My, sedmáci, jsme měli
projekt „Den ve
středověkém městě“.

Na zápis do 1. třídy nás
přišlo 61!

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

V úterý 11. dubna se
uskutečnilo již desáté
Velikonoční tvořeníčko.

Do naší školy zavítal
sokolník!

A mnoho dalšího ...

Ve škole jsme měli tři
jarní barevné dny.

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

Na úterý 16. 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.
UPOZORNĚNÍ PRO SBĚRAČE!
Sběr bylin, pomerančové a
citronové kůry bude ukončen ve
středu 31. května 2017! Sběr
druhotných
surovin
(papíru,
plastových
lahví,
plastových
kelímků, plastových a kovových
víček, baterií, atd.) bude ukončen v
pátek 16. června 2017.
(Jaromír Beránek)

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.

SOUTĚŽ VE SBĚRU
TETRAPAKOVÝCH OBALŮ
Druhé kolo soutěže ve
sběru
tetrapakových
obalů bude probíhat v
termínu od 29. května do
9. června 2017. Řádně
vymyté
a
spočítané
tetrapakové obaly můžete
odevzdávat v tradičních
sběrových dnech a časech.
Nejlepší sběrači budou
odměněni!
 úterý: 7.30 – 7.50 kabinet přírodopisu
 středa: 7.30 – 7.50 kolárna (z boku školy)
 pátek: 7.30 – 7.50 kabinet přírodopisu
Ve výjimečných případech lze tetrapaky odevzdat i v
odpoledních hodinách, ale pouze po předchozí
domluvě s p. uč. Beránkem (tel. 499 881 138 –
sekretariát školy, email: beranek@zsbcupice.cz).

V pondělí 3. dubna 2017 se žáci 7.A vydali za poznáním života ve středověkých městech českého království.
Složení společnosti, módu, zbraně a nádobí přelomu 13. a 14. století přiblížil dětem prostřednictvím naučného
programu „Stříbrný král“ pan Daniel Richter z královéhradecké společnosti Dějeprava. Dobrovolníci byli
převlečeni za sedláka, selku a rytíře časů mírových i válečných a všichni žáci se zájmem naslouchali povídání o
životě tehdejších lidí okořeněnému humornými „hláškami“ pana lektora. Poté si všichni mohli vše důkladně
prohlédnout a vyzkoušet. Největší pozornosti chlapců se těšily zbraně, letos jim snad poprvé věnovaly velkou
pozornost překvapivě i dívky.

V další části projektového dne se sedmáci snažili
napodobit lokátory z dob kolonizace a pokoušeli se
vytvářet plány měst. Přestože dostali k dispozici
nápovědy, mnozí měli se správným postupem obtíže.
Nakonec se všichni se zadáním vypořádali, i když
mnozí se značným úsilím a konstatováním, že připravit
plán budoucího města není nic jednoduchého. Pak si děti
zahrály na kronikáře a sepisovaly krátké záznamy z
„dějin“ svých měst. Přitažlivými tématy byly povětšinou
návštěvy panovníků, živelní katastrofy a morové
epidemie.
Odměnou za namáhavou práci byla sedmákům hra na
středověké tržiště, při které poslepu hádali, co se tam
dalo koupit. Odpoledne děvčata ještě ve školní kuchyňce
uvařila špaldovo-pšeničnou krupicovou kaši ochucenou
po středověkém způsobu medem a máslem, kdo měl
chuť, mohl si ji vylepšit i mákem, skořicí, oříšky či
sušeným ovocem. Hodování nesmělo postrádat ani slaný
chod – obilné placky.
Děkuji panu Richterovi za čas a ochotu a kolegům za
pomoc s organizací akce.
(Renata Kafková)

V pondělí 3. dubna jsme s třetími třídami navštívili Planetárium v Hradci Králové. Ačkoli jsme vyjížděli
za deštivého počasí, po několika kilometrech se na nás usmálo sluníčko.
V krásném moderním sále planetária jsme vyslechli zajímavou přednášku o Sluneční soustavě a vesmíru. Děti
se zájmem poslouchaly, dokázaly odpovídat na otázky a užívaly si sklopná křesílka, ze kterých pozorovaly oblohu.
Bonusem pro děti byla pohádka Tajemství polární noci. Po pohádce jsme se šli podívat na velký hvězdářský
dalekohled. Dále děti měly možnost zakoupit si drobné suvenýry a venku zhlédnout část planetární stezky.
Začala na nás doléhat únava, což byla pravá chvíle k odjezdu domů. Sladkou tečkou výletu byla zastávka v České
Skalici. Nejprve jsme se podívali na roubenou chaloupku, kam chodila do školy naše velká spisovatelka Božena
Němcová. V bezprostřední blízkosti nikdo nepřehlédl stánek se zmrzlinou a každý si vybral tu svou oblíbenou.
(Šárka Jánošíková)

