Na naší škole se
konalo již 6.
Mistrovství Úpice
v SUDOKU.
Jezdili jsme na
školičku lyžování.

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

Druhý únorový víkend
byl ve znamení další
víkendovky.
Zvítězili jsme na okrskovém
kole Zimního víceboje.

Na zápis nás
dorazilo 50, takže
budou dvě první
třídy!
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

BLAHOVECKÉ HRY
Začátkem března se opět uskuteční Blahovecké
hry.
V úterý 6. března se od 8.00 představí žáci
1. – 2. ročníku,
od 10.00 bude tělocvična vyhrazena
třeťákům, čtvrťákům a páťákům.
Soutěžit se bude jako obvykle v člunkovém běhu,
hodu plným míčem, skoku z místa a šplhu.
Děti, moc se těšíme na vaše výkony a na skvělou
sportovní atmosféru!
Ochoz pro rodiče bude otevřen!

Každá práce musí být
označena na zadní
straně výkresu štítkem
s následujícími údaji:

jméno, příjmení a
adresa soutěžícího
věk a třída
název práce
adresa školy

Základní škola Bratří Čapků vyhlašuje
6. ročník výtvarné soutěže

„ROZESMÁTÝ SVĚT“.
Své práce na téma „Žijeme olympiádou“
odevzdávejte přímo v naší škole
nebo je zasílejte na adresu:
ZŠ Bratří Čapků, Komenského 151, 542 32 Úpice.
Organizátorkami akce jsou
Mgr. Daniela Mikešová
a Mgr. Veronika Prouzová.
S dotazy se na ně můžete obrátit na telefonním čísle
499881138.
Kategorie soutěže:
kategorie dětí z mateřských škol do 4 let,
kategorie dětí z mateřských škol do 6 let,
kategorie žáků 1. a 2. ročníku základních škol
a kategorie žáků 3. – 5. ročníku základních škol.
Posledním termínem pro odevzdání prací je
30. duben 2012.

V březnu až červnu se žáci 1. - 3. ročníku zúčastní plaveckého výcviku
v Krytém bazénu v Trutnově.
Výuka bude probíhat ve středu od 11.00 do 12.00 hod. Odjezd do Trutnova bude
z Náměstí T.G.M. v Úpici v 10.30 hod., návrat kolem 13.00.
Termíny výuky:
21.3., 28.3., 4.4., 11.4., 18.4., 25.4., 2.5., 9.5., 16.5., 23.5.
Děti budou potřebovat plavky, mýdlo, ručník, hřeben - vše označené a v igelitové tašce, v chladných dnech
čepici.
Prosíme o zaslání zdravotních průkazů, abychom mohli dětem potvrdit způsobilost k výuce plavání. Pokud se
dítě nemůže výcviku ze zdravotních důvodů zúčastnit, musí mít potvrzení od lékaře.
Záloha na plavecký kurz se vybírá ve výši 650 Kč - prosíme zaplatit nejdéle do 20.3.2012.
(Věra Páslerová)

V sobotu 24. března se v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků koná

22. ROČNÍK „ÚPICKÉ LAŤKY“
Od 9.00 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 Bratří Čapků Úpice ve spolupráci
se ZŠ Úpice – Lány, Městským gymnáziem a SOŠ Úpice a Městem Úpice.
Přijďte prožít sportovní den do naší tělocvičny!
Připraven je pro vás i zajímavý program.

Dne 9. února 2012 se vypravilo 45 nejlepších žáků ZŠ Bratří Čapků do zábavního centra Babylon v Liberci.
Žáci 2. stupně, a někteří páťáci, se vydali do IQ parku. IQ park nabízí spoustu her, zajímavostí, ale i poučných
informací. První patro je věnováno vodnímu světu, druhé a čtvrté patro nabízí různé pokusy a hlavolamy. Mohli
jsme si vyzkoušet např. povolání televizních rosniček, komunikaci na dálku nebo spaní v popelnici. Ve třetím patře
byly připraveny informace a různá praktická cvičení z oboru člověk, vesmír a příroda.
Žáci 1. stupně strávili dopoledne v Lunaparku. Děti vybíjely energii na prolézačkách, houpačkách, trampolínách a
autodromech, odvážlivci si vyzkoušeli rodeo na divokém býkovi nebo horolezeckou stěnu.

Potom jsme všichni společně zamířili do Labyrintu, jehož součástí jsou čtyři bludiště. Zrcadlové, křišťálové,
strašidelné a malé laserové s optickými klamy. Někomu sice dalo více práce se z bludiště dostat nebo překonat
strach z nečekaného strašidelného zvuku motorové pily, ale nakonec se všichni dostali ven. Občerstvili jsme se
v oblíbeném McDonaldovi a v 16.20 h dorazili domů.
(Karolína Kopecká, Tereza Seidelová)

Na 30 žáků druhého stupně se zúčastnilo dalšího ročníku Zeměpisné
olympiády. Žáci byli tradičně rozděleni do 3 kategorií. Je třeba říci,
že mezi nejlepšími se prosadili především favorité soutěže. Asi
největším překvapením bylo vítězství Elišky Vodičkové, která
v kategorii 7. tříd porazila loňského vítěze Pavla Růžičku.
V nejmladší kategorii dominoval Vít Levinský, který své znalosti
prokazuje pravidelně i při hodinách zeměpisu. Fantastickou „bitvu“
však svedli v kategorii 8. – 9. tříd vítězové okresního kola
z předchozích let Radim Kejzlar a Daniel Souček. Radim Kejzlar,
vítěz okresního kola z předchozích dvou let, nakonec zvítězil se
skvělým počtem 27 bodů. Daniel Souček, trojnásobný vítěz školního
kola, za ním zaostal o pouhé 2 body. Okresní kolo proběhne 22.
března ve Dvoře Králové nad Labem. Tak doufejme, že navážeme
na úspěchy z předchozích let.

Co takhle krátký testík na úvod?
1. Největším ostrovem světa je:
a) Velká Británie
b) Madagaskar
c) Grónsko
2. Ve skutečnosti rybníkem je:
a) Máchovo jezero
b) Černé jezero
c) Čertovo jezero
3. V mělkých mořích se těží:
a) zlato
b) ropa
c) černé uhlí
(správné odpovědi v dolní části stránky)

Kategorie 6. tříd

bez atlasu

s atlasem

celkem

pořadí

Vít Levinský
Kamila Kostovská
Jaroslav Suchánek
Šárka Winklerová
Veronika Davidová
Lukáš Čudka
Jan Jareiš
Petr Dufek

9
10
9
9
11
4
6
7

14
11
12
9
4
10
7
3

23
21
21
18
15
14
13
10

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

ZEMĚPISNÁ TÉMATA

Kategorie 7. tříd

bez atlasu

s atlasem

celkem

pořadí

kategorie A (6. třída)
• kartografie a topografie
• Afrika
kategorie B (7. třída)
• Austrálie a Oceánie
• Afrika
• Amerika
kategorie C (8. – 9. třídy)
• regionální geografie
Evropy

Eliška Vodičková
Pavel Růžička
Lucie Pospíšilová
Diana Neureiterová
Martin Lacko
Michaela Müllerová

9
8
5
9
7
5

15
12
14
8
7
9

24
20
19
17
14
14

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

Kategorie 8. – 9. tříd

bez atlasu

s atlasem

celkem

pořadí

14
15
6
6
6
7

13
10
11
7
7
3

27
25
17
13
13
10

1.
2.
3.
4. – 5.
4. – 5.
6.

