V okrskovém kole
„Zátopkovy pětky“
jsme skončili druzí!

Proběhla soutěž
„Poznáváme živočichy“.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
2. ČÍSLO
11. ROČNÍKU (2012/2013)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
Při výrobě
strašidláckých dýní
bylo v jídelně opět
narváno!

Proběhl turnaj ve
stolním tenisu.

Jako držitelé nového rekordu
ve vypouštění draků jsme si
odměnu určitě zasloužili.

A mnoho dalšího ...

Telefony:
do školy (napojen na ústřednu):
499881138
do ředitelny (+ fax):
499884875
do školní jídelny:
499781336

E-mail:
blahovkaupice@volny.cz
zakouril@zsbcupice.cz
Webové stránky školy:
www.zsbcupice.cz

ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ POŘÁDÁ PRO SVÉ ŽÁKY ODPOLEDNÍ BRUSLENÍ
NA ZIMNÍM STADIONU V TRUTNOVĚ.
Pro žáky 1. – 4. ročníku ve úterý 6. listopadu.
Odjezd: ve 12.15 z Náměstí T. G. M. v Úpici.
Příjezd: cca v 15.10 na Náměstí T. G. M. v Úpici.
Pro žáky 5. – 9. ročníku ve středu 7. listopadu.
Odjezd: ve 12.25 z Náměstí T. G. M. v Úpici.
Příjezd: cca v 15.10 na Náměstí T. G. M. v Úpici.
Bruslit a soutěžit budeme cca 90 minut.
Škola hradí pronájem stadionu, žáci přispívají 40 Kč.
Pití a svačinu si vezměte s sebou!
SVĚTOVÝ DEN BOJE PROTI AIDS
Žáci
9.A
se
prostřednictvím
koordinátorky PaedDr. Věry Nývltové
přihlásili do osvětové a informační
kampaně, která se koná 29. listopadu
2012.
V tento den, konkrétně od 11.45 do 13.25
budou dvojice či skupinky žáků z výše
uvedené třídy předávat zájemcům
z Úpice informační materiály a případně
odpovídat na dotazy.
Zároveň s tím budou nabízet i červenou
stužku v hodnotě 20 Kč, která je
celosvětovým
symbolem
solidarity
s infikovanými virem HIV a důkazem
toho, že si lidé nebezpečí AIDS a nutnost
prevence uvědomují.
Osvětový leták lze předat i těm lidem,
kteří z různých důvodů na sbírku nechtějí
přispět.

Školní parlament při ZŠ Bratří Čapků pořádá
v pátek 9. listopadu 2012 ve školní jídelně
DISCO PARTY
Pro žáky 1. stupně: 17.00 – 19.30,
pro žáky 2. stupně: 19.30 – 22.00.
Vstupné: 10 Kč.
O hudební produkci se postarají DJ BAOT A DJ KuBaS.
Každý účastník si může přivést jednoho kamaráda, který
není z naší školy.
Účastníci budou mít možnost zakoupit si drobné občerstvení.
Na začátku listopadu členové školního parlamentu roznesou
po třídách papíry s bližšími informacemi pro rodiče.

ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ POŘÁDÁ
V SOBOTU 1. PROSINCE 2012 OD 10.00
6. ROČNÍK
KARNEVALU „S ČERTY NEJSOU ŽERTY“.
Předškoláčci i žáčci 1. – 4. ročníku, přijďte
v převlecích za čerty do naší tělocvičny, kde vás
budou čekat bezmála dvě hodiny zábavy, různých
soutěží a dokonce i pekelná diskotéka.
Vaši rodiče, babičky, dědečkové, sourozenci a
případně i další se na vás budou moci dívat
z balkonu.

ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ POŘÁDÁ
V SOBOTU 8. PROSINCE 2012 OD 10.00
7. ROČNÍK
„BLAHOVKA CUPU“,
TURNAJE V HALOVÉ KOPANÉ.
Turnaje je určen převážně pro současné
a bývalé „BLAHOVÁKY“. „BLAHOVÁK“
musí být kapitánem družstva.
Počet hráčů na hřišti je 4 + 1, dále jsou povoleni
maximálně 4 náhradníci.
Přihlášky nahlaste nejpozději do:
středy 5. prosince na číslech 499881138, 499884875,
731519030
nebo e-mailem: zakouril@zsbcupice.cz.
Občerstvení zajištěno!

Ve třetí třídě se učíme o lese a o všem, co k němu patří.
Stačilo říct jednu větu – ROSTOU! – a už byl náš výlet
jasný. Vybaveni košíky, kudličkami a dobrou náladou
jsme se vypravili do lesa pod Velbabou. Za dvě hodiny
jsme našli hřiby, babky, podhříbky, holubinky, bedlu,
muchomůrky…no prostě, co se dalo. Z tohoto „úlovku“
jsme pro všechny děti 1. stupně udělali výstavku na
chodbě školy a vyzdobili ji i lesními přírodninami.
Vycházka se nám moc líbila, byli jsme na čerstvém
vzduchu, užili spoustu legrace a ještě se toho hodně
naučili.
(žáci 3.A a Blanka Pavlásková)

První preventivní přednáška v tomto školním roce se konala 1. října. Byla určena pro žáky pátého ročníku.
Tématem byla prevence šikany a trestní odpovědnost dětí. Lektory byli p. Sokol a Bc. Krausová z OSPOD
v Trutnově. K tomuto tématu se vrátíme v besedě, která bude realizována v druhém pololetí.
(Věra Nývltová)

„Mámo, táto, babičko, pomozte mi maličko,
dýňáčků tu bude dost, malým, velkým pro radost!“
Toto motto provázelo již 4. ročník tvořivé dílny rodičů a
dětí na naší škole. Opět na téma „Strašidláci z dýní“. V
jídelně se sešlo 129 dětí (to podle rozdaných sušenek) v
doprovodu svých rodičů nebo prarodičů. A to bylo
pokoukání! Pod šikovnými noži a nožíky vznikaly
prapodivné tvary očí, nosů, uší, vlasů. Fantazie se rozjela
na plné obrátky. Novinkou letošní dílny byla i možnost
využít tavné pistole a přírodniny na výzdobu dýní.
Druhý den jsme uspořádali výstavu strašidláků a na
chodbě jich svítilo 96! Prostě nádhera. Výstava byla
veřejná a každý, kdo se přišel podívat, odcházel
spokojený.
Poděkování patří všem rodičům, kteří darovali dýně
dětem, i těm, kteří si je přinesli do jídelny sami. A
samozřejmě paním učitelkám z 1. stupně, které celou akci
uspořádaly, a paní Lednové, která se starala o pitný
režim.
(Blanka Pavlásková)

