My, páťáci, jsme měli
Florbalovou víkendovku.

V okresním kole
Zeměpisné olympiády jsem
skončila na 4. místě!

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
7. ČÍSLO
15. ROČNÍKU (2016/2017)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE

V sobotu 25. března
mohli přijít
předškoláci na
Školičku nanečisto.

Zvítězil jsem v 1. kategorii
na turnaji v SUDOKU.

A mnoho dalšího ...

Konal se 27. ročník
Úpické laťky.

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 Bří Čapků vyhlašuje pro školní rok 2016 - 17
11. ročník výtvarné soutěže
Pro všechny šikovné děti a jejich rodiče pořádáme
tvořivou dílnu na téma
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍČKO
Sejdeme se v úterý 11. dubna 2017 od 15.30 ve
školní jídelně naší školy.
Vezměte s sebou mladší sourozence, rodiče,
babičky a dědy a přijďte si společně vyrobit pěkné
výrobky s velikonoční tématikou. Vstupným ve
výši 20 Kč nám přispějete na materiál.
V neděli 30. dubna 2017 vás zveme
na oslavy Filipojakubské noci.
Sraz čarodějnic a čarodějů bude
na náměstí T.G.M. v Úpici v 18.00.
Tam se také uskuteční krátká vystoupení a
soutěže.
Průvod se poté přesune na Dlouhé Záhony, kde
se uskuteční další program.

ROZESMÁTÝ SVĚT
na téma svět zvířat
Kategorie:
 A = děti do 5 let
 B = předškolní věk (5 - 6 let)
 C = žáci 1. – 2. třídy (6 – 8 let)
 D = žáci 3., 4. a 5. třídy (9 – 11 let)
 zvlášť budou hodnoceny práce jednotlivců a
kolektivů
Technika a formát:
kresba, malba, grafika, kombinovaná technika,
prostorové práce; formát bez omezení
Uzávěrka: 30. dubna 2017
Označení:
na zadní stranu práce uveďte jméno a příjmení
soutěžícího, název práce, kategorii, školu, věk/třídu
Doručení:
ZŠ Bratří Čapků, Komenského 151, 542 32 Úpice,
Mgr. Veronika Prouzová,
verca.prouzova@seznam.cz

Každou první středu v měsíci se nad informačním centrem schází bývalí učitelé z Úpice a blízkého okolí. Pořádají
nejrůznější besedy, promítání filmů, zvou mezi sebe zajímavé hosty, a nebo se jen tak sejdou a popovídají si.
Na středu 1. března připadly důvody hned dva – blížící se Den žen a Den učitelů.
My jsme na ně nezapomněli a vydali se jejich posezení zpestřit pěveckým pásmem. Děti zazpívaly několik veselých
písniček a také obdarovaly každého přítomného malým „jarním“ přáníčkem. Za své vystoupení si zasloužily
potlesk, velkou pochvalu a sladkou odměnu. Všem zpěváčkům děkuji za krásné a milé vystoupení.
(Radka Řeháková)

V pátek 17. března si žáci 8.A a 9.A vyslechli přednášku „Nebezpečí internetu“. Lektorka, kterou byla školní
psycholožka Mgr. Lenka Mikesková, použila sekvence ze serveru „Seznam se bezpečně“ a ty pak převáděla do
reálného života. Vše doplnila svými bohatými zkušenostmi a poznatky. Přednáška byla pro naše nejstarší žáky jistě
přínosem.
(Martin Dytrych)

Ve středu 1. března jsme již podeváté uspořádali soutěž pro luštitele sudoku. A stejně jako v předešlých letech
jsme soutěžící rozdělili do tří kategorií (1. stupeň, 2. stupeň, starší).
Účastníci každé kategorie absolvovali dvě kola. V prvním se řešilo jednodušší sudoku (časový limit byl 15 minut),
ve druhém o něco složitější (časový limit byl 20 minut). Vítězové i tentokrát přesvědčili o svých kvalitách. Mezi
žáky 1. stupně získal nejvyšší ocenění Ondřej Kopera (čas: 6 min 21 s), prostřední kategorii zcela ovládl Michal
Černý (čas: 9 min 21 s) a mezi těmi nejzkušenějšími již pošesté v řadě triumfoval Josef Rychnovský (čas: 8 min
18 s).
(Martin Dytrych)

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

1. kategorie:
Ondřej Kopera
6 : 21
Natálie Frydrychová 6 : 23
Lucie Šedová
6 : 26
Marina Zajacová
6 : 29
Anna Jiroušková
6 : 41
František Kuhn
7 : 10
Michal Hájek
24 : 35
Simona Špinlerová 29 : 38

2. kategorie:
1. Michal Černý
2. Veronika Hlavicová
3. Petr Vrána

9 : 21
14 : 53
17 : 05

3. kategorie
1. Josef Rychnovský
2. Josef Friebel

8 : 18
14 : 04

V úterý 14. března zavítali mezi naše prvňáčky předškoláci ze suchovršické školky, aby se před blížícím se zápisem
seznámili s prostředím naší školy a zažili s námi to „opravdické“ vyučování.
Nejprve spolu s prvňáčky vytleskávali a počítali slabiky a plnili úkoly připravené na interaktivní tabuli. Pak jim
školáci předvedli, jak se už většina z nich kamarádí s písmenky. Nakonec se usadili do laviček ke svým starším
kamarádům a společně si prohlédli učebnice a pracovní sešity. Předškoláci tak viděli, co všechno se prvňáci
za téměř sedm měsíců školní docházky naučili, a zároveň nás přesvědčili, že jsou na školu dobře připraveni a že
se do ní těší. Paním učitelkám ze školky děkujeme za ochotu, s jakou k těmto akcím přistupují, a přejeme jim
do dalšího snažení plno sil a elánu.

