Zúčastnili jsme se
Zdravotnické víkendovky
i Zdravotnického víceboje.

Další soutěží byl hod
basketbalovým
míčem.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
8. ČÍSLO
11. ROČNÍKU (2012/2013)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE

Vyhrály jsme okresní
kolo ve vybíjené a
postupujeme do kraje!

Ve čtvrtek 18.
dubna jsme měli
projekt „Voda“.

A mnoho dalšího ...

Zvítězil jsem v krajském
kole Astronomické
olympiády i v okresním
kole Matematické
olympiády.

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

V pondělí 6. 5. se uskuteční soutěž
pro žáky 1. – 4. ročníku „Čára“.
Místo konání: malá tělocvična.
Žáky 1.A, 1.B a 3.A čekáme od 11.35,
žáky 2.A, 2.B a 4.A čekáme od 12.30.
Kategorie: podle ročníků.
Pravidla: každý hodí pět mincí; vzdálenosti tří, které
budou nejblíže čáře, budou změřeny a sečteny.
Na úterý 21. května je naplánováno
fotografování tříd a skupinek žáků.
Náš „dvorní fotograf“ Miroslav
Skalický z Pardubic začne se svou
prací již v 8.00. Postupovat budeme
jako obvykle od třídy 1.A.
Cena fotografie třídy: 21 Kč.
Cena fotografie skupinky žáků: 18 Kč.
Stejně jako v předešlých letech nabízíme žákům 9.
ročníku možnost zakoupení fotografie zaměstnanců
školy.

OS RUKA, ZŠ Bratří Čapků a rodina Lelkova
pořádají v úterý 30. dubna 2013
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
s čarodějnickým rejem.
Sraz čarodějnic a čarodějů bude v 18.00
na náměstí T.G.M. v Úpici, kde se také uskuteční
krátká vystoupení:
Čarodějky s Krutimůrou ze ZŠ Bratří Čapků,
aerobický rej Ďáblic ze ZŠ Bratří Čapků
šikovnostní soutěže, okružní jízdy na koňském
potahu a vyhodnocení nejlepších masek.
Poté se průvod přesune na Dlouhé Záhony,
kde se uskuteční další program:
diskotéka pro děti s pekelnými CD od Andyho
a opékání buřtů.
LAMPIÓNY SI PŘINESTE S SEBOU, BUŘTÍKY
NA OPÉKÁNÍ DOSTANETE!
V úterý 7. 5. se uskuteční soutěž
pro žáky 5. – 9. ročníku
„Evropské státy“.
Místo konání: učebna 7.A.
Žáci se mohou dostavit v čase od 12.30 do 13.50.
Kategorie:
5. – 6. ročník, 7. – 9. ročník.
Pravidla:
soutěž proběhne formou testu; každý účastník
obdrží tabulku, v níž budou tři sloupce (název státu,
hlavní město, vlajka); v každém řádku bude
vyplněn vždy jen údaj v jednom sloupci – zbytek
budou soutěžící doplňovat.
Pro soutěžící z řad žáků 5. – 6. ročníku
je připravena jednodušší varianta.

ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
pořádá
ve velkém sálu tělocvičny

DĚTSKÝ DEN,
tentokrát na téma:
„Cvičím, cvičíš, cvičíme“.
Pro mateřské školky:
čtvrtek 30. 5. 2013 od 9.30,
pro školáky (1. – 4. ročník naší ZŠ):
pátek 31. 5. 2013 od 8.00 do 11.30.
Děti, přijďte si zasoutěžit a užít si legraci.
Rodiče, přijďte se na své děti podívat.
Těšíme se na vás!

Ve čtvrtek 21. března 2013 opět zavítala mezi žáky VIII.A paní ing. Karla Mihatschová s další z etických dílen.
Tentokrát dílna navazovala na učivo probírané v rámci výchovy k občanství a týkala se peněz. Naši osmáci – zřejmě
unavení dlouhou zimou a dobrým obědem – se zpočátku zapojovali poněkud rozpačitě, ale nakonec se vše řádně
„rozeběhlo“ a pilně pracovali opravdu všichni.
Na úvod žáci diskutovali o významu peněz a jejich vlivu na život člověka, porovnávali příklady postojů k penězům.
Poté po třídě kolovala stokoruna a děti říkaly, co se jim vybaví, když ji dostanou do ruky – nejčastějšími asociacemi
byly jídlo a nakupování s kamarády. Následoval dotazník, ve kterém žáci řadili různé hodnoty podle důležitosti. V
naší VIII.A nezvítězilo materiálno, ale spokojená rodina.
Jednoznačně nejúspěšnější aktivitou byla hra na sponzory a neziskové organizace. Sponzoři vymýšleli názvy a
činnosti svých firem a rozdělovali peníze na financování dobročinných projektů, které jim představovali spolužáci z
neziskových organizací. Nejvíce financí nakonec získal projekt na pomoc dětským domovům.
Pomyslnou tečkou za etickou dílnu, jež všem vzala slova, byla prezentace porovnávající materiální poměry u nás a v
zemích třetího světa. Snad si na ni občas vzpomeneme a uvědomíme si, že mnoha lidem se žije hůře než nám.
Děkuji paní Mihatschové za lektorování etické dílny a ochotu.
(Renata Kafková)

Ve čtvrtek 21. března 2013 zavítali žáčci předmětu Naše město do Galerie Julie Winterové-Mezerové umístěné
v pod střechou zdejšího muzea. Do galerie se přišli seznámit s podrobnostmi a zajímavostmi o zdejší slavné
rodačce a na vlastní oči si prohlédnout alespoň část z bohaté sbírky obrazů. Paní ředitelka Strachotová dětem
ukázala řadu fotografií malířky samotné, jejích blízkých i domů, ve kterých žila, a vyprávěla jim o jejím
vynikajícím školním prospěchu i pozdějších úspěších na zahraničních výstavách. Z obrazů naše žáky nejvíce
zaujaly ty s motivy květin, pro Julii Wintrovou-Mezerovou tak typické. Na závěr děti ještě nahlédly do
místnosti, ve které jsou uskladněna další díla paní Mezerové, a vyjadřovaly údiv nad její tvůrčí pílí.
Děkujeme paní ředitelce za zajímavou prohlídku i čas.
(Renata Kafková)

Stalo se již tradicí, že v rámci procvičování první pomoci pořádáme pro žáky, kteří navštěvují zdravotnický kroužek,
zdravotnickou víkendovku. Jedná se o komplexní přípravu na Zdravotnický víceboj – soutěž v první pomoci.
Letos se víkendovka uskutečnila ve dnech 19.-20. dubna 2013. Zúčastnilo se ji 12 žáků. Během času stráveného ve
škole jsme ošetřovali různá poranění, masivní krvácení, bezvědomí se zástavou dechu, popáleninu apod., opakovali
obvazovou techniku, otázky z dopravy, procvičovali poznávání léčivých bylin. Nesměla chybět noční hra, která se
odehrávala venku, nebo hod na cíl. Všichni se výborně bavili a za svou snahu obdrželi sladké odměny. Čas uplynul
jako voda a tak nezbývá než doufat, že nabyté vědomosti a dovednosti děti zúročí na již zmiňovaném
Zdravotnickém víceboji, který se uskuteční ve středu, 24. dubna.
(Šárka Paulusová)

Ve středu, 24. dubna, se odehrálo již tradiční okrskové kolo Zdravotnického
víceboje, které je určené školám v regionu pod Jestřebími horami.
Naši školu reprezentovaly tři pětičlenné hlídky – jedna v mladší kategorii (3. –
5.třída) a dvě ve starší kategorii (6. – 9.třída). Na trase mezi lánskou školou a
všesportovním areálem v Havlovicích musely hlídky plnit různorodé úkoly –
ošetřovat poranění, poznávat léčivé rostliny, správně odpovídat na otázky
s dopravní tematikou. Své znalosti musely předvést i v oblasti historie Červeného
kříže a dovednosti při transportu raněného.
Všechny naše hlídky statečně bojovaly. Družstvo mladších, až na Míšu Hájkovou
složené z „nováčků“, nakonec obsadilo 8. místo. U starších jsme byli plni
očekávání, neboť hlídka vedená Verčou Davidovou si po celou dobu vedla
skvěle. Díky trošku zbytečné chybě při obvazové technice však nakonec skončili
„až“ pátí. Druhá hlídka starších obsadila deváté místo.
Všem, kteří reprezentovali naši školu, moc děkuji. Jsem ráda, že stále máme
žáky, které zdravotnictví baví a věnují se mu i v rámci svého volného času.
(Šárka Paulusová)

