Byl pro nás připraven
workshop
„Den, kdy se mlčelo“.

My, prvňáci, jsme byli
pasováni na čtenáře.

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

Letošní Dětský den
měl název
„Máme rádi zvířata“.
Vyrazili jsme do Dvora Králové pro
průkazy cyklisty.

Měli jsme třídenní program
primární prevence.

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

Zveme vás na slavnostní rozloučení s žáky 9.A
ZŠ Bratří Čapků,
které se uskuteční ve čtvrtek 29. června
od 16.00 ve školní jídelně.
Po kulturním programu budou žáci „ošerpováni“,
bude jim předáno poslední vysvědčení s razítkem
naší školy a nejlepší z nich budou odměněni.
Vše bude natáčet Televize JS.

V období od 29. května do 9.
června, se uskutečnilo druhé
kolo
soutěže
ve
sběru
tetrapakových obalů. Sběru se
zúčastnilo 16 žáků z 1. a 2.
stupně a celkem přinesli 8 618
obalů. Konečné výsledky jsou
uvedeny
v tabulce.
Děkuji
všem,
kteří
se
soutěže
zúčastnili.
(Jaromír Beránek)

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

Lena Šťovíčková (2.B)
Ondřej Vašata (4.A)
Lukáš Pecháček (4.A)
Diana Kuťáková (3.A)
Veronika Nyklíčková (5.A)
Dominik Manych (4.A)
Adam Marič (4.B)
Jakub Přívratský (1.A)
Adriana Součková (1.B)
Adam Havel (3.A)

1 689 ks
1 402 ks
1 264 ks
1 000 ks
970 ks
751 ks
620 ks
207 ks
161 ks
157 ks

Celým školním rokem provází žáky čtvrtých ročníků lidové tradice. Městská knihovna v Úpici si pro žáky připravila
projekt Lidové tradice v průběhu celého roku. Velice zajímavé povídání o známých i neznámých lidových tradicích
se všem velmi líbilo a bylo zakončeno prohlídkou knížek.
Děkujeme Městské knihovně v Úpici.
(Katka Hanková)

V úterý 6. června 2017 se žáci 9.A prostřednictvím
zážitkového workshopu Den, kdy se mlčelo, se kterým za
nimi přijeli lektoři z neziskové organizace Post Bellum,
seznámili s obdobím kolektivizace českého venkova v 50.
letech 20. století.
Všichni deváťáci dostali materiály s životopisy obyvatel malé
vesnice na Plzeňsku a našli si ve třídě další členy své rodiny.
Jednotlivé rodiny se vzájemně představily, nakreslily své
majetky a korzovaly mezi nimi. Po tzv. vítězném únoru se
„naše“ vesnice a vztahy v ní postupně měnily. Ve volbách
zvítězila Národní fronta, začala kolektivizace, sílil tlak na
vstup do JZD, ti, kteří vstoupit odmítali, byli zbaveni majetku,
nuceně vystěhováni ze svých domovů popř. uvězněni.
Deváťáci si vše vyzkoušeli na vlastní kůži – odevzdávali
hlasovací lístky, rozhodovali se, zda vstoupit do družstva,
zabavovali majetek bohatších sousedů, resp. přihlíželi ztrátě
rodových gruntů. Na konci workshopu pak měli před očima
úplně jinou vesnici než na začátku. V závěrečné reflexi žáci
hodnotili, co je zaujalo, jak se ve svých rolích cítili a co jim
workshop přinesl.
Děkuji organizaci Post Bellum a pánům lektorům za
uspořádání workshopu a kolegům za pomoc s organizací
akce.
(Renata Kafková)

V úterý 6. června zavítali do naší školy letos již
podruhé zástupci firmy Bovys, která pro naše
žáky zajištuje dovoz ovoce v rámci projektu
Ovoce
do škol.
Do každé
třídy
prvostupňáků vstoupil „ovocný panďuláček“,
který děti vyzkoušel z druhů ovoce, poptal se,
které ovoce a zeleninu mají nejraději, a rozdal jim
ovocná pitíčka.
Děkujeme paní Martině Šrollové za organizaci
celé akce a celoroční práci v rámci projektu Ovoce
do škol.
(Veronika Prouzová)

Celý rok nás provázel Slabikářem, zpovzdálí sledoval naše čtenářské pokroky a až teprve teď jsme ho uviděli
na vlastní oči a živého. Koho? No přece krále z písmenkové země! Čekal na nás v městské knihovně, a že prý nás
bude pasovat na čtenáře.
Jenže nic není zadarmo. Nejprve si nás trošku vyzkoušela paní knihovnice. Povídali jsme si, jak správně
s knížkami zacházet a naopak, co se s nimi nesmí dělat, přiřazovali jsme obrázky podle počátečních písmen, hádali
jsme pohádkové dvojice a každý z nás četl úryvek z pohádky, kterou nám pak paní knihovnice celou
dočetla. Zvládli jsme to, někdo z nás na jedničku s hvězdičkou, někdo bude ještě muset trochu víc trénovat.
Pak jsme před písmenkovým králem Knihomolem zopakovali čtenářský slib, pěkně po rytířsku poklekli na jedno
koleno a král nás poklepáním mečem na rameno pasoval na čtenáře. Ale to nebylo všechno. Dostali jsme pamětní
list, řád čtenáře, spoustu dalších dárků a kdo z nás měl vyplněnou přihlášku, dostal průkazku do knihovny a mohl
si hned nějakou knihu vypůjčit. Na to jsme se moc těšili a tak jsme se rozeběhli mezi regály plné knížek a tu svou
první knížku si vybrali.
Moc se nám dnešní den líbil, za což děkujeme především paním knihovnicím, obzvláště paní Šimkové a také panu
králi, který vážil tak dalekou cestu ze svého písmenkového království za námi, prvňáčky.
(Veronika Prouzová)