Ve středu 22. března pak do naší první třídy zavítaly i děti z MŠ Libňatov.

(Radka Řeháková)

Pepíček dostane od tety krásné autíčko a maminka mu připomíná: „Co se říká?” „Nevím!” „Co říkám tatínkovi,
když přinese výplatu?” „Aha! Neříkej, že to je všechno!”
Na strom leze malá želvička. Na první větvi roztáhne ploutvičky a skočí. Uhodí se, ale nevzdává to a leze znova.
Podruhé, potřetí, počtvrté. Z koruny stromu ji pozorují dva papoušci a jeden povídá: „Hele, neměli bychom tomu
našemu mladému říct, že je adoptovaný?”
Pacient na operačním sále: „Tu masku si, pane doktore, klidně můžete sundat. Stejně jsem Vás poznal!”
Babička a dědeček mají výročí svatby. Dědeček povídá: „Babi, dáme si rande jako za mlada.” „Dobře, dědečku,
tak zítra v 17:00 před kinem.” Druhý den čeká dědeček v 17:00 před kinem a babička nikde, čeká do 17:30 a
babička nikde. Čeká do 18:00 a v 18:30 babička nepřichází, naštve se a jde za ní domů. Tam leží babička na gauči
a dědeček se jí ptá: „Víš o tom, že jsme měli dneska v 17:00 rande před kinem?” Babička naštvaně: „Vím, ale naši
mě nepustili!”
Na policejní stanici: „Můžete tu osobu popsat?” „Ano. Byla střední postavy a měla plnovous.” „A byl to muž, či
žena?”

Blondýnka veze v autě hodiny. Zastaví ji policajt a ptá se: „Kam s těmi hodinami jedete?” „K zvěrolékaři.” „Prosím
Vás, a kvůli čemu?” „Přestaly kukat.”
U cirkusového stanu sedí muž v pruhovaném tričku a usedavě pláče. Jde kolem pan Kaděra a ptá se: „Proč tak
naříkáte?“ „Umřel nám slon.“ „To jste ho musel mít moc rád,“ obdivuje se pan Kaděra. „Ani ne, ale já mu musím
kopat hrob!“
Chuck Norris umí prásknout otáčivými dveřmi.
Čekají dva policajti před kadibudkou, až je kolega pustí na řadu. Uplyne minuta, dvě, tři... Policisté netrpělivě
přešlapují. Další dvě minuty, pět minut, deset. Po půlhodině to jednomu nedá a vtrhne dovnitř. Za chvíli vyleze ven
a říká druhému: „To jsem blázen, nikdo tam není. Kam se propadl?” Z podzemí se ozve: „Sem! Sem!”
Děti na školním výletě spí ve společné místnosti. Učitelka udělá středem čáru. „Nalevo spí holky, napravo kluci. A
kdo překročí tuto čáru, zaplatí 10 Kč.” Pepíček se hlásí: „A na kolik by přišla permanentka, paní učitelko?”
Potkají se 3 žraloci a všem je špatně od žaludku. První povídá: „Kluci, já sežral ženskou z Francie a dodnes mi leží
v břiše Channel No.5.“ Druhý na to: „No vidíš, já si zase smlsnul na ruským stranickým funkcionáři a pořád
zvracím metály.“ A třetí se přidá: „To je nic, hoši, já zase zbaštil českýho policajta a ten byl tak dutej, ze se dodnes
nemůžu potopit!“
Blondýnka povídá u okénka na poště: „Všimla jsem si, že se zdražilo poštovné. Kolik teď stojí šestikorunová
známka?”
Pětkař přijde domů a volá: „Mámo, táto, dostal jsem dvojku!” „No výborně, a z čeho?” „Z chování.”
Babička zpívá večer vnukovi ukolébavku. Po chvíli se vnuk ozve: „Babi! Jdi si zpívat do kuchyně - chce se mi
spát!“
(Martin Dytrych)

Skvělého výsledku dosáhla naše žákyně Adéla Roženská v okresním kole Zeměpisné
olympiády, které se uskutečnilo ve Dvoře Králové nad Labem. V konkurenci nejlepších
žáků ze základních škol i gymnázií trutnovského okresu se v kategorii A žáků 6. tříd
umístila na výborném 4. místě z celkového počtu 20 soutěžících. Zeměpisné olympiády se
ze Základní školy Bratří Čapků Úpice zúčastnilo ve třech kategorií celkem 6 soutěžících a
všem patří velké poděkování za dobrou reprezentaci školy.
(Martin Zakouřil)