Radim Kejzlar (8.A)
Daniel Souček (9.B)
Martin Kubiček (9.A)
Tomáš Balcar (8.A)
Pavel Šrejber (8.A)
Lukas Štěpánský (8.A)
(Stránku připravil Martin Zakouřil)

(správné odpovědi testu: 1c; 2a; 3b)

V pondělí 6. února bylo ukončeno školní kolo Chemické
olympiády. Úkolem žáků bylo řešit sedm úloh teoretické
části, praktickou úlohu zaměřenou na srážecí reakce a
test znalostí. Letošní úlohy byly především zaměřeny na
vlastnosti síry, její sloučeniny a jejich vlastnosti a
použití.
Školní kolo dokončili pouze tři žáci. Na prvním místě se
umístil Daniel Dolejška (9.A). O druhé a třetí místo se
dělí Karolína Fingrová a Kateřina Jursíková (obě z 9.B).
Do okresního kola, které se bude konat 5. března,
postupuje Daniel Dolejška.
Děkuji všem třem za účast a snahu ve školním kole.
(Věra Nývltová)

V průběhu ledna proběhla okresní kola některých
matematických soutěží. Na první z nich, Pythagoriádě, nás
reprezentoval Vít Levinský ze 6.A. Z možných patnácti
bodů jich získal jedenáct, za což mu v celkovém pořadí patří
pěkné 4. – 9. místo. Nutno podotknout, že z celkových 26
účastníků.
Uskutečnilo se též okresní kolo Matematické olympiády pro
žáky 5. ročníku. Na něm za naše barvy bojovali Jan
Roženský a Veronika Komůrková. A i oni o sobě dali vědět.
Verče patří se ziskem třinácti bodů 7. místo, Honzovi se
ziskem 9 bodů 11. – 12. místo. Soutěže se zúčastnilo dvacet
mladých matematiků. Škoda jen, že se Verča v prvním
příkladu dopustila školácké chyby, když do vzorce dosadila
jiná čísla, než měla o řádek výše připravena. Mohla být
první...
(Martin Dytrych)

1.
2.
3.
4.
5.
6. – 8.

Vít Levinský (6.A)
Eliška Vodičková (7.A)
Pavel Růžička (7.A)
Kateřina Jursíková (9.B)
Kateřina Knížová (7.A)
Radim Kejzlar (8.A)
Diana Neureiterová (7.A)
Nika Vojnarová (7.A)

52 b.
39 b.
38 b.
26 b.
25 b.
21 b.
21 b.
21 b.

9.
Martin Kubiček (9.A) 17 b.
10. – 11. Daniel Dolejška (9.A) 16 b.
Tereza Seidelová (9.A) 16 b.
12.
Jakub Riedl (7.A)
15 b.
13.
Karolína Fingrová (9.B) 14 b.
14. – 17. Kamila Kostovská (6.A) 10 b.
Lucie Pospíšilová (7.A) 10 b.
Daniel Souček (9.B)
10 b.
Šárka Winklerová (6.A) 10 b.

Ve středu 22. února zavítala do naší školy kurátorka. Proč?
Nu, přeci, aby besedovala s našimi sedmáky. Vyprávěla jim o
své práci a o dětech, které má na starosti. Neopomněla také
připomenout všechny možné nápravné možnosti.
Druhá část připraveného programu sestávala z jejích odpovědí
na otázky našich žáků. Vzhledem k jejich množství, můžeme
mluvit o tom, že je daná problematika rozhodně zaujala.
S přihlédnutím k faktu, že otázky odevzdávali anonymně na
papíře, tak se ptali skutečně na všechno.
Paní kurátorce děkujeme za besedu a těšíme se na její další
návštěvu.
(Martin Dytrych)

Čtvrteční odpoledne bylo v naší škole vyhrazeno řešitelům sudoku. Právě na 23. 2. byl totiž naplánován 6. ročník
neoficiálního mistrovství Úpice v této hře. Celkem 23 účastníků bylo rozděleno do tří kategorií: žáci 1. stupně, žáci
2. stupně a starší mládež či dospělí. Každá kategorie obdržela dvě zadání, přičemž to druhé bylo trochu složitější
než první. Výsledný čas byl získán sečtením časů z obou kol. Pokud někdo sudoku nevyluštil či odevzdal nesprávné
řešení, bylo mu za první kolo automaticky započítáno 20 minut, za druhé pak 30 min.
Mezi žáky 1. stupně celkem jasně zvítězila Vendula Korubová. Kategorii žáků 2. stupně ovládl Petr Rychlík. V
„dospělé“ kategorii konečně zvítězil mnohonásobný účastník Josef Rychnovský.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)
Výsledné pořadí 1. kategorie
(žáci 1. stupně):
1.
2.
3.
4.

Vendula Korubová 4 min 55 s
Anna Šimková
6 min 30 s
Aneta Hubálovská 7 min 0 s
Michal Černý
31 min 52 s

Výsledné pořadí 3. kategorie
(starší mládež a dospělí):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Josef Rychnovský
Petr Teichman
Josef Friebel
Martin Kníže
Lukáš Vlček
Jaroslava Řezníčková
Hana Levinská
Katrin Knížová

8 min 3 s
8 min 56 s
9 min 30 s
12 min 0 s
12 min 17 s
12 min 32 s
23 min 15 s
29 min 33 s

Výsledné pořadí 2. kategorie
(žáci 2. stupně):
1.
Petr Rychlík
2.
Kristýna Balcarová
3.
Martin Kubiček
4.
Tereza Jareišová
5.
Otakar Bárta
6.
Lukáš Čudka
7.
David Vlček
8.
Jan Jareiš
9.
Tomáš Balcar
10. – 11. Vojtěch Kubec
Aleš Scholz

7 min 40 s
8 min 39 s
14 min 8 s
16 min 28 s
19 min 12 s
35 min 2 s
35 min 10 s
39 min 8 s
44 min 2 s
50 min
50 min

Jede blondýna autem a zastaví jí policajt. „Řidičský průkaz, slečno.“ Blondýna hledá v kabelce, ale nechápe, co po
ní policajt vlastně chce. „To je takový to, kde máte fotku,“ dodává policajt a blondýna z kabelky s úlevou vytahuje
zrcátko. Podává ho policajtovi a ten zasalutuje. „Promiňte, já nevěděl, že jste taky polda.“
Přijde do knihkupectví žena v černém. V ruce drží knížku Kapesní atlas hub. Prodavač si jí všimne a okamžitě k ní
běží: „Upřímnou soustrast, paní, autor už tu chybu opravil!“
„Babka, máte satelit?“ „Prečo by som sa mala telit? Čo som krava?“
Lord se ptá svého sluhy: „Má naše WC dvoukřídlé dveře?“ „Ne, pane.“ Lord na to: „No, tak v tom případě jsem
včera večer seděl ve skříni.“
„Jean, zabijte tu mouchu! Chci být o samotě.“
Brunetka povídá blondýnce: „Kdyby byl tvůj mozek z čokolády, tak by zaplnil sotva jednu lentilku.“

1)

2)