V úterý 4. dubna se na trutnovském gymnáziu konalo okresní kolo Matematické
olympiády. Směr Trutnov jsem vyrazil hned s trojicí vítězů našich školních kol.
V okresním kole na ně čekaly tři úlohy, na jejichž řešení byly vyhrazeny dvě hodiny.
Nejlépe z našich se umístila Adéla Roženská z 6.B, které patří 6. – 9. příčka z 27
nejlepších matematiků okresu. Neztratili se ani další dva naši reprezentanti. Michal
Černý i Leona Kubasová skončili zhruba v polovině startovního pole.
Všem třem ještě jednou děkuji za příkladnou reprezentaci naší školy.
(Martin Dytrych)

Od ledna 2017 se naše škola v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání zapojila do projektu 022 s názvem „Škola budoucnosti na
Blahovce“. Na realizaci tohoto dvouletého projektu škola obdržela dotaci ve
výši 869 793,- Kč, která bude využita převážně na činnost školního
psychologa. V rámci tohoto projektu zajišťuje škola také doučování žáků
ohrožených školním neúspěchem a otevřela pro žáky klub zábavné logiky a
deskových her. Část peněz bude také využito na nákup několika
interaktivních dataprojektorů. Na ně se žáci mohou těšit již od září příštího
školního roku, a to včetně školních tabulí.
(Martin Zakouřil)

Rekordní tabulky ve dvou kategoriích se přepisovaly v soutěži „Skotačíme po schodech“, kterou jsme pro naše žáky
z 5. – 9. ročníku připravili v úterý 25. dubna. Běží se po schodech na 2. stupni od knihovny v přízemí ke školnímu
klubu ve 2. poschodí. Startuje se u prvního schodu a cíl je na posledním schodu. Každý soutěžící má 2 pokusy.
Skvělých časů dosahovala především děvčata z 5. třídy, z nichž nejlepší Barbora Peterová stanovila těžko
překonatelný rekord. Nejrychlejším běžcem byl Filip Luštinec z 9.A, který časem 9,6 sekund jako jediný pokořil
hranici 10 sekund. Absolutní rekord ale nepadl. Ten již 10 let drží Viktor Kejzlar vynikajícím časem 8,7 sekund.
Všem účastníkům ještě jednou gratulujeme k předvedeným výkonům. Nejlepší z každé kategorie jsme odměnili
diplomem a sladkou odměnou.
(Martin Zakouřil)
1.
2.
3.
4. – 5.
4. – 5.
6.
7. – 8.
7. – 8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.

Kategorie: dívky 5. ročník
Barbora Peterová (5.A)
11,4 s
Natali Luštincová (5.A)
11,6 s
Viktorie Vylíčilová (5.A) 11,7 s
Marina Zajacová (5.B)
12,5 s
Nela Špringerová (5.A)
12,5 s
Veronika Žďárská (5.A) 12,9 s
Lejla Mirzojeva (5.B)
13,4 s
Karolína Řeháková (5.A) 13,4 s
Lucie Šedová (5.A)
13,5 s

Kategorie: dívky 6. - 9. ročník
Leona Kubasová (7.A)
11,7 s
Veronika Čiháková (8.A)
12,0 s
Eliška Mesnerová (8.A)
12,1 s
Nikola Winklerová (7.A)
13,2 s
Veronika Hlavicová (7.A) 14,3 s

1.
2.
3.
4.