O PODROBNĚJŠÍ INFORMACE JSME POŽÁDALI MGR. DANIELU MIKEŠOVOU:
Na pátek 2. listopadu v 17.00 připravuje naše škola ve spolupráci s MKS Úpice a Televizí JS diskusní
pořad Toulky s redaktorem a moderátorem PhDr. Václavem Moravcem. Jaký je podíl školy na této
spolupráci a jak vznikla?
Připravit takový pořad obnáší spoustu starostí od prvotní myšlenky k naplánování programu, pronájmu divadla,
zajištění propagace, finančních záležitostí či domlouvání s účinkujícími. Naše škola se podílí na přípravě scénáře
pořadu, výběru účinkujících a oslovení sponzorů. Městské kulturní středisko poskytne prostor Divadla Aloise
Jiráska, techniku, postará se o propagaci a prodej vstupenek. Televize JS, respektive Jiří Středa, zajistí upoutávku
v kabelové televizi, veškerou vizuální projekci během pořadu a také moderátora Milana Duse
z královéhradeckého rádia.
Tato spolupráce vznikla již při prvním pořadu Toulky s kameramanem Vladimírem Plickou letos v únoru. A
jelikož se osvědčila, mohl vzniknout další pořad.
V prvním zmíněném pořadu vystoupil sboreček naší školy pod vedením paní učitelky Řehákové, jako host
náš bývalý žák a finalista loňské soutěže Superstar Michal Šeps. Na koho se můžeme, samozřejmě mimo
pana Moravce, těšit tentokrát?
Tentokrát jsme dali možnost vyniknout svým vystoupením našim loňským absolventům Jakubu Fejfarovi a
Tomáši Paťhovi, kteří se předvedou s ukázkou diabola. Renata Galuščáková zahraje na příčnou flétnu, „zapiští“
trio ze souboru Markéty Vránové ze ZUŠ A.M.Buxton Úpice a svou mrštnost nám předvede též bývalý žák naší
školy Jim Dohnal ve své jedinečné ukázce freeruningu.
Proč Václav Moravec a proč diskusní pořad?
Pan Václav Moravec je velice chytrý člověk, který má kultivovaný projev, široký politický rozhled a jistě má i co
předat ostatním. V dnešním uspěchaném komerčním světě je třeba občas zbrzdit a popovídat si s ostatními. Ten,
kdo to tak cítí, si jistě najde chvilku a přijde. I když nebude divadlo plné, budeme rádi, pokud ho pořad alespoň na
chvíli potěší.
Budou v budoucnu i nějaké Toulky 3?
Všechno záleží na tom, jaká bude návštěvnost a ohlas. Nápady na další Toulky by nechyběly a šikovných
mladých lidí kolem nás je také dost. Co myslíte?
Děkujeme za odpovědi.

Ve čtvrtek 4. října 2012 se naši prvňáčci vydali poprvé
do Městské knihovny v Úpici, aby se seznámili s jejím
prostředím a množstvím knih, které se zde nachází. Děti
si s paní knihovnicí Janou Šimkovou prohlédly dětské
oddělení, popovídaly o tom, jak se o knížky dobře starat,
a co naopak knížky nemají rády. Nakonec jim paní
knihovnice přečetla pohádku o zvířátkách. Děti pozorně
poslouchaly, a potom kreslily k pohádce obrázek.
Nebylo jednoduché vybrat ten nejhezčí, proto byli
odměněni všichni. Z knihovny si do školy odnesli velký
sladký dort, který druhý den ve třídě místo svačiny od
maminky s chutí zbaštili. Obrázky dětí budou zdobit
knihovnu po celý rok.
(Veronika Prouzová)

V naší školní knihovně máme celou řadu naučné i
odpočinkové četby. Jsme velmi rádi, že naši knihovnu
navštěvujete a využíváte jejích služeb. Proto bychom
Vám rádi připomněli možnost, jak i Vy můžete
obohatit její knižní fond. Již několik let nám nosíte
použité knihy, které už nepotřebujete. Dovolte nám
tedy, abychom Vám tuto možnost znovu připomněli.
Pokud máte doma knihy, které chcete z Vaší
knihovny vyřadit, přineste jejich seznam k nám do
knihovny. Budeme rádi a některé tituly jistě
zařadíme do našeho knižního fondu. Za Vaši nabídku
předem děkujeme, jelikož i Vy nám tak pomůžete
sehnat některé nedostatkové tituly.
(Petra Báčová)

Stačí si vyhledat naše webové stránky www.zsbcupice.cz a na horní liště kliknout na odkaz „Pro žáky“.
Z nabízených možností vyberte „Domácí úkoly“ a pak už stačí pouze vybrat třídu. Poté již můžete kontrolovat
domácí úkoly či termíny testů nebo projektů.
V této sekci jsou navíc ještě v nabídce takzvané třídní weby. Ty mají v provozu zatím třídy 1.A, 1.B a 2.B. Zde
najdete spoustu informací týkající se konkrétní třídy.
Poslední možností jsou pak zajímavé odkazy týkající se vyučovaní.

Volá lord ze zahraniční cesty domů: „Ahoj Jeane! Za chvíli jsem doma. Nestalo se něco neobvyklého za mé
nepřítomnosti?” „Ne, sire. Jenom jsem zlomil rýč.” „Cože, rýč?” „Ano, když jsem zakopával vašeho psa.” „Cože,
můj pes je mrtev?” „Ano, uhořel v boudě.” „Bouda hořela?” „Ano, chytla od Vašeho domu.” „Cože, můj dům
hořel?! Jak to?” „Lady šla po schodech se svícnem a když se dozvěděla, že vaši dceru znásilnili, upustila ho.” „Co?!
Moji dceru znásilnili? A co je s lady?” „Uhořela.” „To ne!” zděsí se lord. „Sakra, Jean, máte pro mne alespoň něco
pozitivního?” „Ano, sire. Vaše testy na AIDS.”
Na louce stojí trabant a přichází k němu řidič. Nasedne, nastartuje a rozjede se. Opodál stojí zemědělec a celé to
sleduje. Trabant začne zběsilou rychlostí jezdit dokola. Po chvíli to zemědělec nevydrží a jde se zeptat, co se stalo.
Řidič trabantu jenom stáhne okénko a odpovídá mu: „Přiskřípnul jsem si pampelišku do dveří a nejde utrhnout, tak ji
musím ukroutit.”
Plavou dva muži v moři a jeden říká: „Podívej, co to tu plave. Deset bójí svázaných k sobě!” Druhý plavec se
domnívá: „To bude asi ten desetiboj.”

Doplňte do kroužků čísla 1, 2 nebo 3 tak, aby byl součet čísel v libovolných
dvou sousedních kroužcích roven číslu napsanému mezi nimi.
Správné řešení vyplňte na soutěžní kupón a hrajte o odměny!

Tatínek s maminkou jdou na ples, ale nevědí, co si počít s malým Pepíčkem. Tatínek dostane nápad: „Tak mu
nasadíme sluchátka, pustíme mu pohádku, a on pěkně usne.“ Tak učinili a odešli se bavit. Když se ke čtvrté ranní
vrací, v pokojíku se ještě svítí. „Klid maminko, to on jak usnul po té pohádce, tak jenom nezhasnul.“ Vejdou do
pokoje, uprostřed místnosti stojí Pepíček, oči podlité krví, roztrhané pyžamo, podivně se klátí a vykřikuje: „JÁ
CHCI, JÁ CHCI, CHCI, CHCI!“ Rodiče jsou zděšeni, přijdou k Pepíčkovi a sundají mu sluchátka, ze kterých se
ozývá: „Milé děti, chcete slyšet pohádku o chhrrrr.. milé děti chcete slyšet pohádku .chhrrrr.. milé..“
Proč mají krysy čtyři nohy ? Aby byly u popelnic dřív než důchodci.
Novákovi, kteří bydlí v malém panelákovém bytě, na sebe dostanou chuť a tak řeknou malému Pepíčkovi, aby se
díval chvíli z okna a hlásil, co se venku děje, aby ho nějak zaměstnali. Pepíček tedy hlásí: „U Ptáčků se dívaj na
televizi, u Králů večeřej, u Horvátů se paní Horvátová sprchuje a u Kroutilů se souloží.“ Novákovi se zarazí a ptají
se Pepíčka, jak na to přišel. A Pepíček odpoví: „No, Honza taky kouká z okna...“
Potkají se dvě ženy v nebi a říkají si, jak umřeli. Ta jedna povídá:,,No, já jsem umrzla!“ A ta druhá: „No, já měla
podezření, že mě můj manžel podvádí, tak jsem přišla domů z práce o trochu dřív, abych se přesvědčila, jestli mě
opravdu podvádí. Když jsem přišla domů, můj manžel ležel nahý, ale v posteli žádnou milenku neměl. Hledala jsem
všude po domě, ale nikdo tam nebyl. Byla jsem tak šťastná, že mě můj manžel nepodvadí, že jsem z toho dostala
infarkt. A ta první na to:,,No, to je výborný! Kdyby ses podívala do mrazáku, tak jsme naživu obě dvě!“
Policajt si přinese do práce termosku. Ostatní kolegové ji okukují a ptají se, co to je. „No v obchodě říkali, že když
si do ní dám něco teplého, tak to dlouho vydrží teplé a když něco studeného, tak to bude pořád studené.“ „No, to je
fakt dobrý vynález a co v ní máš?“ ptají se ostatní policajti. „Kafe a dva nanuky.“
Profesor říká: „Dnes vás pustím o čtvrt hodiny dřív. Odcházejte prosím potichu, ať nevzbudíte nikoho ve vedlejších
učebnách.“
Učitel k žákovi: „Kdybys měl sedm jablíček a já tě o dvě poprosil, kolik by ti jich zůstalo?“ „Sedm!“
(Aneta Staníková)