V pondělí 13. března proběhla v 5.A matematická
soutěž zvaná Pythagoriáda. I přes několikerá
připomínání přišla pouze Lucie Šedová. Ta mě však
znovu přesvědčila, že matematika jí je opravdu blízká.
Z celkových 15 příkladů vypočítala správně 11, a má
tak reálnou šanci postoupit do okresního kola!
Lucko, děkuji a doufám, že matematika zůstane tvým
oblíbeným předmětem napořád…
(Martin Dytrych)

V pondělí 13. března jsme ukončili školní
kolo Matematické olympiády pro žáky 6. –
8. ročníku. Vítězi a zároveň úspěšnými
řešiteli se stali Michal Černý (8. ročník),
Leona Kubasová (7. ročník) a Adéla
Roženská (6. ročník).
Do okresního kola jim přejeme pevné nervy
a pokud možno ty nejlepší nápady na řešení
příkladů.
(Martin Dytrych)

Adéla Roženská (6.B)
Michal Černý (8.A)
Jiří Rýdl (9.A)
Jiří Pecháček (8.A)
Lucie Šedová (5.A)
Daniela Maršíková (7.A)
Lukáš Kejzlar (9.A)
Veronika Hlavicová (7.A)
Tomáš Hofman (8.A)
Michaela Horáková (6.B)
Tomáš Kuťák (7.A)
12.
Martin Křížek (8.A)
13. – 14. Jaromír Jansa (7.A)
Sabina Kubasová (5.A)
15.
Leona Kubasová (7.A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. – 11.

63 b.
34 b.
23 b.
21 b.
19 b.
17 b.
14 b.
12 b.
12 b.
12 b.
12 b.
11 b.
10 b.
10 b.
9 b.

Zatím je do soutěže zapojeno 48 žáků. Z prostorových
důvodů uvádíme pořadí na 1. – 15. místě.
(Martin Zakouřil)

Základní škola Bratří Čapků Úpice velmi děkuje úpickému zastupiteli Petru
Hronovi za finanční dar ve výši 5.385,- Kč. Finanční prostředky budou
na konci školního roku využity na odměny pro nejlepší žáky školy.
(Martin Zakouřil, ředitel školy)

V úterý 21. března 2017 proběhlo v trutnovské ZUŠ
okresní kolo ve zpěvu, ve kterém naši školu
reprezentovali Matěj
Hofman
z 1.A a Verunka
Vavrušová ze 3.B. Oba zpěváčci podali perfektní
výkon, porota ale bohužel byla jiného názoru a domů
jsme odjeli bez ohodnocení. Ode mne ale dostávají
velikou pochvalu za skvělou reprezentaci naší školy.
(Radka Řeháková)

Někdo šetří na dům, někdo na auto a další třeba na svatbu. Jsou však mezi námi také ti, kteří peníze rádi utratí za
cestování. A právě ten poslední, to je případ Martiny Libřické a Pavla Zrzavého, tedy lidiček, kteří nám přijeli
udělat zajímavou přednášku.
Během osmnácti měsíců procestovali 22 zemí 5 kontinentů. Pochlubili se krásnými fotkami a také svými zážitky.
Vyprávěli, jakými dopravními prostředky cestovali, kde a jak přespávali, s jakými lidmi se seznámili.
V dopoledních hodinách proběhla přednáška pro žáky 3. – 7. ročníku, a to v loutkovém divadle. Večer byla na
pořadu přednáška pro veřejnost ve třídě 8.A.
Za námět na přednášku a její organizaci děkujeme Daniele Mikešové, za pomoc při organizaci pak Radce
Štěpánské a Martinu Zakouřilovi.
(Martin Dytrych)

Poslední březnový víkend byl na naší škole vyhrazen Florbalové víkendovce. Ta byla tentokrát určena jen a jen
devatenácti žákům 5. ročníku.
Hlavním bodem programu byl samozřejmě florbal, ale nechyběly ani netradiční soutěže. A tak páťáci přeskakovali
a podlézali gumy v soutěži zvané „Jezdci“, ve dvojicích spojeni florbalkami překonávali překážkovou dráhu a
nechyběl ani slalom. Na závěr se všichni vydali hledat sladké překvapení.
Děkuji všem účastníkům za bezproblémový průběh akce a Elišce Grossmannové a Agátce Hebké za pomoc s jídlem
a soutěžemi. Překvapili jste mě perfektním úklidem. Jste neuvěřitelně aktivní s nekonečnou zásobou srandy. Budu
se těšit na další takové akce s vámi. A děkuji vašim rodičům za krásné zprávy 
(Martin Dytrych)
Přehled vítězů:
Jezdci – Barbora Peterová a Vojtěch Petera
Slalom – Viktorie Vylíčilová a Jakub Černý
Překážková dráha – Natali Luštincová, Barbora Peterová

