apod.), velký výběr nealko nápojů byl samozřejmostí. Unavené, ale veselé,
opouštěly malé děti sál v 19.30. Na parketě je vystřídali jejich starší kamarádi z druhého stupně, kterých se sešlo
podstatně méně, ale přesto nebylo o zábavu nouze. Závěrečná skladba zazněla krátce před desátou hodinou
večerní.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, bez nichž bychom podobnou akci nemohli uskutečnit – manželům
Lelkovým za zapůjčení sálu, DJ Pettemu za průvodní slovo a výbornou hudbu po celý večer, přítomným
vyučujícím a v neposlední všem pomocníkům.
(Šárka Paulusová)

Školního kola Matematické olympiády pro žáky 9. ročníku se zúčastnili Lukáš Vlček
(správně vyřešil 5 příkladů) a Dominika Mjartanová (správně vyřešila 4 příklady). Oba se
stali úspěšnými řešiteli a postoupili tak do okresního kola. V něm byl úspěšnější Lukáš
Vlček, který vyřešil 3 ze 4 úloh. Protože mu však byly strženy body za „pokulhávající“
vysvětlení postupů, obsadil nakonec s 8 body celkové 12. místo. Dominika Mjartanová
vyřešila jeden příklad a část dalšího a patří jí tak výsledné 18. místo. Oběma ještě jednou
děkuji za vzornou reprezentaci školy.
(Martin Dytrych)

Na úterý 26. ledna 2010 naplánovali organizátoři z královédvorského DDM Jednička
okresní kolo Dějepisné olympiády. Naši školu zde reprezentovala Michaela Ševcová z
8.A. Téma zůstalo stejné jako pro kolo školní – „Od pěstního klínu ke Zlaté bule
sicilské“ – úkoly však byly mnohem náročnější. Míša předvedla velmi slušný výkon a
mezi 28 účastníky obsadila 13. místo, přičemž 8 z jejích úspěšnějších soupeřů náleží
mezi studenty gymnázií. Míše velmi děkuji za pečlivou přípravu i reprezentaci
samotnou a doufám, že svou přízeň dějepisným soutěžím a pilné práci navíc zachová i
příští rok.
(Renata Kafková)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Výsledková listina – 8. – 9. ročník
Jakub Skřivánek (VIII.A)
25 b.
Radek Strachota (IX.A)
23 b.
Ondřej Zvara (IX.A)
21 b.
Lukáš Hilsch (VIII.A)
19 b.
Michaela Ševcová (VIII.A)
17 b.
Veronika Hofmanová (VIII.A) 16 b.

Průběžné pořadí v soutěži "O NEJLEPŠÍHO
ŽÁKA ŠKOLY VE VĚDOMOSTNÍCH
DOVEDNOSTNÍCH SOUTĚŽÍCH“.

Průběžné pořadí k 18. únoru
1. – 2. Michaela Ševcová (VIII.A)
1. – 2. Lukáš Vlček (IX.A)
3. – 4. Jakub Skřivánek (VIII.A)
3. – 4. Daniel Souček (VII.B)
5.
Michal Drejsl (VIII.A)
6.
Zdeněk Ledvina (VII.B)
7.
Michal Souček (VIII.A)
8.
Tereza Seidelová (VII.A)
9.
Dominik Švorčík (VIII.B)
10. – 11. Soňa Čvančarová (IX.A)
10. – 11. Sára Gottsteinová (VII.B)
12. – 15. Radim Kejzlar (VI.A)
12. – 15. Kateřina Morávková (VII.B)
12. – 15. Radek Strachota (IX.A)
12. – 15. Martin Paťha (IX.A)
16.
Radek Petira (VII.B)
(Martin Zakouřil)

A

36 b.
36 b.
29 b.
29 b.
18 b.
17 b.
16 b.
14 b.
14 b.
11 b.
11 b.
10 b.
10 b.
10 b.
10 b.
9 b.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Výsledková listina – 6. ročník
Radim Kejzlar (VI.A)
26 b.
Vojtěch Levinský (VI.A) 24 b.
Pavel Šrejber (VI.A)
22 b.
Tomáš Balcar (VI.A)
17 b.
Kristýna Balcarová (VI.A) 16 b.
David Wajsar (VI.A)
14 b.

Výsledková listina – 7. ročník
1.
Daniel Souček (VII.B)
22 b.
2.
Kateřina Morávková (VII.B) 14 b.
3. – 4. Zdeněk Ledvina (VII.B)
13 b.
3. – 4. Radek Petira (VII.B)
13 b.
5. – 6. Sára Gottsteinová (VII.B)
11 b.
5. – 6. Tereza Seidelová (VII.A)
11 b.
7. – 8. Andrea Teichmanová (VII.B) 9 b.
7. – 8. Kristýna Bejrová (VII.B)
9 b.

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE
Tato tradiční soutěž se konala dne 17. 2. ve dvou kategoriích.V první kategorii, která je určena žákům 6 . – 7.
ročníku si změřilo své síly 5 žáků . Druhé kategorie, která je určena žákům 8 . – 9. ročníku se zúčastnilo
8soutěžících. Soutěžilo se v dovednostech poslechu, čtení a psaní.
A zde jsou výsledky:
Kategorie 8. – 9. tříd
Kategorie 6. – 7. tříd
1. F. Kunc (7.B)
1.
M. Paťha (9.A)
2. R. Grossmann (7.B)
2.-3. S. Čvančarová (9.A)
3. D. Dolejška (7.A)
J. Skřivánek (8.A)
4. M. Kubiček (7.A)
4.
M. Drejsl (8. A)
5. J. Fejfar (7.B)
5.
L. Vlček (9.A)
Všem účastníkům
6. S. Gottesteinová (7.B)
6.
Z. Špinlerová (9.A)
srdečně
7.
P. Břicháček (9.A)
BLAHOPŘEJEME
Nezapomeňte si přijít pro odměny!!!!!!!