Vtipné texty napište na výherní kupón a můžete vyhrát!
20 nejvtipnějších poznámek:
1. Když jsem vašeho syna vyvolala k tabuli, opáčil mi: „Pište pět, svačím!“
2. Snažil se odemknout zamčené dveře. Když byl přistižen, vymlouval se na to, že ho zajímají tajné chodby.
3. Nesdělil své jméno s tím, že je tu inkognito.
4. Dává pozor, jestli dávám pozor, a když si myslí, že nedávám pozor, tak nedává pozor.
5. Kdykoliv je vyvolán, kouká na mě jako na idiota a ptá se, jestli to myslím opravdu vážně.
6. Byla na záchodě se třemi spolužáky a kouřila.
7. Spal při hodině tak tvrdě, že ho neprobudil ani příchod pana ředitele, který dupe a funí.
8. Při slohové práci „Nejhezčí zážitek z prázdnin“ popsal soulož.
9. Sebral třídní knihu, nechce ji vrátit a žádá výkupné.
10. Svačí cibuli a obtěžuje zápachem.
11. Při písemné práci chtěl odejít na záchod a vymlouval se, že už to neudrží.
12. Strká si lentilky do nosu a hraje všemi barvami.
13. Tváří se inteligentně, ale přitom je úplně blbej.
14. Na položenou otázku neodpověděl a dostal záchvat smíchu.
15. Skákal mi do výkladu a chtěl vidět můj diplom.
16. Při sexuální výchově osahává spolužačky a tvrdí, že se vzdělává.
17. Schovává pod lavicí jakési předměty a píchá jimi všechny žačky okolo sebe.
18. Přinesl do hodiny prášek na pečení a předstíral prodej drog. Odmítal vše vydat a nyní i přiznat.
19. Přinesl do školy jed na krysy s úmyslem vyzkoušet jej na učiteli.
20. Jezdí nosem po lavici, aby to pískalo
(stránku připravila Aneta Staníková)

Tolik, jako 14. února 2012, se jich v naší speciální
valentýnské krabici ještě nikdy nesešlo. Bylo jich 100, 150
možná i 200. Nepočítali jsme je, to přece není to
nejdůležitější. Hlavní je, udělat někomu radost. A té bylo
opravdu hodně. Zvlášť, když se letos do „valentýnského
šílenství“ ve větší míře zapojili i žáci 1. stupně.
Děkuji Káje Fingrové a Kátě Jursíkové za roli
valentýnských pošťaček a Robinu Grossmannovi za
fotografování.
(Martin Dytrych)

Tyto valentýnky patřily mezi nejhezčí.

PROČ SE SLAVÍ SV. VALENTÝN?
Kněz Valentýn porušoval v době kruté vlády
Klaudia II. zákaz sňatků a dál oddával mladé
zamilované páry. Jenže jednu noc císařovi vojáci
vtrhli do kostela,Valentýna zajali a uvrhli do vězení.
A potom se stalo něco velmi zvláštního. U jeho oken
a dveří se začali shromažďovat dopisy a drobné
dárečky od těch, kterým pomohl nebo se chystal
pomoci tím, že je oddá. Dávali mu tím najevo, že
věří stejně jako on v lásku. Dcera jeho žalářníka se
také rozhodla, že jej navštíví a vymohla si dovolení
na otci. Valentýn se do ní zamiloval. V den jeho
popravy, tedy 14. února 269 př.n.l., ji zanechal
dopis, ve kterém jí vyznává lásku a podepsal jej:
„Od Tvého Valentýna“. (Zde bychom mohli hledat
původ "Valentýnských přáníček")

Součástí preventivního programu naší školy jsou různé přednášky a besedy s preventivní tematikou. V měsíci únoru
takovýchto akcí proběhne několik. Začali jsme 6. února, s akcí zaměřenou na téma kyberšikana. Tato přednáška
byla určena pro žáky šestého ročníku.
Cílem bylo vysvětlení pojmů kyberšikana, její formy, výhody a nevýhody kyberšikany a způsob ochrany.
Program jsme naplánovali na tento týden, protože druhý den v druhém týdnu druhého měsíce (letos tedy 7. února) je
vyhlášen jako Den bezpečnějšího internetu.
Šesťáci se nejprve sami přesvědčili o tom, jak jsou ochotní poskytnout
informace, které jsou osobního až citlivého charakteru a jak je poskytnutí těchto
informací nebezpečné. Následovalo řešení křížovky s tajenkou Chraň si své
soukromí. Děti shlédli film o konkrétních případech kyberšikany a jejích
následcích. Obdrželi leták informující o kyberšikaně a seznámili se s pravidly
bezpečného užívání internetu, mobilního telefonu atd. Informováni byli rovněž
o správném postupu při projevech kyberšikany ve svém okolí.
Všichni se zájmem sledovali, ale besedu, která se rozvinula, přerušilo zvonění.
(Věra Nývltová)

Školní preventivní program se netýká jen žáků 2. stupně, ale s besedami a přednáškami myslí i na žáky mladší. Žáci
čtvrtého ročníku si v úterý 14. února povídali s příslušníkem Policie ČR panem nprap. Udo Ertnerem z preventivně
informačního oddělení. Děti besedovaly například o tom, jak se chová správný chodec, jaké povinné vybavení by
měl mít cyklista a jak by se měly chovat v případě, že je obtěžuje neznámá osoba. Žáci se aktivně zapojili, reagovali
na otázky a předvedli nám, že mají spoustu svých zkušeností a že mnoho věcí už dávno znají. Přesto je opakování
matka moudrosti a my budeme doufat, že se budou všichni chovat tak, jak mají.
(Veronika Prouzová)

Ve čtvrtek 16. února k nám na přednášku dorazila rehabilitační sestra Bc. Aneta
Kalužná. Účelem její návštěvy bylo obohacení našich představ o průběhu a
záměrech rehabilitace.
Nejvíc informací jsme se dozvěděli o rehabilitaci pohybového aparátu, o
poúrazových stavech a o vzniku svalové nerovnováhy. Na dobrovolnících nám pak
paní Kalužná ukázala jak správně sedět, ležet a stát.
Děkujeme za zajímavou přednášku.
(Aneta Staníková)

Dne 22. února třída 9.B navštívila
jednání Okresního soudu v Trutnově.
Předmětem soudního jednání bylo
obvinění z trestného činu obecného
ohrožení skupiny osob a vyhrožování
smrtí.
Obžalovaný
byl
k jednání
dopraven policejní eskortou. Z devíti
svědků se dostavili dva. Proces trval
téměř dvě hodiny. Po celou dobu jsme
vydrželi v naprosté tichosti a pozorně
jsme sledovali výpověď obžalovaného a
svědků. S napětím jsme očekávali
závěrečné rozhodnutí soudu. Zvláštní a
nezvyklá atmosféra na nás zapůsobila
tak, že o tom všem budeme ještě dlouho
přemýšlet.
(K. Jursíková a K. Fingrová)

WORDS begin with „T“ – slova začínající písmenem „T“
TREE
TRAIN
TENNIS
TEA
TIGER
TOOTH
TROUSERS
TOAST
TEACHER
TABLE
THEATRE
TELL
TIME
TEDDY
TIN
TRACKSUIT

- strom
- vlak
- tenis
- čaj
- tygr
- zub
- kalhoty
- toust
- učitel
- stůl
- divadlo
- říci někomu
- čas
- plyšák
- plechovka
- teplákovka
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SOUTĚŽNÍ TAJENKA: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (řešení vyplň na kupón)

PART OF OUR BODY

__ __ __ __ __ __

KIND OF WEATHER:
__ __ __ __ __ __ __

COLORING

TURTLE

TELEPHONE
stránku připravila Silvie Žďárská

TRACTOR

Ve čtvrtek 2. února 2012 proběhl na naší škole zápis do 1. ročníku, tentokrát na téma Zvesela a s písničkou.
Ptáte se, co všechno na budoucí prvňáčky čekalo? Aby dokázali připravenost pro vstup do školy, plnili hravou
formou spoustu různých úkolů. Tak například poznávali zvířátka, barvy, malovali obrázek, ale taky trošku cvičili,
zpívali a procvičovali jazýček při povídání s paní učitelkou. Vyzkoušeli i počítání na interaktivní tabuli. V "zápisové
listině" všem rychle přibývala razítka za splněné úkoly. Za svou snahu a šikovnost byli budoucí školáčci odměněni
drobnými dárky a sladkostmi.