Jaké to je ve škole? Jak se sedí ve školní lavici? Jak
se správně
hlásit?
To
vše
si
v sobotu
25. března vyzkoušelo 20 budoucích prvňáčků v naší
tradiční „Školičce nanečisto“.
Na lavičkách na děti čekaly barevné pastelky, pracovní
listy, omalovánka, blok, a samozřejmě i něco malého
na zub. S paní učitelkou si předškoláčci vyzkoušeli
několik činností, které dělají jejich starší spolužáci
v 1. třídě – odpovídali na otázky, určovali ve slově první
písmenko
a roztleskávali
ho na slabiky,
počítali
s lentilkami, které si potom mohli „zbaštit“, poznávali
zvířata a jejich mláďata a s písničkou si protáhli své tělo.
Všem přítomným ukázali, že znají barvičky
i geometrické tvary. A protože ve třídách máme také
interaktivní tabule, nemohly chybět ani nějaké úkoly,
při kterých si děti vyzkoušely, jak se s takovou tabulí
vlastně pracuje.
Za všechno, co děti předvedly, si zasloužily svoji úplně
první jedničku s hvězdičkou. Úplně nakonec si zapsali
za uši svůj první domácí úkol – krásně vybarvit
omalovánku a přinést ji ukázat k zápisu.
(Veronika Prouzová)

V sobotu 18. března se konal další ročník skokanského klání v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků. V jeho úvodu se minutou
ticha vzpomnělo na spoluzakladatele soutěže a dlouholetého moderátora, pana Květoslava Matysku.
Vlastní soutěže se zúčastnili i čtyři naši skokané. Nejlépe z nich si vedla Veronika Čiháková, která zdolala laťku ve
výšce 130 cm. To jí nakonec vyneslo v kategorii starších žákyň pěkné 6. místo. Slušný výkon podala také Anita
Čapková, když přeskočila laťku ve výšce 120 cm.
Všem našim reprezentantům ještě jednou děkujeme za snahu a předvedené výkony.
Medaile jsme se dočkali v odpoledním programu. Náš tělocvikář, Martin Maršík, obsadil v kategorii mužů výkonem
169 cm krásné 3. místo! Gratulujeme.
(Martin Dytrych)

Naše škola se před nedávnem zapojila do veřejné
sbírky dobročinného projektu fondu Sidus, jehož cílem je
získání finančních prostředků na pomoc při léčbě vážně
nemocných dětí v ČR.
Děti si tentokrát mohly zakoupit barevné náramky
s tématikou mořského světa. Všem se moc líbily, během
dvou dnů byly rozebrané.
Díky vaší vstřícnosti se podařilo vybrat 1 050 Kč, které
jsme fondu obratem zaslali. Vpravo si můžete prohlédnout
certifikát, který škola obdržela.
(Eva Prouzová)

Pospojuj čísla od 1 do 100. Vzniklý obrázek vybarvi.

Spoj čísla od 1 do 25. Obrázek si můžeš vybarvit.

Po tříměsíční odmlce pokračovalo v úterý 28. února
2017 zápolení žáků 1. stupně o putovní pohár Grand
Prix. Další v řadě tradičních soutěží byl šplh, jehož
okrskové kolo se uskutečnilo na lánské škole.
Do závodu jsme nastupovali s velkým očekáváním,
neboť v historii Grand Prix tato soutěž nepoznala jiného
vítěze než naši školu. Všichni naši reprezentanti
a reprezentantky
se snažili
podat
co
nejlepší
výkon a šplhali na hranici svých možností. Ale to
bohužel nestačilo.
V celkovém součtu jsme nakonec neobhájili minulá
vítězství a skončili na celkovém třetím místě. Všem
našim šplhačům přesto děkujeme za předvedené
výkony.
(Jana Hájková)

Naše medailová umístění:
1. místo: Adriana Davidová, Kateřina Mesnerová
2. místo: Anna Komůrková, Anna Nyklíčková,
Valerie Vylíčilová, Jakub Káža
3. místo: Kamila Štěpánská, Tereza Wernerová,
Jakub Přívratský

V pondělí 20. března 2017 se konal v naší tělocvičně turnaj okrskového kola ve vybíjené smíšených družstev žáků
2. – 3. ročníku. Naše družstvo neponechalo nic náhodě a porazilo všechny své soupeře – tedy družstva ZŠ Úpice –
Lány, ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší a ZŠ Malé Svatoňovice. Nejvyrovnanější souboj jsme svedli se ZŠ a ZUŠ
Rtyně v Podkrkonoší. Obhájili jsme loňské prvenství a získali putovní pohár. Velké poděkování patří všem hráčům
i hráčkám.
(Jana Hájková)

ANIMALS - zvířata
PUZZLE 1
THERE ARE NINETEEN ANIMALS
Can you name them?
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

ANIMAL PUZZLE
octopus,hippo,eagle,turtle,
wildpig,camel,donkey,
cheetah,tiger,deer,snake,
monkey,elephant,squirrel

Across
1. CHOBOTNICE
3. GEPARD
8. VEVERKA
11. OREL
12. OSEL
13. ŽELVA

O NEJLEPŠÍHO
KŘÍŽOVKÁŘE
6. a 7. ročník
Kdy: středa 12. 4.
od 14:00
Kde: učebna VII.A

Down
2. VELBLOUD
4. TYGR
5. DIVOKÉ PRASE
6. HROCH
7. SLON
8. HAD
9. OPICE
10. JELEN

stránku připravila
Silvie Žďárská

PUZZLE 1 bat,spider,bee,fox,pig,kiwi,
squirrel,owl,rabbit,frog,mouse,snake,hedgehog,mole,snail,
badger,marten,chameleon,pelican