Vylušti jako matematické příklady
BRO + THEY –Y + R →

_ _ _ _ _ _ _

TEENAGE – TE – A – E + LAND → _
SOAP – SO + PLE → _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _

T + ELEPHANT – ANT + ONE → _
CITY – C – Y + ALY → _
PIG – P + B → _

FIND THE CAT ITS MILK

_ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _

_ _

SCHOOL – CH – O + VE → _
C + BOARD – BO → _

_ _ _ _

_ _ _

soutěžní

Označená písmenka ti dají tajenku:
TAJENKA : __ __ __ __ __ __ __ __

soutěžní
CRYPTOGRAM

Vylušti tento kryptogram a jeho řešení odevzdej na anketním lístku.
Český překlad této věty zní: Zima skončí velmi brzy

Za 24 hodin dokázalo 64 současných a bývalých žáků naší školy (včetně pana ředitele a pana učitele Krále) naskákat
do výšky 10 631,8 m, čímž pokořilo Sněžku a k tomu ještě Mt. Everest Vše bylo schváleno zástupci Agentury
Dobrý den z Pelhřimova a rekord bude tudíž zapsán v knize českých rekordů.
A jak to všechno probíhalo?
16.45 - tělocvična je připravena
17.20 - přijíždějí komisaři z Agentury Dobrý den
17.50 - pan ředitele vítá účastníky
18.00 - pan ředitel svým skokem otevírá pokus o
stanovení rekordu
18.36 - přeskakujeme Kunětickou horu (307 m)
18.52 - přeskakujeme Říp (461 m)
19.07 - přeskakujeme Bezděz (604 m)
19.39 - přeskakujeme Žaltman (739 m)
19.52 - přeskakujeme Milešovku (837 m)
20.13 - přeskakujeme Ještěd (1012 m)
20.25 - přeskakujeme Velkou Deštnou (1115 m)
20.50 - přeskakujeme Černou horu (1299 m)
21.15 - přeskakujeme Praděd (1491 m)
21.30 - základní cíl je splněn již po 3 h a 30 min,
SNĚŽKA (1602 m) JE POKOŘENA!
22.33 - přeskakujeme Ďumbier (2043 m)
23.50 - přeskakujeme Gerlachovský štít (2655 m)
0.15 - přeskakujeme Olymp (2917 m)
od 1.00 do 4.00 je vyhlášena přestávka
(hrajeme přece hokej...)
6.20 - přeskakujeme 4000 m
12.00 - přeskakujeme 6500 m
18.00 - s napětím čekáme na ortel komisařů
Agentury Dobrý den a s jásotem
přijímáme zprávu o překonání 10 631,8 m.
Nejenže jsme tedy překonali Sněžku, ale přidali
jsme k ní ještě Mt. Everest!
Naši milí rekordmani, byli jste skvělí, díky!

Naše velké poděkování patří sponzorům...
M&T Ivo Ulich, dveřní a okenní kování
Autoservis, pneuservis Chmelík Milan, Trutnov
Pekárna Lično, Cukrárna Letohrad
a další čtyři, kteří si nepřejí být jmenováni.
Taktéž děkujeme našim mediálním partnerům:
Televizi JS a Rádiu Černá hora.

Na vytvoření rekordu se podíleli:
Arnošt Lukáš, Balcar Tomáš, Balcarová Kristýna, Beneš
Lukáš, Beránková Monika, Břicháček Patrik, Bušinský
Marek, Buryšková Eliška, Čapek Petr, Čudková
Michaela, Drejsl Michal, Fejfar Jakub, Ferenc Filip,
Fingrová Karolína, Gottsteinová Sára, Grossmann Robin,
Grundová Kamila, Havelková Lucie, Hilsch Lukáš,
Hofmanová Veronika, Jánský Jan, Jursíková Kateřina,
Kadrmasová Nicol, Křížová Dominika, Křížová Nikola,
Kubiček Martin, Kubičková Markéta, Kunc Filip,
Kuncová Nikola, Lautsch Jakub, Levinský Vojtěch,
Machová Jana, Machová Kristýna, Marešová Patricie,
Mihalo Jan, Mjartan Lukáš, Mjartanová Dominika, Nývlt
Martin, Nývltová Denisa, Paťha Martin, Paťha Tomáš,
Podolník Martin, Potoček Aleš, Rychlík Dominik,
Skřivánek Jakub, Souček Daniel, Souček Jakub, Souček
Michal, Ševcová Michaela, Ševčík Pavel, Šimek Tomáš,
Šrejber Pavel, Štěpánský Lukas, Švorčík Dominik, Trapl
Patrik, Valentová Nikola, Vlček Lukáš, Vodák Petr,
Wajsar David, Weissová Marcela, Zákravský Jiří, Záliš
Ladislav a Zvara Ondřej.

Děkujeme všem pedagogickým i nepedagogickým
pracovníkům školy, kteří nám pomohli
s organizací této akce. Poděkování rovněž „letí“ i
k pomocníkům z řad žáků.

Opět po roce se 17. února na 1. stupni naší školy
sešli ti, kteří si chtěli poměřit síly ve zpěvu a
recitaci. Porota, složená z paní učitelek, vůbec
neměla lehký úkol. Mnoho dětí bylo velice dobře
připravených a tak jsme často byli svědky pěkných
a vyrovnaných výkonů. Všichni soutěžící byli po
svém vystoupení odměněni potleskem pozorně
naslouchajících kamarádů.

Šťastní prvňáčci – vítězové 0. kategorie v recitaci.
Recitace – nejlepší v jednotlivých
kategoriích:
0. kategorie: Kryštof Vojtěch (1.A)
1. kategorie: Matyáš Nývlt (2.B) – P
2. kategorie: Veronika Davidová (4.B) – P
P – postup do okresního kola

Tomáš Reichert se sám
doprovázel na kytaru.