Poznáváme přírodu a minulost. Tak byla nazvána víkendová
akce žáků třídy 3.B, která se uskutečnila v sobotu
10.6.2017. Ráno jsme se autobusem a vlakem dopravili z Úpice
do Červeného Kostelce, odkud jsme směřovali k Devíti křížům
a do lesa.
Cestou jsme plnili různé úkoly, jimiž byly např. malování bez
pastelek, pletení z trávy, hod na cíl, odpovídání na otázky
o stromech a zvířatech a šifrování Morseovy abecedy.
Nepřehlédli jsme Pomník s 9 kříži a děti jsme seznámili s jeho
historií. Naše cesta vedla kolem pískovcového lomu Krákorka.
Při zastávce u něj jsme dětem dali krátký výklad o těžbě
a využití pískovce. Z naučné tabule jsme se dozvěděli
o zkamenělině s otiskem stopy dinosaura.
Brzy jsme došli ke zřícenině hradu Vízmburk, kde jsme měli
objednanou prohlídku. Velmi atraktivní byla pro děti místnost
mučírny. Mučicí nástroje, které zde viděly, si také vyzkoušely.
Útok na hrad a střelba z kuše byly dalšími lákadly, pro která
se děti nadchly. Prohlédli jsme si rozpracovanou sochu rytíře,
kterou právě dnes začal vytvářet dřevosochař. Po dokončení
bude dalším stylovým doplňkem zříceniny Vízmburku.
Nechybělo opékání špekáčků a také marshmallownů.
Při odchodu z hradu jsme měli štěstí před silnější dešťovou
přeháňkou, kterou jsme přečkali pod přístřeším a vyplnili ji
soutěží ve skládání obrázků.
Před sebou jsme měli cestu do havlovického sportovního areálu
a skotačení na vzduchové trampolíně. I zde v areálu nás počasí
trochu poškádlilo krátkou přeháňkou s kroupami. Všechno jsme
však úspěšně zdolali a můžeme tedy říci, že se výlet vydařil
a byli jsme všichni spokojení :-).
(Šárka Jánošíková a Alena Kadaníková)

Žáci 4. tříd vyrazili ve středu 14. 6. 2017 do Dvora Králové
nad Labem, udělat si „Průkaz cyklisty“. Po příjezdu byli
žáci rozděleni do dvou skupin podle tříd. Jedna třída šla psát
nejprve test a druhá třída začala jízdou zdatnosti, poté
se vyměnily. Trestné body se sčítaly (test + jízda). Někteří
žáci to zvládli výborně, někomu průkaz utekl o bod a někdo
měl velké nedostatky. Všem, co obdrželi „Průkaz cyklisty“,
gratulujeme.
(Jana Hájková)

Pan Novák se hádá s výpravčím Českých drah: „Na co máte jízdní řády, když se podle nich stejně nejezdí?" „A na
co bychom potom měli čekárny?" brání se výpravčí.
„Mami," ptá se malý Petr, „prosím tě, řekni mi, proč má nevěsta, když má svatbu, bílé šaty a ne černé?" „Proto,“
říká matka, „protože bílá barva je barva radosti." „Dobře, a proč má potom ženich na sobě samé černé věci?"
Plavčík, který hlídá u půjčovny loděk, volá směrem k řece: „Devítko, devítko, vraťte se, končí vám zaplacená
hodina.“ Kolega ho slyší a říká: „Hele, ale my máme jen 8 loděk.“ „Šestko, je všechno v pořádku?“
Ona píše sms: Ahoj miláčku, co děláš? On: Ležím v posteli a myslím na tebe a ty? Ona: Jsem na diskotéce a stojím
za tou dívkou, co se s ní líbáš.
Novomanžel se rýpe v jídle a ptá se: „Lásko, to jídlo je zase z plechovky?“ A jeho blonďatá manželka odpoví: „Ano,
miláčku, byl na ní takový krásný pejsánek a nápis pro vašeho miláčka.“
Víš, co máš udělat v lese, když potkáš medvěda? Nic. Medvěd se postará o všechno sám.