V doprovodu svých starších kamarádů čtvrťáků a páťáků si
také mohli společně s rodiči prohlédnout školu a nakonec
doplnit ztracenou energii ve školní jídelně, kde pro ně paní
kuchařky přichystaly malé občerstvení. Pro rodiče byla
připravena výstava učebních pomůcek, které budou jejich
děti v 1. třídě potřebovat.
Z padesáti zapsaných dětí nastoupí v září do 1. třídy 43
žáčků, rodiče sedmi dětí požádali o odklad školní
docházky. Vzhledem k počtu budoucích prvňáčků budou
otevřeny dvě první třídy.
Nastávající prvňáčci se v příštím školním roce budou opět
učit podle našeho školního vzdělávacího programu
"Blahováček".

„Smích je nejlepším lékem“, „Smích je kořením života“, „Smích omlazuje“. Kdo by tyto a jim podobné výroky
neznal, že?
A právě smích byl hlavním tématem naší zbrusu nové víkendovky. O druhém únorovém víkendu si ji užívalo 23
žáků druhého stupně. A cože pro ně bylo připraveno? Vtipné prezentace o lidech a zvířatech, legrační soutěže pro
jednotlivce i družstva, diskotéka s promítáním videoklipů a také kopec srandy při vybraných komediích.
To všechno a i mnohé další ze zákulisí zachytila i kamera Televize JS.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)
P.S.: Byli jste skvělí! Díky moc!
SOBOTA 11. ÚNORA 2012 (sraz u hlavního vchodu v 10.00)
10.00
– 10.30
=
Uložení věcí, zásady víkendovky, program
10.30
– 11.00
=
Nejlepší fotky a videa s lidmi
11.00
– 11.30
=
1. soutěž „Faktoru víkendovky“
11.30
– 12.00
=
2. soutěž „Faktoru víkendovky“
12.00
– 12.30
=
Oběd (kuřecí medailonky, brambor, pití)
12.30
– 13.00
=
Odpočinek po obědě
13.00
– 13.30
=
3. soutěž „Faktoru víkendovky“
13.30
– 14.00
=
„O nejlepší vtip víkendovky“
14.00
– 15.00
=
4. soutěž „Faktoru víkendovky“
15.00
– 15.30
=
Mezihra: „Parašutista“
15.30
– 16.00
=
Svačina
(toustový chléb, máslo, kuřecí šunka, sýr, pití)
16.00
– 16.30
=
Nejlepší fotky a videa se zvířaty
16.30
– 17.00
=
5. soutěž „Faktoru víkendovky“
17.00
– 18.00
=
6. soutěž „Faktoru víkendovky“
18.00
– 18.30
=
Mezihra: „Jak se nakupuje u Bati?“
18.30
– 19.00
=
Večeře (kuřecí nudličky se žampiony, rýže, pití)
19.00
– 20.30
=
Odpočinek + natáčení Televize JS +
+ příprava Televizních novin
20.30
– 21.30
=
Mezihra: „Televizní noviny“
21.30
– 22.00
=
Příprava spaní
22.00
– 23.30
=
Diskotéka
(+ hry: „Části těla“, „Lidská pyramida“)
23.30
– ???
=
Komedie na interaktivní tabuli
NEDĚLE 12. ÚNORA 2012:
08.30
– 09.00
=
09.00
– 09.30
=
09.30
10.00
10.30

–
–
–

10.00
10.30
11.00

=
=
=

Budíček, ranní hygiena, úklid spaní
Snídaně
(rohlíky, máslo, šunka, sýr, Nutella, čaj)
7. soutěž „Faktoru víkendovky“
8. soutěž „Faktoru víkendovky“
Vyhodnocení, úklid

„FAKTOR VÍKENDOVKY“
1
2
žlutí
2
1
oranžoví
4
4
zelení
3
2
modří
1
3

Přehled soutěží:
1. Toaletní běh
2. Tuhá zima na Sibiři
3. Špendlíkosaurus
4. Ložnicový volejbal
5. Uhaste oheň
6. Středověká krčma
7. Formule brambora
8. Klíček všudybýlek

3
1,5
1,5
3
4

4
2
1
3
4

5
3
1
2
4

6
2
4
1
3

7
2
1
4
3

8
4
2
1
3

Body
17,5
18,5
19
25

Pořadí
1.
2.
3.
4.

ŽLUTÍ:
Radim Kejzlar, Dominika Křížová, Nikola Křížová, Aneta Staníková, Lukas
Štěpánský
ORANŽOVÍ:
Tomáš Balcar, Kristýna Balcarová, Otakar Bárta, David Vlček, Šárka Winklerová
ZELENÍ:
Zdeněk Čudka, Veronika Davidová, Eliška Buryšková, Jakub Dytrych, Karolína
Fingrová, Nicol Kadrmasová
MODŘÍ:
Lukáš Aman, Monika Billiová, Kateřina Morávková, Diana Neureiterová, Lucie
Pospíšilová, Jakub Riedl

Kdybych měla zhodnotit celou víkendovku jedním slovem, tak bych si vybrala slovo ,,NEJLEPŠÍ“. Jenže já se
rozepíšu! V sobotu v 10:00 se otevřela škola a my jsme celí natěšení vběhli do šaten, kde jsme se převlékli do
sportovního oblečení a poté zaútočili na malou jídelničku vedle bufetu, kde nás p. Dytrych s p. Zakouřilem přivítali,
přečetli dlouhatánský program a zahájili víkendovku s názvem ,,Zblázníme se smíchy“.
Celé dva dny jsme se průběžně účastnili soutěže ,,Faktor víkendovky“, na kterou jsme byli rozděleni do různých
družstev. Součástí zábavné soutěže byla třeba formule brambora, klíček všudybýlek, volejbal s prostěradly,
středověká krčma a spousta dalších.
Když jsme se zrovna nepovalovali smíchy na duchnách nebo nelítali po škole, tak jsme seděli v učebně přírodopisu,
kde byly na interaktivní tabuli promítány prezentace s vtipnými obrázky a videi. Za zmínku rozhodně stojí i
prosmátá noc, kdy skoro nikdo (až na pár jedinců) nespal a tak jsme my, nespavci, kreslili knírky těm, co spali :D
Potom se rozesmátá víkendovka na chvíli změnila
v hororovou, protože jsme absolvovali cestu po tmě na
první stupeň. Ve volném čase si spousta z nás hrála
v tělocvičně s míči, ale našla se i skupinka lidí (já a
Domča), co jezdila ve spacáku po schodech :D
Pak to spousta lidí okoukala a schody a tělocvična se
změnili v dálnici plnou spacákových vozidel. Rozhodně
by tu mělo být zmíněno i výborné jídlo, které nám
zacpalo pusy místo smíchu. Málem bych zapomněla na
diskotéku a promítání komedií, které se uskutečnilo po
večeři. Moc děkujeme za program víkendovky, za
srandu, za jídlo a za čas, který jste nám věnovali.
(Aneta Staníková)