V úterý 16. října se na 1. stupni sešlo 48 „odborníků“ na živočichy, aby soutěžili v jejich poznávání. Žáci 2. ročníku
měli za úkol správně určit 14 zvířat, jejich kolegové ze 3. – 4. ročníku ještě o dvě zvířata více. O tom, že se všichni
maximálně snažili, svědčí výsledkové listiny. A vězte, otázky nebyly jednoduché. Konečně, o tom se můžete
přesvědčit na našich webových stránkách, kde je jak zadání, tak i řešení.
Nejlepší řešitelé byli po zásluze odměněni diplomem a sladkou cenou.
(Martin Dytrych a Martin Zakouřil)
Pořadí žáků z 2. ročníku
(maximální počet bodů: 14)
1. – 3. Michaela Horáková (2.B) 12 b.
Jan Kleistner (2.B)
12 b.
Andrea Zárubová (2.B)
12 b.
4. – 5. Petr Hruška (2.B)
11 b.
Adéla Roženská (2.B)
11 b.
6. – 8. Agáta Hebká (2.B)
10 b.
Vojtěch Hejna (2.B)
10 b.
Petr Vrána (2.A)
10 b.
9. – 12. Kristýna Kuhnová (2.B)
9 b.
Julie Menšíková (2.A)
9 b.
Rozálie Térová (2.A)
9 b.
Klára Zárubová (2.B)
9 b.
13. – 15. Eliška Grossmannová (2.B) 8 b.
Sebastian Ludvigh (2.A)
8 b.
Tereza Tláskalová (2.B)
8 b.
16. – 17. Pavel Hron (2.A)
7 b.
7 b.
Matěj Vosmek (2.B)
18. – 19. Patrik Fabián (2.A)
6 b.
Jan Hruška (2.B)
6 b.
20.
Tomáš Marek (2.A)
5 b.
21.
Zdeněk Pastorčák (2.B)
4 b.
22.
Petr Ferenc (2.B)
3 b.
23.
Alexandr Lacko (2.A)
1 b.
24.
Lukáš Trdlikát (2.B)
0 b.

Pořadí žáků ze 3. ročníku
(maximální počet bodů: 16)
1.
Johanka Cachová (3.A) 16 b.
2. – 4. Evelína Polová (3.A)
15 b.
Jan Vodák (3.A)
15 b.
Nikola Winklerová (3.A) 15 b.
5.
Daniela Mikešová (3.A) 14 b.
6. – 7. Veronika Koperová (3.A) 13 b.
Tomáš Kuťák (3.A)
13 b.
8. – 9. Michaela Holanová (3.A) 12 b.
Šimon Hurdálek (3.A)
12 b.
10.
Miroslav Gabčan (3.A) 11 b.
11.
Filip Turek (3.A)
10 b.
12.
Leona Kubasová (3.A)
8 b.
13.
Samanta Rybárová (3.A) 7 b.
Pořadí žáků ze 4. ročníku
(maximální počet bodů: 16)
1. – 2. Kryštof Vojtěch (4.A)
15 b.
Kryštof Menšík (4.A)
15 b.
3. – 4. Michal Černý (4.A)
14 b.
Milan Ševc (4.A)
14 b.
5. – 6. Martin Křížek (4.A)
13 b.
Eliška Mesnerová (4.A) 13 b.
12 b.
7.
Jiří Pecháček (4.A)
8.
Julie Térová (4.A)
11 b.
9. – 10. Jan Frydrych (4.A)
10 b.
Pavel Sobolík (4.A)
10 b.
11.
Štefan More (4.A)
7 b.

1.A
Třídní učitelka: Mgr. Radka Řeháková
Počet žáků: 24 (z toho 11 dívek)
Šest žáků má bydliště mimo Úpici
(Batňovice 1x, Libňatov 1x,
Suchovršice 2x, Trutnov 3 – Adamov 2x).
Nejstarším žákem je David Balog,
nejmladší je Sabina Kubasová.
Jen tři jména se opakují dvakrát
(Lucie, Veronika, Vojtěch).

1.B
Třídní učitelka: Mgr. Veronika Prouzová
Počet žáků: 20 (z toho 12 dívek)
Pouze jediný žák má bydliště mimo Úpici,
a to ve Rtyni v Podkrkonoší.
Nejstarším žákem je Patrik Jursík,
nejmladší je Kamila Štěpánská.
Jen jedno jméno se opakuje dvakrát,
a to Natálie.
Poznámka:
Rozdíl v počtu dětí v prvních třídách je dán
velikostmi jednotlivých tříd.

Soutěže „Čtyři živly v architektuře a umění“ vypisované NPÚ v Josefově se naši žáci účastnili již počtvrté a stejně
jako v předchozích letech jsme nejprve vypsali „školní předkolo“.
Zadavatelé se tentokrát zaměřili na poslední ze živlů – vzduch a zavedli proto řešitele blíže k nebesům do oblasti
víry a svatých i létání a připravili jim virtuální procházky ve výšinách „s hlavou v oblacích“. Soutěžící plnili úkoly
týkající se kostelů broumovské skupiny, varhan, Českého ráje, loveckého zámečku Humprecht a počátků letectví.
Vedle téměř triviálních úloh, jako např. kdo byl Vojta Náprstek či které knihy ilustroval Adolf Kašpar, plnili naši
žáci i úkoly mnohem zapeklitější, třeba kde leží a jaký půdorys mají kostely broumovské skupiny nebo čí letadlo se
vznáší v Národním technickém muzeu v Praze.
Výborné práce byly odměněny plusovými body a drobnými věcnými cenami (nejlepší soutěžící také mohou své
výtvory odeslat do dalšího klání na NPÚ Josefov), práce pěkné a dobré jedničkami za dobrovolnou aktivitu do
předmětu dějepis. Ostatní práce, ve kterých bylo větší množství chyb, se dočkaly alespoň „plusek“ za aktivitu.
Děkuji všem téměř třem desítkám soutěžících za účast a pěkné výkony.
(Renata Kafková)
Výborné práce:
Kateřina Knížová (8.A), Simona Knížová (6.A), Pavel Růžička (8.A)
Pěkné práce:
Tomáš Balcar, Kristýna Balcarová (oba 9.A), Lenka Kejzlarová (7.A), Michaela Müllerová (8.A)
Šárka Winklerová (7.A)
Dobré práce:
Lukáš Aman, Otakar Bárta, Daniel Kadaník, Kristýna Korubová (všichni 8.A), Vendula Korubová (6.A),
Nikola Mlčáková (7.A), Diana Neureiterová, Andrea Pátrová, Lucie Pospíšilová (všichni 8.A), Samuel Pumpa
(6.A), Jakub Riedl, Daniel Špinler (oba 8.A), Kateřina Šprincová (6.A), Petra Štefánková (9.A),
Nika Vojnarová (8.A)

Vážení rodiče, milí sběrači druhotných surovin,
na základě mnoha dotazů jsme se rozhodli spolu s ředitelem školy vyhlásit soutěž ve sběru
TETRAPAKOVÝCH OBALŮ (obaly od džusů, mléka pod.).
Soutěž bude probíhat od pondělí 5. listopadu do pátku 16. listopadu 2012.
Tetrapakové obaly (spočítané a řádně vymyté) noste ve stejných dnech a časech jako
ostatní sběrové suroviny, tedy v úterý a pátek 7.30 – 7.50 do kabinetu přírodopisu, větší
množství ve středu 7.30 – 7.50 do kolárny.
Nejlepší sběrači budou hned po skončení soutěže vyhodnoceni a odměněni.
Soutěž s tetrapakovými obaly bychom chtěli zopakovat ještě v únoru a v květnu, záleží však
na Vašem zájmu.
(Šárka Paulusová)

Přijďte se vrátit do první třídy a zažít s odstupem času
vše, co jste tenkrát prožívali. Zavzpomínáte a určitě si
užijete i srandy.
Vyzkoušíte si, jaké bylo vaše první psaní, počítání, čtení,
kreslení, atd. A samozřejmě jsou připraveny i soutěže či
diskotéka.