Kategorie: chlapci 5. ročník
Adam Špringer (5.A)
13,4 s
Štěpán Nohejl (5.A)
13,7 s
Ondřej Macháček (5.A) 14,0 s
Vojtěch Petera (5.A)
14,2 s

Kategorie: chlapci 6. - 7. ročník
1. Vojtěch Hejna (6.B) 10,5 s
2. Lukáš Trdlikát (6.B) 10,7 s
3. Pavel Hron (6.A)
12,2 s
4. Petr Ferenc (6.B)
12,5 s
5. Filip Turek (7.A)
13,9 s
Kategorie: chlapci 8. - 9. ročník
1. Filip Luštinec (9.A)
9,6 s
2. Jiří Pecháček (8.A)
10,4 s
3. Tomáš Hofman (8.A) 11,3 s
4. Michal Černý (8.A)
11,5 s

„Jak ti chutnal moučník, Pepíčku?“ ptá se babička. „Já ho neochutnal, dal jsem ho paní učitelce.“ „A co říkala paní
učitelka? Pochválila mi ho?“ „Já nevím, babi, ona od té doby chybí.“
„Pane vrchní, to maso není k jídlu! Jak můžete hostům podávat něco takového! Zavolejte mi vedoucího!“ „Ten tu
teď není.“ „A kde je?“ „Šel naproti do restaurace na oběd.“
„Proč mi při stříhání vždycky vypravujete tak strašidelné příběhy?“ „Protože Vám při nich hrůzou vstávají vlasy a to
pak je radost stříhat.“
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?“
„Pane doktore, přejel mě traktor!“ „Buďte zticha, diagnózu dělám já!“

Zajíc přijde do hospody a zařve: „Kdo mi šlohl koně?! Ať se okamžitě přizná, nebo udělám to, co udělal můj strýc
před padesáti lety!“ Chvíli je ticho, potom pomalu zdvihne ruku medvěd a tiše vykoktá: „Sorry, máš ho za rohem.“
Po chvíli se zajíce zvířata bojácně ptají, co udělal jeho strýc. Zajíc jim odpoví: „Šel domů pěšky!“
„Náš děda ohluchl, bojím se, že ho kvůli tomu propustí ze zaměstnání.“ „Blbost, před chvílí jsem mluvil s jeho
šéfem a ten mi říkal, že ho přeloží na oddělení stížností.“
„Pane, Vy jste úplný flegmatik!“ „Mně je to tak nějak jedno….“
Dvě blondýnky v zimě postávají na nádraží a jedna nelibě konstatuje: „Člověče, mně je nějaká zima na ruce.” „Tak
si je strč do kapsy,” radí jí druhá. První zavrtí hlavou: „Já nemůžu, mám v ní rukavice.”
Babička u televize: „Jé, ti Šmoulové ale vyrostli!“ Vnouček se podivně podívá a řekne: „Ale babi, to nejsou
Šmoulové, to je Avatar!
K holiči vpadne rozčílená žena: „Prosím Vás, máte nějaký hodně dobrý prostředek na rychlý růst vlasů?“ „Ale
ovšem.“ „Tak mi ho dejte, můj muž se topí v řece a já ho nemám, za co vytáhnout.“
Přijde malý indián k náčelníkovi a ptá se ho: „Proč mají indiáni tak ošklivá jména?“ „Jak ošklivá?“ odpovídá
náčelník, „tobě se nelíbí Silný medvěd, Orlí Oko, nebo Bystrý sokol?“ „Líbí.“ „Tak o co ti vlastně jde, Smrdutý
skunku?“
Zoufalý nájemník volá majiteli domu: „Už 14 dní mi prší do bytu! Jak dlouho to bude ještě trvat?“ „Jak to mám asi
vědět? Podívejte se na předpověď počasí.“
„Pane doktore, žena odjela do lázní, nechala mi tu syna. Starám se o něj, chodím s ním na procházky, koupu ho,
přesto se mi ztrácí před očima, zhubnul už o šest kilo.“ „To je velmi zajímavé. A čím ho krmíte?“ „Proboha, na to
jsem zapomněl!“
Přijde blondýnky do trafiky: „Prosila bych desetikorunovou známku. Kolik budu platit?“
(Martin Dytrych)

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 čekal budoucí prvňáčky zápis na téma Můj barevný svět.
Děti hravou formou poznávaly zvířátka, barvy, malovaly obrázek, ale taky trošku
cvičily, zpívaly a procvičovaly jazýček při povídání s paní učitelkou. Vyzkoušely
i počítání, poznávání geometrických tvarů a práci na interaktivní tabuli. V „zápisové
listině“ všem rychle přibývala razítka za splněné úkoly. Za svou snahu a šikovnost
byli budoucí školáčci odměněni drobnými dárky a sladkostmi.
Na úplný závěr vedla cesta všech do jídelny, kde paní kuchařky přichystaly malé
občerstvení.
Zápisu se zúčastnilo 61 dětí, z nichž 44 nastoupí do 1. ročníku. Příští školní
rok budou tedy otevřeny dvě první třídy. Nastávající prvňáčky budou učit paní
učitelky Kateřina Hanková a Andrea Balcarová.
(Veronika Prouzová)