Verča Davidová tentokrát
vystoupila s legračním příběhem
o panu inspektorovi...

Na vítěze jednotlivých kategorií čekaly diplomy a sladká
odměna.V recitaci postupují do okresního kola Matyáš
Nývlt a Veronika Davidová, ve zpěvu budou naši školu
reprezentovat Julinka Térová, Míša Komárková a Kamila
Kostovská. Přejeme jim mnoho úspěchů.
Stejně jako loni se v této soutěži nekonala okrsková kola.
Přímo do okresního kola postupuje nejlepší recitátor a
zpěvák v každé kategorii. Pro nultou kategorii v recitaci
(1. třídy) se okresní kolo nekoná.
Všem zúčastněným děkujeme za pečlivost, s níž připravili
svá vystoupení.
(Eva Prouzová)

Zpěv – nejlepší v jednotlivých kategoriích:
0. kategorie: Julie Térová (1.A) – P
1. kategorie: Michaela Komárková (3.A) – P
Anička Řeháková (2.B)
2. kategorie: Kamila Kostovská (4.B) - P
P – postup do okresního kola

Tak se nám to přece podařilo! Dali jsme dohromady tým, natočili a zpracovali první reportáže.
Můžete je vidět na našich webových stránkách www.zsbcupice.cz. Abyste si je mohli pustit,
stačí v menu vlevo kliknout na „Blahovka Tv“. Po rozkliknutí se objeví hned na prvním řádku
„Blahovka Tv“. A právě zde naleznete naše již hotové reportáže.
O řádek níže jsou pak reportáže Veroniky Davidové pro Televizi JS.
A kdo tvoří náš tým?
Redaktorky:
Diana Neureiterová, Andrea Pátrová, Karolína Polcová, Lucie Pospíšilová, Eliška Vodičková, Nika Vojnarová
(všechny z 5.A),
Nicol Kadrmasová, Dominika Křížová, Nikola Křížová a Aneta Staníková (všechny ze 6.A),
Karolína Kopecká a Tereza Seidelová (obě ze 7.A).
Kameramani:
Jakub Dytrych (4.B), Jakub Riedl (5.A), Radim Kejzlar a Pavel Šrejber (oba ze 6.A).
Doufejme, že jim jejich počáteční elán vydrží!
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)

Dominuji krajině Českého ráje. Můj charakteristický tvar upoutá
návštěvníky již z dálky. Mám jedinečnou polohu a je ze mě překrásný
výhled do okolí.
Rozkládám se na dvou čedičových sloupech a byl jsem vybudován
v letech 1380 – 1390 Čeňkem z Vartenberga.

Dvě skály byly využity jako hradní věže. Ta vyšší se
jmenuje Panna a měří 59 m, nižší a rozložitější je Baba,
která dosahuje výšky 49 m.
V 15. století se hrad stal na několik let sídlem
loupeživých rytířů. Za třicetileté války byl obsazen
Švédy, vyhořel a následně zpustl.
Mezi mé další významné majitele patřily rody Šelmbergů,
Bibrštejnů, Lobkoviců a Smiřických. Vlastnil mě též
Albrecht z Valdštejna. Od roku 1925 již patřím státu.
Od roku 1998 jsem přírodní památkou.
A kdo tedy jsem?
Vyber jednu z nabízených možností
a vyznač ji na soutěžním kupónu.
a) Hrad Trosky
b) Hrad Vízmburk
c) Hrad Potštejn
d) Hrad Pecka
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V dobách ................... jsem byl velkou inspirací básníkům i
malířům.
V současné době můžete v mých prostorách vidět technickou
zajímavost, kterou je lešení zavěšené na skále u severovýchodního
nároží bývalého panského paláce.

K
L
– Slouží k dekoraci hlavy, je vyrobena z vlasů či z jejich
náhražek.
2 – Místní televizní program v Úpici.
3 – Značka kilometru.
4 – Anglicky „černá“.
5 – Instituce, která poskytuje finanční služby.
6 – Obuv.
7 – Číslovka.
8 – Nábytek, který je obvyklý v ložnici.
9 – Stolní desková hra.
10 – Rovinný geometrický útvar vymezený kružnicí.
(stránku připravil Martin Dytrych ve spolupráci s žáky volitelného předmětu „Týmová práce“)
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1. ÚKOL:
V následující větě je ukryt název smyslového orgánu.
Písmena, ze kterých je složen, musí být ve větě
bezprostředně za sebou. Dokážete ho najít?
O kolik je starší?
Správné odpovědi napište na soutěžní kupón.

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

Trojúhelník je rovinný geometrický
útvar se třemi vrcholy a třemi
stranami.

Dokážete spočítat, kolik je na tomto obrázku
trojúhelníků?

Jsou čtyři období v životě muže. Období, kdy věří na
Mikuláše. Období, kdy nevěří na Mikuláše. Období, kdy
dělá Mikuláše. Období, kdy vypadá jako Mikuláš.
Všech osm Saddámových dvojníků se shromáždilo v
jednom bunkru pod Bagdádem. Tárik Azíz přichází do
místnosti a povídá: „Mám pro vás dvě zprávy - dobrou a
špatnou. Ta dobrá je, že Saddám přežil další útok a tak
stále máte svoji práci.“ Jeden z dvojníků se ptá: „A co je
ta špatná zpráva?“ Tárik odvětí: „Přišel o ruku...“
Malý chlapeček si hraje na pískovišti a něco žvýká.
Zvědavá sousedka se ptá: „Jiříčku, copak papáš?“
Jiříček s plnou pusou odpoví: „,Ňevím, šamo to
pšiležlo.“
Manželka se vrátí ulítaná domů a povídá manželovi: „To
si mě teda pěkně naštval! Já tě hledám po všech
hospodách a ty si tady v klidu myješ nádobí!“