Víkendovka se bude konat 16. – 17. listopadu (pátek a
sobota).
Přihlášky budou rozdávány ve středu 7. listopadu.
Přihlášky včetně peněz bude třeba odevzdat nejpozději
v pondělí 12. listopadu do 10.00!
Více informací bude na přihlášce.

Je to neuvěřitelné, ale je to tak! Psal se říjen 2002, když světlo světa
spatřilo první číslo školního časopisu s názvem „Trhlej svět“. Z řad
žáků se na něm výrazně podílely Karolína Vlčková a Anna Kasperová.
Časopis byl z počátku vydáván v nákladu do 100 výtisků a zájemci si
jej za drobný poplatek kupovali.
Poté, co se umístil mezi deseti nejlepšími časopisy v České republice,
byl již zdarma rozdáván všem žáků, učitelům, veřejnosti a zasílán do
Městské knihovny v Úpici a do Okresního archivu v Trutnově.
Dnes je vydáván v nákladu cca 350 kusů.
Přehled členů redakční rady:
2002 – 2004 = Anna Kasperová, Karolína Vlčková
2004 – 2006 = Petra Báčová, Adéla Kultová
2006 – 2008 = Lenka Teichmanová, Šárka Teichmanová
2008 – 2011 = Veronika Hofmanová, Klára Kultová
2011 – 2012 = Aneta Staníková
Všechny výše jmenované bývalé i současné žákyně zveme na
slavnostní posezení, které se uskuteční v pondělí 26. listopadu od 13.00
ve sborovně 2. stupně. Pozvání platí též pro všechny zaměstnance
školy, kteří se na vydávání časopisu výraznějším způsobem podíleli.
(Martin Dytrych)

SCHOOL SUBJECTS – předměty ve škole
VOCABULARY – slovní zásoba
TIMETABLE – rozvrh hodin
MATHS - matematika
SUBJECT – školní předmět
HISTORY - dějepis
ENGLISH – angličtina
GEOGRAPHY - zeměpis
CZECH – čeština
PE – tělesná výchova
FRENCH – francouzština
ART – výtvarná výchova
BIOLOGY – přírodopis
IT - informatika
CHEMISTRY – chemie
MUSIC – hudební výchova
PHYSICS – fyzika
CIVICS - občanka
CRAFT – pracovní vyučování
TEACHER – učitel/ka
HEADMASTER – ředitel
CLASS – třída (dětí)

PUZZLE 1 – doplň slovíčka, v tajence
najdeš název dalšího předmětu
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PUZZLE 2 – najdi ve čtyřsměrne označená
slovíčka (viz přehled), zbylá písmena čti
po řádcích a zjistíš tajenku:
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PUZZLE 3 – gramatický kvíz
Písmenka u správné odpovědi tvoří základ pro
další slovíčko z tématu škola (pozor – musíš je
samozřejmě poskládat do správného slova):
1) Předložka používaná před časovými údaji je:
c) IN
f) ON
u) AT
2) Mezi tázací zájmena nepatří:
a) HOW
p) THEY
o) WHO
3) Sloveso, které se pojí s HOMEWORK je:
w) LISTEN i) DO
s) MAKE

__ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ !!!!

4) Množné číslo od MOUSE je:
p) MICE
l) MOUSES m) MOUSE
5) Ve větě: Peter´s bike is blue je tvar PETER´S:
a) Petr má
l) Petrovo
y) Petr je
TAJENKA: __ __ __ __ __
Match the halves – spoj, co k sobě patří (najdi 12 slov):
HEAD

FT
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SS
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Bude hezky nebo bude pršet? Bude foukat nebo ne? Zkrátka, byly to nervy! Ale nakonec se vše podařilo a 7.
ročník Drakiády se zapsal do rekordních tabulek. I přes nepřízeň počasí totiž na louku za hvězdárnou dorazilo 151
dětí s draky a samozřejmě i s rodiči či prarodiči. A přesně v 15.20 to vypuklo! Komisař Agentury Dobrý den z
Pelhřimova Michal Jurečka právě od této doby začal draky počítat. Nejvyšší součet hlásil zhruba po pěti
minutách: „Je to tady, rekord padl! Napočítal jsem 62 ve vzduchu se vznášejících draků. Gratuluju.“ Dosavadní
rekord tak byl překonán o čtyři draky.
V tu chvíli nám organizátorům spadl takový balvan ze srdcí, že to muselo být slyšet minimálně až v Trutnově.
Začínalo totiž právě silně pršet a všem bylo jasné, že pokud se rekord neustanoví hned, tak už letos nemáme
nárok.
Měli jsme tedy štěstí, ale hlavně vaši silnou podporu, milé děti, rodiče a prarodiče. A za to vám všem mnohokrát
děkujeme. Základní škola Bratří Čapků je díky vám držitelem již třetího českého rekordu.
(Martin Dytrych)
P.S.: A jak se cítíte jako jeho spoludržitelé? Doufáme, že dobře…

Původně byla tato akce určena pouze
dětem ze školní družiny. V roce 2006
však
přišly
organizátorky
(Věra
Páslerová a Eva Jansová) s nápadem
otevřít ji veřejnosti z Úpice a okolí.
Místo, tedy louka za hvězdárnou, zůstalo.
Několikanásobně však stoupl počet
účastníků.

Účast na posledních třech ročnících nás vedla
k zamyšlení, zda nezkusit překonat stávající
český rekord v počtu draků vznášejících se ve
vzduchu v jednom čase a na jednom místě.
Oslovili jsme tedy Agenturu Dobrý den
z Pelhřimova s otázkou, jaká je jeho hodnota.
Když jsme se dozvěděli, že se jedná jen o 58
draků, rozhodli jsme se pokus uskutečnit.

Nač nám je vlastně dobrá hypnóza? Tento změněný stav
vědomí občas lékaři terapeuticky využívají například
k léčení neuróz, závislosti či poruch spánku.
Někdo se nechá zhypnotizovat skutečně snadno, u
někoho je zapotřebí vynaložit více úsilí. Jen 1 % lidí prý
nelze zhypnotizovat vůbec.