Historie televizního přijímače se začala psát před 128 lety v
Německu. Podívejte se na přístroj, který stál na počátku televizní
éry.
Za počátek moderní televizní historie můžeme považovat
elektrický teleskop Paul Gottlieba Nipkowa. Jeho jádrem byl
slavný Nipkowův kotouč, který byl až do dvacátých let minulého
století základní součástí každého televizoru či televizní kamery.
Byla to kruhová deska, která měla po svém obvodu vyvrtánu
řadu otvorů stejného průměru, které tvořily jeden závit spirály
tak, že každý otvor byl oproti předchozímu posunut ke středu
kotouče o velikost svého průměru. Za kotouč umístil vynálezce
fotobuňku tak, aby na její citlivou plošku dopadal vždy jen malý
svazek světelných paprsků z jednoho otvoru kotouče.
Obrázek promítaný na kotouč se jeho otáčením rozkládal na jednotlivé body a
řádky a vytvářel na výstupu fotobuňky elektrický proud, jehož okamžitá hodnota
odpovídala jasu toho kterého místa obrázku. Otočením kotouče o jednu celou
otáčku tak byly vyslány všechny body obrázku, nebo také jeden celý snímek.
Proud z fotobuňky bylo snadno možné přenést elektrickými dráty na jiné místo.
Zde se otáčel zcela souhlasně stejný kotouč, který měl ovšem místo fotobuňky
světelný zdroj, jehož intenzita byla ovládána napětím z fotobuňky. Pohledem přes
kotouč pak mohl pozorovatel, či televizní divák, pozorovat původní obrázek z
vysílače.

Zkuste si na soutěžní kupón tipnout, ve kterém roce byl zkonstruován prapředek dnešních televizí. Nápovědu
najdete v textu! Ten z vás, kdo uhádne nebo bude nejblíže, vyhraje cenu!

První televizní společnost Television Ltd. založil John Baird v roce 1925. V roce 1926 předvedl členům Royal
Institutu mechanickou televizi. Tento mechanický systém byl ale nespolehlivý, jelikož vyžadoval vysokou
rychlost otáčení kotouče a měl nízkou kvalitu.
Ve 30. letech 20. století získává převahu elektronický princip. Mechanický dokázal přenést 1000 bodů/s.
Elektronický v roce 1978 až 12,5 mil. bodů/s.
V Anglii, Sovětském svazu, USA, Francii a Německu probíhají první experimentální TV vysílání. 2. listopadu
1936 začíná pravidelně vysílat BBC (na 300 majitelů TV).
Vznikl nový prostředek masové komunikace.
A jak to bylo u nás?
1. května 1953 začíná první pravidelné zkušební veřejné vysílání. Studia jsou v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě.
V září 1961 má koncesi 1 mil. majitelů televizních přijímačů, v roce 1963 je to již 1,5 mil. majitelů. Televize
vysílá v roce 1953 3 dny v týdnu, 1954 4 dny, 1955 5 dní, 1958 7 dní.
V roce 1966 je zahájeno první televizní reklamní vysílání, 1970 začíná vysílat druhý program, 1973 je spuštěno
barevné vysílání.
(stránku připravil Martin Dytrych a Robin Grossmann)

Pospojuj čísla od 1 do 12, jak jdou za sebou, a domaluj
obrázek. Pak si ho můžeš vybarvit. Co vznikne?

Dokážeš projít písmenkem E?

V přírodě je už prakticky vyhuben a žije jen ve zdomácnělé formě. Zde slouží k
přenášení těžkých nákladů, nebo jako dopravní prostředek.
Před zdomácněním obýval především severní Afriku a jihozápadní Asii.
Je to velký savec s dlouhýma nohama (2,2 až 3,4 m) vážící 450-550 kg. Má
krémově hnědou hrubou srst. Na očích má dvouvrstvé řasy, které ho ochraňují
před vniknutí písku do očí. Jeho typickým znakem je jeden hrb na hřbetě, který
pohlcuje teplo a chrání tak zvíře před sluncem. Kromě toho obsahuje zásobní tuk,
jehož odbouráváním se uvolňuje energie a voda.
Pokud se stále nemůžete rozhodnout, nabízíme tři možnosti:
a) Žirafa síťovaná
b) Okapi
c) Velbloud jednohrbý

Malá Janička, se ptá své maminky, která se maluje. „Mami, co to děláš?“ „Ale, maluju se, broučku.“ „A na co je to
dobrý?“ ptá se šestiletá Janička. „Abych byla krásná, víš?“ odpoví maminka. „Aha, a za jak dlouho to začne
působit?“ zeptá se Janička.
,,Mylorde, v jídelně hoří!“ „Nevadí, Jean, posnídám v loveckém salónku.“
Přítel se ptá přítele: „Kam letos pojedeš na dovolenou?“ „Do Afriky lovit lvy.“ „Nejezdi tam, je to nebezpečný.
Stačí chvilka nepozornosti a přijdeš o ruku.“ „Žádný strach. Dám si pozor.“ Po roce se opět potkají a ten cestovatel
má místo ruky hák. Kamarád se ptá: „Lev, že?“ „Jo, lev.“ „A co budeš dělat letos?“ „Pojedu do Ameriky lovit
krokodýly.“ „Nejezdi, je to nebezpečný. Stačí chvilka nepozornosti a jseš i bez nohy.“ „Neboj, dám si větší pozor.“
Další rok na to: „Kde máš nohu?“ „Krokodýl.“ „Letos, doufám, už nikam nepojedeš.“ „Pojedu do Himalájí lovit
orly.“ „Prosím tě, nejezdi tam. Už nemáš ruku ani nohu, chceš přijít i o oko?“ „Dám si pozor.“ Po návratu: „Co jsi
dělal, kde máš oko? Orel, co?“ „Ale ne, spadnul mi do oka kamínek a já v tom háku nemám ten správný cit.“

Narodil se 18. srpna 1977 v Ostrově nad Ohří. Je dlouholetým českým
reprezentantem v běhu na lyžích.
Jeho největší úspěchy:
stříbrná medaile ze ZOH v Turíně (15 km klasicky), dvě bronzové medaile
ze ZOH ve Vancouveru (15 km volně, štafeta), stříbrná medaile z MS
v Liberci, vítězství ve Světovém poháru v sezóně 2007/2008, 11 vítězství
v závodech Světového poháru, dvě vítězství v Tour de Ski.
Se svou rodinou (manželka Kateřina, dcera Aneta a syn Matyáš) žije
v Božím Daru.
Pokud znáte jeho jméno, napište ho na soutěžní kupón.