Skvělé výkony předvedli účastníci soutěže ve skákání přes švihadlo, která proběhla v pondělí 24.dubna. Celkem 56
účastníků bylo rozděleno do čtyř kategorií podle ročníků. Soutěžícím se počítal počet přeskoků za 30 sekund.
Výsledky v jednotlivých kategoriích byly velmi těsné. Absolutní vítězkou s 68 přeskoky se stala Michaela Ludvíková
z 3.B. Rekordy sice nepadly, ale Klára Nyklíčková z 1.B a Anna Nyklíčková ze 4.B zaostaly za rekordem ve svých
kategorií o pouhý jeden přeskok. Všem účastníkům ještě jednou gratulujeme k předvedeným výkonům. Nejlepší
z každé kategorie jsme odměnili diplomem a sladkou odměnou.
Kategorie: žáci 2. ročníku
(Martin Zakouřil)
Kategorie: žáci 1. ročníku
1.
Nicol Anna Hejnová (2.A) 57
1.
Klára Nyklíčková (1.B)
56
2.
Lena Šťovíčková (2.B)
52
2.
Valerie Vylíčilová (1.A)
55
3.
Štěpán Kysela (2.A)
46
3.
Andrea Bártová (1.A)
51
4.
Andrea Jursíková (2.A)
37
4.
Adéla Homolová (1.A)
48
5.
Kateřina Vlčková (2.B)
29
5.
Adriana Součková (1.B)
46
6.
Lucie Mižigárová (2.B)
20
6.
Tereza Přívratská (1.B)
40
7.
Lukáš Kargel (2.A)
14
7.
Aneta Schwertnerová (1.B) 34
8. – 9. Aleš Šivák (2.A)
12
8. – 9. Markéta Trojanová (1.A) 33
8. – 9. Jan Novotný (2.B)
12
8. – 9. Lucie Tláskalová (1.A)
33
10.
Miroslava Holanová (2.A) 9
10.
Nela Petirová (1.A)
28
11.
Leona Rybárová (2.A)
8
11. – 12. Daniela Lelková (1.A)
21
12.
Kateřina Lokvencová (2.B) 7
11. – 12. Anna Komůrková (1.A)
21
13.
Karina Rybárová (2.A)
6
13.
Martin Hejcman (1.B)
20
14.
Jakub Rýdl (2.A)
5
14.
Lenka Komůrková (1.A)
19
15.
Tereza Doskočilová (1.B) 15
Kategorie: žáci 3. ročníku
16.
Nikola Hájková (1.A)
13
1.
Michaela Ludvíková (3.B) 68
17.
Markéta Snítilová (1.B)
12
2.
Jan Ježek (3.B)
67
18.
Šarlota Nohejlová (1.A)
9
3.
Jiří Peterka (3.A)
65
19.
Ester Martina Velechová
6
4.
Erika Danko (3.A)
62
5.
Veronika Vavrušová (3.B) 60
6.
Natálie Solarzová (3.B)
56
7. – 8. Diana Kuťáková (3.A)
52
7. – 8. David Kuba (3.B)
52
9.
Petra Regnerová (3.A)
49
10.
Kristýna Křížková (3.A)
47
11.
Vojtěch Synáč (3.A)
44
12.
Martin Kejzlar (3.B)
42
13.
Jakub Káža (3.B)
37
14.
Antonín Bárta (3.A)
35
15.
Eliška Peterková (3.A)
34
16.
Maxmilián Šeda (3.A)
33
17.
Jana Nývltová (3.B)
23
18.
Matěj Endlich (3.B)
22
19.
Světlana Balogová (3.A)
11

1.
2.
3.
4.