Rybář chytá ryby a vykoukne u něj krokodýl a povídá mu: „Tak co, berou, berou?“ „Ty brďo, ani ťuk.“ „Tak se na
to vykašli a pojď se vykoupat.“
Blondýnka se řítí autem vysokou rychlostí po městě. Zastaví ji policajt, rozčiluje se a říká: „Ježíšmarjá, Vy snad
neumíte číst nebo neznáte čísla, na značce byla čtyřicítka!“ Blondýnka se upřímně zděsí: „Cože, číst a číslice, Vy
jste se zbláznil, v takové rychlosti.“
Studentka medicíny předvádí na maketě porod pomocí kleští, profesor jí takhle chvilku pozoruje a povídá: „No,
výborně, slečno medičko, teď ještě třískněte otce po hlavě a právě jste vyvraždila celou rodinu.“
„Před chvíli jste škrtl na jídelním lístku rybu a teď je tam opět připsána!?" „To je jednoduché. Pán od sousedního
stolu, co si ji objednal, ji zase vrátil..."
Babička přišla od kadeřnice, která jí hodně zkrátila vlasy, prohlíží se zálibně v zrcadle a potom se ptá pětiletého
vnoučka Dušana: „Že už teď nevypadám jako babička?" Dušan si babičku prohlíží ze všech stran a konečně jí sdělí
svůj úsudek: „Ne, babi, teď vypadáš jako děda."
Ptá se turista v Kongu domorodce: „Je možné se v této řece vykoupat"? „Pane, je tam plno krokodýlů. Koupat se
můžete až dva kilometry po proudu v místech, kde se už řeka vlévá do moře." „A tam už krokodýlové určitě
nejsou?" „Ne, pane, bojí se žraloků."
Jiřík vybírá v obchodě pro maminku kuchařskou knihu. Prodavačka se ho ptá: „Chceš tu za osmdesát, nebo za
padesát?" „Stačí ta menší, my tolik nejíme."
Paní učitelka dá Pepíčkovi za trest napsat tisíc slov. Druhý den paní učitelka chce po Pepíčkovi úkol ukázat. Když
otevře sešit, vidí napsané pouze „Raffaello, více než tisíc slov.“
V lázních: „Dal bych si vepřovou, knedlík, zelí a k tomu vychlazenou dvanáctku.“ „A polévku si nedáte?“ „Blázníte,
jsem tu na odtučňovací kúře.“
(Martin Dytrych)

Suverénním vítězem v letošní soutěži „O nejlepšího žáka ve vědomostních a dovednostních soutěžích“ se stala
Adéla Roženská (6.B) s celkovým počtem 87 bodů. Nejvíce bodovala díky vítězstvím v olympiádách z dějepisu,
zeměpisu a matematiky. V posledních dvou předmětech dosáhla úspěchů i v okresních kolech. Druhé místo uhájil
Michal Černý (8.A), který sbíral body především v matematice, zeměpisu a sudoku. Skvělé úspěchy našeho týmu
ve zdravotnickém víceboji významně zamíchaly celkové pořadí v soutěži. Díky tomu obsadily Sabina Kubasová a
Marina Zajacová 3. místo, respektive 5. místo. Celkem bodovalo 49 žáků 5. – 9. tříd.
(Martin Zakouřil)
Adéla Roženská (6.B)
Michal Černý (8.A)
Sabina Kubasová (5.A)
Lucie Šedová (5.A)
Marina Zajacová (5.B)
Daniela Maršíková (7.A)
Viktorie Vylíčilová (5.A)
Jiří Rýdl (9.A)
Jiří Pecháček (8.A)
Veronika Hlavicová (7.A)
Lukáš Kejzlar (9.A)
Leona Kubasová (7.A)
Nikola Winklerová (7.A)
14. – 17. Tomáš Hofman (8.A)
Michaela Horáková (6.B)
Jaromír Jansa (7.A)
Tomáš Kuťák (7.A)
18.
Martin Křížek (8.A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. – 13.

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

Pavel Fabián (6.A)
Jiří Pecháček (8.A)
Michal Černý (8.A)
Filip Kaplan (8.A)
Patrik Ferenc (8.A)
Matyáš Lacko (7.A)
Matěj Buryšek (8.A)
Tomáš Kuťák (7.A)
Vojtěch Hejna (6.B)
Martin Křížek (8.A)

87 b.
36 b.
34 b.
31 b.
28 b.
25 b.
24 b.
23 b.
21 b.
20 b.
17 b.
13 b.
13 b.
12 b.
12 b.
12 b.
12 b.
11 b.

175 b.
165 b.
140 b.
135 b.
130 b.
115 b.
110 b.
90 b.
75 b.
55 b.

19.
David Hejna (9.A)
20. – 22. Jan Hruška (6.B)
Eliška Mesnerová (8.A)
Vojtěch Ott (9.A)
23.
Anna Skřivánková (9.A)
24. – 28. Eliška Grossmannová (6.B)
Petra Havlová (5.A)
Katka Hejnová (7.A)
Petr Hruška (6.B)
Anna Řeháková (9.A)
29. – 32. Anna Jiroušková (5.B)
Jan Kleistner (6.B)
Tereza Pátrová (6.B)
Tereza Tláskalová (6.B)
33. – 36. Vojtěch Banýr (6.B)
Agáta Hebká (6.B)
Filip Kaplan (8.A)
Klára Zárubová (6.B)

8 b.
7 b.
7 b.
7 b.
6 b.
5 b.
5 b.
5 b.
5 b.
5 b.
3 b.
3 b.
3 b.
3 b.
2 b.
2 b.
2 b.
2 b.