(stránku připravili Aneta Staníková a Martin Dytrych)

Pozvali nás do keramické dílny úpické ZUŠky. Těšili jsme se,
protože kdy máme příležitost vyzkoušet si modelování
z opravdické sochařské hlíny? Každý si mohl vlastníma
rukama vytvořit hliněnou mističku. Paní Wolfová na nás už
byla nachystaná a velice ochotně nám všechno předvedla a
vysvětlila. A tak jsme se s nadšením pustili do práce. Její
výsledky si můžete prohlédnout na přiložených fotkách. Třeba
z někoho z nás bude jednou sochař…
Touto cestou děkujeme paní Wolfové za ochotu, vstřícnost a
trpělivost, s níž se nám všem věnovala.
(za všechny prvňáky Eva Prouzová)

Po škole rovnou na lyže nebo snowbord, krásný sníh a za učitele partičku usměvavých, větrem ošlehaných
instruktorů. Cesta malým autobusem utíká za veselého zpěvu, povídání, či her rychleji, než bychom se nadáli a
zakrátko se ocitáme v jiném světě, plném pohody a zážitků. Venku zima jen to praští, nikdo však neskuhrá, ba
naopak, všichni jsou v pohodě, už už začít. První den se rozdělíme na medvědy a hlemýždě, někteří zkoušíme své
první jízdy i pády do sněhové peřiny.
Týden uteče jako voda, je tu pátek a s ním toužebně očekávané závody. Všichni svorně vyjíždíme lanovkou nahoru,
v cíli se srocují zvědaví členové rodiny. Tam ,,u nás dole“ prší a tady zpoza hrozivě vyhlížejících mraků pomrkává
sluníčko. Na sjezdovce se to hemží více či méně zdatnými lyžaři, občas někdo vjede i na naši bójkami a hrnečky
vytyčenou trať. Ceny jsou lákavé – sluchátka pro 3 kluky a 3 holky od tatínka Verunky Koperové. Stopky cvakají,
nikdo nepadá. „Kolikátá jsem?“ „Jak jsem jel?“ Ještě malá svačinka, dnes v podobě vafle se šlehačkou, pár
posledních jízd a vyhlášení je tady. A kdo vyhrál? Samozřejmě především všichni, kteří se školičky zúčastnili.
Škoda, že to tak uteklo. Ale že jsme si to hezky užili!
(Daniela Mikešová)

Rychlost a šikovnost. To byly dvě hlavní přednosti našich reprezentantů v dalším pokračování klání o Pohár Grand
Prix, Zimním víceboji, který se konal v úterý, 7.února 2012, v malé i velké tělocvičně naší školy.
Z každého ročníku soutěžilo jedno smíšené družstvo – dvě dívky a dva chlapci. Děti z 1. a 2. třídy se utkaly
v člunkovém běhu a skoku z místa, 3. – 5. ročník absolvoval ještě navíc přeskok švihadla v časovém limitu jedné
minuty.
Stejně jako v loňském roce jsme i tentokrát posbírali množství individuálních ocenění. Ve čtyřech z pěti kategorií
jsme celkově zvítězili, což pro naší školu v celkovém součtu znamenalo 1. místo.
Velké poděkování patří nejen všem závodníkům, kteří se na tomto úspěchu podíleli, ale také pomocníkům z páté
třídy.
(Šárka Paulusová)

Naši školu reprezentovali:
1. ročník: Patrik Fabián, Zdeněk Pastorčák, Tereza Mědílková, Agáta Hebká
2. ročník: Matyáš Lacko, Jan Vodák, Kristýna Jakubčaninová, Leona Kubasová
3. ročník: Jiří Pecháček, Martin Staník, Eliška Mesnerová, Veronika Čiháková
4. ročník: Matyáš Nývlt, Pavel Benko, Karolína Součková, Anna Marie Řeháková
5. ročník: Jakub Kábele, Samuel Pumpa, Barbora Müllerová, Kamila Kuldová

1. místo z našich reprezentantů obsadili:
Fabián Patrik (kategorie 1.tř.) – člunkový běh, skok z místa
Jakubčaninová Kristýna (kategorie 2.tř.) – člunkový běh, skok z místa
Mesnerová Eliška (kategorie 3.tř.) – člunkový běh, skok přes švihadlo
Nývlt Matyáš (kategorie 4.tř.) – člunkový běh
Kuldová Kamila (kategorie 5.tř.) – člunkový běh, skok z místa

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
Celkem
Pořadí

Základní škola
Bratří Čapků
1.
2.
1.
1.
1.
6
1.

Základní škola
Úpice – Lány
4.
1.
2.
2.
3.
12
2.

Základní a ZUŠ
Rtyně v Podkrk.
3.
3.
3.
3.
2.
14
3.

Základní škola
Malé Svatoňovice
2.
4.
4.
4.
4.
18
4.

V pondělí 30. ledna 2012 k nám do školy zavítali členové skupiny historického šermu Pernštejni se svým
vystoupením "Gotika". V malé tělocvičně žákům třetího až sedmého ročníku zábavným způsobem přiblížili život
rytířů, měšťanů i panovníků v době vlády Lucemburků. Někteří žáci si mohli dokonce na vlastní kůži vyzkoušet, jak
a do čeho se rytíři oblékali před turnajem, anebo si vyzkoušet dvě disciplíny z rytířského turnaje – útok koňmo
dřevcem na štít soupeře a útok koňmo kopím na zavěšený kroužek. Nejzdatnějším účastníkem turnaje byla Lucka
Pospíšilová, která byla po ukončení turnaje pasována na rytíře.
(Veronika Prouzová)

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

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

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 22. 2. 2012)
254,79 kg/žáka
Jan Jansa
89,83 kg/žáka
Kryštof Vojtěch
77,26 kg/žáka
Johanka Cachová
60,32 kg/žáka
Petr Vrána
51,79 kg/žáka
Renata Galuščáková
49,24 kg/žáka
Matyáš Nývlt
24,29 kg/žáka
Lukáš Čudka
20,32 kg/žáka
Jan Hruška
11,46 kg/žáka
Jiří Zákravský
11,25 kg/žáka
Otakar Bárta
5,53 kg/žáka
Karolína Kopecká

3 450,0 kg
712,0 kg
430,0 kg
926,0 kg
448,0 kg
470,0 kg
265,0 kg
168,0 kg
298,0 kg
270,0 kg
41,0 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 14 059,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 52,07 kg. Pro porovnání
v loňském roce jsme měli sesbíráno 27 808,0 kg s průměrem 101,12 kg na žáka. Dohromady jsme k 22.2. také
sesbírali 13 789 vybitých baterií (k 18.2.2011 to bylo 16.293).
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Jan Jansa (4.A)
3 450,0 kg
Petr Vrána (1.A)
926,0 kg
Kryštof Vojtěch (3.A)
712,0 kg
Milan Ševc (3.A)
620,0 kg
Bára Procházková (4.A)
500,0 kg
Matyáš Nývlt (4.B)
470,0 kg
Eliška Mesnerová (3.A)
468,0 kg
Renata Galuščáková (5.A)
448,0 kg
Johanka Cachová (2.A)
430,0 kg
Ondřej Toman (4.B)
355,0 kg
Jan Krejcar (4.A)
350,0 kg
Barbora Müllerová (5.A)
332,0 kg
Jiří Zákravský (8.A)
298,0 kg
Otakar Bárta (7.A)
270,0 kg
Andrea Čudková (5.A)
265,0 kg
Lukáš Čudka (6.A)
265,0 kg
Jakub Dytrych (6.A)
230,0 kg
Roman Sabev (5.A)
219,0 kg
208,0 kg
Tomáš Kuťák (2.A)