Hypnózu už pravděpodobně provozovali i staří
Řekové. Z řečtiny totiž pochází termín hypnos neboli
spánek.
Od té doby se také datují spory kolem ní. Jedni tvrdí,
že je užitečná, druzí zase, že se dá snadno zneužít.
Oba tábory mají svým způsobem pravdu.
Hypnóza pomáhá lidem vybavit si jejich vzpomínky
„zastrčené“ hluboko v podvědomí. Je proto využívána
například i při řešení kriminálních případů, kdy si
svědkové potřebují přesně vzpomenout na to, co
viděli. Může však být nápomocná i tehdy, pokud se
jedinec potřebuje vyrovnat s nějakým traumatickým
zážitkem. Hypnóza se tak užívá třeba i u lidí, kteří
tvrdí, že byli uneseni do mimozemské lodi.
V souvislosti s hypnózou se poměrně často mluví o
jakémsi otevření pomyslné brány do sfér mimo naše
chápání. Někteří lidé dokonce tvrdí, že takto dokáží
proniknout do některého ze svých minulých životů

„Vědomě nic nedělejte, nechte svoje dýchání volně,
přirozeně probíhat, jen si všímejte toho, co se bude dít
dál, mezi vašimi prsty či dlaněmi.“
Tak právě tohle můžete slyšet od hypnotizéra v době
svého pozvolného upadání do transu.
„Nemusíte usnout, můžete bezpečně, příjemně prožívat
ten zvláštní stav mezi spánkem a bděním...“
Hypnotizovaným pozvolna těžknou ruce. Někomu se
pohybují směrem k sobě, jinému klesají na kolena.
Hypnotizér mluví uklidňujícím, hlubokým hlasem: „Až
začnu počítat do třiceti, budete se nořit do příjemného
stavu pohody.“ Hlas je stále vzdálenější. Hypnotizovaní
se stále více odpoutávají od svého okolí.

Síla hypnózy je nezměrná. Velmi často se mluví o
skutečnosti, že pomocí hypnózy lze člověka naprosto
ovládat. Znamená to snad to, že člověk je v transu
schopen všeho?
Ne tak doslova. Některé věci jdou vsugerovat. Ovšem
pokud by měla osoba dělat něco, co se zjevně příčí její
morálce, tak ji k tomu nedonutí ani hypnóza. Dá se to
prý popsat jako jakýsi „strážný anděl“, kterého má
každý z nás v sobě a který stále kontroluje realitu.
Pochopili jste, co je to hypnóza? Pokud ano, můžete odpovědět na soutěžním kupónu a soutěžit o ceny.
Hypnóza je:
a) odnož hip hopu
b) cvičení pro zpevnění svalů
c) změněný stav vědomí
Informace zmiňované na této straně jsou převzaté z časopisu Enigma číslo 11/ročník 2012.
(stránku připravil Martin Dytrych)

Úkol pro šikovné prvňáčky. Pospojuj čísla od 1 do 11, jak jdou
za sebou, a domaluj obrázek. Pak si ho můžeš vybarvit. Co vznikne?

Spojovačka pro druháky. Co dělá pejsek?
Obrázek si vybarvi.

Je současným 44. prezidentem USA a prvním Afroameričanem v tomto úřadu.
V letech 2005 až 2008 zastával úřad senátora za stát Illinois. Pro rok 2009 se
stal nositelem Nobelovy ceny míru. Časopis Time jej v roce 2008 vyhlásil
Osobností roku.
Své funkční období začínal jako jeden z nejpopulárnějších prezidentů, podle
průzkumů jej v době nástupu do úřadu podporovalo 78 % Američanů. Míra
podpory však brzy začala klesat a ve třetím čtvrtletí roku 2009 čítala již jen
53 %
Narodil se do rodiny keňského otce a americké matky (bělošky) Stanley Ann
Dunhamové. Část dětství strávil v Honolulu na Havaji.
S manželkou Michelle má dvě dcery – Sashu a Maliu.
Pokud si stále ještě nejste úplně jisti, dáváme vám na výběr:
a) Vladimír Putin
b) George Bush
c) Barack Obama

Přijde chlap do hospody, která se jmenuje „U dvou teplých“. Zajímá ho, proč se to tady tak jmenuje, a tak se zeptá
hospodského. „No já ani nevím“, zní odpověď, „ale počkejte chvilku, zeptám se manželky. Karlééé?!“
Dva eskymáci se baví na Sahaře. „Dřív to tady muselo pěkně klouzat,“ říká jeden. „Proč myslíš?“ ptá se ten druhý.
„A na co by potřebovali tolik písku?“
Jdou takhle dvě sušenky po silnici a jednu přejede auto. Ta druhá povídá: „Pojď a nebrob!“
„Pane soudce, to, že jsem klečel na silnici, přece vůbec nedokazuje, že jsem byl opilý.“ „A jak mi vysvětlíte, že jste
se pokoušel srolovat a strčit do kufru bílou dělicí čáru?“

Nejstarší úpická stavební památka vystavěna z neotesaných
klád. Ojedinělá stavba tohoto druhu v Čechách. První
dochovaný záznam v gruntovních knihách je z r. 1559.
Vpředu bývala pavlač, ve štítě dva kalichy. Do r. 1990
sloužila jako restaurace.
Její název je:
a) Kládovna
b) Dřevěnka
c) Chata A. Jiráska

(stránku připravili Aneta Staníková a Martin Dytrych)

S novým školním rokem začala i meziškolní soutěž okrsku Úpice o pohár Grand Prix. Úvodním závodem byla
„Zátopkova desítka“, která se konala v úterý, 2. října, na atletickém oválu u ZŠ Úpice – Lány.
Za každou školu se do závodu zapojilo 40 sportovců. Každý z nich absolvoval jedno tzv. lánské kolečko v délce
250 metrů. Nejrychlejší bylo družstvo z pořádající ZŠ Úpice – Lány před ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší a velmi
dobře běžícími závodníky z Městského gymnázia a SOŠ Úpice. Naši reprezentanti se do poloviny závodu drželi
uprostřed startovního pole, závěr nám však vůbec nevyšel a nakonec jsme bohužel obsadili poslední, páté místo.
Závodníkům nelze upřít snahu, ale sportovně musíme uznat, že především v konečném účtování první dvě štafety
byli o „parník“ lepší.
Doufejme, že v dalších závodech se nám bude dařit daleko lépe a na nepovedený úvodní závod sezony brzy
zapomeneme.
(Šárka Paulusová)
Konečné pořadí:
1. ZŠ Úpice – Lány
2. ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
3. Gymnázium a SOŠ Úpice
4. ZŠ Malé Svatoňovice
5. ZŠ Bratří Čapků Úpice

Přehled našich reprezentantů a jejich časů
(uvedený čas je v sekundách):
Vladimír Zubaj (9.A; 36,5), Radek Dufka (6.A; 38,9),
Jana Zubajová (6.A; 49,9), Marek Sedlařík (9.A; 43,1),
Petra Štefánková (9.A; 49,7), Radim Kejzlar (9.A; 46,5),
Pavel Růžička (8.A; 45,3), Barbora Hilschová (6.A; 48,1),
Lukáš Čudka (7.A; 50,5), Anna Šimková (6.A; 52,5),
Martin Lacko (8.A; 41,1), Diana Neureiterová (8.A; 55,0),
Ladislav Záliš (9.A; 48,2), Marián Ferenc (7.A; 45,5),
Andrea Pátrová (8.A; 48,4), David Vlček (9.A; 46,7),
Kateřina Knížová (8.A; 47,3), Jakub Riedl (8.A; 52,1),
Eliška Žlůvová (6.A; 48,6), Jaroslav Suchánek (7.A; 46,8),
Vít Levinský (7.A; 42,5), Daniel Kadaník (8.A; 46,1),
Pavel Šrejber (9.A; 44,6), Petr Vlček (7.A; 44,9),
Petr Vodák (9.A; 47,5), Petr Kábele (8.A; 44,2),
Michaela Müllerová (8.A; 50,1), Petr Rychlík (7.A; 45,3),
Nika Vojnarová (8.A; 50,8), Jan Jareiš (7.A; 51,6),
Nicol Kadrmasová (9.A; 47,3), Lukáš Aman (8.A; 44,8),
Simona Knížová (6.A; 50,9), Vojtěch Kubec (7.A; 53,9),
Veronika Davidová (7.A; 46,6), Zdeněk Radoň (7.A; 43,1),
Renata Galuščáková (6.A; 44,4), Lukas Štěpánský (9.A; 43,8),
Eliška Buryšková (9.A; 41,8), Daniel Špinler (8.A; 41,8)