Jenda píše Ježíškovi: „Milý Ježíšku, mám malé kapesné, a proto mi, prosím, přines pod stromeček bubínek,
trumpetu a pistoli na vodu. Dědeček mi dá peníze, abych nebubnoval, starší sestra mi dá peníze, abych netroubil, a
brácha mi dá peníze, abych po něm nestříkal vodou."
Chuck Norris je jediný, kdo vydrží v nonstopu až do zavíračky.
Přijde slávista do sparťanský hospody a sedne si ke stolu. Přijdou za ním tři sparťani a jeden povídá: „Hele, hodíš si
kostkou. Když hodíš od 1 do 5, tak od nás dostaneš...“ Slávista: „A co, když hodím šestku?“ „Tak budeš házet
znova.“
Přijde politik ke své nové zubařce a ta se ho po prohlídce ptá: „Vy jste politik?“ „Ano, jak jste to poznala?“ „Že
jsem neviděla zuby moudrosti.“
Představuje se nový ředitel zaměstnancům: „Jmenuji se Kot. Pro ty, co koktají,........jsem Dušan.“
Poznámka v žákovské: „Umýt, smrdí!“ Otce to naštve a učitelce odepíše: „Nečuchat, učit.“
Pepíček ve škole vylil mléko. Paní učitelka se zlobí: „Pepíčku, co by udělala maminka, kdybys to vylil doma?“
„Vzala by hadr a nedělala by dusno.“
Přijde stará paní k lékaři, na břichu má brýle se skly tlustými jako dna láhví. Lékař se ptá: „Jaký máte problém,
babi?“ A paní odpoví: „Slepé střevo.“
V kupé ve vlaku jede maminka s kojencem a naproti sedí cizí pán. Maminka se chystá kojit, dítě ale prská a nepije.
„Pepíčku, bumbej!” Kluk nebumbá. „Pepíčku, bumbej nebo to dám tomu pánovi.” Kluk nebumbá. „Pepíčku, bumbej
nebo to dám tomu pánovi.” Po chvíli pán: „Sakra ženská, tak už se rozmyslete! Já jsem už kvůli tomu přejel dvě
stanice!”
Které zvíře je nejvíc přítulné? Anakonda...
(Martin Dytrych a žáci volitelného předmětu „Týmová práce“)

Ve středu, 27.ledna, jsme spolu s třiceti žáky (a žákyněmi) vyrazili do Rtyně v Podkrkonoší. V tělocvičně zdejší
základní školy se totiž konal tradiční závod ve šplhu. Všichni měli chuť závodit a snažili se podat co nejlepší výkon.
A jak jsme dopadli? Výborně. Celkem jsme získali 17 diplomů a v hodnocení škol bezkonkurenčně obsadili 1.
místo. Všichni reprezentanti si zaslouží za svůj výkon velkou pochvalu a sladkou odměnu.
(Šárka Paulusová)
Takto skvěle nás reprezentovali:
Ročník narození 2002 a mladší:
Anita Čapková, Veronika Čiháková,
Adriana Dufková, Jonáš Hetflejš,
Matyáš Nývlt, Jiří Pecháček.
Ročník narození 2001:
Dominik Endlich, Jakub Kábele,
Monika Kohoutová, Kamila Kuldová,
Filip Luštinec, Lucie Valentová.
Ročník narození 2000:
Renata Galuščáková, Jakub Hron,
Dominik Moronga, Barbora Müllerová,
Mikoláš Zajac, Eliška Žlůvová.
Ročník narození 1999:
Petr Dufek, Simona Knížová, Šárka
Levinská, Tomáš Reichert, Kamila
Šlechtová, Matěj Vocel.
Ročník narození 1998:
Radek Dufka, Tereza Jareišová,
Kateřina Knížová, Daniel Špinler,
Eliška Vodičková, Petr Vlček.

Ve čtvrtek, 4.února 2010, se tělocvičnou ZŠ a ZUŠ ve Rtyni v Podkrkonoší rozléhalo mohutné povzbuzování.
Konalo se zde totiž okrskové kolo ve šplhu žáků a žákyň ze 6. – 9. tříd. Všichni naši závodníci, hnáni touhou po
vítězství, se snažili ze všech sil. Dle dílčích výsledků bylo všem jasné, že o celkovém vítězství rozhodne opravdu
onen pomyslný chloupek. A kolik to nakonec bylo? Naše škola obsadila celkově 2. místo pouze o 0,47 s (při součtu
všech časů)! První místo patří „domácím“, „bronzový“ stupínek obsadila ZŠ Úpice – Lány.
Velký dík patří všem našim reprezentantům nejen za předvedené výkony, ale i za vzorné chování. (Šárka Paulusová)
Skvěle nás reprezentovali:
Kristýna Balcarová, Lukáš Beneš, Monika
Beránková, Patrik Břicháček, Petr Čapek,
Michal Drejsl, Jakub Fejfar, Eliška Frimlová,
Lucie Hilschová, Nicol Kadrmasová, Lucie
Komárková, Nikola Křížová, Alžběta
Kubcová, Kristýna Machová, Lukáš Mjarta,
Dominika Mjartanová, Nikola Pátrová,
Martin Paťha, Tomáš Paťha, Pavel Sodomka,
Dominik Šeps, Michaela Ševcová, Pavel
Šrejber, Lukas Štěpánský, Nikola Valentová,
Monika Vocelová, David Wajsar, Jiří
Zákravský, Ondřej Zvara
Takto označení žáci dokázali ve své kategorii
zvítězit.