Jak jsme již dříve informovali, odeslali jsme na konci listopadu do
Houstonu v elektronické podobě výtvarné práce našich žáků prvního i
druhého stupně. Cílem této soutěže je vyjádřit představu dětí o tom,
jak budou lidé využívat výsledky vědy a nové technologie k výzkumu
vesmíru a odhalování jeho tajemství.
Do soutěže byla zaslána výtvarná díla z 52 zemí. Hodnocení prací
proběhlo v tříkolovém rozhodování sudích z celého světa. Společně
s paní učitelkou Mikešovou jsme se podílely na posuzování 80 prací
starší kategorie.
Naší žáci soutěžili v mladší věkové kategorii, tj. do 13 let. Po dlouhém
čekání z důvodu nadměrného počtu soutěžních prací, již známe
hodnocení. Výbornou zprávou pro nás je to, že práce žáka osmé třídy
Otakara Bárty s názvem Rocket Bartis ve 3D provedení, je na seznamu
oceněných prací. Jeho práce bude společně s ostatními oceněnými
pracemi vystavena v létě v Kolíně nad Rýnem.
Zúčastnění žáci obdrželi pamětní list v anglickém jazyce a drobnou
odměnu.
Děkuji tímto všem učitelům, kteří se podíleli na přípravě žáků a
organizaci této soutěže.
Děkuji všem soutěžícím za hezké obrázky a jejich snahu. Otovi
blahopřeji a přeji hodně úspěchů v dalších soutěžích.
(Věra Nývltová)

I v krutých životních podmínkách ghett a koncentračních táborů si děti hrály a zpívaly písničky, které jim
pomáhaly přežít strastiplné chvíle a dodávaly jim chuť do života.
Symbolem tíživé situace českých židovských dětí se stala dětská opera Hanse Krásy, s názvem Brundibár.
U příležitosti 70. výročí provedení této opery v terezínském ghettu vyhlásil Památník Terezín XVII. ročník
výtvarné soutěže pod společným tématem “Proč v ghettu múzy nemlčely?”. Úkolem žáků bylo zamyslet se nad
tím, co by udělali, kdyby byli v podobné situaci. Svou myšlenku o tom, jak by vyjádřili svou chuť do života,
měly děti vyjádřit ve svém literárním nebo výtvarném díle.
Tentokrát však odeslání soutěžní práce za II. stupeň nebylo jednoduché. Velmi pečlivě jsme museli zabalit
„Draka Blahováka“ do krabice, kterou děti samy vyrobily. Drak je sestaven z mnoha kusů skládaných
barevných papírů. Na jejich skládání se podíleli všichni žáci deváté třídy. V závěrečném snažení nejvíce zapojili
své síly Balcarová Kristýna 9.tř., Balcar Tomáš 9. tř., Bárta Otakar 8. tř., Štefánková Petra 9. tř., a další.
Smyslem takovéto práce je to, že se zapojí všichni členové skupiny. V nelehké životní situaci by se tak děti
zabavily, něčemu by se přiučily, zapojily by svoji prostorovou představivost, fantazii a procvičily by si řádně
svou trpělivost a uvědomily by si význam každého člena kolektivu. Stejně tak tomu bylo i při skládání lístečků,
tvorbě draka a rovněž i při zabalení před odesláním.
Modrožlutý Drak Blahovák je hezkou ukázkou kolektivního díla a bude se jistě porotě líbit.
Všem, kteří se zúčastnili, děkuji.
(Věra Nývltová)

V pátek 19. dubna 2013 se třídy 6.A a 7.A u příležitosti Dne
Země vydaly na exkurzi do Kuksu. Odjezd z úpického
náměstí provázel hustý liják a schovaní pod deštníky či
v nepromokavých bundách byli naši žáci i při příchodu do
areálu hospitalu, kde je již očekávali páni průvodci.
Naše šesťáky a sedmáky nejprve čekala prohlídka Lapidária,
kde se dozvěděli základní informace o historii celého areálu i
samotného hospitalu, a především si prohlédli soubor soch
Ctností a Neřestí Matyáše Bernarda Brauna.
Poté navštívili farmaceutické muzeum, ve kterém se
seznámili se zařízením lékárny z doby hraběte Sporcka i
s mladší, tzv. Dittrichovou lékárnou, jež kdysi sloužila
Pražanům. Pan průvodce dětem popsal výrobu léků
v minulosti, ukázal z čeho se léky vyráběly i způsoby jejich
uskladňování a předvedl i několik zařízení na výrobu léků.
Několik odvážlivců si na závěr vyzkoušelo výrobu tablet.
Po svačině a horké čokoládě z místního automatu se naši žáci
již bez deštivého doprovodu vrátili zpět k autobusu, který je
odvezl k nedalekému Braunovu betlému. Děti prošly část
areálu, pokochaly se probouzejícím se jarem a politovaly
zchátralá sousoší a poté pospíchaly k autobusu, který je
odvezl zpět ke škole.
Děkujeme panu kastelánovi a pánům průvodcům z Kuksu za
ochotu a zajímavé prohlídky a panu řidiči za bezpečnou
jízdu.
(Renata Kafková)

Když se řekne rodičák, tak mnohému dítěti naskočí
husí kůže a bojí se, s jakou se rodiče vrátí ze školy. U
třeťáků to 16. 4. 2013 bylo jinak.
Všichni jsme se sešli v jídelně naší školy a předvedli
rodičům, babičkám, dědům i sourozencům, co jsme se
naučili. Dvě pohybové písničky a čtyři pohádky od
Františka Hrubína. Úspěch byl veliký a my měli radost
ze své práce. Potom ještě paní učitelka říkala rodičům
důležité věci a pokud měl někdo větší
problémy,pokračovalo se individuelně ve třídě. Byla to
změna a bylo to fajn.
(Blanka Pavlásková)

„To je ale pořádně škaredá nevěsta.“ „No dovolte, to je moje dcera.“ „Promiňte, nevěděl jsem, že jste její otec.“ „No
dovolte, já jsem její matka.“
Přijde manželský pár do čínské restaurace. Usadí se a hned je u nich číšnice: „Dobrý de, co si dáte? Máme kočičí
nožičky, psí steaky, žabí stehýnka, ...“ Žena se úplně zhrozí: „Ježkovy voči!“ „Výborná volba, madam.“
Justin Bieber nedávno spadnul z koně. „Byl moc divoký,“ konstatoval Justin. „Ten mladík se špatně držel,“ brání se
majitel kolotoče.
„Jean, kde jsou děti?“ „V lednici, Vaše lordstvo.“ „A nebude jim tam zima?“ „Ne, zavřel jsem dveře.“
„Proč se ten toaletní papír tváří tak důležitě?“ „To víš, velká role.“

Kolik lidí je na této fotografii?
Své řešení napište na soutěžní kupón a můžete vyhrát!

Vejde tlustá paní do obchodu a říká prodavači: „Ráda bych viděla nějaké plavky, co by mi byly.“ Prodavač: „Tak to
já taky!“
„Tatí, proč všichni nadávají tomu pánovi vedle nás?“ „Protože hodil po rozhodčím kámen.“ „Vždyť ho ale netrefil.“
„No, právě proto!“
Pán si jde koupit nějaké zvíře do zverimexu a ptá se prodavače: „Proč má ten papoušek uvázané na nohou
provázky?“ Prodavač ochotně vysvětluje: „Když zatáhnete za pravý provázek, papoušek Vám řekne dobrý den a
když zatáhnete za levý provázek, papoušek Vám řekne dobrou noc.“ „A co se stane, když zatáhnu současně za oba
provázky?“ Papoušek to nevydrží a ozve se: „Co asi? Spadnu na zem, blbče!“
Na hranicích se ptá hraniční kontrola blondýnky: „Slečno, můžete se identifikovat?“ Blondýnka vytáhne zrcátko,
koukne do něj a povídá: „Ano, jsem to já.“
Inzerát: Ztratil se pes. Má jen tři nohy. Zvláštní znamení – při čůrání padá...
Texaský farmář byl na dovolené v Austrálii. V jedné hospodě se tam zapovídal s místním farmářem. Ten ho pozval
na svůj ranč a tam se začal předvádět. Nejprve mu ukázal pšeničné pole. Ten pohrdavě odpověděl: „U nás v Texasu
máme pšeničná pole nejmíň dvakrát větší.“ Australan se tedy chtěl předvést s dobytkem a Texasan zase: „Naše
krávy jsou dvakrát větší!“ Najednou si Texasan všiml několika klokanů, kteří skákali napříč pastvinou, a hned se
ptá, co to je zač. Australanovi se zalesknou oči a povídá: „Vy u vás v Texasu nemáte kobylky?“
„Pepíčku, co uděláš, když tě učitelka při zeměpisu nepustí na záchod?“ „Otevře atlas a vyčůrám se do moře!“
Čtyři etapy života:
- věříš na Mikuláše
- nevěříš na Mikuláše
- děláš Mikuláše
- vypadáš jako Mikuláš
(Aneta Staníková)