Řešení najdeš na této stránce

☺

WHAT´S THIS ANIMAL´S
NAME?
____________________________

VÝSLEDKY SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍHO
KŘÍŽOVKÁŘE 5. ROČNÍKU

1. místo
HAVLOVÁ Péťa, ŘEHÁKOVÁ Kája
2. místo
SRNOVÁ Lucka
3. místo
PETERA Vojta
další úspěšní luštitelé: PETEROVÁ Bára,KUBASOVÁ
Sabča a ŠPINLEROVÁ Simča
GRATULUJI 

V úterý 21. března 2017, tentokrát na ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší, se představily týmy žáků a žákyň 4. –
5. ročníku. Celodenní zápolení dopoledne odstartovala děvčata. Naše holky podávaly celý turnaj svědomitý výkon
podpořený vynikající střelbou. Všechna svá utkání děvčata vyhrála a zaslouženě si odnesla putovní pohár
pro přebornice okrsku. Budeme držet palce na okresním kole, kterého se zúčastní 7. dubna 2017.
Družstvo děvčat:
Vylíčilová Viktorie, Luštincová Natali, Ludvíková
Natálie, Poláková Klára, Špringrová Nela, Stibbová
Marie, Kubasová Sabina, Řeháková Karolína,
Seidlová Julie, Zajacová Marina, Mesnerová
Kateřina, Rybárová Vanesa
(Jana Hájková)

Odpoledne se představili chlapci 4. – 5. ročníku. Naši
reprezentanti šli do turnaje s cílem obhájit loňské zlato,
bohužel se tak ale nestalo. Chlapci ( z 5. ročníku) hru velmi
podcenili a bohužel obsadili poslední 4. místo. Tak snad
se nám příští rok podaří dostat putovní pohár zase na naši
školu.
Družstvo chlapců:
Hofman Lukáš, Černý Jakub, Špringer Adam, Štauda
Matěj, Kuhn František, Gabčan Jakub, Novotný Filip,
Drejsl Sebastian, Petera Vojtěch, Hájek Michal, Fabián
Dominik, Seidl Petr
(Jana Hájková)

Ve středu 22. března se čtvrťáci a páťáci z předmětu Region Jestřebí
hory vypravili do úpického muzea, aby se detailněji seznámili
s historií hradu Vízmburk a na vlastní oči si prohlédly střípky jeho
dávné krásy. Paní ředitelka Nešněrová děti zavedla do studeného
sklepa, kde jsou uložené „kousky“ Vízmburku. Malí návštěvníci si
s paní ředitelkou zopakovali historii hradu, nejvíce se jim líbilo
povídání o „období banditů“ a zničení hradu a příběh jeho
znovuobjevení panem doktorem Hejnou. Se zájmem si prohlíželi
krásně zdobené části sloupů z červenavého permského pískovce, jehož
barva příliš neodpovídá jménu hradu Weissenburg – Bílý hrad. Zlatým
hřebem exkurze do sklepa bylo již tradičně potěžkání pádných
argumentů lužických a slezských měst – kamenných dělových koulí.
Paní ředitelka našim žáčkům ukázala i další sklepní prostory,
ve kterých se dříve chladívalo pivo, a poté je doprovodila do prvního
patra na výstavu fotografií Ondřeje Šika doplněnou o obří puzzle.
Přestože děti musely jednotlivé dílky složit pouze v představě
(přenášení těžkých kusů kamene nebylo v jejich silách), bez zaváhání
poznaly, že se jedná o gotické okno, které kdysi zdobilo zdi
Vízmburku.
Děkujeme paní ředitelce za milé přijetí a zajímavé povídání a těšíme
se na další návštěvu.
(Renata Kafková)

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 24. 3. 2017)
1 978,0 kg
82 kg/žáka
Ondřej Vít
1 701,0 kg
74 kg/žáka
Adriana Davidová
964.0 kg
51 kg/žáka
Anita Čapková
1 175,0 kg
49 kg/žáka
Karolína Roubíková
620,0 kg
34 kg/žáka
Kateřina Vlčková
448,0 kg
19 kg/žáka
Veronika Nyklíčková
456,0 kg
19 kg/žáka
Eliška Peterková
308,0 kg
16 kg/žáka
Anna Jiroušková
294,0 kg
15 kg/žáka
Štěpán Kysela
201,0 kg
10 kg/žáka
Jan Hruška
120,0 kg
8 kg/žáka
Anna Skřivánková
144,0 kg
6 kg/žáka
Adam Marič
102,0 kg
5 kg/žáka
Miroslav Gabčan
81,0 kg
4 kg/žáka
Anetta Machová