Ve středu 3. října 2012 zahájily svoje zápolení o pohár Grand Prix i mladší děti z 1. – 5. třídy. Prvním závodem se
stal, stejně jako u 2. stupně, běh konaný na počest legendárního Emila Zátopka – Zátopkova pětka. Závodu se
účastní vždy 25 dětí z 1. – 5. ročníku (musí být nejméně 10 dívek), každý absolvuje 200 m – jedno kolečko na hřišti
u ZŠ a ZUŠ ve Rtyni v Podkrkonoší.
Odjížděli jsme s očekáváním, jak se našim reprezentantům povede, neboť výkony předvedené v tělesných
výchovách nebyly tak kvalitní jako v minulých letech. Všechny děti ale dokázaly, že mají to pravé sportovní
srdíčko, a bojovaly ze všech sil. Výsledkem pak bylo celkové druhé místo pro naši školu, což můžeme považovat za
výborný výsledek.
Všem závodníkům moc děkuji, patří jim obrovská pochvala.
(Šárka Paulusová)

Přehled našich reprezentantů
(časy jsou uvedeny v sekundách):
Vilém Doležal (3.A; 38,6), Leona Kubasová (3.A; 40,1),
Pavel Benko (5.A; 39,9), Štefan More (4.A; 42,5),
Agáta Hebká (2.B; 42,1), Ondřej Toman (5.B; 37,9),
Rozálie Térová (2.A; 39,4), Jiří Rýdl (5.B; 39,3),
Tereza Mědílková (2.A; 43,0), Matyáš Lacko (3.A; 38,9),
Michal Černý (4.A; 37,2), Eliška Mesnerová (4.A; 40,1),
Patrik Fabián (2.A; 42,1), Dominik Macek (5.A; 39,4),
Lenka Hrušková (5.A; 39,4), Dominik Endlich (5.A; 37,7),
Anna Marie Řeháková (5.A; 42,1), Julie Térová (4.A; 41,6),
Dominik Scholz (5.A; 42,1), Filip Luštinec (5.A; 36,5),
Kristýna Jakubčaninová (3.A; 40,9),
Veronika Čiháková (4.A; 38,6), Jonáš Hetflejš (5.A; 38,0),
Vojtěch Ott (5.B; 34,6), Jiří Pecháček (4.A; 39,1)

Stolní tenis se vyvinul již v 19. století z čínské stolní hry. A dalo by se říct, že Číňané tomuto sportu dominují
dodnes. To však neznamená, že by jej nikdo jiný nehrál. Svědčí o tom i turnaj, který se odehrál na naší škole ve
středu 10. října.
Určen byl žákům 5. – 9. ročníku, kterých se sešlo 18 (ve všech třech kategoriích po šesti hráčích). Kategorie
nejstarších žáků pak byla ještě doplněna o členy vedení školy. Ti však předem prohlásili, že ze skupin nepostoupí a
postupová místa tak přenechají dalším v pořadí.
Ve skupinách se hrálo pouze na dva sety (byla tedy možná i remíza 1 : 1), a to do 11. V jednotlivých kategoriích
byly k vidění jak zápasy jednoznačné, tak i doslova nervy drásající. Po odehrání všech třiceti utkání se nejlepšími
hráči stali Ondřej Toman (5. ročník), Petr Rychlík (6. – 7. ročník) a Tomáš Balcar (8. – 9. ročník).
Nejlepší hráči byli po zásluze odměněni diplomem a sladkostí. Ostatním děkujeme za účast.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)
Kategorie žáků
5. ročníku:
Pořadí ve skupině A:
1. Dominik Scholz
2. Vojtěch Ott
3. Milan Pastorčák

Kategorie žáků
6.-7. ročníku:
Pořadí ve skupině A:
1. Petr Rychlík
2. Vojtěch Kubec
3. Samuel Pumpa

Pořadí ve skupině B:
1. Ondřej Toman
2. Dominik Endlich
3. Matyáš Nývlt

Pořadí ve skupině B:
1. Petr Vlček
2. Vít Pulchart
3. Daniel Marek

Finále:
Toman – Scholz 2 : 0
O 3. místo:
Endlich – Ott 2 : 0

Finále:
Rychlík – Vlček 2 : 0
O 3. místo:
Kubec – Pulchart 2 : 0

Kategorie žáků
8.-9. ročníku:
Pořadí ve skupině A:
1. Martin Zakouřil
2. Pavel Šrejber
3. David Vlček
4. Lukáš Aman
Pořadí ve skupině B:
1. – 2. Tomáš Balcar
1. – 2. Martin Dytrych
3. Petr Formánek
4. Kristýna Balcarová
Finále:
Balcar – Šrejber 2 : 1
O 3. místo:
Formánek – Vlček 2 : 0

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

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

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 18. 10. 2012)
197,94 kg/žáka
Jan Jansa
52,19 kg/žáka
Petr Vrána
29,70 kg/žáka
Evelína Polová
21,68 kg/žáka
Milan Ševc
16,20 kg/žáka
Jakub Dytrych
14,12 kg/žáka
Andrea Čudková
12,30 kg/žáka
Jiří Zákravský
10,33 kg/žáka
Matyáš Nývlt
9,73 kg/žáka
Jan Hruška
2,70 kg/žáka
Anna Jiroušková
2,30 kg/žáka
Veronika Nyklíčková

2 520,0 kg
392,0 kg
220,0 kg
248,0 kg
225,0 kg
180,0 kg
183,0 kg
150,0 kg
214,0 kg
54,0 kg
53,0 kg

Odměnou nejlepším bude opět finanční příspěvek na výlet či exkurzi: 1. místo – 1.200,- Kč; 2. místo – 900,- Kč;
3. místo – 600,- Kč; 4. místo – 400,- Kč a 5. místo – 200,- Kč. Na závěr školního roku budou vyhodnoceni a
odměněni i nejlepší sběrači v rámci jednotlivých tříd. Podmínkou je minimálně 100 kg doneseného papíru.
Celkem jsme již sebrali 6 942,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 26,80 kg. Pro porovnání
v loňském roce jsme měli sesbíráno 6 911,0 kg s průměrem 25,69 kg na žáka. Dohromady jsme také sesbírali
11 523 vybitých baterií (k 19.10.2011 to bylo 448).
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Jan Jansa (5.A)
2 520,0 kg
Petr Vrána (2.A)
392,0 kg
Bára Procházková (5.A)
391,0 kg
Pavel Benko (5.A)
254,0 kg
Milan Ševc (4.A)
248,0 kg
Jakub Dytrych (7.A)
225,0 kg
Jakub Mádr (2.A)
220,0 kg
Evelína Polová (3.A)
220,0 kg
Jan Hruška (2.B)
214,0 kg
Jan Vodák (3.A)
204,0 kg
Tomáš Marek (2.A)
200,0 kg
Jiří Zákravský (9.A)
183,0 kg
Andrea Čudková (6.A)
180,0 kg
Lukáš Čudka (7.A)
180,0 kg
Matyáš Nývlt (5.B)
150,0 kg
Renata Galuščáková (6.A)
149,0 kg
Eliška Mesnerová (4.A)
120,0 kg
Anna Skřivánková (5.A)
120,0 kg
Radim Kejzlar (9.A)
100,0 kg

Sběr vybitých baterií:
Leona Kubasová (3.A)
Milan Ševc (4.A)
Renata Galuščáková (6.A)
Miroslav Gabčan (3.A)
Eliška Mesnerová (4.A)
Petr Vrána (2.A)
Veronika Faltová (2.A)
Jiří Zákravský (9.A)
Veronika Koperová (3.A)
Anna Skřivánková (5.A)

10 154 ks
950 ks
95 ks
80 ks
61 ks
60 ks
52 ks
35 ks
18 ks
18 ks

Sběrovými dny jsou opět úterý,
středa a pátek. Větší sběr lze
dovézt po domluvě s paní
Paulusovou i ve středu
odpoledne.