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 17. 2. 2010)
551,70 kg/žáka
Jan Jansa
167,39 kg/žáka
Ondřej Toman
132,11 kg/žáka
Petr Čapek
83,68 kg/žáka
Anita Čapková
76,33 kg/žáka
Tadeáš Haase
62,25 kg/žáka
Andrea Čudková
57,17 kg/žáka
Lukáš Čudka
34,50 kg/žáka
Karolína Kopecká
34,40 kg/žáka
Karolína Polcová
19,84 kg/žáka
Pavel Šrejber
15,77 kg/žáka
Jakub Fejfar
14,36 kg/žáka
Hana Szelkeová
3,86 kg/žáka
Lukáš Jirout

1.
II.A
9 181,0 kg
2.
II.B
2 593,0 kg
3.
VIII.A
1 840,0 kg
4.
I.A
680,0 kg
5.
IV.B
654,0 kg
6.
III.A
491,0 kg
7.
IV.A
491,0 kg
8.
VII.A
580,0 kg
9.
V.A
288,0 kg
10.
VI.A
216,0 kg
11.
VII.B
229,0 kg
12.
VIII.B
158,0 kg
13.
IX.A
101,0 kg
14.
V tomto měsíci žáci nebyli moc aktivní, takže k žádným změnám téměř nedošlo. Vítězným třídám škola přispěje
1.500,- Kč na výlet či exkurzi a třída na celkovém 2. místě pak obdrží příspěvek 500,- Kč. Na závěr školního
roku budou vyhodnoceni a odměněni i nejlepší sběrači v rámci jednotlivých tříd. Podmínkou je minimálně 100
kg doneseného papíru.
Celkem jsme zatím sebrali 25 458,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka a zaměstnance 82,12 kg!
Pro porovnání v loňském roce jsme měli sesbíráno 19.037,0 kg s průměrem 61,41 kg na žáka a zaměstnance.
Dohromady jsme k 17.2. také sesbírali 7.202 vybitých baterií. Tuto sběrovou soutěž jsme letos zařadili poprvé.
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Sběr vybitých baterií:
Jan Jansa (II.A)
9 181,0 kg
Jan Frydrych (I.A)
2 013 ks
Ondřej Toman (II.B)
2 593,0 kg
Lukáš Jirout (IX.A)
1 993 ks
Petr Čapek (VIII.A)
1 840,0 kg
Jan Krejcar (II.A)
1 096 ks
Jan Krejcar (II.A)
1 461,0 kg
Jiří Šťovíček (III.A)
424 ks
Anita Čapková (I.A)
680,0 kg
Jan Jansa (II.A)
375 ks
Tadeáš Haase (IV.B)
654,0 kg
Anna Skřivánková (II.A)
160 ks
Karolína Kopecká (VII.A)
580,0 kg
Milan Pastorčák (II.B)
152 ks
Andrea Čudková (III.A)
491,0 kg
Michaela Řeháková (VII.A)
103 ks
Lukáš Čudka (IV.A)
491,0 kg
Renata Galuščáková (III.A)
100 ks
Michaela Ševcová (VIII.A)
456,0 kg
Michaela Ševcová (VIII.A)
100 ks
Jakub Dytrych (IV.B)
414,0 kg
Dušan Moronga (VIII.B)
91 ks
Tomáš Vrána (IV.A)
397,0 kg
Vojtěch Kubec (IV.A)
68 ks
Kryštof Vojtěch (I.A)
337,0 kg
Jiří Šťovíček (III.A)
319,0 kg
Ve sběru vybitých baterií se
Bára Procházková (II.A)
298,0 kg
v čele vytvořil silný tandem
Karolína Polcová (V.A)
288,0 kg
v podobě Jana Frydrycha a
Jan Frydrych (I.A)
252,0 kg
Lukáše Jirouta.
Kryštof Menšík (I.A)
243,0 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
Jan Jansa (II.A)
2 965 ks
Anna Marie Řeháková (II.B) 2 416 ks
Jan Krejcar (II.A)
1 195 ks
Tadeáš Haase (IV.B)
900 ks
Lukáš Čudka (IV.A)
870 ks
Otakar Bárta (V.A)
750 ks
Karolína Součková (II.A)
600 ks
Lukáš Jirout (IX.A)
470 ks
Matyáš Nývlt (II.B)
450 ks
Jan Frydrych (I.A)
350 ks
Milan Pastorčák (II.B)
334 ks
Daniela Viková (VI.A)
286 ks
Dalibor Hirnšal (IV.A)
239 ks
Ondřej Toman (II.B)
230 ks

Sběr plastových kelímků
Johana Grundová (IV.B)
Mikoláš Zajac (IV.A)
Jiří Zákravský (VI.A)
Jan Roženský (III.A)
Michaela Řeháková (VII.A)
Martin Aman (VII.B)
Nikola Mlčáková (IV.B)
Jiří Rýdl (II.B)
Milan Pastorčák (II.B)
Jiří Šťovíček (III.A)
Tadeáš Haase (IV.B)
Renata Galuščáková (II.A)
Tomáš Koukol (VII.B)
Jiří Pecháček (I.A)

3 781 ks
3 630 ks
2 819 ks
1 796 ks
1 599 ks
1 352 ks
1 040 ks
950 ks
915 ks
570 ks
450 ks
389 ks
315 ks
310 ks