1.
1.A
814,0 kg
2.
3.B
950,0 kg
3.
8.A
500,0 kg
4.
1.B
419,0 kg
5.
2.B
550,0 kg
6.
5.A
280,0 kg
7.
3.A
200,0 kg
8.
5.B
308,0 kg
9.
2.A
150,0 kg
10.
6.B
201,0 kg
11.
9.A
120,0 kg
12.
4.B
123,0 kg
13.
7.A
80,0 kg
14.
4.A
54,0 kg
15.
Odměnou nejlepším bude opět finanční příspěvek na výlet či exkurzi: 1. místo – 1.200,- Kč; 2. místo – 900,- Kč;
3. 16.
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.
17.
Celkem
jsme
již sebrali 8 592,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 27,99 kg. Pro porovnání
18.
v loňském
roce
jsme měli sesbíráno 15 784,0 kg s průměrem 53,69 kg na žáka. Dohromady jsme také sesbírali
19.
1220.
495 vybitých baterií (k 18.3.2016 to bylo 21 273).
Sběr vybitých baterií:
21. papíru - nejlepší jednotlivci:
Sběr
Kubasová Leona (7.A)
3 748 ks
Davidová Adriana (3.B)
950 kg
Šťovíčková Lena (2.B)
3 500 ks
Vít Ondřej (1.A)
814 kg
Farský Lukáš (1.A)
1 302 ks
Vlčková Kateřina (2.B)
550 kg
Zárubová Klára (6.B)
1 200 ks
22. Ondřej (1.A)
Bursa
540 kg
Manych Dominik (4.A)
820 ks
23.
Čapková
Anita (8.A)
500 kg
Rykr Štěpán (4.B)
560 ks
24.
Roubíková
Karolína (1.B)
419 kg
Kuťáková Diana (3.A)
312 ks
Šrytrová Kateřina (3.B)
400 kg
Vik Antonín (2.B)
205 ks
Ševc Milan (8.A)
390 kg
Janků Jakub (3.B)
180 ks
Jiroušek Adam (1.B)
310 kg
Nyklíčková Veronika (5.A)
102 ks
Jiroušková Anna (5.B)
308 kg
Řeháková Karolína (5.A)
91 ks
Nyklíčková Veronika (5.A)
280 kg
Jiroušek Adam (1.B)
70 ks
Přívratský Jakub (1.A)
280 kg
Jiroušková Anna (5.B)
70 ks
Petirová Nela (1.A)
218 kg
Součková Adriana (1.B)
60 ks
Kročil Pavol (1.B)
214 kg
Hruška Jan (6.B)
201 kg
Na vedoucí pozici ve sběru
Peterková Eliška (3.A)
200 kg
plastových víček se vyhoupl
Kysela Štěpán (2.A)
150 kg
Martin Hejcman.
Marič Adam (4.B)
123 kg

(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem Beránkem)

Taktéž v rámci sběru plastových lahví, kelímků, víček a kovových víček na závěr školního roku
vyhodnotíme a odměníme nejlepší sběrače!
Sběr plastových lahví
Vít Ondřej (1.A)
Petirová Nela (1.A)
Kulhavý Ondřej (2.A)
Rykr Štěpán (4.B)
Pourová Kristýna (1.A)
Kubasová Leona (7.A)
Havlová Petra (5.A)
Hruška Petr (6.B)
Synáč Vojtěch (3.A)
Havel Adam (3.A)
Mlýnková Lucie (7.A)

3 513
2 385
2 170
2 024
1 620
547
507
452
227
84
40

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

Sběr plastových kelímků
Baudischová Adéla (4.B)
Kuťáková Diana (3.A)
Kubasová Sabina (5.A)
Marič Adam (4.B)
Šťovíčková Lena (2.B)
Rykr Štěpán (4.B)
Pecháček Lukáš (4.A)
Havel Adam (3.A)
Jiroušek Adam (1.B)
Vik Antonín (2.B)
Jiroušková Anna (5.B)
Klíma Matěj (3.B)
Kopera Ondřej (4.A)

7 072
2 780
2 299
1 480
1 376
1 200
1 155
980
900
871
800
745
531

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

Dohromady jsme k 24.3. sesbírali 13 569 plastových lahví (k 18.3.2016 to bylo 10 230) a 24 735 plastových
kelímků (k 18.3.2016 to bylo 32 046).
Sběr plastových víček
Hejcman Martin (1.B)
18 830 ks
Grundová Daniela (1.A)
11 600 ks
Zárubová Andrea (6.B)
10 022 ks
Janků Jakub (3.B)
9 024 ks
Luštinec Filip (9.A)
6 000 ks
Marič Adam (4.B)
5 650 ks
Lokvencová Kateřina (2.B)
5 338 ks
Solarzová Natálie (3.B)
5 166 ks
Manych Dominik (4.A)
5 000 ks
Šťovíčková Lena (2.B)
4 979 ks
Šitina Jakub (2.A)
4 885 ks
Sixta Jakub (2.B)
4 180 ks
Hejnová Katka (7.A)
3 080 ks
Nyklíčková Veronika (5.A)
3 000 ks
Vik Antonín (2.B)
2 903 ks
Šrytrová Kateřina (3.B)
2 700 ks
Vavrušová Veronika (3.B)
2 650 ks
Suchánková Štěpánka (9.A) 2 450 ks
Ludvíková Natálie (5.B)
2 450 ks
Nyklíčková Klára (1.B)
2 430 ks
Ludvíková Michaela (3.B)
2 310 ks
Kysela Štěpán (2.A)
2 137 ks
Klíma Matěj (3.B)
1 893 ks
Kulhavý Ondřej (2.A)
1 750 ks
Nyklíčková Anna (4.B)
1 750 ks
Kročil Pavol (1.B)
1 730 ks
Dvořáková Martina (4.A)
1 390 ks
Jiroušek Adam (1.B)
1 300 ks
Jiroušková Anna (5.B)
1 300 ks
Petirová Nela (1.A)
1 290 ks
Novotná Eliška (6.A)
1 219 ks