Ráno, po příchodu do školy, nás čekalo velké překvapení. Byl tam pan Pavlásek, manžel naší paní učitelky. Měl pro
nás připravené proutky na výrobu pomlázek, ale také už hotové pomlázky na ukázku. A jdeme tvořit do herny.
Aby to bylo zajímavější, rozdělili jsme se do dvou skupinek, na beránky a zajíčky. Beránci pletli pomlázky a zajíčci
jim drželi proutky, aby se jim dobře pletlo. Potom následovala občerstvovací přestávka, kdy jsme si dali výborné
Jidáše od Leončiny maminky. Po občerstvení jsme se vrhli do další práce. Na oplátku drželi beránci proutky
zajíčkům. Aby se nám pomlázky lépe pletly, tak nám kluci zpívali koledu Já jsem malý zajíček. Po skončení práce
jsme si dali ještě beránka od Johančiny maminky a mohli jsme vyrazit na hodinu angličtiny.
Děkujeme naší paní učitelce a jejímu manželovi za krásně strávené dopoledne s pomlázkou. Budeme se těšit na něco
dalšího, krásného, co pro nás paní učitelka vymyslí.
(Danielka Mikešová, Johanka Cachová, Kristýnka Jakubčaninová, 3.A)

Chcete vědět něco o Vesmíru, planetách sluneční
soustavy nebo samotném Slunci? Neváhejte a navštivte
zdejší hvězdárnu, stejně jako to udělalo v pondělí, 15.
dubna 2013, 36 dětí ze školní družiny se svými
vychovatelkami.
Na hvězdárnu se vydali hned po obědě. Nejprve si
v přednáškovém sále vyslechli poutavou přednášku o
planetách sluneční soustavy a samotném Slunci.
V kopuli hvězdárny se děti dozvěděly o tom, že je zdraví
nebezpečné koukat do sluníčka, neboť sluneční záření
má velkou sílu. Aby tomu školáci skutečně uvěřili, byl
jim předveden zajímavý pokus. Pan průvodce
nasměroval dalekohled na sluníčko. Na opačné straně
dalekohledu přidržel papír. A skutečně. Sluníčko svoji
intenzitou papír propálilo.
Na střeše hvězdárny si pak každý mohl vyzkoušet, jaké
je to koukat do skutečného hvězdářského dalekohledu.
Děti hledaly šišky na blízkých stromech.
Návštěva hvězdárny byla velmi zajímavá a poučná.
Děkujeme za ochotu a vstřícné jednání.
(Šárka Paulusová)

MIXED PUZZLES

PUZZLE 1
vodorovně
3. strom
4. ovoce
6. dvacet
7. škola
8. ovce
svisle
1. farma
2. tučňák
5. poslouchat
6. dvě

PUZZLE 2
- rozlušti názvy věcí ve městě

TAJENKA: It´s an animal
__ __ __ __ __ __
1

TAJENKA: It´s something to wear
__ __ __ __ __

4.

PUZZLE 3
- najdi ve čtyřsměrce překlad těchto slov: pět,
město, mazlíček, hnědá, sníh, nos, mluvit,
pod, dívat se, otevřít, polévka
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(Zbylá slova tvoří tajenku)
TAJENKA: It´s a color.
__ __ __ __ __
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PUZZLE 4 – doplň názvy obrázků
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TAJENKA: It´s a month.

7.

__ __ __ __ __ __ __ __

(Silvie Žďárská)

Žáci prvního i druhého stupně se zapojili do 18. ročníku
mezinárodní soutěže vyhlášené Českým rozhlasem. Letošní
téma „Strašidel se nebojíme“ bylo pro žáky velice přitažlivé. Ti
menší malovali spíše bubáky a mírumilovně vypadající
strašidýlka. Větší pak různé příšery, často až hororového typu.
Strach nahání i názvy prací jako např. Krvavá Mery, Krvosavec
zelenooký, Chlupatec soví a další. Ostatně zkuste odvahu a
nahlédněte do galerie soutěžních prací, které byly odeslány.
Báli byste se?
(Věra Nývltová)

Čtvrtek 4. dubna se pro 1.B stal čtvrtkem hudebním. Celý
den jsme zahájili krátkým loutkovým videem o dirigentovi
Skobinim a o hudebních nástrojích v orchestru. Pak jsme na
interaktivní tabuli přiřazovali názvy k nástrojům, dokonce se
nám podařilo vyluštit i tajenku, že hudba je krásná. Společně
s Dádou Patrasovou jsme si zazpívali písničku Z nás bude
kapela a krásně jsme předváděli nástroje, o kterých se zrovna
zpívalo.
Abychom nepřišli ani o každodenní čtení, psaní a počítání,
připravila pro nás paní učitelka hudební pracovní listy –
trénovali jsme psaní hudebních nástrojů, četli jsme o Míše,
která nemá kamarády, protože pořád cvičí na klavír. Té samé
Míše jsme pomáhali skládat názvy nástrojů a přiřazovat je k
obrázkům. Pak nás také čekala omalovánka s oživlými
nástroji, kterou jsme museli vybarvovat podle vypočítaných
příkladů.
Nejvíc jsme se ale těšili na vystoupení našich spolužaček
Natálky K. a Márinky, které s nápadem na hudební den
přišly. Děvčata nám slíbila přinést nástroje, na které se učí
hrát – Natálka flétničku a Márinka housličky. Obě nám
předvedly, co o svém nástroji ví a co už se na něj naučily
zahrát. Holky jsou šikovné, však je po jejich vystoupení čekal
zasloužený potlesk.
Poslední hodinu jsme si sami zkoušeli hrát především na bicí
nástroje – bubínek, tamburínu, triangl, činelky, rolničky,
rumbakoule, dřevěný blok, ozvučná dřívka a zkusili jsme si
dokonce zahrát i na xylofon.
Hudební vyučování se dětem líbilo. Tak prvňáčci, jaký další
tematický den si uděláme?
(Veronika Prouzová)

Pythagoriáda = matematická soutěž na počest legendárního
řeckého filosofa, matematika a astronoma je opět tu.
Účastníkům bylo opět předloženo 15 příkladů, v nichž
převažovaly ty na logické myšlení.
(Jitka Pulkrábková)
Kategorie: žáci 5. ročníku:
(uveden počet správně vyřešených příkladů)
1.
Jan Jansa (5.A)
11
2. – 5. Jonáš Hetflejš (5.A)
9
Lukáš Kejzlar (5.A)
9
Matyáš Nývlt (5.B)
9
Ondřej Toman (5.B)
9
6.
Vojtěch Ott (5.B)
7

OZNÁMENÍ
Vzhledem
k problémům
s některými
„neplatiči“ přistupuje škola k následujícímu
opatření.
Mléčné výrobky budou
objednány pouze těm, kteří
v termínu
odevzdají
objednávku
a
zboží
dopředu zaplatí.
Děkujeme za pochopení.
(Martina Šrollová)

Ve čtvrtek 11. dubna se v velké tělocvičně naší školy uskutečnila další soutěž, tentokrát pro žáky 2. stupně. Název
„Hod basketbalovým míčem“ zcela jasně napovídá, co bylo její náplní. Házelo se ve stylu fotbalového autu, tedy
oběma rukama za hlavou. Každý účastník měl tři pokusy, z nichž se mu započítal ten nejdelší. Nejdelším hodem se
prezentoval Jiří Zákravský z 9.A, když míč z jeho rukou atakoval metu 15 m 60 cm. Překvapením byla poměrně
vysoká účast – 29 žáků.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)
1.
2.
3.
4.