1.
Veronika Čiháková (8.A) 225 b.
2.
Eliška Mesnerová (8.A)
190 b.
3. – 4. Anita Čapková (8.A)
180 b.
Anna Řeháková (9.A)
180 b.
5. – 7. Eliška Grossmannová (6.B) 160 b.
Agáta Hebká (6.B)
160 b.
Michaela Horáková (6.B) 160 b.
8.
Leona Kubasová (7.A)
125 b.
9.
Nikola Winklerová (7.A) 100 b.
10.
Michaela Holanová (7.A) 90 b.

V letošním roce jsme se poprvé pokusili zorganizovat třídenní program (21. – 23. 6.), do kterého jsme zapracovali
různé oblasti prevence.
Ve středu a ve čtvrtek byl program víceméně postaven na práci třídních učitelek. Témata byla velmi rozličná.
Například kouření, šikana, vzájemné vztahy nebo tolerance.
Hlavní část programu pak proběhla v pátek. S jejím zajištěním nám pomohla Městská policie Trutnov, Báňská
záchranná služba Odolov, Policie České republiky, BESIP, JDO Úpice, Střední zdravotnická škola Trutnov a
Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice. Pro stanoviště jsme využili okolí školy a taky areál na Dlouhých
Záhonech. Třídy se svými učitelkami pak postupovali od jednoho stanoviště k druhému.
Děkuji Mgr. Lence Mikeskové za organizaci a všem dalším kolegům za spolupráci.
(Martin Dytrych)
P.S.: Pro příští školní rok jsme pro tento program získali finanční dotaci z Královéhradeckého kraje.

V úterý 13. 6. jsme společně vyrazili na dva dny
do Českého ráje.
Tentokrát jsme využili ubytování v krásném kempu
Eden v Jinolicích. Společně jsme navštívili Prachovské
skály, kde jsme sice šlapali nahoru a dolů, ale
za odměnu se nám naskytl překrásný výhled do okolí.
Počasí nám také přálo, jídlo bylo velmi chutné
a celkově se nám výletování nanejvýš vydařilo. Děkuji
tímto p. uč. Řehákové za pomocný dozor a všem
účastníkům za hezké chvíle.
(Silvie Žďárská)

Třídy čtvrtého ročníku byly 12. 6. 2017 na školním
výletu
ve vojenské
pevnosti
Josefov.
Žáci
a žákyně se rozdělili na šest skupin, jmenovali
se minéři, velitelé, zásobovači, dělostřelci, hostinští
a řemeslníci. Všechny skupiny dostaly seznam úkolů,
které po cestě musely plnit. Pokud byly úspěšné,
obdržely zlatou minci. Nejlepší skupina získala šest
mincí ze sedmi. Během plnění úkolů všichni prošli
kilometr dlouhou trasu podzemních chodeb. Část
chodeb čtvrťáci prošli za světla svíček a dokonce
i potmě. Poslední místo byla Traxlerova sýpka, kde je
expozice vojenského lékařství a zbraní. Všem se výlet
velice líbil.
(Katka Hanková)

Ani na naší škole nezapomínáme na Mezinárodní den
dětí. Stalo se již tradicí, že každoročně pořádáme dětský
den nejen pro žáky naší školy, ale i pro děti z místních
i okolních mateřských škol. A tak se ve čtvrtek
1. června naše tělocvična opět po roce hemžila
barevnými tričky mrňousků, kteří si přišli se svými
učitelkami trochu protáhnout tělíčka a vyzkoušet, co
všechno dokážou. Sešlo se jich kolem stovky.
Nejprve si v malé tělocvičně vybrali z hromady plyšáků,
které nám darovala broumovská Diakonie, svého
zvířecího kamaráda a vyfotili se na památku společně
s ním. Vždyť bude s dětmi běhat, skákat a soutěžit.
Na děti pak čekalo plno různých atrakcí – tradičně
se prolézalo látkovými tunely, skákalo se v pytlích,
prolézalo se obručemi, přebíhala se dlouhatánská
lavička, na tenisové raketě se přenášel plyšáček, skákal
se panák, běhal se slalom či skákalo na gymballech.
Na všech stanovištích dětem ochotně pomáhali v plnění
úkolů naši třeťáci.
Dětský den se vydařil, všichni odcházeli spokojení
a s úsměvem. Tak za rok zase na shledanou!
(Eva Prouzová)

V pátek 2. června jsme do velké tělocvičny pozvali žáky 1. stupně na oslavu Dne dětí. Připravili jsme pro ně
podobné atrakce jako pro jejich mladší kamarády z mateřinek. Zdoláváním jednotlivých úkolů získávaly děti
žetonky, které si už tradičně vyměňovaly v krámku za mlsky a hračky. Děti odcházely nadšené, co všechno se jim
podařilo „nakoupit.“
Děkujeme všem rodičům, kteří dětem přispěli spoustou drobných dárků a rozšířili tak „sortiment přitažlivého
zboží“ v krámku. Pochvalu zaslouží páťáci v roli průvodců na jednotlivých stanovištích. Dětský den se prostě
opět vydařil na jedničku.
(Eva Prouzová)

Pospojuj čísla od 1 do 100. Vzniklý obrázek vybarvi.