Sběr kovových víček
Lokvenc Ondřej (3.A)
Zárubová Tereza (6.B)
Klíma Matěj (3.B)
Kuťáková Diana (3.A)
Grundová Daniela (1.A)
Janků Jakub (3.B)
Šitina Jakub (2.A)
Manych Dominik (4.A)
Hruška Petr (6.B)
Trojanová Markéta (1.A)
Ludvíková Michaela (3.B)
Ludvíková Natálie (5.B)
Danko Erika (3.A)
Vik Antonín (2.B)
Kysela Štěpán (2.A)
Mlýnek Jonáš Josef (5.A)
Nyklíčková Klára (1.B)
Nyklíčková Anna (4.B)
Polc Ondřej (4.B)
Bursa Ondřej (1.A)
Novotná Eliška (6.A)
Šťovíčková Lena (2.B)
Hájek Michal (4.B)
Roženská Adéla (6.B)
Kubasová Sabina (5.A)
Hejnová Dominika (2.B)
Viková Amelie (3.A)
Sobotka Jáchym (2.A)
Luštinec Filip (9.A)
Jiroušek Adam (1.B)
Jiroušková Anna (5.B)

44 000
30 962
26 000
23 910
19 850
11 149
10 166
10 000
7 800
6 110
5 500
4 800
4 620
3 865
3 538
3 500
2 770
2 570
2 380
2 203
2 108
1 979
1 950
1 775
1 702
1 543
1 450
1 000
800
750
750

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

Dohromady jsme k 24.3. sesbírali 145 551 plastových víček (k 18.3.2016
to bylo
111
991) a 243250
621ks
Jiroušková
Anna
(5.B)
kovových víček (k 18.3.2016 to bylo 349 349).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem Beránkem)

VYŘAZOVACÍ ČÁST - SEMIFINÁLE:
Do vyřazovací části postoupila mužstva s větším počtem hráčů. Poprvé v historii florbalové ligy jsme se tak
rozhodli odehrát její vyřazovací část ve velké tělocvičně.
Vyřazovací část se zatím obešla bez překvapení. Do finále bez problémů postoupila dvě nejlepší mužstva základní
části.
OLD STARS – FC BORCI Z LATRÝNY 3 : 0 (5 : 2, 6 : 2, 4 : 0)
FBC KOŇO – BEZĎÁCI S.R.O. 3 : 0 (3 : 0, 5 : 0, 2 : 0)
Kanadské bodování kvalifikace:
Z
B Br + A
Martin Zakouřil
Michal Černý
Eliška Mesnerová
Martin Dytrych
Jakub Černý
Martin Křížek
7.
Tomáš Hofman
8.
David Balog
9.
Jiří Pecháček
10.
Leona Kubasová
11. – 12. Anita Čapková
Lukáš Hofman
1.
2.
3.
4.
5. – 6.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

11
9
6
6
3
3
3
3
2
1
1
1

8+3
5+4
5+1
1+5
3+0
3+0
2+1
1+2
0+2
1+0
0+1
0+1

Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí
Počet provinění proti pravidlům:
8 - FBC KOŇO
5 - BEZĎÁCI S.R.O.
3 - FC BORCI Z LATRÝNY
2 - OLD STARS

Ve finále se utkají:
OLD STARS a FBC KOŇO
V sérii o 3. místo se utkají:
BEZĎÁCI S.R.O. a FC BORCI Z
LATRÝNY
Hraje se opět na 3 vítězné zápasy.
(stránku připravil Martin Dytrych)

Počet nastřelených tyčí:
1 - BEZĎÁCI S.R.O.
- FBC KOŇO
FC BORCI Z LATRÝNY
0 - OLD STARS
Průměrný počet střel na 1 zápas:
14,00 - OLD STARS
8,66 - FBC KOŇO
6,00 - BEZĎÁCI S.R.O.
5,66 - FC BORCI Z LATRÝNY
STATISTIKY BRANKÁŘŮ:
Čisté konto po dobu
30 min – Pavel Sobolík
Úspěšnost zásahů:
14 min – Nikola Winklerová
100,00 % - Pavel Sobolík
5 min – Vojtěch Petera
73,33 % - Nikola Winklerová 4 min – Michaela Hájková
64,29 % - Vojtěch Petera
57,14 % - Michaela Hájková Prům. počet zásahů na zápas:
8,33 – Vojtěch Petera
5,00 – Pavel Sobolík
3,66 – Nikola Winklerová
Ve statistikách brankářů jsou uvedeni všichni brankáři,
kteří odchytali aspoň jeden zápas vyřazovací části.

Po

3.4.

Út

4.4.

St

5.4.

Čt

6.4.

Pá

7.4.

Po

10.4.

Út

11.4.

St

12.4.

Čt

13.4.