Dohromady jsme k 17.2. sesbírali 13.633 plastových lahví (k 13.2.2009 to bylo 11.628) a 23.009 plastových
kelímků (k 13.2.2009 to bylo 26.529).
Sběr plastových víček
Petr Rychlík (IV.A)
35 000 ks
Jakub Dytrych (IV.B)
26 900 ks
Jan Jansa (II.A)
16 370 ks
Jan Krejcar (II.A)
15 978 ks
Karolína Matysková (I.A) 11 187 ks
Ondřej Toman (II.B)
8 360 ks
Jiří Šťovíček (III.A)
7 070 ks
Lucie Pospíšilová (V.A)
5 376 ks
Anna Skřivánková (II.A)
4 564 ks
Petra Štefánková (VI.A)
4 052 ks
Bára Procházková (II.A)
4 000 ks
Kryštof Vojtěch (I.A)
3 750 ks
Jiří Zákravský (VI.A)
3 707 ks
Karolína Polcová (V.A)
2 773 ks
Vojtěch Ott (II.B)
2 500 ks
Jiří Rýdl (II.B)
2 400 ks
Milan Ševc (I.A)
2 260 ks
Tomáš Vrána (IV.A)
2 150 ks
Martin Křížek (I.A)
2 000 ks
Pavel Benko (II.A)
1 970 ks
Karolína Součková (II.A)
1 905 ks
Jan Soviš (VI.A)
1 870 ks
Vít Pulchart (III.A)
1 800 ks
Diana Neureiterová (V.A) 1 800 ks
Filip Luštinec (II.A)
1 520 ks
Kateřina Šprincová (III.A) 1 518 ks
David Nývlt (III.A)
1 218 ks
Jan Roženský (III.A)
1 206 ks
Julie Térová (I.A)
1 161 ks
Renata Galuščáková (III.A) 1 080 ks
Kamila Kostovská (IV.B) 1 040 ks

Sběr kovových víček
Jan Jansa (II.A)
59 638 ks
Radek Petira (VII.B)
56 750 ks
Karolína Matysková (I.A) 38 300 ks
Tadeáš Haase (IV.B)
20 000 ks
Jakub Dytrych (IV.B)
16 050 ks
David Wajsar (VI.A)
15 000 ks
Ondřej Toman (II.B)
14 000 ks
Barbora Šrůtková (IV.A) 10 049 ks
Ladislav Soukup (VIII.B) 8 226 ks
Kateřina Šprincová (III.A) 7 990 ks
Jiří Šťovíček (III.A)
7 100 ks
7 000 ks
Jiří Rýdl (II.B)
Jan Soviš (VI.A)
5 575 ks
Jan Roženský (III.A)
5 122 ks
Radim Kejzlar (VI.A)
5 045 ks
Jan Krejcar (II.A)
4 437 ks
Matyáš Nývlt (II.B)
4 241 ks
Kryštof Vojtěch (I.A)
4 000 ks
Martin Staník (I.A)
3 420 ks
Michaela Řeháková (VII.A) 3 175 ks
Jiří Zákravský (VI.A)
3 010 ks
Martin Aman (VII.B)
2 510 ks
Michal Černý (I.A)
2 030 ks
Mikoláš Zajac (IV.A)
1 872 ks
Eliška Mesnerová (I.A)
1 675 ks
Aneta Staníková (VI.A)
1 670 ks
Vít Pulchart (III.A)
1 450 ks
Jakub Hájek (IV.A)
1 430 ks
Roman Sabev (III.A)
1 206 ks
Karolína Součková (II.A)
1 200 ks
Karolína Polcová (V.A)
1 180 ks

Dohromady jsme k 17.2. sesbírali 205.265 plastových víček (k 13.2.2009 to bylo 231.712) a 328.109
kovových víček (k 13.2.2009 to bylo 211.870).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

V úterý, 16.2., se konalo ve sportovní hale v Malých
Svatoňovicích okrskové kolo v halové kopané 1. – 5.tříd za
účasti 4 družstev (ZŠ Bratří Čapků, ZŠ Úpice-Lány, ZŠ a ZUŠ
Rtyně v Podkrkonoší, ZŠ Malé Svatoňovice).
Největším zážitkem dne se však pro naše reprezentanty nestal
samotný turnaj, ale už doprava do dějiště turnaje. Vinou
havárie na Sychrově museli dvě hodiny čekat na linkový
autobus, následně ještě půl hodiny v autobusu. I přes tuto
nepříjemnost však chlapci podali bojovný výkon, který jim po
jedné porážce, jedné remíze a jedné výhře vynesl výsledné
druhé místo.
Všem reprezentantům děkuji nejen za předvedenou hru, ale i
za trpělivost.
Naši školu reprezentovali:
Lukáš Aman, Radek Dufka, Jakub Dytrych, Vojtěch Kubec, Martin Lacko, Zdeněk Radoň, Petr Rychlík, Jaroslav
Suchánek, Daniel Špinler, Petr Vlček
(Šárka Paulusová, Věra Páslerová)

Rychlost a šikovnost. To byly dvě hlavní přednosti
našich reprezentantů v Zimním víceboji, který se konal
ve čtvrtek, 18.února 2010, ve velké tělocvičně. Jednalo
se o další meziškolní klání započítávané do Grand Prix
prvního stupně.
Z každého ročníku soutěžilo jedno smíšené družstvo –
dvě dívky a dva chlapci. Děti z 1. a 2. třídy soutěžily
v člunkovém běhu a skoku z místa, 3. – 5. ročník
absolvoval ještě navíc přeskok švihadla v časovém
limitu jedné minuty.
V hodnocení jednotlivců jsme nakonec získali šest
prvních míst. Nejvíce se dařilo Danielu Špinlerovi z 5.
A, který ve své kategorii vyhrál jak člunkový běh, tak
skok z místa. Celkově naše škola obsadila 1. místo,
když triumfovala ve všech ročnících kromě třetího.
Poděkování patří všem závodníkům, kteří se na tomto
úspěchu podíleli.
(Šárka Paulusová)

Naši školu reprezentovali:
Anita Čapková, Eliška Mesnerová, Jiří Pecháček,
Martin Staník (všichni z 1.A); Lenka Hrušková, Filip
Luštinec, Matyáš Nývlt, Lucie Valentová (všichni ze 2.
roč.); Pavel Doležal, Jakub Kábele, Simona Knížová,
Barbora Müllerová (všichni ze 3.A); Veronika
Davidová, Johana Grundová, Petr Rychlík, Mikoláš
Zajac (všichni ze 4. roč.); Kateřina Knížová, Daniel
Špinler, Petr Vlček, Eliška Vodičková (všichni z 5.A).