Sběr vybitých baterií:
Kryštof Vojtěch (3.A)
Leona Kubasová (2.A)
Petr Vrána (1.A)
Milan Ševc (3.A)
Jiří Šťovíček (5.A)
Tereza Zárubová (1.B)
Karolína Matysková (3.A)
Lenka Hrušková (4.A)
Renata Galuščáková (5.A)
Jakub Mádr (1.A)
Daniel Benko (2.A)
Johanka Cachová (2.A)

4 500 ks
4 411 ks
986 ks
886 ks
800 ks
750 ks
370 ks
165 ks
157 ks
114 ks
114 ks
85 ks

Zdá se, že nejvíce
dramatický souboj bude
ve sběru vybitých baterií
a plastových víček

(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)
Anna Marie Řeháková (4.A)
Evelína Polová (2.A)
Petr Vrána (1.A)
Daniel Marek (5.A)
Lukáš Čudka (6.A)
Tadeáš Haase (6.A)
Vojtěch Hejna (1.B)
Johanka Cachová (2.A)
Matyáš Nývlt (4.B)
Zdeněk Pastorčák (1.B)
Otakar Bárta (7.A)

4 710 ks
2 403 ks
1 621 ks
1 245 ks
1 205 ks
1 114 ks
900 ks
838 ks
610 ks
494 ks
426 ks
336 ks
308 ks
250 ks

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

3 920 ks
3 100 ks
2 791 ks
2 650 ks
2 018 ks
1 805 ks
1 710 ks
1 650 ks
1 458 ks
1 454 ks
1 070 ks
890 ks
870 ks
840 ks

Dohromady jsme k 22.2. sesbírali 17.843 plastových lahví (k 18.2.2011 to bylo 22.084) a 34.242 plastových
kelímků (k 18.2.2011 to bylo 30.525).
Sběr plastových víček
Petr Rychlík (6.A)
Karolína Matysková (3.A)
Lucie Pospíšilová (7.A)
Jakub Dytrych (6.A)
Jan Frydrych (3.A)
Johanka Cachová (2.A)
Karolína Součková (4.A)
Pavel Benko (4.A)
Ondřej Toman (4.B)
Renata Galuščáková (5.A)
Jaromír Jansa (2.A)
Jiří Šťovíček (5.A)
Martin Křížek (3.A)
Leona Kubasová (2.A)
Dominik Grund (1.B)
Vanesa Neureiterová (1.A)
Vivien Winterová (1.B)
Milan Ševc (3.A)
Jan Jansa (4.A)
Jiří Zákravský (8.A)
Kateřina Šprincová (5.A)
Anna Skřivánková (4.A)
Rozálie Térová (1.A)
Jakub Mádr (1.A)
Dominik Endlich (4.A)
Lenka Hrušková (4.A)
Petr Vrána (1.A)
Filip Luštinec (4.A)
Nikola Winklerová (2.A)
Eliška Mesnerová (3.A)
Bára Procházková (4.A)

20 100 ks
20 000 ks
16 700 ks
16 400 ks
14 600 ks
13 250 ks
10 830 ks
9 700 ks
9 500 ks
7 716 ks
6 890 ks
6 416 ks
5 740 ks
5 631 ks
5 373 ks
5 200 ks
5 060 ks
4 956 ks
4 100 ks
3 867 ks
3 329 ks
3 129 ks
2 457 ks
2 427 ks
2 400 ks
2 396 ks
2 297 ks
2 050 ks
2 042 ks
1 970 ks
1 950 ks

Sběr kovových víček
Karolína Matysková (3.A) 125 550 ks
Ondřej Toman (4.B)
24 000 ks
Pavel Benko (4.A)
15 900 ks
Tomáš Kuťák (2.A)
15 287 ks
Eliška Mesnerová (3.A)
8 820 ks
Jakub Dytrych (6.A)
7 600 ks
Kateřina Šprincová (5.A)
7 500 ks
Petr Vrána (1.A)
5 996 ks
Leona Kubasová (2.A)
5 425 ks
Renata Galuščáková (5.A) 4 063 ks
Sebastian Ludvigh (1.A)
3 830 ks
Jiří Zákravský (8.A)
3 733 ks
Adéla Roženská (1.B)
3 550 ks
Jan Roženský (5.A)
3 550 ks
Vojtěch Banýr (1.B)
3 470 ks
Petr Hruška (1.B)
3 380 ks
Lenka Hrušková (4.A)
3 132 ks
Lukáš Kejzlar (4.A)
3 000 ks
Evelína Polová (2.A)
2 959 ks
Dominik Grund (1.B)
2 929 ks
Milan Ševc (3.A)
2 874 ks
Aneta Staníková (8.A)
2 650 ks
Karolína Součková (4.A)
2 630 ks
Martin Staník (3.A)
2 300 ks
Šimon Hurdálek (2.A)
2 120 ks
Veronika Koperová (2.A) 2 073 ks
Miroslav Gabčan (2.A)
1 960 ks
Matyáš Nývlt (4.B)
1 823 ks
Jan Krejcar (4.A)
1 794 ks
1 429 ks
Jiří Šťovíček (5.A)
Vivien Winterová (1.B)
1 158 ks

Dohromady jsme k 22.2. sesbírali 244.799 plastových víček (k 18.2.2011 to bylo 322.450) a 282.423
kovových víček (k 18.2.2011 to bylo 463.920).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

Čtvrtfinále:
OLD STARS – DISASTER 3 : 0 (14 : 7, 10 : 5, 8 : 4)
FC ŇOUMOV – FC JUNIOŘI 3 : 1 (5 : 8, 4 : 2, 3 : 0, 6 : 1)
Vítězná družstva postupují do semifinále. V něm se mužstvo OLD STARS utká s ČCHS VÝSTAVNÍCH
KANCŮ a mužstvo FC ŇOUMOV se utká s mužstvem SLAVOJ ÚPICE. Série se hrají na tři vítězné zápasy.
Vítězná mužstva postoupí do finále, poražení budou hrát o 3. místo.
Kanadské bodování vyřazovací části:
Z B
Br + A
1.
Martin Zakouřil
3
29
23 + 6
2.
Martin Dytrych
3
21
9 + 12
3.
Petr Rychlík
4
13
10 + 3
4.
Vojtěch Kubec
4
12
7+5
5.
Pavel Šrejber
3
7
7+0
6.
Tomáš Balcar
3
7
6+1
7.
Lukáš Aman
4
6
5+1
8.
Vojtěch Levinský
3
6
3+3
9.
Petr Vlček
4
5
5+0
10. Pavel Růžička
4
5
1+4
11. Jakub Dytrych
4
4
0+4
12. Tadeáš Haase
4
2
1+1
13. Petr Formánek
4
2
0+2
Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí

3
2

Počet nastřelených tyčí:
– FC ŇOUMOV
– FC JUNIOŘI

Průměrný počet střel na 1 zápas:
25,00 – OLD STARS
16,67 – DISASTER
12,75 – FC ŇOUMOV
11,25 – FC JUNIOŘI

STATISTIKY BRANKÁŘŮ:
Úspěšnost zásahů:
75,00 % - Vojtěch Kubec
74,29 % - Tadeáš Haase
72,72 % - David Nývlt
66,67 % - David Vlček
58,82 % - Petr Formánek
51,11 % - Radim Kejzlar
FLORBALOVÁ LIGA VRCHOLÍ!
Florbalová liga vstoupila do nejzajímavější části.
Přijďte tedy podpořit své oblíbené mužstvo!
Hracím dnem je úterý. Sraz před školou je v 6.55,
zápasy začínají v 7.05.
Více se dozvíte na nástěnce v 1. patře budovy 2. stupně.
Účastníci semifinálových sérií jistě ocení vaši přítomnost a
podporu. Určitě také předvedou lepší výkony.
Rádi vás tam uvidíme.