Pořadí dívek ze 6. – 7. ročníku
Šárka Winklerová (7.A)
9,00 m
Jana Zubajová (6.A)
8,50 m
Tereza Jareišová (7.A)
8,40 m
Lenka Kejzlarová (7.A)
6,80 m

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

Pořadí dívek z 8. – 9. ročníku
Petra Štefánková (9.A)
10,70 m
Lucie Pospíšilová (8.A)
9,10 m
Kristýna Balcarová (9.A)
9,00 m
Eliška Buryšková (9.A)
8,70 m
Monika Billiová (8.A)
7,95 m
Michaela Müllerová (8.A)
7,80 m
Pořadí chlapců ze 6. – 7. ročníku
1. Marián Ferenc (7.A)
11,80 m
2. David Nývlt (6.A)
11,30 m
3. Zdeněk Čudka (7.A)
10,45 m
4. Petr Rychlík (7.A)
9,90 m
5. Aleš Scholz (7.A)
9,25 m
6. Jakub Kábele (6.A)
8,80 m
8,50 m
7. Vojtěch Kubec (7.A)
8. Vít Levinský (7.A)
8,40 m
9. Daniel Marek (6.A)
7,90 m
Pořadí chlapců z 8. – 9. ročníku
15,60 m
1. Jiří Zákravský (9.A)
2. Tomáš Balcar (9.A)
14,40 m
3. Vladko Zubaj (9.A)
14,30 m
4. Pavel Šrejber (9.A)
13,00 m
5. David Vlček (9.A)
12,50 m
12,00 m
6. Marek Sedlařík (9.A)
7. Ladislav Záliš (9.A)
11,90 m
8. Otakar Bárta (8.A)
9,55 m
9. Jan Soviš (9.A)
9,00 m
10. Lukáš Aman (8.A)
8,55 m

Čtvrtek 18. dubna byl na naší škole vyhrazen pro v pořadí již druhý letošní celoškolní projekt. Tentokrát jsme již
pošesté v řadě zopakovali „Vodu“. Pro každý ročník byl opět připraven speciální program. Během své docházky tak
žáci „projdou“ všemi tématy. Dozví se mnohé o vlastnostech vody, učí se o řekách, rybnících a mořích. Velmi
zajímavé jsou pak především pasáže o extrémech počasí či lavinách. Součástí projektu je též exkurze na čističku
odpadních vod či po zdrojích pitné vody. Při tomto výčtu nesmíme vynechat ani anketu s občany našeho města a
povodně v jeho historii. Žáci vyšších ročníků zpracovávají referáty na zadaná témata, pracují ve skupinách a učí se
prezentovat výsledky své práce.
(Martin Dytrych)
Projekt „Voda“ v 1. – 5. ročníku:
1. ročník – „Co plave a co se potápí“
2. ročník – „Co se ve vodě rozpustí a co ne“
3. ročník – „Řeka“
(návštěva čističky a fermentační stanice)
4. ročník – „Rybník“
5. ročník – „Moře“
Projekt „Voda“ v 6. – 9. ročníku:
6. ročník (žáci rozděleni do dvou skupin):
1. skupina – k čemu potřebujeme vodu, co se stane, když
voda nebude
2. skupina – měření objemu kapky vody, kolik vody proteče
za noc při kapajícím kohoutku
7. ročník (žáci rozděleni do dvou skupin):
1. skupina – čistírna odpadních vod v našem městě
2. skupina – povodně v historii našeho města
8. ročník:
zpracování referátů na téma „Koloběh vody v přírodě“
nebezpečí na horách, laviny (jak se chovat v lavině), úbytek
ledovců
voda v našem těle
9. ročník:
extrémy počasí
pitná voda a její zásoby
zpracování referátů s ekologickou tématikou

Žáci 3.A se ve čtvrtek 18.4.2013 vypravili na exkurzi do čističky
odpadních vod ke Spartě. Ochotně se nás zde ujal dědeček jedné
žákyně – pan Karel Srna. Vypravoval nám, jak je moc důležité
odpadní vodu čistit a vracet ji zpět do řeky. Potom jsme se
podívali na celý proces čistění, na ohromné nádrže a pásy. Ve
vypucované vodě již plavali pstruzi i malá štika. Cestou jsme také
zachránili ropuchu ze silnice a včeličku vrátili na trávník. Povídali
jsme si o řece Úpě, poznali její levý i pravý břeh, levý přítok
Rtyňku a splavy. Taky jsme si slíbili, že budeme vodu chránit a
nebudeme ji znečisťovat.
(Blanka Pavlásková)

Na pátek 19. dubna jsme naplánovali Den Země. Předpověď vypadala slibně a tak jsme spřádali plány, co která třída
bude dělat, a kam se která třída vydá uklízet. Bohužel, již od čtvrtka začínalo být jasné, že to bude
s meteorologickými komplikacemi – počasí se mělo totiž začít v průběhu pátku „kazit“. Doufali jsme, že sem k nám
doputuje slibovaná fronta tak, jak to bývá, o něco déle. Jenže, mýlili jsme se. Pršelo již od samého rána! A tak se
jako nejprozřetelnější ukázala třída 2.A, která na úklid vyrazila již o den dříve.
Ostatní narychlo sháněli náhradní program. Jako dobrou alternativou se ukázala přednáška Stanislava Špeldy o
Vietnamu.
(Martin Dytrych)

V krajském kole 10. ročníku Astronomické
olympiády se v kategorii pro 8.- 9.ročník na
velmi pěkném čtvrtém místě s 53 body umístil
Pavel Růžička, žák osmé třídy. Ještě většího
úspěchu s 76 body dosáhl Vít Levinský, žák
sedmé třídy. Bohužel k postupu do finále Vítovi
chybí jen 1,5 bodu.
Oběma chlapcům byly předány diplomy a drobná
odměna. Chlapci, blahopřeji vám a děkuji za
reprezentaci školy.
(Věra Nývltová)

Dalšího skvělého úspěchu se v rámci své „žákovské
kariéry“ dočkal Vít Levinský.
Po úspěších v Zeměpisné olympiádě či Astronomické
olympiádě se výrazně prosadil i v Matematické
olympiádě. V okresním kole kategorie žáků 7. ročníku
totiž dokázal zvítězit!
A vítězství to nebylo rozhodně ledajaké (či o prsa, jak
se říká). Vítek zvítězil se ziskem 16 bodů (z 18
možných), druhý v pořadí přitom získal o čtyři body
méně a třetí v pořadí dokonce o pět bodů méně.
Vítku, gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
(Martin Dytrych)

Je právě 24. duben 1964 krátce před šestou hodinou večerní. Policejní důstojník
Lonnie Zamora se zrovna ve svém hlídkovém vozu blíží k lomu na okraji městečka
Socorro v Novém Mexiku (USA). Prozatím nic nenasvědčuje tomu, že se schyluje
k jednomu z nejznámějších blízkých setkání třetího druhu. Jen o několik sekund
později se však ozve ohlušující třesk doprovázený namodralou září. O chvíli později
se stává svědkem události, která zamotala hlavu mnohým odborníkům. Zamora totiž
pozoruje neznámý objekt, který je vejcovitého tvaru s oranžově modrým plamenem
na jeho spodním okraji. Uvidí také dva zvláštní tvory v jakýchsi bílých
kombinézách. „Měli normální siluety, ale možná to byli malí dospělí nebo větší
děti,“ vypovídá později. Byla to snad posádka mimozemské lodi?
Překvapený policista podá vysílačkou zprávu na dispečink a pak
se rozhodne prozkoumat objekt zblízka. Ujde od auta ale jen pár
kroků, když zaslechne tři slabé údery připomínající zabouchnutí
dveří. Bezprostředně potom se opět ozve ohlušující rachot a
znovu je vidět i tajemný plamen. Stroj začíná pomalu stoupat
vzhůru a zanechává za sebou jen zvířený prach. Zalekli se snad
neznámí návštěvníci nechtěného svědka nebo právě skončili
s nějakou jednodušší opravou? „Objekt se vzdaloval ve výšce
zhruba čtyř metrů po přímce kupředu. Nevydával pak už ani
žádný hluk ani záři,“ uvedl Zamora později do protokolu.
Hladký stroj podle něho na sobě neměl žádné dveře nebo
viditelný vstup. Jen uprostřed měl zvláštní znak – červený
půlměsíc s šípem.
Krátce po „incidentu“ doráží na místo seržant M. S. Chavez a
společně se Zamorou ohledávají okolí. Ohořelé větve keřů jsou
ještě horké na dotek, suchá tráva je místy spálená a stále ještě
doutná. Pozornosti jim neujdou ani čtyři obdélníkové otisky,
které vypadají jako kdyby do země někdo zarazil klíny. Stopy
přesně odpovídají Zamorově výpovědi o čtyřech nohách, na
nichž měl objekt stát.
První, co tak soudného člověka napadne, je skutečnost, jestli
se nejednalo o tajný projekt americké armády. Tuto myšlenku
však hned vyvrátí tvrzení Richarda T. Holdera, kapitána
americké armády: „Nemáme žádný objekt, který by se aspoň
trochu podobal tomu zmíněnému. Na daném místě a v daném
čase se ani neodehrávalo žádné vojenské cvičení.“
Vyšetřovatelé FBI, kteří na místo dorazili později, vyloučili možnost, že by tyto stopy
uměle vytvořil Zamora. Navíc se našli další svědci. Dva turisté, kteří se pohybovali asi
kilometr od popsaného místa, uvedli, že si všimli plamenů a mraku zvířeného prachu.
Pětičlenná rodina turistů z Colorada zase uvedla, že v době, kdy tankovali na čerpací
stanici, nad nimi proletěl neznámý objekt. Několik dalších osob volali kvůli zpozorování
neznámého objektu na policii.
Šest týdnů po incidentu vydává americké letectvo zprávu, v níž se přiznává, že zatím
nedošlo k žádnému závěru. Ze zprávy se však poněkud „vypařila“ spousta skutečností.
Neobsahovala například fotografie pořízené na místě jen hodinu poté a neobsahovala ani
výpovědi dalších svědků. Byl tak jejím úkolem zastřít skutečné události a vše jaksi
„zamést“ pod stůl? Možná... Ale Zamorovi přesto spousta lidí věří...
Četli jste pořádně text? Pokud ano, můžete odpovědět na soutěžním kupónu a soutěžit o ceny.
Ve kterém státě USA k incidentu došlo?
a) v Texasu
b) v Novém Mexiku
c) v Utahu
Informace zmiňované na této straně jsou převzaté z časopisu Enigma.
(stránku připravil Martin Dytrych)