V jednotlivých disciplínách zvítězili:
Jiří Pecháček, Petr Rychlík a Daniel Špinler zvítězili
v rámci svých kategorií v člunkovém běhu.
Petr Vlček byl nejlepším skokanem přes švihadlo.
Filip Luštiněc a Daniel Špinler v rámci svých kategorií
ovládli skok z místa.

VEDEME V GRAND PRIX ŠKOL OKRSKU!
Naši reprezentanti z 1. stupně v již proběhlých
soutěžích nasbírali 17 b. a patří jim tak 1. místo.
Druhá ZŠ Úpice – Lány na nás ztrácí 3 body.

Žáci 9.A podrobili sami sebe anketě, která se týká spaní, snídaně a cesty do školy. Výsledky pro vás zpracovali do
následujících grafů:
(Věra Nývltová a žáci 9.A)
V kolik hodin chodíme spát
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V pátek 5. února nás navštívila skupina historického
šermu Renegáti z Pardubic. Na představení „Řím –
legionáři, gladiátoři a Caesarové“ se v malé
tělocvičně vystřídaly dvě skupiny žáků z celé školy.
Především kluci z prvního stupně měli oči navrch
hlavy. To když se mohli v praktické ukázce
zúčastnit stavby „želvy“, což byla obranná
legionářská formace.

„Legionáři“ právě vytvořili „želvu“.

Souboj gladiátorů.

Zároveň si vyzkoušeli, že výcvik legionářů nebyl žádná
legrace, protože výstroj byla docela těžká a vojáci museli na
slovo poslouchat své velitele. Mohli vidět i ukázku souboje
gladiátorů. Kromě toho byli v pořadu představeni i
nejvýznamnější římští císaři – Gaius Julius Caesar,
Caligula, Claudius a Nero. Zajímavé bylo povídání o
juliánském kalendáři, z něhož vychází kalendář dnešní.
Pamatujete si, proč mají červenec a srpen 31 dní?
(Eva Prouzová)

Kvalifikace o postup do semifinále vyřazovací části:
ČMOUDI – JAMAJKA
1 : 1 (výsledky – 1 : 3, 2 : 1)
GOOD BOYS – OPIČÁCI
1 : 1 (výsledky – 6 : 1, 2 : 3)
Série se hrají na tři vítězné zápasy.
Přímo do semifinále postoupila mužstva:
FC STŘÍLÍME VEDLE a FC S.W.A.T.

Kanadské bodování vyřazovací části:
Z
B Br + A
1.
Michal Drejsl
2
4
4+0
2.
Jakub Fejfar
2
3
3+0
3.
Vojtěch Levinský 2
3
2+1
4.
Dominik Švorčík 2
3
1+2
5.
Tomáš Hrouda
2
2
2+0
6. – 7.
Lukáš Mjartan
2
2
1+1
Pavel Šrejber
2
2
1+1
8. – 12. Lukáš Aman
2
1
1+0
Vít Levinský
2
1
1+0
Daniel Souček
2
1
1+0
Pavel Ševčík
2
1
1+0
Ladislav Záliš
2
1
1+0
13. – 15. Jakub Dytrych
2
1
0+1
Petr Formánek
2
1
0+1
Martin Kubiček
2
1
0+1
Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí
Počet nastřelených tyčí:
2 – JAMAJKA
1 – GOOD BOYS

STATISTIKY BRANKÁŘŮ
Úspěšnost zásahů:
Čisté konto po dobu
87,50% – Filip Kunc
10 min – Filip Kunc
87,50% – Lukáš Mjartan
9 min – Radek Petira
81,82% – Jiří Zákravský
8 min – Lukáš Mjartan
72,41% – Radek Petira
7 min – Jiří Zákravský
Počet vychytaných nul:
Prům. počet zásahů na 1 zápas:
Zatím nikdo.
10,50 – Filip Kunc
10,50 – Radek Petira
9,00 – Jiří Zákravský
7,00 – Lukáš Mjartan

Průměrný počet střel na 1 zápas:
15,00 – GOOD BOYS
12,00 – ČMOUDI
12,00 – JAMAJKA
10,00 – OPIČÁCI

(Martin Dytrych)

Také 6. ročník florbalové ligy dívek již zamířil do vyřazovací části, a to rovnou do finále.
V něm se na tři vítězné zápasy utkají mužstva KFC a KOČIČKY. Prozatím je odehrán jeden
zápas s tímto výsledkem:
KFC – KOČIČKY 2 : 0
Branky a asistence:
8’ Valentová, 10’ Valentová (as. Vocelová)
Další zápas je na programu v úterý 2. března.
(Martin Dytrych)

Pondělí, 1. března
Úterý, 2. března:
Středa, 3. března:
Čtvrtek, 4. března:
Pátek, 5. března:
Pondělí, 8. března:
Úterý, 9. března:
Středa, 10. března:
Čtvrtek, 11. března:
Pátek, 12. března:
Pondělí, 15. března:
Úterý, 16. března:
Středa, 17. března:
Čtvrtek, 18. března:
Pátek, 19. března:
Pondělí, 22. března:
Úterý, 23. března:
Středa, 24. března:
Čtvrtek, 25. března:
Pátek, 26. března:
Pondělí, 29. března:
Úterý, 30. března:
Středa, 31. března:

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Vepřová plec debrecínská, knedlík
Špagety s uzeným masem a houbami
Šunkové halušky se zelím
Cikánská roláda, rýže
Přírodní kuřecí řízek, bramborová kaše
Bavorské vdolečky
Smažené rybí porce se sýrem, brambor
Hermelínové rizoto
Hovězí plátek v pikantní omáčce, těstoviny
Bramborové šišky s mákem

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Vepřová kýta na paprice, těstoviny
Plněné bramborové knedlíky, zelí
Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka
Lívanečky se šlehačkou
Srnčí guláš, knedlík
Tyrolské brambory
Kuřecí prsa po myslivecku, bramborová kaše
Langoše
Plněný paprikový lusk v rajčatové omáčce, rýže
Zapékané těstoviny s uzeninou