(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 (5.A)
Leona Kubasová (3.A)
Petr Vrána (2.A)
Veronika Faltová (2.A)
Petr Hruška (2.B)
Lukáš Čudka (7.A)
Jonáš Josef Mlýnek (1.A)
Lucie Mlýnková (3.A)
Zdeněk Pastorčák (2.B)
Adéla Roženská (2.B)

1 240 ks
993 ks
512 ks
425 ks
340 ks
320 ks
130 ks
130 ks
77 ks
21 ks

Sběr plastových kelímků
Sabina Kubasová (1.A)
Jakub Mádr (2.A)
Jiří Zákravský (9.A)
Petr Vrána (2.A)
Renata Galuščáková (6.A)
Adéla Roženská (2.B)
Tomáš Kuťák (3.A)
Miroslav Gabčan (3.A)
Pavel Benko (5.A)
Veronika Koperová (3.A)
Zdeněk Pastorčák (2.B)
Anna Koukolová (4.A)
Andrea Čudková (6.A)
Daniela Mikešová (3.A)

3 625 ks
2 886 ks
2 140 ks
945 ks
876 ks
650 ks
622 ks
619 ks
318 ks
215 ks
168 ks
160 ks
135 ks
50ks

Dohromady jsme k 18.10 sesbírali 4.188 plastových lahví (k 19.10.2011 to bylo 7.218) a 13.475 plastových
kelímků (k 19.10.2011 to bylo 16.181).
Sběr plastových víček
Kryštof Vojtěch (4.A)
13 500 ks
Pavel Benko (5.A)
10 800 ks
Vojtěch Banýr (2.B)
6 000 ks
Karolína Součková (5.A)
5 622 ks
Martin Křížek (4.A)
4 374 ks
Jakub Dytrych (7.A)
4 000 ks
Kateřina Šprincová (6.A)
3 800 ks
Sabina Kubasová (1.A)
3 514 ks
Renata Galuščáková (6.A) 2 809 ks
Adéla Roženská (2.B)
2 560 ks
2 416 ks
Anna Skřivánková (5.A)
Jiří Zákravský (9.A)
2 160 ks
Kamila Kostovská (7.A)
2 120 ks
Petr Vrána (2.A)
1 862 ks
Eliška Mesnerová (4.A)
1 820 ks
Milan Ševc (4.A)
1 700 ks
Dominik Grund (2.B)
1 580 ks
Jakub Černý (1.B)
1 355 ks
Filip Luštinec (5.A)
1 100 ks
Veronika Faltová (2.A)
950 ks
Veronika Nyklíčková (1.A) 900 ks
Vanesa Neureiterová (2.A)
800 ks
Jonáš Josef Mlýnek (1.A)
490 ks
Lucie Mlýnková (3.A)
490 ks
Anna Koukolová (4.A)
460 ks
Miroslav Gabčan (3.A)
333 ks
Lenka Hejnová (6.A)
332 ks
Milan Pastorčák (5.B)
261 ks
Agáta Hebká (2.B)
170 ks
Veronika Koperová (3.A)
144 ks
Adam Špringer (1.A)
90 ks

Sběr kovových víček
Pavel Benko (5.A)
44 200 ks
Tomáš Kuťák (3.A)
13 460 ks
Petr Hruška (2.B)
10 000 ks
Sabina Kubasová (1.A)
9 987 ks
Adéla Roženská (2.B)
9 874 ks
Jakub Dytrych (7.A)
9 200 ks
Šimon Hurdálek (3.A)
6 022 ks
6 000 ks
Vojtěch Banýr (2.B)
Eliška Mesnerová (4.A)
5 000 ks
Petr Vrána (2.A)
3 467 ks
Karolína Součková (5.A)
2 181 ks
Jakub Černý (1.B)
1 968 ks
Dominik Grund (2.B)
1 150 ks
Veronika Koperová (3.A)
913 ks
Renata Galuščáková (6.A)
720 ks
Agáta Hebká (2.B)
650 ks
Filip Luštinec (5.A)
520 ks
Miroslav Gabčan (3.A)
457 ks
Katka Hejnová (3.A)
446 ks
Anna Koukolová (4.A)
420 ks

Dohromady jsme k 18.10 sesbírali 78.602 plastových víček (k 19.10.2011 to bylo 103.814) a 127.929
kovových víček (k 19.10.2011 to bylo 43.211).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

Tabulka základní části:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OLD STARS
FC POPELÁŘI
FRESH DUCKS
KOŇOBELA
FC UMCH
FC SMRADL. NOHA
SK SPARTA BLAH.
FUN BOYS

Z
2
2
2
2
2
2
2
2

V
2
2
1
1
1
1
0
0

Vp
0
0
0
0
0
0
0
0

R
0
0
0
0
0
0
0
0

Kanadské bodování základní části:
Z B Br + A
1.
Martin Zakouřil
2
17 13 + 4
2.
Vojtěch Kubec
2
14
7+7
3.
Petr Rychlík
2
13
9+4
4.
Martin Dytrych
2
9
3+6
5.
Ladislav Záliš
2
8
8+0
6.
Renata Galuščáková 2
6
3+3
7. – 8.
David Nývlt
2
4
3+1
Ondřej Toman
2
4
3+1
9.
Pavel Šrejber
2
4
2+2
10.
Lukas Štěpánský
2
4
1+3
11. – 13. Marek Sedlařík
2
3
3+0
Petr Vodák
2
3
3+0
Vladimír Zubaj
2
3
3+0
14. – 17. Lukáš Aman
2
3
2+1
Vojtěch Levinský
2
3
2+1
Petra Štefánková
2
3
2+1
Petr Vlček
2
3
2+1
18.
Jonáš Hetflejš
2
3
1+2
Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí

Pp
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
1
1
1
1
2
2

skóre
18 : 5
17 : 6
10 : 7
9:8
5:4
5:5
5 : 12
4 : 26

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

B
6
6
3
3
3
3
0
0

Z
2
2
2
2
2
2
2
2
2

19.
Daniel Špinler
20. – 21. Jakub Dytrych
Jiří Zákravský
22. – 24. Zdeněk Čudka
Dominik Endlich
Martin Kroužel
25. – 27. Eliška Buryšková
Petr Formánek
Petr Kábele

B
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Br + A
1+1
0+2
0+2
1+0
1+0
1+0
0+1
0+1
0+1

STATISTIKY BRANKÁŘŮ:
Čisté konto po dobu
10 min – Petr Formánek
8 min – Lukáš Čudka
8 min – Tadeáš Haase
8 min – Petr Kábele

Úspěšnost zásahů:
100,00 % - Petr Formánek
81,82 % - Jiří Zákravský
75,00 % - Kristýna Balcarová Prům. počet zásahů na zápas:
75,00 % - Petr Kábele
12,00 – Petr Kábele
70,58 % - Lukáš Čudka
10,50 – Kristýna Balcarová
70,00 % - Tomáš Balcar
9,50 – Daniel Marek
62,50 % - Tadeáš Haase
9,00 – Jiří Zákravský
52,94 % - Radim Kejzlar
7,00 – Tomáš Balcar
42,83 % - Patrik Ferenc
6,00 – Lukáš Čudka
42,22 % - Daniel Marek
5,00 – Tadeáš Haase

LEVITACE JE: a) létání nebo vznášení se
ZNÁŠ POLITIKY? b) Václav Klaus
ZNÁTE ÚPICI? c) Kaple sv. Michala
ŘEŠENÍ SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYKU: RELAX, HAVE FUN
(Martin Dytrych, Silvie Žďárská)