Spoj čísla od 1 do 60. Obrázek si můžeš vybarvit.

Řada exkurzí školní družiny pokračovala v pátek, 25. května
2017, návštěvou hasičské zbrojnice v Úpici, která se nachází
nedaleko naší školy. Letos se dětem věnoval pan Vojta Jarý.
Pro děti si připravil velmi poutavé vypravování ze života
hasičů. Děti si mohly zblízka prohlédnout hasičské auto,
vyzkoušet helmu, dýchací masku a seznámit se s další
výstrojí a výzbrojí. Myslím, že se letošní exkurze velmi
vydařila a všechny děti odcházely spokojené.
(Eva Jansová)

V pátek 16. června jsme vyrazili do Pěnčína u Železného Brodu, abychom se podívali na kozí farmu a abychom
odhalili tajemství výroby skleněných korálků.
V pěnčínském výletním areálu nás seznámili s celým postupem výroby skleněných korálků. Dozvěděli jsme se,
z čeho se korálky vyrábí, navštívili jsme mačkárnu, šitlovnu, rumplárnu i brusírnu. Viděli jsme také film o kozí
farmě a o postupu výroby sýrů. Někteří si nakoupili sýry i domů. Nejvíc se nám v areálu líbila zvířatka
ve výbězích – ovečky, husy, perličky, oslík či páv. Navštívili jsme i hlavní krytý výběh stáda koz – a že jich
tam bylo!
Zábavná byla korálková tvůrčí dílna. Každý z nás dostal paměťový drát a mohl si na něj navléknout korálky podle
svého výběru a vyrobit tak originální náramek třeba pro maminku.
Po krátkém volnu, kdy jsme utráceli za korálkové maličkosti, nás čekala vyjížďka výletním vláčkem z Pěnčína
na Krásnou. S obavami jsme pozorovali blížící se černavu, ale přeháňka nás naštěstí zastihla až ve vláčku, takže
zpět k autobusu jsme dojeli v suchu.
A pak už hurá domů! Počasí nám nakonec, na truc předpovědi, vyšlo, a i když bylo trochu chladněji, výlet se nám
vydařil a já doufám, že si ho děti užily…
(Eva Prouzová)

COMPUTER and THE INTERNET - počítač a internet
PUZZLE
- vyškrtej ve čtyřsměrce následující anglická slovíčka. Zbylá
písmenka vytvoří tajenku:
CASE- skříň (počítačová)
NOTEBOOK – přenosný počítač
KEYBOARD – klávesnice
SPEAKERS – reproduktory
HEADPHONES –sluchátka
MONITOR-monitor
SCREEN- obrazovka
MOUSE-myš
PRINTER-tiskárna
SCANNER-skenr
MICROPHONE-mikrofon
COPIER-kopírka
WEBSITE – webová stránka KEYWORD- heslo
CHAT- povídat si
GOOGLE-vyhledávat

TAJENKA: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _
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Svisle
1. přenosný počítač
2. počítač
3. reproduktory
4. sluchátka
7. monitor
8. tiskárna
10. webová stránka

Vodorovně
5. kopírka
6. klávesnice
7. myš
9. obrazovka
11. povídat si
12. skenr
13. heslo

Najdeš počítači jeho myšku??

stránku
připravila
Silvie
Žďárská
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Ve čtvrtek 15. června 2017 vyrazili prvňáčci za vrchním čarodějem Archibaldem I. na pohádkový hrad a zámek
Staré Hrady nedaleko Jičína. Hned po příjezdu jsme byli všichni vyhladovělí, tak jsme se řádně posilnili svačinkami
od maminek a utratili penízky za suvenýry a něco na zub. Podívali jsme se do Čarodějné bestyjoly s živými zvířátky
– viděli jsme kozu, ovečky, bažanty, hrdličky, králíčky… Pak už jsme se vydali do Zdravosvěta, kde nás čekali
skřítkové ovocňáci a saláťáci, dračí porodnice a zuboopravna, víla Vitamína a skřítkové baciláci a zdravoškola.
Také jsme navštívili dračí královskou komnatu.
Po krátké obědové svačince nás čekala pohádková půda. Ale ještě před ní jsme absolvovali rychlokurz létání
na koštěti. Všichni ho zvládli na jedničku a těšili se, že nebudou tedy muset šlapat 75 schodů na půdu. Nakonec
však byli solidární s paními učitelkami, které rychlokurz nedělaly, a tak všichni nahoru vystoupali pěšky.
Na prostorné hradní půdě opředené letitými pavučinami se zabydlely čarodějnice různých kategorií a kouzlobabky,
pravá starohradská strašidla, strašidýlka a také pěkně vykutálení skřítkové. Navštívili jsme strašidláckou kuchyni,
čarodějnou prádelnu a mydlírnu. Výlet se opravdu moc vydařil a určitě na něj budeme všichni dlouho vzpomínat!
(Veronika Prouzová)