1. Rizoto pražského uzenáře
2. Restovaná játra, hranolky
1. Segedínský guláš, knedlík
2. Milánské špagety
1. Obalovaná ryba, bramborová kaše
2. Česnekový kuskus s pórkem, králičím masem a žampiony
1. Kuře po italsku, těstoviny
2. Meruňkový koláč s drobenkou
1. Pečený karbanátek, brambor
2. Hovězí cibulář, bramborový knedlík
1. Kuřecí perkelt po maďarsku, halušky
2. Povidlové taštičky s makovou posypkou
1. Hovězí pečeně na houbách, rýže
2. Tuňákové placičky, brambor, tatarská omáčka
1. Holandský řízek, bramborovo-luštěninový salát
2. Krůtí na česneku, chlupatý knedlík, kedlubnové zelí
Velikonoční prázdniny

Pá 14.4.

Velký pátek

Po

17.4.

Velikonoční pondělí

Út

18.4.

St

19.4.

Čt

20.4.

1. Vepřová pečeně, bramborový knedlík, špenát
2. Krupicová kaše
1. Zapékané brambory s drůbežím masem a smetanou
2. Maso tří barev, rýže
1. Sekaná svíčková, knedlík
2. Bramborový guláš, chléb
1. Azu po tatarsku, těstoviny
2. Pařížské mleté celerové řízečky, brambor, tzatziky

Pá 21.4.

Po

24.4.

Út

25.4.

St

26.4.

Čt

27.4.

Pá 28.4.

1. Boloňská směs s rýží
2. Řeznický tokáň, halušky
1. Pečená uzená krkovička, hrachová kaše, okurka
2. Bulgur s králičím masem a zeleninou
1. Lahůdková ryba, brambor
2. Gnocchi zapečené v sýrové omáčce s mozzarellou
1. Vepřové na paprice, těstoviny
2. Americké bramborové placičky (kečup, sýr)
1. Marinovaný drůbeží plátek, bramborová kaše
2. Višňové kynuté knedlíky

Dobrou chuť!

Vybírání stravného na duben: čtvrte 30.3. a pátek 31.3. (7.30 – 11.30)
Cena obědů: pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 17 obědů x 23 Kč = 391 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 17 obědů x 25 Kč = 425 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 17 obědů x 26 Kč = 442 Kč
pro veřejnost …………………….......... 17 obědů x 52 Kč = 884 Kč
(výdej obědů pro veřejnost: 11.15 – 11.35, 12.20 – 12.30, 13.00 – 13.25)
(Veronika Prouzová ve spolupráci s Pavlínou Blehovou)

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do dubnového čísla předávejte do 25.4. p. Dytrychovi nebo je zasílejte na: dytrych@zsbcupice.cz
Redakční rada: Martin Dytrych, Eva Prouzová, Veronika Prouzová,
Martin Zakouřil, Silvie Žďárská
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.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
06. 04. - Zápis do 1. ročníku na téma „Můj barevný svět“ (budova 1. stupně, 13.30 – 17.30)
V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE JIŽ TŘETÍ TVOŘENÍČKO
11. 04. - Velikonoční tvořeníčko … více na 2. str.
AKCE KE DNI ZEMĚ
07. 04. - Brigáda 7.A v ZOO Dvůr Králové nad Labem
19. 04. - Den Země
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
12. 04. - 1. řádný termín pro jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory
18. 04. - 1. řádný termín pro jednotné přijímací zkoušky na osmileté obory
19. 04. - 2. řádný termín pro jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory
20. 04. - 1. řádný termín pro jednotné přijímací zkoušky na osmileté obory
JE TU DALŠÍ ROČNÍK JIŽ ZABĚHLÉ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
30. 04. - Uzávěrka výtvarné soutěže Rozesmátý svět … více na 2. str.
DALŠÍ SLET ČARODĚJNIC A ČARODĚJNÍKŮ
30. 04. - Oslavy Filipojakubské noci
SPORTOVNÍ AKCE
05. 04. - Okrskové kolo ve vybíjené žáků 6. ročníku
(pořadatel: ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší, od 8.15 chlapci, od 12.15 dívky)
07. 04. - Okresní kolo ve vybíjené dívek z 4. – 5. ročníku (Trutnov)
OSTATNÍ AKCE
03. 04. - Celodenní projekt 7.A „Den ve středověkém městě“
04. 04. - Okresní kolo Matematické olympiády (Gymnázium Trutnov, od 9.00)
06. 04. - Představení „Pohádky, nepohádky“ – Táborský (DAJ, žáci 1. stupně, vstupné: 40 Kč)
20. 04. - Rodičovské schůzky (1. stupeň od 16.00, 2. stupeň formou konzultací od 16.30)
26. 04. - Projekt 9.A „Holocaust“
28. 04. - Vychází dubnové číslo školního časopisu
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY: 13. 04. – 14. 04.
PRAVIDELNÉ AKCE
Plavání 2.A, 2.B: 06. 04 (+3.A), 20. 04. (+3.A), 27. 04. (+3.B); plavání 1.A, 1.B: 19. 04., 26. 04.
Florbalová liga – 11. 04., 25. 04.
Turnaj v šipkách „301 single out“ – hraje se o hlavních přestávkách
Turnaj ve stolním fotbálku – hracími dny jsou pondělí, úterý (čtvrtek), pátek (přesné termíny jsou na nástěnce)
(stránku připravil Martin Dytrych)