Kategorie: žáci 4. ročníku
Anna Nyklíčková (4.B)
Dominik Fabián (4.A)
Daniela Kucharíková (4.A)
Sandra Scholzová (4.A)

64
63
45
43

Ve středu 12.4.2017 se žáci čtvrtých tříd zapojili do projektu Velikonoce. Byla to další část celoročního projektu
Lidové tradice v průběhu celého roku. Během dne pracovali s pojmy, které jsou spojeny se svátky jara a vytvořili
si krásné jarní a velikonoční dekorace. Bylo to příjemně strávené dopoledne. A všichni se moc těší
na velikonoční koledování.
(Jana Hájková a Katka Hanková)

Víte, kdo jsou sokolníci? Jsou to lidé, kteří se zabývají výcvikem dravých ptáků. V minulosti byli vycvičení dravci
především pomocníkem při opatřování potravy. Nyní je sokolnictví důležité například při ochraně prostoru letišť
před hejny ptáků, která mohou být, v případě střetu se startujícím nebo přistávacím letadlem, důvodem katastrofy.
Po dvou letech jsme na naši školu opět pozvali sokolníka, který pro děti z 1. stupně v malé tělocvičně uspořádal
ve středu 19. dubna vystoupení, při němž je seznámil s nejznámějšími dravými ptáky a sovami. A tak jsme mohli
vidět poštolku, káně, jestřába, ba dokonce vzácného raroha s družkou, orla bělohlavého a také naši největší sovu
výra velkého. Dozvěděli jsme se o nich spoustu zajímavostí a obdivovali přelety tělocvičnou. Jako bonus navíc
jsme si prohlédli ochočenou fretku.
Největším lákadlem pro děti však byla možnost vyzkoušet si sokolnické držení, navléknout ochrannou koženou
rukavici a aspoň na chvilinku si krásně zbarvené káně podržet a prohlédnout zblízka.
(Eva Prouzová)

V pátek 7. 4. se žáci 7. ročníku již tradičně vydali
za prací do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem.
Každoročně tímto pomáháme ZOO s jarním úklidem.
Tentokrát nám byl vyhrazen prostor u lvů, který jsme
důkladně vyčistili od spadaného listí a odpadků.
I přes nepřízeň počasí jsme vše řádně poklidili,
za což jsme byli velmi pochváleni zaměstnankyněmi
ZOO. Příští rok se těšíme opět na shledanou.
(Silvie Žďárská)

A zase tu máme Velikonoce! Opět po roce paní učitelky a vychovatelky
z 1. stupně připravily pro děti a jejich rodiče odpoledne plné zábavného
velikonočního tvoření. V úterý 11. dubna 2017 čekalo v naší školní jídelně
na zájemce o ruční práce hned osm stanovišť. Děti si mohly umotat kytičky
z drátků, vyrobit si velikonoční zápich či přáníčko, papírové sluníčko, slepičku
ze lžičky, věneček z březového proutí, který si mohly dozdobit kuřátkem
z proužků papíru. Nechybělo tradiční zdobení perníčků. Na nich si většina dětí
ihned pochutnala.
Ze školní jídelny odcházeli všichni spokojení s náručí plnou povedených
výrobků. Příjemným odpolednem jsme snad přivolali dlouho očekávané jaro
(Veronika Prouzová)

Pospojuj čísla od 1 do 60. Vzniklý obrázek vybarvi.

Spoj čísla od 1 do 100. Obrázek si můžeš vybarvit.

Před velikonočními prázdninami, v pondělí
10. dubna, jsme s družinou navštívili výstavu
„VELIKONOCE U STUDÁNKY“ v Malých
Svatoňovicích.
Nejprve
jsme
se zastavili
u studánky
a ochutnali
pramenitou
vodu.
Následovala prohlídka historického náměstí
s kostelem,
bývalými
obecními
lázněmi
a Muzeem bratří Čapků. Poté jsme se již všichni
těšili na výstavu. Děti zhlédly různými technikami
zdobené kraslice, beránky různých velikostí,
staročeské
jidáše
a další
věci
spjaté
s Velikonocemi.
V místním
krámečku
si
zakoupily perníčky a různě zdobené kraslice.
(Eva Jansová)