Ve čtvrtek 15. června jsme se s třetími třídami vydali
na školní výlet do Archeoparku ve Všestarech.
Od rána se na nás sluníčko smálo a všichni jsme
se těšili. Měli jsme objednaný dvouhodinový
program, kde jsme si ve dvou skupinách vystřídali
být „lovci“ a „zemědělci“. Děti si mohly vyzkoušet
spoustu činností s primitivními nástroji doby
kamenné. Například kopání motykou, kypření půdy,
čištění kůže, drcení obilí, řezání kůže,…
Po prohlídce archeoparku jsme se přesunuli
do blízkého Chlumu, abychom navštívili muzeum
a památník bitvy r. 1866. Nemohli jsme vynechat
výstup na rozhlednu. Napočítali jsme na ní 182
schodů! Potěšili jsme se krásnými výhledy na okolí
a po sestoupení na pevnou zem jsme zamířili
do McDonaldu v centru Hradce Králové.
Labužili jsme si na pochoutkách, které nám nejsou
každodenně dostupné, a spokojenost všech dětí byla
pro nás příjemnou odměnou.
( Šárka Jánošíková)

Konečné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 16. 6. 2017)
4 404,0 kg
184 kg/žáka
Ondřej Vít
2 326,0 kg
101 kg/žáka
Adriana Davidová
2 391,0 kg
100 kg/žáka
Adriana Součková
2 323,0 kg
97 kg/žáka
Eliška Peterková
1 335.0 kg
70 kg/žáka
Anita Čapková
928,0 kg
52 kg/žáka
Kateřina Vlčková
1 047,0 kg
46 kg/žáka
Veronika Nyklíčková
860,0 kg
45 kg/žáka
Nikola Winklerová
677,0 kg
34 kg/žáka
Ondřej Kulhavý
667,0 kg
29 kg/žáka
Adam Marič
448,0 kg
24 kg/žáka
Anna Jiroušková
290,0 kg
18 kg/žáka
Anna Skřivánková
358,0 kg
18 kg/žáka
Jan Hruška
145,0 kg
7 kg/žáka
Ondřej Kopera

1.
1.A
1 349,0 kg
2.
3.B
1 410,0 kg
3.
1.B
680,0 kg
4.
3.A
1 230,0 kg
5.
8.A
518,0 kg
6.
2.B
802,0 kg
7.
5.A
510,0 kg
8.
7.A
478,0 kg
9.
2.A
248,0 kg
10.
4.B
603,0 kg
11.
5.B
448,0 kg
12.
9.A
290,0 kg
13.
6.B
358,0 kg
14.
4.A
57,0 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 18 199,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 59,67 kg. Pro porovnání
18.
v loňském
roce
jsme měli sesbíráno 24 246,0 kg s průměrem 82,47 kg na žáka. Dohromady jsme také sesbírali
19.
3820.
505 vybitých baterií (k 10.6.2016 to bylo 49 409).
Sběr vybitých baterií:
21. papíru - nejlepší jednotlivci:
Sběr
Šťovíčková Lena (2.B)
12 068 ks
Davidová Adriana (3.B)
1 410 kg
Káža Jakub (3.B)
7 410 ks
Vít Ondřej (1.A)
1 349 kg
Kubasová Leona (7.A)
5 812 ks
Pourová Kristýna (1.A)
1 300 kg
Zárubová Klára (6.B)
5 262 ks
22.
Peterková Eliška (3.A)
1 230 kg
Farský Lukáš (1.A)
1 569 ks
23.
Vlčková Kateřina (2.B)
802 kg
Manych Dominik (4.A)
1 395 ks
24.
Součková Adriana (1.B)
680 kg
Kuťáková Diana (3.A)
722 ks
Bursa Ondřej (1.A)
655 kg
Rykr Štěpán (4.B)
560 ks
Marič Adam (4.B)
603 kg
Ševc Milan (8.A)
480 ks
Roubíková Karolína (1.B)
531 kg
Součková Adriana (1.B)
470 ks
Čapková Anita (8.A)
518 kg
Regnerová Petra (3.A)
430 ks
Nyklíčková Veronika (5.A)
510 kg
Benko Daniel (7.A)
326 ks
Jiroušek Adam (1.B)
500 kg
Pospíšil Jan (5.A)
280 ks
Winklerová Nikola (7.A)
478 kg
Janků Jakub (3.B)
274 ks
Přívratský Jakub (1.A)
460 kg
Tvarůžek Vojtěch (3.A)
450 kg
Skvělý závěrečný
Jiroušková Anna (5.B)
448 kg
souboj ve sběru papíru
Kročil Pavol (1.B)
422 kg
u jednotlivců i tříd.
Šrytrová Kateřina (3.B)
400 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)
Pourová Kristýna (1.A)
Rykr Štěpán (4.B)
Vlčková Kateřina (2.B)
Kubasová Leona (7.A)
Hruška Petr (6.B)
Havlová Petra (5.A)
Marič Adam (4.B)
Drejsl Sebastien (5.B)
Synáč Vojtěch (3.A)
Winklerová Nikola (7.A)

6 240
3 835
3 370
2 660
2 414
1 466
1 266
928
839
448
300
227
192

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

Sběr plastových kelímků
Baudischová Adéla (4.B)
Kubasová Sabina (5.A)
Kuťáková Diana (3.A)
Rykr Štěpán (4.B)
Šťovíčková Lena (2.B)
Marič Adam (4.B)
Pecháček Lukáš (4.A)
Havel Adam (3.A)
Mach Dominik (1.B)
Jiroušek Adam (1.B)
Jiroušková Anna (5.B)
Vik Antonín (2.B)
Hruška Petr (6.B)