HÁDANKY, KVÍZY:
8
4
5

9
7
3

6
2
1

Čtvrtek, 1. listopadu:

1
2
1
2

-

Králík na paprice, knedlík
Plněné tortily
Zauzená drůbeží rolka, bramborová kaše
Bavorské vdolečky

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Vepřová panenka s jablky, rýže
Bramborová roláda s uzeným masem, špenát
Rybí karbanátek, šťouchané brambory
Neapolské nudle
Guláš a la španělský ptáček, knedlík
Krupicová kaše s máslem
Milánské špagety
Cikánský řízek (paprika, protlak, houby, smetana), noky
Kuřecí plátek s broskví a sýrem, brambor
Játra na smetaně, knedlík

Pondělí, 12. listopadu: 1
2
Úterý, 13. listopadu:
1
2
Středa, 14. listopadu:
1
2
Čtvrtek, 15. listopadu: 1
2
Pátek, 16. listopadu:
1
2

-

Holandský řízek, bramborová kaše
Šišky s mákem
Italské těstoviny s vepřovým masem a zeleninou sypané sýrem
Hovězí na houbách, rýže
Vepřové kotlety v majonéze, brambor
Guláš z uzenin s paprikou, pečivo
Čočka s párkem
Boloňská směs s rýží
Kuřecí stehno pečené, knedlík, zelí
Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka

Pondělí, 19. listopadu: 1
2
Úterý, 20. listopadu:
1
2
Středa, 21. listopadu:
1
2
Čtvrtek, 22. listopadu: 1
2
Pátek, 23. listopadu:
1
2

-

Klopsy ve svíčkové omáčce, knedlík
Palačinky
Zapékané těstoviny s uzeným masem
Brokolicové krokety v sezamovém obalu, bramborová kaše
Kuřecí maso po čínsku, rýže
Bramborové knedlíčky s čokoládovou náplní ve sladké strouhance
Gratinované rybí filé, opékaný brambor
Hovězí vařené, okurková omáčka, knedlík
Moravský vrabec, chlupatý knedlík, zelí
Langoše

Pondělí, 26. listopadu: 1
2
Úterý, 27. listopadu:
1
2
Středa, 28. listopadu:
1
2
Čtvrtek, 29. listopadu: 1
2
Pátek, 30. listopadu:
1
2

-

Kapustový karbanátek, bramborová kaše
Paprikáš z vepřového masa, halušky
Rizoto pražského uzenáře
Těstovinový salát s tuňákem, domácí celozrnné houstičky
Lahůdková sekaná, bramborový knedlík, špenát
Obalovaný květák, brambor, tatarská omáčka
Hovězí guláš, těstoviny
Žemlovka s jablky
Dobrou chuť!
Smažený drůbeží řízek, brambor
Hermelínové kouličky s masem, hranolky

Pátek, 2. listopadu:

Pondělí, 5. listopadu:
Úterý, 6. listopadu:
Středa, 7. listopadu:
Čtvrtek, 8. listopadu:
Pátek, 9. listopadu:

Vybírání stravného na listopad: úterý 30. 10., středa 31. 10. (7.30 – 11.30)
Cena obědů: pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 22 obědů x 23 Kč = 506 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 22 obědů x 25 Kč = 550 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 22 obědů x 26 Kč = 572 Kč
pro veřejnost …………………….......... 22 obědů x 50 Kč = 1 100 Kč
(výdej obědů pro veřejnost: 11.15 – 11.35, 12.20 – 12.30, 13.00 – 13.25)
(Pavlína Blehová)

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do listopadového čísla předávejte do 22.11. p. Dytrychovi nebo je zasílejte na: trhlej.svet@seznam.cz.
Redakční rada: Martin Dytrych, Aneta Staníková
Kde všude mě najdete?
V tašce každého žáka a zaměstnance naší školy a samozřejmě i v našem archivu.
Kde jinde si mě ještě můžete přečíst?
V městské knihovně či Okresním archivu v Trutnově.
A odkud si mě můžete odnést domů?
Ze školní jídelny nebo z městského úřadu, kde bude vždy několik desítek výtisků k dispozici.

ŘEŠÍME PROSPĚCH, CHOVÁNÍ, PŘIHLÁŠKY NA SŠ A SOU
01. 11. - Schůzka s rodiči žáků 9. ročníku – volba SŠ, SOU (školní jídelna, 16.00)
05. 11. - Pedagogická rada (sborovna 2. stupně, 13.45)
08. 11. - Rodičovské schůzky (1. stupeň od 16.00, 2. stupeň formou konzultací od 16.30)
TOULKY JIŽ PODRUHÉ
02. 11. - Toulky s redaktorem a moderátorem PhDr. Václavem Moravcem ... více uvnitř časopisu
VZDĚLÁVÁME SE A SOUTĚŽÍME NA VŠECH FRONTÁCH
02. 11. - Školení 1. pomoc (Trutnov, žáci ze zdravotnického kroužku)
12. 11. - Školní kolo Astronomické olympiády (školní klub, žáci 8. – 9. ročníku, od 13.45)
19. 11. - Exkurze 9.A (Transplast Bohdaneč, Vodní elektrárna Hučák, Český rozhlas Hradec Králové)
19. 11. - Projekt „Cesta do pravěku“ žáků 6.A
27. 11. - Představení skupiny „Perštejni“ (žáci 3. – 7. ročníku, od 8.00, vstupné: 40 Kč)
SBÍRÁME I TETRAPAKY
05. 11. - 16. 11. - Soutěž ve sběru tetrapakových obalů ... více uvnitř časopisu
JEDEME BRUSLIT
06. 11. - Odpolední bruslení pro žáky 1. – 4. ročníku na Zimním stadionu v Trutnově ... více na 2. str
07. 11. - Odpolední bruslení pro žáky 5. – 9. ročníku na Zimním stadionu v Trutnově ... více na 2. str.
PŘIJĎTE SI ZATANCOVAT A POBAVIT SE
09. 11. - DISCO PARTY ve školní jídelně ... více na 2. str.
POJĎTE SE VRÁTIT DO PRVNÍ TŘÍDY
16. 11. - 17. 11. - Retro víkendovka „Návraty“ pro žáky 7. – 9. ročníku ... více uvnitř časopisu
VYCHÁZÍ 100. ČÍSLO ŠKOLNÍHO ČASOPISU
26. 11. - Vychází třetí číslo školního časopisu (celkově 100. číslo)
26. 11. - Slavnostní setkání u příležitosti 100. vydání školního časopisu ... více uvnitř časopisu
BOJUJEME PROTI AIDS A PŘEDČASNÉMU POČETÍ
29. 11. - Světový den boje proti AIDS (žáci 9.A, 11.45 – 13.25) ... více na 2. str.
SPORTOVNÍ AKCE
14. 11. - Okrskové kolo v halové kopané žáků 2. stupně
(pořadatel: ZŠ Malé Svatoňovice, od 8.30 starší žáci, od 13.00 mladší žáci)
OSTATNÍ AKCE
08. 11. - SCIO – testování žáků 9.A (celý den)
09. 11. - Termín pro odevzdání soutěžních kupónů ze školního časopisu
21. 11. - UFFO Trutnov – Pohádka ze staré knihy (žáci 2.A)
22. 11. - Uzávěrka příspěvků do listopadového čísla školního časopisu
30. 11. - Adventní koncert (DAJ, žáci 5. – 9. ročníku, od 10.15, vstupné: 20 Kč)
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga – 13. 11., 20. 11., 27.11., 28. 11.
Turnaj v šipkách „301 single out“ – 02. 11., 09. 11., 16. 11., 23. 11., 30. 11.
Turnaj ve stolním fotbálku – hracími dny jsou pondělí, středa, pátek (přesné termíny jsou na nástěnce)
(stránku připravil Martin Dytrych)