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

Pospojuj čísla od 1 do 10. Obrázek si vybarvi.

Je českým politikem, příslušník české větve slavného rodu. Šlechtický titul užívá
jednak v zemích s monarchistickým zřízením, ale také v Německu. Jeho dědičný (v
České republice a Rakousku exlegální) šlechtický titul zní kníže, hrabě ze Sulzu a
landkrabě klettgavský.
Od roku 2009 je předsedou strany TOP 09, kterou spoluzaložil, od května 2010
poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a od července 2010 prvním
místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí v Nečasově vládě. Naposledy
usiloval o funkci prezidenta ČR.
Pokud si stále nemůžete vzpomenout na jeho jméno, máme pro vás nápovědu:
a) Karel Zeman
b) Karel Nečas
c) Karel Schwarzenberg

Pan Novák navštíví galerii: „To je strašné, jaké ohavnosti nazývají dnes uměním!“ „Promiňte pane, ale stojíte před
zrcadlem.“
V Americe se dávají dárky do ponožek. V česku jsou ponožky dárkem...
Američan, Japonec a Rus sedí v sauně, když Američanovi najednou cosi zapípá v podpaží. Američan se tam
poškrábe a řekne: „To je můj pager, mám čip voperovaný pod kůží.“ Najednou zazvoní telefon, Japonec si dá dlaň
k uchu a telefonuje. Když domluví, ohlédne se na Američana a Rusa a povídá: „Mám v dlani voperovaný mobil.“
Rus silně znejistí, protože žádnou takovou vymoženost nemá. Jde tedy na záchod a nacpe si do zadku toaletní
papír. Když přijde zpátky, povídá: „Chlapi, právě mně přichází fax.“
Blondýnka si olízne prst, přiloží ho na monitor a chvíli čeká. Pak znovu a znovu. Nakonec si povzdechne a zavolá:
„Vašku, pojď sem, nemůžu nalistovat další stránku!”

Hvězdárna v Úpici byla slavnostně otevřena dne 8.
listopadu 1959 v 10 hodin a 30 minut. Celá její historie se
však začala psát o sedm let dříve v roce 1952, kdy začal
pod vedením pana Vladimíra Mlejnka pracovat
astronomický kroužek při ZK ROH Transporta Úpice,
jehož členové se scházeli jednou za 14 dní.
Hvězdárna se nachází na kopci zvaném:
a) U Lipek
b) Kvíčala
c) Velbaba
;

(stránku připravili Aneta Staníková a Martin Dytrych)

V pondělí 8. dubna se v malé tělocvičně naší školy uskutečnila
zcela nová soutěž pro žáky 1. stupně.
Název „Hod
volejbalovým míčem“ mluví sám za sebe. Házelo se ve stylu
fotbalového autu, tedy oběma rukama za hlavou. Každý
účastník měl tři pokusy, z nichž se mu započítal ten nejdelší. No
a právě nejdelší hod byl největším překvapením odpoledne.
Nedosáhl ho chlapec z 5. ročníku a dokonce ani chlapec ze 4.
ročníku. Držitelkou rekordu je Karolína Matysková ze 4.A,
z jejíž rukou letěl míč do vzdálenosti 11 m 60 cm.
Ve výsledkových listinách najdete pouze prvních šest z každé
kategorie. Kompletní výsledky jsou na webových stránkách
školy.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)
Pořadí dívek z 1. ročníku
1.
Natali Luštincová (1.A) 6,55 m
2.
Marina Zajacová (1.B)
6,50 m
3.
Barbora Peterová (1.A)
5,85 m
4.
Natálie Košková (1.B)
5,80 m
5. – 6. Natali Drejsl (1.B)
5,60 m
Viktorie Vylíčilová (1.A) 5,60 m
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Pořadí chlapců z 1. ročníku
Jakub Černý (1.B)
7,70 m
Zbyšek Lacko (1.B)
7,20 m
Filip Novotný (1.A)
6,95 m
David Balog (1.A)
6,90 m
Vojtěch Šivák (1.A)
6,80 m
Lukáš Hofman (1.A)
6,55 m

Pořadí dívek ze 4. – 5. ročníku
Karolína Matysková (4.A) 11,60 m
Sára Lacková (4.A)
9,90 m
Lenka Hrušková (5.A)
9,70 m
Nikola Beierová (5.A)
9,20 m
Eliška Mesnerová (4.A)
8,90 m
Bára Procházková (5.A)
8,75 m

Pořadí chlapců ze 4. – 5. ročníku:
1.
Matyáš Nývlt (5.B)
10,95 m
2.
Jonáš Hetflejš (5.A)
9,80 m
9,50 m
3. – 4. Michal Černý (4.A)
Martin Staník (4.A)
9,50 m
5.
Pavel Sobolík (4.A)
8,55 m
6.
Tomáš Hofman (4.A)
8,00 m

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

Pořadí dívek ze 2. ročníku
Rozálie Térová (2.A)
8,55 m
Agáta Hebká (2.B)
8,10 m
Klára Zárubová (2.B)
7,70 m
Tereza Zárubová (2.B)
7,15 m
Andrea Zárubová (2.B) 6,60 m
Michaela Horáková (2.B) 5,90 m

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

Pořadí chlapců ze 2. ročníku:
Alexander Lacko (2.A) 9,05 m
Patrik Fabián (2.A)
8,70 m
Vojtěch Hejna (2.B)
7,30 m
Pavel Hron (2.A)
7,00 m
Jan Hruška (2.B)
6,95 m
Petr Ferenc (2.B)
6,80 m

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

Pořadí dívek ze 3. ročníku
Nikola Winklerová (3.A)
8,45 m
Eliška Sixtová (3.A)
7,70 m
Kristýna Jakubčaninová (3.A) 7,55 m
Michaela Holanová (3.A)
7,30 m
Leona Kubasová (3.A)
6,65 m
Johanka Cachová (3.A)
6,40 m

1.
2.
3.
4.
5.