Také na naší škole s radostí vítáme jaro. Všichni už
se těší
na probouzející
se přírodu,
modrou
oblohu a hřejivé paprsky sluníčka. A tak jsme
na předvelikonoční týden připravili pro děti na 1. stupni
jarní barevné dny. Každý den měl svou barvu – pondělí
bylo ve znamení modré, úterý zelené a středa byla žlutá.
Žáci i paní učitelky se na barevné dny připravovali
opravdu poctivě. Někteří kromě oblečení barevně sladili
dokonce i různé doplňky. Potěšilo nás, že se zapojili
téměř všichni, a to i přes to, že se nejednalo o žádnou
soutěž. Je fajn, že dokážeme táhnout za jeden provaz
a jsme pro každou legraci. O tom, jak se nám jarní
barevné dny vydařily, svědčí fotografie z jednotlivých
tříd.
(Veronika Prouzová)

IN THE COUNTRY – v přírodě

places-místa
COUNTRY-příroda
PARK-park
WOOD-les
MEADOW-louka
FIELD-pole
HILL-kopec
MOUNTAIN-hora

VOCABULARY
verbs - slovesa
WALK-procházet se
SEE-vidět
WATCH-pozorovat
RUN-běhat
PLAY-hrát si
SIT-sedět

things-věci
TREE-strom
BUSH-keř
FLOWER-květina
BENCH-lavička
SLIDE-klouzačka
SWING-houpačka

BIG SPRING CROSSROAD

Rovně
5. park
7. květina
8. příroda
9. kopec
11. klouzačka
14. běhat
15. pozorovat
16. vidět

Dolů
1. procházet se
2. les
3. lavička
4. hora
5. hrát si
6. keř
7. pole
10. louka
11. houpačka
12. strom
13. sedět

Z písmen v šedých polích sestav tajenku Jednou z prvních jarních
květin je: TAJENKA: __ __ __ __ __ __ __ __

1)

2)

3)

Řešení:
SCRAMBLED SENTENCES
1)We walk in the wood.2) We sit in
the meadow.
3) We swing and slide in the park.
BIG SPRING CROSSROAD
snowdrop - sněženka

SCRAMBLED SENTENCE – sestav větu
What we do in the country? (Co můžeme dělat v přírodě?)

stránku
připravila
Silvie
Žďárská

V pátek 7. dubna vyjely naše žákyně 4. – 5. ročníku na okresní kolo vybíjené kategorie dívek do Trutnova. Sešlo
se tam šest družstev. Turnaj dívky zahájily se ZŠ R. Frimla Trutnov. Tento zápas prohrály pouze o jeden bod
a bohužel rozhodčí (žáci z 9. tříd) měli na tom svůj podíl. Tato prohra nás stála vítězství v celém turnaji, protože
dívky poté s přehledem vyhrály tři zápasy po sobě. Poslední zápas jsme hráli se ZŠ V Domcích Trutnov, kde nás
poprvé čekalo prodloužení, v kterém jsme vyhráli a obsadili jsme 2. místo. Musím pochválit všechny naše
reprezentantky za výborné výkony a vzorné chování během celého turnaje. Celému družstvu gratuluji a ještě jednou
děkuji.
Školu reprezentovaly:
Vylíčilová Viktorie, Luštincová Natali, Ludvíková Natálie, Poláková Klára, Špringrová Nela, Stibbová Marie,
Kubasová Sabina, Řeháková Karolína, Seidlová Julie, Mesnerová Kateřina, Štěpánská Kamila
(Jana Hájková)

V pátek dne 31. března se školní družina vydala
na místní obvodní oddělení Policie ČR, aby
se seznámila nejen s jejím chodem, ale
i s policejními postupy a zhlédla policejní
vybavení.
Na začátku exkurze jsme s dětmi prošli policejní
stanicí přímo k vězení. Všechny děti byly
postupně zavřeny do cely, aby si vyzkoušely, jaký
je to pocit být vězněný.
Závěr exkurze obstarala návštěva garáže, kde děti
mohly zhlédnout pouta, zbraň, teleskopický
obušek… Každý
si
zároveň
vyzkoušel
neprůstřelnou vestu a posadil se do policejního
auta. A jako pomyslnou třešničku na dortu si mohl
pustit i maják a policejní sirénu.
Doufám, že se všem dětem exkurze líbila.
Děkujeme za milé povídání a ochotu.