7 072
6 185
4 432
4 150
3 276
2 670
2 433
1 551
1 100
1 100
1 100
1 096
905

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

Dohromady jsme k 20.6. sesbírali 24 324 plastových lahví (k 10.6.2016 to bylo 24 508) a 42 484 plastových
kelímků (k 10.6.2016 to bylo 55 099).
Sběr plastových víček
Hejcman Martin (1.B)
Matysková Karolína (8.A)
Grundová Daniela (1.A)
Janků Jakub (3.B)
Zárubová Andrea (6.B)
Marič Adam (4.B)
Manych Dominik (4.A)
Šťovíčková Lena (2.B)
Šitina Jakub (2.A)
Lokvencová Kateřina (2.B)
Hejnová Katka (7.A)
Luštinec Filip (9.A)
Solarzová Natálie (3.B)
Machová Anetta (4.A)
Sixta Jakub (2.B)
Kryl Jakub (4.B)
Ševc Milan (8.A)
Vik Antonín (2.B)
Vavrušová Veronika (3.B)
Ludvíková Natálie (5.B)
Banýr Vojtěch (6.B)
Hruška Petr (6.B)
Nyklíčková Veronika (5.A)
Ludvíková Michaela (3.B)
Šrytrová Kateřina (3.B)
Petirová Nela (1.A)
Kročil Pavol (1.B)
Nyklíčková Anna (4.B)
Suchánková Štěpánka (9.A)
Kulhavý Ondřej (2.A)
Nyklíčková Klára (1.B)

31 844
18 924
17 400
15 919
14 832
12 973
12 003
11 662
7 022
6 938
6 128
6 000
5 166
4 350
4 180
4 169
4 150
3 923
3 785
3 450
3 200
3 160
3 000
2 810
2 700
2 646
2 538
2 450
2 450
2 450
2 430

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

Sběr kovových víček
Matysková Karolína (8.A) 111 226 ks
Urban Tomáš (3.A)
100 000 ks
Lokvenc Ondřej (3.A)
69 000 ks
Zárubová Tereza (6.B)
51 622 ks
Manych Dominik (4.A)
46 496 ks
Klíma Matěj (3.B)
39 000 ks
Kuťáková Diana (3.A)
24 745 ks
Grundová Daniela (1.A)
24 150 ks
Janků Jakub (3.B)
19 414 ks
Hruška Petr (6.B)
17 800 ks
Banýr Vojtěch (6.B)
15 000 ks
Šitina Jakub (2.A)
10 166 ks
Ševc Milan (8.A)
9 850 ks
Trojanová Markéta (1.A)
8 110 ks
Bárta Antonín (3.A)
7 259 ks
Mach Dominik (1.B)
6 350 ks
Tláskalová Tereza (6.B)
6 100 ks
Vít Samuel (3.A)
5 833 ks
Ludvíková Michaela (3.B)
5 800 ks
Vik Antonín (2.B)
5 501 ks
Kubasová Sabina (5.A)
5 043 ks
Hejnová Katka (7.A)
5 000 ks
Ludvíková Natálie (5.B)
4 800 ks
Kopera Ondřej (4.A)
4 768 ks
Danko Erika (3.A)
4 620 ks
Mesnerová Kateřina (4.B)
4 022 ks
Kryl Jakub (4.B)
3 712 ks
Kysela Štěpán (2.A)
3 538 ks
Mlýnek Jonáš Josef (5.A)
3 500 ks
Hejnová Dominika (2.B)
3 245 ks
Nyklíčková Klára (1.B)
3 100 ks

Dohromady jsme k 16.6. sesbírali 264 103 plastových víček (k 10.6.2016
to bylo
241(5.B)
308) a 653 250
982 ks
Jiroušková
Anna
kovových víček (k 10.6.2016 to bylo 579 280).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem Beránkem)

Finálová série – konečný stav:
OLD STARS – FBC KOŇO 3 : 0 (4 : 2, 3 : 1, 6 : 4)
Série o 3. místo – konečný stav:
BEZĎÁCI S.R.O. – FC BORCI Z LATRÝNY 2 : 3 (6 : 1, 4 : 2, 2 : 3p, 0 : 5, 1 : 4)

Kanadské bodování kvalifikace:
Z
B Br + A
1.
Martin Zakouřil
6 22 18 + 4
2.
Michal Černý
6 15 11 + 4
3.
Jakub Černý
8 11 7 + 4
4.
Filip Kaplan
8 10 10 + 0
5.
Adam Špringer
8
9 7+2
6.
Lukáš Hofman
8
9 4+5
7.
Eliška Mesnerová
6
8 5+3
8.
Martin Dytrych
6
7 1+6
9.
Leona Kubasová
6
5 3+2
10.
David Balog
8
5 1+4
11. – 12. Tomáš Hofman
6
4 3+1
Martin Křížek
6
4 3+1
13.
Patrik Ferenc
8
4 2+2
14. – 16. Dominik Endlich
8
2 0+2
Vojtěch Ott
8
2 0+2
Jiří Pecháček
6
2 0+2
17.
David Hejna
8
1 1+0
18. – 20. Anita Čapková
6
1 0+1
Filip Luštinec
8
1 0+1
Pavel Sobolík
6
1 0+1
Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí

Kompletní vyhlášení
18. ročníku florbalové ligy
bude provedeno v rámci vyhlášení
nejlepších žáků na konci června.
Odměnu dostanou nejlepší týmy, ale i
nejlepší jednotlivci.
(stránku připravil Martin Dytrych)

STATISTIKY BRANKÁŘŮ:
Čisté konto po dobu
32 min – Pavel Sobolík
Úspěšnost zásahů:
19 min – Nikola Winklerová
74,72 % - Pavel Sobolík
17 min – Vojtěch Petera
69,70 % - Nikola Winklerová 9 min – Dominik Endlich
68,89 % - Vojtěch Petera
58,33 % - Dominik Endlich
Prům. počet zásahů na zápas:
57,14 % - Michaela Hájková 7,75 – Vojtěch Petera
5,50 – Pavel Sobolík
3,67 – Nikola Winklerová
Ve statistikách brankářů jsou uvedeni všichni brankáři,
kteří odchytali aspoň jeden zápas vyřazovací části.

Zlato z celoročního turnaje ve stolním fotbálku berou Michal Černý a Filip Kaplan. I ve druhém finále pokořili
velké překvapení turnaje, dvojici páťáků Jakuba Černého a Lukáše Hofmana, a zaslouženě jim tak patří zlaté
medaile. Třetí místo patří dvojici Michaela Hájková a David Hejna. Letos se turnaje zúčastnilo 14 dvojic
a odehráno bylo 42 zápasů.
(Martin Dytrych)

Suverénem letošního 11. ročníku turnaje v šipkách „301 single out“ se stal
Dominik Macek (9.A). Po loňském třetím místě prošel turnajem jako nůž
máslem a bez jediné prohry zaslouženě zvítězil. Ve finále porazil Lukáše
Kejzlara (9.A), který si tak napravil reputaci po loňském fiasku, kdy
nepostoupil ani ze základní skupiny. Trochu zklamáním byl naopak výkon
loňského vítěze, ředitele školy Martina Zakouřila, který vypadl již
v osmifinále s Michalem Černým (8.A), který to nakonec dotáhl až do
semifinále. Medaile mu ale nezacinkala, neboť v souboji o třetí místo podlehl
Petru Müllerovi. Totálně propadl také loňský semifinalista Patrik Ferenc, který
v základní skupině skončil až poslední. Systém soutěže zůstává dlouhodobě
stejný. Účastníci byli rozděleni do osmi pěti členných skupin a poté 24
nejlepších bojovalo o vítězství systémem PLAY OFF. Každoročně se turnaje
účastní také mnoho děvčat. Letos se nejlépe umístila Nikola Beierová, která
vypadla až ve čtvrtfinále. Z mladíků se černým koněm turnaje stal Ondřej
Macháček (5.A), který se probojoval až do čtvrtfinále, kde ho zastavil až
celkový vítěz Dominik Macek.
(Martin Zakouřil)
1.
2.
3.
4.
5. – 6.
5. – 6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. – 15.
14. – 15.
16.

Celkové pořadí
Dominik Macek (9.A)
Lukáš Kejzlar (9.A)
Petr Müller (9.A)
Michal Černý (8.A)
Filip Kaplan (8.A)
Pavel Sobolík (8.A)
Nikola Beierová (9.A)
Ondřej Macháček (5.A)
Martin Zakouřil
Marina Zajacová (5.B)
David Hejna (9.A)
Tomáš Kuťák (7.A)
Dominik Grund (6.B)
Štěpán Nohejl (5.A)
Tomáš Marek (6.B)
Vojtěch Ott (9.A)

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do zářijového čísla předávejte do 25.9. 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.

ŚKOLNÍ SBOREČEK VYSTUPUJE
28. 06. - Letní koncertík školního sborečku
MILÍ DEVÁŤÁCI, LOUČÍME SE S VÁMI
29. 06. - Slavnostní rozloučení se žáky 9.A (školní jídelna, od 16.00)
KONČÍ ŠKOLNÍ ROK
28. 06. - Předávání ocenění nejlepším žákům, sběračům, sportovcům
(tělocvična, žáci 1. – 5. ročníku od 9.00, žáci 6. – 9. ročníku od 8.00)
28. 06. - Fotografování nejlepších žáků (od 9.00)
28. 06. - Vydávání učebnic pro školní rok 2017/2018 (oběd pro 1. st.: v 11.35, pro 2. st.: ve 12.15)
29. 06. - Předání otevřených a vyklizených šatních skříněk třídnímu učiteli (9.A)
30. 06. - Předání otevřených a vyklizených šatních skříněk třídnímu učiteli (ostatní třídy)
30. 06. - Ukončení školního roku + vydávání vysvědčení (2. stupeň má oběd v 9.30, 1. stupeň v 10.00)

Redakce časopisu
vám všem přeje ty nejkrásnější
prázdniny!