Pořadí chlapců ze 3. ročníku:
Daniel Balog (3.A)
10,30 m
8,00 m
Miroslav Gabčan (3.A)
Jan Vodák (3.A)
7,55 m
Filip Turek (3.A)
7,05 m
Tomáš Kuťák (3.A)
6,15 m

Rychlá souhra, dobrý pohyb, většinou přesná střelba. To všechno zdobilo naše reprezentanty a reprezentantky v
okrskových kolech ve vybíjené 2.-3. r. a 4.-5.r., která skončila nebývalým úspěchem. Vítězstvím všech tří družstev
reprezentující naši školu.
Ale začněme pěkně od začátku. V pondělí, 25.března, odpoledne se v naší tělocvičně utkala smíšená družstva žáků
2. a 3. r. Zápasy s Lány a se Rtyní byly zcela jednoznačně v naší režii. Značně nás však potrápilo družstvo Malých
Svatoňovic, se kterým jsme bojovali do poslední chvíle, ale nakonec šťastně zvítězili 8:7. Vítězství v posledním
zápase znamenalo i celkové první místo.
V úterý o medailové posty bojovaly 4. a 5. třídy. Dopoledne se představila děvčata. Do celého turnaje jsme
nenastupovali s velkým očekáváním, protože výkony předvedené v tréninku nebyly zcela přesvědčivé. Byli jsme
však svědky výborného, téměř bezchybného, výkonu celého družstva. Tři, dá se říci, jednoznačná vítězství
znamenala i vítězství celkové. Dojem z turnaje holkám jen pokazil fakt, že některé dívky z Lán zřejmě neunesly
svoji porážku a po skončení zápasu jim odmítly podat ruku.
Úterní odpoledne patřilo chlapcům. Ti, narozdíl od děvčat, nastupovali s velkým očekáváním, neboť si byli vědomi
své síly. Pokud se soustředili na hru, „nemachrovali“ a nedělali zbytečné chyby, předváděli dobrý výkon. I oni
nakonec všechna svá utkání vyhráli a zlatý hattrick ve vybíjené byl dokonán!
Všem, kteří naši školu reprezentovali, patří velké poděkování. Dívkám i chlapcům 4.-5.r. budeme držet palce v
okresním kole, kterého se zúčastní ve čtvrtek 18. dubna 2013.
(Šárka Paulusová)

Naši školu reprezentovali:
2.-3.třída
Lacko Matyáš, Hurdálek Šimon, Vodák Jan, Fabián
Patrik, Lacko Alexandr, Turek Filip, Cachová Johanka,
Holanová Michaela, Jakubčaninová Kristýna,
Kubasová Leona, Térová Rozálie, Winklerová Nikola
4.-5.třída
DÍVKY
Krouželová Eva, Térová Julie, Mesnerová Eliška,
Matysková Karolína (všechny 4.A), Řeháková Anna
Marie, Hrušková Lenka, Hubálovská Aneta, Beierová
Nikola, Součková Karolína (všechny 5.A), Hájková
Michaela (5.B)
CHLAPCI
Balog Daniel (3.A), Kaplan Filip, Černý Michal (oba
4.A), Ott Vojtěch, Nývlt Matyáš, Toman Ondřej, Vocel
David (všichni 5.B), Macek Dominik, Endlich
Dominik, Jansa Jan, Hetflejš Jonáš (všichni 5.A)

Ve středu 10. dubna ráno nastoupili chlapci ze šesté třídy k turnaji ve vybíjené. Náš velký handicap byl, že jsme
měli o dva hráče méně, a to se nám stalo v prvních dvou zápasech osudným. Již před začátkem každého zápasu jsme
totiž dle pravidel měli čtyři vybité. Proto jsme také podlehli pozdějšímu vítězi Malým Svatoňovicím. S družstvem
ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší jsme dokázali v normálním čase remizovat, ale v prodloužení jsme již další
nevýhodu dvou hráčů nedokázali překonat. Zápas se ZŠ Úpice – Lány se pro naše chlapce vyvíjel příznivěji a
podařilo se nám v něm zvítězit. V posledním utkání s gymnáziem bylo naší povinností zvítězit, protože ani oni
neměli plný počet hráčů. Naše konečné třetí místo je víc, než jsem očekával. Jsem s výkonem našich hráčů opravdu
spokojen.
(Václav Král)
Po chlapcích, kteří nastoupili dopoledne, bojovaly o medailové pozice i dívky. Proti posledním dvěma turnajům
jsme tentokrát nastupovali s plným počtem deseti hráček. Při hře jsme spoléhali na tvrdé střely Vendulky Korubové,
Simči Knížové a zejména Renči Galuščákové. Ale ani ostatní dívky nechtěly zůstat pozadu, a tak se snažily alespoň
bránit v poli. První dva zápasy, s Malými Svatoňovicemi a Městským gymnáziem Úpice, jsme celkem jasně vyhráli.
Nejtěžší zápas nás čekal nakonec – se ZŠ Úpice – Lány. Obě družstva se snažila podat co nejlepší výkon. Díky
lepšímu prvnímu poločasu jsme však i tento souboj vyhráli a dotáhli tak naše snažení do vítězného konce. Celkové
první místo je pro naše holky velkým úspěchem. Doufejme, že se jim stejně dobře povede i v okresním kole, kam
jako přebornice okrsku postoupily. Velké poděkování patří všem, kteří se na tomto úspěchu jakýmkoliv způsobem
podíleli.
(Šárka Paulusová)

Ve čtvrtek, 18.dubna 2013, se v Trutnově na ZŠ R. Frimla, konalo okresní kolo ve vybíjené žáků 4. – 5.ročníku.
Naši školu reprezentovalo jedno družstvo chlapecké, jedno dívčí. Nutno podotknout, že větší očekávání měli
chlapci. Ale pojďme postupně.
Chlapci nezačali turnaj vůbec dobře, hned v prvním zápase prohráli s pozdějšími vítězi ze ZŠ Mládežnická. Poučili
se však ze svých chyb a v dalších čtyřech zápasech se prezentovali velmi dobrou útočnou i obrannou hrou. Lačni po
úspěchu bojovali, bojovali a bojovali. Zbývající čtyři utkání vyhráli a nakonec obsadili výborné druhé místo. Trošku
jsme litovali právě prvního prohraného zápasu, protože výkonnostně jsme na „mládežku“ rozhodně měli.
Dívky turnaj začaly naopak velmi dobře. První zápas se ZŠ Mládežnická vyhrály díky pravidlu „náhlá smrt“. Přesná
trefa Aničky Řehákové znamenala první dva body do tabulky. Druhý zápas se ZŠ Hostinné byl velmi vyrovnaný, ale
nakonec jsme prohráli. Ve třetím zápase se ZŠ R.Frimla jsme museli absolvovat další prodloužení. Únava byla znát,
ale vítězství všechny chmury zahnalo. Poslední zápas se ZŠ Komenského už byl plně v naši režii a zaslouženě jsme
vyhráli. Když jsme se na konci turnaje podívali do tabulky, nevěřili jsme vlastním očím. Tři družstva měla shodný
počet bodů, a tak rozhodovala „malá tabulka“ a větší počet vybitých. V tuto chvíli se k nám připojilo pověstné
sportovní štěstíčko a my celý turnaj vyhráli. A jedeme do kraje!!!!
Stali jsme se nejúspěšnější školou čtvrtečního dopoledne. První a druhé místo nezískala žádná jiná škola. Velké
poděkování patří všem hráčům i hráčkám, kteří se na tomto fantastickém úspěchu podíleli. Děkujeme!!!
Školu reprezentovali (fotografie družstev na předešlé straně):
Chlapci: Daniel Balog (3.A), Michal Černý, Filip Kaplan (oba 4.A), Honza Jansa, Dominik Endlich (oba 5.A), Vojta
Ott, Matyáš Nývlt, David Vocel, Martin Mencl, Ondra Toman (všichni 5.B)
Dívky: Karolína Matysková, Julie Térová, Eliška Mesnerová, Eva Krouželová (všechny 4.A), Anička Řeháková,
Anička Skřivánková, Lenka Hrušková, Aneta Hubálovská, Karolína Součková, Bára Procházková, Nikola Beierová
(všechny 5.A), Míša Hájková (5.B)
(Šárka Paulusová)

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

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

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 19. 4. 2013)
389,41 kg/žáka
Jan Jansa
153,95 kg/žáka
Natálie Košková
135,29 kg/žáka
Petr Vrána
113,08 kg/žáka
Evelína Polová
72,81 kg/žáka
Milan Ševc
32,04 kg/žáka
Jakub Dytrych
28,95 kg/žáka
Jan Hruška
27,81 kg/žáka
Matyáš Nývlt
26,91 kg/žáka
Jiří Zákravský
25,96 kg/žáka
Lucie Srnová
23,68 kg/žáka
Renata Galuščáková