VÍŠ, KDY BYL ZKONSTRUOVÁN PRVNÍ POČÍTAČ ENIAC? V roce 1946.
POZNÁŠ, O KTERÉ ZVÍŘE SE JEDNÁ? b) Piraňa obecná.
VÍŠ, JAK SE TATO SPORTOVKYNĚ JMENUJE? Petra Kvitová.
ŘEŠENÍ SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYKU: BIKINY.
(Martin Dytrych, Silvie Žďárská)

Čisté konto po dobu
13 min – Tadeáš Haase
7 min – Vojtěch Kubec
Prům. počet zásahů na 1 zápas:
20,00 – David Vlček
12,00 – David Nývlt
11,50 – Radim Kejzlar

Čtvrtek, 1. března:
Pátek, 2. března:
Pondělí, 5. března:
Úterý, 6. března:
Středa, 7. března:
Čtvrtek, 8. března:
Pátek, 9. března:
Pondělí, 19. března:
Úterý, 20. března:
Středa, 21. března:
Čtvrtek, 22. března:
Pátek, 23. března:
Pondělí, 26. března:
Úterý, 27. března:
Středa, 28. března:
Čtvrtek, 29. března:
Pátek, 30. března:

1
2
1
2

-

Hovězí guláš a la španělský ptáček, rýže
Palačinky
Drůbeží stehna dušená s hráškem, brambor
Milánské špagety

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Vepřová roláda, bramborový knedlík
Povidlové buchty
Rybí karbanátek, bramborová kaše
Boloňská směs s rýží
Šumavské nudle (salám, houby, pórek,...)
Játra na smetaně, knedlík
Kuřecí plátek s broskví a sýrem, brambor
Langoše
Hovězí roštěná „Mexiko“, rýže
Slezská cmunda (bramborák, zelí, uzené maso)

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka
Pekingská směs, rýžové nudle
Segedínský guláš, knedlík
Zeleninový salát se šunkou a majonézou, pečivo
Čočka s párkem
Rizoto z Janova
Králík na paprice, knedlík
Bramborová roláda s uzeným masem, špenát
Marinovaný kuřecí steak, bramborová kaše
Bavorské vdolečky

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Hovězí v mrkvi, brambor
Lasagne
Novohradský vepřový plátek, rýže
Žemlovka s jablky
Šunkové halušky se zelím
Čínské kuře pečené, makarony
Smažená ryba, bramborový salát
Gnocchi zapečené v sýrové omáčce s mozzarellou
Hamburská kýta, knedlík
Krupicová kaše

Vybírání stravného na březen: úterý 28. 2., středa 29. 2. (7.30 – 11.30)
Cena obědů:

Dobrou chuť!

pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 17 obědů x 23 Kč = 391 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 17 obědů x 25 Kč = 425 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 17 obědů x 26 Kč = 442 Kč
pro veřejnost …………………….......... 17 obědů x 50 Kč = 850 Kč
(výdej obědů pro veřejnost: 11.15 – 11.35, 12.20 – 12.30, 13.00 – 13.25)
(Pavlína Blehová)

Šikulky z kroužku
„Kreativní tvoření“.

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do březnového čísla dávejte do 26. 3. 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.

PŘEJEME NAŠIM REPREZENTANTŮM CO NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY
05. 03. - Okresní kolo Chemické olympiády (Gymnázium Trutnov)
06. 03. - Ukončení korespondenčního kola Astronomické olympiády
07. 03. - Školní kolo FUČ – zpěv
07. 03. - 08. 03. - Okresní kolo FUČ (recitace, 7.3. = 1. st., 8.3. = 2. st.)
22. 03. - Okresní kolo Zeměpisné olympiády (Gymnázium Dvůr Králové nad Labem)
23. 03. - Ukončení školního kola Matematické olympiády – kategorie Z6, Z7, Z8
27. 03. - 28. 03. - Okresní kolo FUČ (zpěv, 27.3. = 1. st., 28.3. = 2. st.)
28. 03. - Okresní kolo Fyzikální olympiády (ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem)
PO ROCE JSOU TU OPĚT BLAHOVECKÉ HRY
06. 03. - Blahovecké hry
(tělocvična ZŠ Bratří Čapků, žáci 1. – 2. roč.od 8.00, žáci 3. – 5. roč. od 10.00) ... více na 2. str.
ZAČÍNÁ PLAVECKÝ VÝCVIK
21. 03. - Začíná plavecký výcvik žáků 1. – 3. ročníku (odjezd z Náměstí T.G.M. v 10.30) ... více na 2. str.
PŘIJĎTE SI ZASKÁKAT
24. 03. - 22. ročník Úpické laťky ... více na 2. str.
VYHLAŠUJEME DALŠÍ ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE „ROZESMÁTÝ SVĚT“ ... více na 2. str.
SPORTOVNÍ AKCE
07. 03. - Okrskové kolo v basketbalu starších žáků
(pořadatel: ZŠ Bratří Čapků ve spolupráci s oddílem basketbalu při TJ Sparta Úpice,
tělocvična ZŠ Bratří Čapků, od 8.30 chlapci 8. – 9. roč., od 13.00 dívky 8. – 9. roč.)
08. 03. - Okrskové kolo v basketbalu mladších žáků
(pořadatel: ZŠ Bratří Čapků ve spolupráci s oddílem basketbalu při TJ Sparta Úpice,
tělocvična ZŠ Bratří Čapků, od 8.30 chlapci 6. – 7. roč., od 13.00 dívky 6. – 7. roč.)
27. 03. - Okrskové kolo ve vybíjené smíšených družstev
(pořadatel: ZŠ Bratří Čapků, žáci 2. – 3. ročníku, od 13.00)
29. 03. - Okrskové kolo ve vybíjené
(pořadatel: ZŠ Bratří Čapků, žáci 4. – 5. roč., chlapci od 9.00, dívky od 13.00)
OSTATNÍ AKCE
02. 03. - Taneční akademie ZUŠ A. M. Buxton
(DAJ, žáci 1. – 9. roč., vstupné: 20 Kč, začátek: 10.15, délka programu: 70 min)
09. 03. - Beseda dívek ze 6.A s gynekoložkou
10. 03. - Vystoupení školního sborečku na oslavě MDŽ (městský sál, 14.00)
30. 03. - Vychází březnové číslo školního časopisu
Bez termínu: Fialovo-modrý den (termín dle plakátů)
JARNÍ PRÁZDNINY: 12. - 16. 03. 2012
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga chlapců – 06. 03., 20. 03., 27. 03.
Turnaj v šipkách „301 single out“ – 02. 03., 09. 03., 23. 03., 30. 03.
Turnaj ve stolním fotbálku – hracími dny jsou úterý, středa, čtvrtek (přesné termíny jsou na nástěnce)
Turnaj ve stolním hokeji – hracími dny jsou středa, čtvrtek, pátek (přesné termíny jsou na nástěnce)
Turnaj v halové kopané – 07. 03., 21. 03., 28. 03..
(stránku připravil Martin Dytrych)