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Kotlety po italsku, těstoviny
Povidlové taštičky s posypkou
Hovězí maso v mrkvi, brambor
Játra na cibulce, knedlík
Opékaný párek, čočka
Boloňská směs s rýží
Rybí karbanátek, bramborová kaše
Vařené vejce, brambor, koprová omáčka
Králík na česneku, chlupatý knedlík, zelí
Pizza

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Vepřové po čínsku, rýže
Ovocný koláč, horká čokoláda
Čevabčiči, brambor, tatarská omáčka
Milánské špagety
Kuřecí prsa s těstovinami a zeleninou zapékané v kari omáčce
Kovbojská pánev, opékaný brambor
Hanácký biftek, brambor
Tvarohové smaženky
Hovězí svíčková, knedlík
Libanonská kapsa (bramborová placka plněná masovo-zeleninovou směsí)

1
2
1
2
1
2

-

Kuřecí rizoto po japonsku (pórek, žampiony, ...)
Kapustový karbanátek, brambor
Rybí prsty, bramborová kaše
Řecké šunkafleky
Masové krokety, bramborové špalíčky, špenát
Krupicová kaše s čokoládou

Vybírání stravného na únor: středa 17. 2., čtvrtek 18. 2. (7.30 – 11.30)
Cena obědů:

Dobrou chuť!

pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 23 obědů x 21 Kč = 483 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 23 obědů x 23 Kč = 529 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 23 obědů x 24 Kč = 552 Kč
pro veřejnost …………………….......... 23 obědů x 43 Kč = 989 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 březnového čísla předávejte do 24. 3. p. Dytrychovi nebo je zasílejte na: trhlej.svet@seznam.cz.
Redakční rada: Veronika Hofmanová, Klára Kultová
Kde všude mě najdete?
V tašce každého žáka a zaměstnance naší školy a samozřejmě i v našem archivu.
Kde jinde si mě ještě můžete přečíst?
V městské knihovně či Okresním archivu v Trutnově.
A odkud si mě můžete odnést domů?
Ze školní jídelny nebo z městského úřadu, kde bude vždy několik desítek výtisků k dispozici.

JARO VÍTÁME AKADEMIÍ
16. 03. - „Jarní akademie ZŠ Bratří Čapků“ ... více na 2. str.
SOUTĚŽÍME V SUDOKU
17. 03. - 4. ročník „Mistrovství Úpice v SUDOKU“ (pořadatel: ZŠ Bratří Čapků) ... více na 2. str.
SPOLUPOŘÁDÁME PLES
20. 03. - 1. reprezentační ples ZŠ Bratří Čapků a ZŠ Úpice – Lány ... více na 2. str.
PRO VELKÝ ÚSPĚCH ZNOVU TVOŘÍME S RODIČI
24. 03. - Tvořivá dílna s rodiči na téma Velikonoce (školní jídelna, 16.00) ... více na 2. str.
A OPĚT SKÁČEME DO VÝŠKY
27. 03. - Úpická laťka (pořadatel: ZŠ Úpice – Lány ve spolupráci se ZŠ Bratří Čapků, Gymnáziem a SOŠ Úpice
a Městem Úpice) ... více na 2. str.
BOHATÝ SVĚT SOUTĚŽÍ
03. 03. - Vyhlášení výtvarné soutěže „Rozesmátý svět“
10. 03. - 11. 03. - Okresní kolo FUČ – recitace (1. a 2. kategorie ve středu, 3. a 4. kategorie ve čtvrtek)
16. 03. - Okresní kolo Olympiády v českém jazyce
17. 03. - Okresní kolo Zeměpisné olympiády
24. 03. - Okresní kolo FUČ ve zpěvu (žáci 1. stupně ve středu, žáci 2. stupně ve čtvrtek)
26. 03. - Uzávěrka korespondenčního kolo Astronomické olympiády
31. 03. - Okresní kolo Fyzikální olympiády
SPORTOVNÍ AKCE
03. 03. - Okrskové kolo v basketbalu
(pořadatel: ZŠ Bratří Čapků, žáci 6. – 9. ročníku, chlapci od 8.30, dívky od 13.00)
09. 03. - Okrskové kolo ve vybíjené smíšených družstev žáků 2. – 3. roč.
(pořadatel: ZŠ Bratří Čapků, začátek v 13.00)
10. 03. - Okrskové kolo ve vybíjené žáků 4. – 5. ročníku
(pořadatel: ZŠ Bratří Čapků, od 8.30 dívky, od 13.00 chlapci)
23. 03. - Okrskové kolo v přehazované
(pořadatel: ZŠ Bratří Čapků, žáci 6. – 7. roč., od 8.30 dívky, od 13.00 chlapci)
OSTATNÍ AKCE
01. 03. - Projekt „Den ve středověkém městě“ (7.A,B)
03. 03. - Vystoupení školního sborečku před učiteli – důchodci (Vinárna U Čepelků, 15.00)
06. 03. - Vystoupení školního sborečku na oslavách Mezinárodního dne žen (sál nad Tomanem, 14.00)
08. 03. - Exkurze žáků 7.A,B (praktické rady do života) na MěÚ v Úpici
18. 03. - Vystoupení školního sborečku na otvírání Jarní výstavy (městské muzeum, 16.00)
31. 03. - Vychází březnové číslo školního časopisu
PRAVIDELNÉ AKCE:
Florbalová liga chlapců – 03. 03., 10. 03., 24. 03.
Florbalová liga dívek – 02. 03., 23. 03.
Turnaj v šipkách „301 single out“ – každý pátek ve 13.40 Turnaj ve stolním fotbálku – úterý až pátek
Schůzky žákovského parlamentu – každý pátek v 7.00
Fotbalová liga – každé úterý v 7.00
(Martin Dytrych)