4 650,0 kg
2 288,0 kg
1 439,0 kg
1 240,0 kg
1 283,0 kg
347,0 kg
565,0 kg
440,0 kg
516,0 kg
315,0 kg
265,0 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 20 349,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 78,27 kg. Pro porovnání
v loňském roce jsme měli sesbíráno 19 126,0 kg s průměrem 70,84 kg na žáka. Dohromady jsme také sesbírali
30 435 vybitých baterií (k 18.4.2012 to bylo 26 384).
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Jan Jansa (5.A)
4 650,0 kg
Natálie Košková (1.B)
2 288,0 kg
Petr Vrána (2.A)
1 439,0 kg
Milan Ševc (4.A)
1 283,0 kg
Evelína Polová (3.A)
1 240,0 kg
Bára Procházková (5.A)
1 172,0 kg
Jan Hruška (2.B)
565,0 kg
516,0 kg
Jiří Zákravský (9.A)
Matyáš Nývlt (5.B)
440,0 kg
Johanka Cachová (3.A)
430,0 kg
Tomáš Marek (2.A)
410,0 kg
Jakub Mádr (2.A)
390,0 kg
Jakub Dytrych (7.A)
347,0 kg
Lucie Srnová (1.A)
315,0 kg
Adam Linek (1.B)
290,0 kg
Pavel Benko (5.A)
281,0 kg
Miroslav Gabčan (3.A)
280,0 kg
Anna Skřivánková (5.A)
270,0 kg
Anna Jiroušková (6.A)
268,0 kg

Sběr vybitých baterií:
Leona Kubasová (3.A)
Jiří Šťovíček (6.A)
Natálie Košková (1.B)
Milan Ševc (4.A)
Petr Vrána (2.A)
Klára Zárubová (2.B)
Karolína Matysková (4.A)
Renata Galuščáková (6.A)
Veronika Nyklíčková (1.A)
Anna Skřivánková (5.A)
Johanka Cachová (3.A)
Adam Linek (1.B)

14 254 ks
3 984 ks
3 839 ks
2 029 ks
1 419 ks
1 210 ks
1 033 ks
271 ks
260 ks
253 ks
240 ks
220 ks

Třída 1.B se díky Natálce
Koškové vyhoupla na 2. místo ve
sběru papíru.

(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 (3.A)
Lucie Srnová (1.A)
Jan Jansa (5.A)
Evelína Polová (3.A)
Leona Kubasová (3.A)
Petr Hruška (2.B)
Petr Vrána (2.A)
Veronika Faltová (2.A)
Lukáš Čudka (7.A)
Zdeněk Pastorčák (2.B)
Jonáš Josef Mlýnek (1.A)
Daniel Marek (6.A)
Lucie Mlýnková (3.A)
Milan Pastorčák (5.B)

5 860 ks
5 860 ks
3 928 ks
3 353 ks
2 341 ks
1 182 ks
1 105 ks
525 ks
482 ks
256 ks
250 ks
240 ks
230 ks
140 ks

Sběr plastových kelímků
Sabina Kubasová (1.A)
Jakub Mádr (2.A)
Jiří Zákravský (9.A)
Petr Vrána (2.A)
Leona Kubasová (3.A)
Evelína Polová (3.A)
Adam Špringer (1.A)
Nela Špringerová (1.A)
Renata Galuščáková (6.A)
Tomáš Kuťák (3.A)
Miroslav Gabčan (3.A)
Johanka Cachová (3.A)
Adam Linek (1.B)
Jiří Pecháček (4.A)

10 341 ks
9 206 ks
6 136 ks
2 996 ks
2 704 ks
2 684 ks
2 615 ks
2 615 ks
2 315 ks
2 282 ks
1 772 ks
1 220 ks
1 214 ks
1 173 ks

Dohromady jsme k 19.4 sesbírali 26.194 plastových lahví (k 18.4.2012 to bylo 27.599) a 57.498 plastových
kelímků (k 18.4.2012 to bylo 49.297).
Sběr plastových víček
Petr Rychlík (7.A)
31 400 ks
Kryštof Vojtěch (4.A)
17 500 ks
Pavel Benko (5.A)
15 800 ks
Sabina Kubasová (1.A)
13 605 ks
Jan Frydrych (4.A)
13 500 ks
Karolína Matysková (4.A) 12 710 ks
Jakub Dytrych (7.A)
12 600 ks
Matěj Vosmek (2.B)
10 920 ks
Lucie Pospíšilová (8.A)
10 100 ks
Jiří Šťovíček (6.A)
9 230 ks
Vojtěch Banýr (2.B)
8 000 ks
Kateřina Šprincová (6.A)
7 030 ks
Karolína Součková (5.A)
6 534 ks
Veronika Hlavicová (3.A) 6 300 ks
Jan Jansa (5.A)
5 732 ks
Lenka Hrušková (5.A)
5 695 ks
Jakub Mádr (2.A)
5 689 ks
Jiří Zákravský (9.A)
5 415 ks
Johanka Cachová (3.A)
5 320 ks
Renata Galuščáková (6.A) 4 637 ks
Petr Vrána (2.A)
4 613 ks
Martin Křížek (4.A)
4 374 ks
Dominik Grund (2.B)
4 300 ks
Petr Hruška (2.B)
3 600 ks
Anna Skřivánková (5.A)
3 575 ks
Vanesa Neureiterová (2.A) 2 650 ks
Veronika Nyklíčková (1.A) 2 625 ks
Adéla Roženská (2.B)
2 560 ks
Lucie Mlýnková (3.A)
2 325 ks
Eliška Mesnerová (4.A)
2 235 ks
Kamila Kostovská (7.A)
2 120 ks

Sběr kovových víček
Karolína Matysková (4.A) 120 160 ks
Pavel Benko (5.A)
63 400 ks
Kateřina Šprincová (6.A) 45 000 ks
Jan Jansa (5.A)
44 388 ks
Tomáš Kuťák (3.A)
35 840 ks
Jakub Dytrych (7.A)
18 100 ks
Sabina Kubasová (1.A)
17 628 ks
Petr Hruška (2.B)
14 500 ks
Vojtěch Banýr (2.B)
12 000 ks
Adéla Roženská (2.B)
9 874 ks
Šimon Hurdálek (3.A)
9 204 ks
Petr Vrána (2.A)
8 037 ks
Eliška Mesnerová (4.A)
6 583 ks
Tereza Zárubová (2.B)
6 500 ks
Bára Procházková (5.A)
5 085 ks
Jakub Černý (1.B)
4 901 ks
Kamila Oborníková (2.A) 4 710 ks
Sebastian Ludvigh (2.A)
4 640 ks
Natálie Ludvíková (1.B)
4 200 ks
Veronika Hlavicová (3.A) 3 900 ks
Katka Hejnová (3.A)
3 741 ks
Evelína Polová (3.A)
3 632 ks
Tereza Tláskalová (2.B)
2 864 ks
Pavel Sobolík (4.A)
2 858 ks
Lucie Novotná (2.A)
2 675 ks
Dominik Grund (2.B)
2 400 ks
Renata Galuščáková (6.A) 2 337 ks
Karolína Součková (5.A)
2 181 ks
Radim Kejzlar (9.A)
1 980 ks
Martin Staník (4.A)
1 960 ks
Aneta Staníková (9.A)
1 920 ks

Dohromady jsme k 19.4 sesbírali 277.592 plastových víček (k 18.4.2012 to bylo 381.662) a 482.161
kovových víček (k 18.4.2012 to bylo 624.992).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

Vyřazovací část - semifinále:
V semifinále se zrodilo obrovské překvapení, do finále totiž nepostoupilo
mužstvo OLD STARS, které pokud hrálo, vždy soutěž vyhrálo!
FC SMRADLAVÁ NOHA – OLD STARS 3 : 0 (10 : 9, 9 : 8, 2 : 1 po prodl.)
FC UMCH – KOŇOBELA 3 : 1 (1 : 4, 5 : 3, 7 : 2, 2 : 1)
Finále i série o 3. místo se opět hrají na tři vítězná utkání.
Čelo kanadského bodování základní části:
Z
B Br + A
1.
Martin Zakouřil
6
41 30 + 11
2.
Tomáš Balcar
7
26 25 + 1
3.
Martin Dytrych
6
20 8 + 12
4.
Pavel Růžička
8
18 10 + 8
5.
Martin Lacko
8
15 12 + 3
6.
Ladislav Záliš
5
14 13 + 1
7.
Pavel Šrejber
9
14 10 + 4
8.
Petr Vodák
7
13 12 + 1
9.
Ondřej Toman
4
11 9 + 2
10.
Jiří Zákravský
7
11 4 + 7
11.
Marek Sedlařík
9
10 8 + 2
12.
Renata Galuščáková 6
10 6 + 4
13.
Lukas Štěpánský
9
8 7+1
14.
Petr Vlček
8
8 3+5
15.
Vojtěch Kubec
4
7 4+3
16.
Petra Štefánková
5
7 3+4
17.
David Nývlt
3
6 6+0
18.
Lukáš Aman
8
6 4+2
19.
Petr Rychlík
4
5 4+1
6
3 2+1
20. – 21. Lukáš Čudka
Jakub Kábele
3
3 2+1
Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí

22. – 23. Eliška Buryšková
Jonáš Hetflejš
24. – 26. Kristýna Balcarová
Radim Kejzlar
Martin Kroužel
27. – 29. Dominik Endlich
Tadeáš Haase
Vladimír Zubaj
30. – 33. Zdeněk Čudka
Matyáš Nývlt
Vojtěch Ott
David Vlček

Úspěšnost zásahů:
(uvedeni jsou již jen brankáři,
kteří odchytali aspoň 2 zápasy)
80,00 % - Jiří Zákravský
75,86 % - Radim Kejzlar
74,19 % - Kristýna Balcarová
70,96 % - Petr Formánek
61,11 % - Lukáš Čudka
59,26 % - Tadeáš Haase
52,63 % - Patrik Ferenc
52,08 % - David Vlček

POČET OBĚTÍ NA TITANICU: b) 1 517
ZNÁŠ POLITIKY? c) Angela Merkelová
ZNÁTE ÚPICI? a) Česká spořitelna
ŘEŠENÍ SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYKU:
PUZZLE 1 – LIBRARY (knihovna)
PUZZLE 1 – LONDON EYE (Londýnské oko)

Z
5
4
5
9
3
4
4
9
4
4
4
7

B
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

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

STATISTIKY BRANKÁŘŮ:
Čisté konto po dobu
13 min – Kristýna Balcarová
10 min – Otakar Bárta
9 min – Petr Formánek
8 min – Jiří Zákravský
Prům. počet zásahů na zápas:
14,00 – Jakub Dytrych
12,00 – Daniel Marek
12,00 – Jiří Zákravský
9,43 – Radim Kejzlar
9,20 – Kristýna Balcarová
7,33 – Lukáš Čudka
7,33 – Petr Formánek

HÁDANKY, KVÍZY:

(Martin Dytrych, Silvie Žďárská)

Středa, 1. května:
Čtvrtek, 2. května:
Pátek, 3. května:
Pondělí, 6. května:
Úterý, 7. května:
Středa, 8. května:
Čtvrtek, 9. května:
Pátek, 10. května:
Pondělí, 13. května:
Úterý, 14. května:
Středa, 15. května:
Čtvrtek, 16. května:
Pátek, 17. května:
Pondělí, 20. května:
Úterý, 21. května:
Středa, 22. května:
Čtvrtek, 23. května:
Pátek, 24. května:
Pondělí, 27. května:

1
2
1
2
1
2

-

STÁTNÍ SVÁTEK

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Rizoto z vepřového masa
Hovězí vařené, okurková omáčka, knedlík
Uzenářský mletý řízek, brambor
Lívance
STÁTNÍ SVÁTEK

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Rybí prsty, bramborová kaše
Halušky s houbami
Hovězí guláš, těstoviny
Plněné bramborové placky s jablky
Francouzské brambory
Kuře „ČHAO“, čínské nudle
Novohradský plátek, rýže
Vanilkové knedlíky se zakysanou smetanou a jahodami
Sekaná svíčková, knedlík
Tortilly

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Marinovaný kuřecí steak, brambor
Jahodové knedlíky
Guláš a la španělský ptáček, knedlík
Smažené bramborové krokety, špenát
Čočka s párkem
Vařené vejce, fazolky na kyselo, brambor
Těstoviny Togliatelle s vepřovým masem a rajčaty
Obalovaný sýr, brambor, tatarská omáčka
Roštěná na slanině, rýže
Bavorské vdolečky

Kuře na paprice, knedlík
Nudle s mákem
Karlovarský kotouč, bramborová kaše
Americké bramborové placičky (kečup, sýr)

Maminčino kuře s těstovinami
Bramborová roláda s uzeným masem, špenát
Moravský vrabec, chlupatý knedlík, zelí
Buchty

1
- Hovězí cibulář, bramborový knedlík
2
- Boloňské špagety
Úterý, 28. května:
1
- Rybí krokety se sýrem, bramborová kaše
2
- Rizoto pražského uzenáře
Středa, 29. května:
1
- Plněný paprikový lusk, rýže
2
- Zeleninový salát s drůbežím masem, pečivo
Čtvrtek, 30. května:
1
- Vepřová pečeně, knedlík, zelí
2
- Krupicová kaše
Dobrou chuť!
Pátek, 31. května:
1
- Zapečené těstoviny
2
- Minutkový kuřecí guláš, brambor
Vybírání stravného na květen: pondělí 29. 4., úterý 30. 4. (7.30 – 11.30)
Cena obědů: pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 21 obědů x 23 Kč = 483 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 21 obědů x 25 Kč = 525 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 21 obědů x 26 Kč = 546 Kč
pro veřejnost …………………….......... 21 obědů x 52 Kč = 1 092 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 květnového čísla předávejte do 24.5. 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.

BESEDUJEME
09. 05. - Beseda s pracovníky RIAPS na téma „Drogová závislost“ (žáci 8.A, učebna 9.A, 7.55 – 8.40)
13. 05. - Beseda o energii (žáci 9.A, od 11.45, učebna 9.A)
13. 05. - Beseda o obezitě (žáci 8.A)
15. 05. - Program o kyberšikaně (žáci 6.A, 9.55 – 10.40, učebna 9.A)
17. 05. - Přednáška ortopeda (žáci 8.A, učebna 9.A, 11.45 – 12.30)
SOUTĚŽÍME
06. 05. - Soutěž pro žáky 1. – 4. ročníku „Čára“ ... více na 2. str.
07. 05. - Soutěž pro žáky 5. – 9. ročníku „Evropské státy“ ... více na 2. str.
13. 05. - Okresní kolo Pythagoriády (Gymnázium Trutnov, od 13.30)
14. 05. - Okresní kolo Zdravotnického víceboje
VYHODNOCUJEME
15. 05. - Vyhlášení výtvarné soutěže „Rozesmátý svět“ (školní jídelna, 9.40)
ŘEKNĚTE: „SÝR!“
21. 05. - Fotografování tříd a skupinek žáků ... více na 2. str.
KVĚTEN JE TAKÉ ČASEM VÝLETŮ A EXKURZÍ
18. 05. - Výlet 3.A na Odolov
24. 05. - Balet „Krabat“ (Praha, Taneční studio Light, žáci 2.A)
29. 05. - 31. 05. - Exkurze + výlet 9.A (Český ráj)
30. 05. - 31. 05. - Výlet 7.A (Pec pod Sněžkou, chata Betyna)
MYSLÍME I NA DĚTI Z MATEŘSKÝCH ŠKOLEK
28. 05. - Preventivní představení „Medvědi nevědí“ pro žáky MŠ Úpice (školní jídelna, 10.00 – 11.00)
DĚTSKÝ DEN JE TADY!
30. 05. - Dětský den pro mateřské školky „Cvičím, cvičíš, cvičíme“ ... více na 2. str.
31. 05. - Dětský den pro žáky 1. stupně „Cvičím, cvičíš, cvičíme“ ... více na 2. str.
(velká tělocvična, 8.00 – 9. 30 žáci 1. – 2. roč., 10.00 – 11.30 žáci 3. – 4. roč.)
SPORTOVNÍ AKCE
07. 05. - Kinderiáda (Nové Město nad Metují)
24. 05. - Krajské kolo ve vybíjené dívek z 4. – 5. ročníku (Kostelec nad Orlicí)
28. 05. - Atletické finále
(pořadatel: ZŠ Úpice – Lány, žáci 2. – 5. ročníku, od 9.00)
OSTATNÍ AKCE
02. 05. - Knihovnická lekce 3.A (Městská knihovna Úpice, 8.15)
03. 05. - 04. 05. - Víkendovka žáků 4.A „Zpátky v čase“
15. 05. - 17. 05. - Testování žáků 5.A, 5.B a 9.A
22. 05. - Projekt „Holocaust“ žáků 9.A
31. 05. - Vychází květnové číslo školního časopisu
PRAVIDELNÉ AKCE
Plavecký výcvik – 15. 05., 22. 05., 29. 05.
Florbalová liga – 03. 05., 10. 05., 22. 05., 28.05.
Turnaj v šipkách „301 single out“ – 03. 05., 10. 05., 17. 05., 24. 05., 31. 05. + o hlavních přestávkách
Turnaj ve stolním fotbálku – hracími dny jsou pondělí, středa, pátek (přesné termíny jsou na nástěnce)
(stránku připravil Martin Dytrych)