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 21. 4. 2017)
2 360,0 kg
98 kg/žáka
Ondřej Vít
1 701,0 kg
74 kg/žáka
Adriana Davidová
1 725,0 kg
72 kg/žáka
Adam Jiroušek
1 146.0 kg
60 kg/žáka
Anita Čapková
1 055,0 kg
44 kg/žáka
Eliška Peterková
620,0 kg
34 kg/žáka
Kateřina Vlčková
561,0 kg
30 kg/žáka
Nikola Winklerová
628,0 kg
27 kg/žáka
Veronika Nyklíčková
410,0 kg
21 kg/žáka
Štěpán Kysela
373,0 kg
20 kg/žáka
Anna Jiroušková
332,0 kg
14 kg/žáka
Adam Marič
232,0 kg
12 kg/žáka
Jan Hruška
120,0 kg
8 kg/žáka
Anna Skřivánková
81,0 kg
4 kg/žáka
Anetta Machová

1.
1.A
1 048,0 kg
2.
3.B
950,0 kg
3.
1.B
440,0 kg
4.
8.A
500,0 kg
5.
3.A
440,0 kg
6.
2.B
550,0 kg
7.
7.A
359,0 kg
8.
5.A
280,0 kg
9.
2.A
160,0 kg
10.
5.B
373,0 kg
11.
4.B
285,0 kg
12.
6.B
232,0 kg
13.
9.A
120,0 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 11 344,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 37,19 kg. Pro porovnání
18.
v loňském
roce
jsme měli sesbíráno 18 966,0 kg s průměrem 64,51 kg na žáka. Dohromady jsme také sesbírali
19.
1220.
750 vybitých baterií (k 21.4.2016 to bylo 25 176).
Sběr vybitých baterií:
21. papíru - nejlepší jednotlivci:
Sběr
Kubasová Leona (7.A)
3 748 ks
Vít Ondřej (1.A)
1 048 kg
Šťovíčková Lena (2.B)
3 500 ks
Davidová Adriana (3.B)
950 kg
Farský Lukáš (1.A)
1 302 ks
Bursa Ondřej (1.A)
620 kg
Zárubová Klára (6.B)
1 200 ks
22.
Vlčková Kateřina (2.B)
550 kg
Manych Dominik (4.A)
820 ks
23.
Čapková Anita (8.A)
500 kg
Rykr Štěpán (4.B)
560 ks
24.
Jiroušek Adam (1.B)
440 kg
Kuťáková Diana (3.A)
312 ks
Peterková Eliška (3.A)
440 kg
Vik Antonín (2.B)
205 ks
Roubíková Karolína (1.B)
419 kg
Nyklíčková Veronika (5.A)
202 ks
Tvarůžek Vojtěch (3.A)
400 kg
Janků Jakub (3.B)
180 ks
Šrytrová Kateřina (3.B)
400 kg
Vašata Ondřej (4.A)
155 ks
Ševc Milan (8.A)
390 kg
Řeháková Karolína (5.A)
91 ks
Jiroušková Anna (5.B)
373 kg
Jiroušek Adam (1.B)
70 ks
Winklerová Nikola (7.A)
359 kg
Jiroušková Anna (5.B)
70 ks
Kročil Pavol (1.B)
324 kg
Několikanásobná vítězka ve
Součková Adriana (1.B)
310 kg
sběru kovových víček
Marič Adam (4.B)
285 kg
Karolína
Matysková opět na
Nyklíčková Veronika (5.A)
280 kg
vedoucí pozici.
Přívratský Jakub (1.A)
280 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)
Kubasová Leona (7.A)
Havlová Petra (5.A)
Hruška Petr (6.B)
Marič Adam (4.B)
Synáč Vojtěch (3.A)
Winklerová Nikola (7.A)
Havel Adam (3.A)

3 975
2 870
2 650
2 040
2 024
547
507
452
248
227
192
84

ks
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)
Jiroušek Adam (1.B)
Jiroušková Anna (5.B)
Havel Adam (3.A)
Vik Antonín (2.B)
Klíma Matěj (3.B)
Hruška Petr (6.B)

7 072
3 560
2 299
1 800
1 376
1 200
1 155
1 100
1 100
980
871
745
640

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

Dohromady jsme k 21.4. sesbírali 15 856 plastových lahví (k 21.4.2016 to bylo 14 544) a 26 717 plastových
kelímků (k 21.4.2016 to bylo 37 365).
Sběr plastových víček
Matysková Karolína (8.A)
Hejcman Martin (1.B)
Grundová Daniela (1.A)
Zárubová Andrea (6.B)
Marič Adam (4.B)
Janků Jakub (3.B)
Lokvencová Kateřina (2.B)
Luštinec Filip (9.A)
Hejnová Katka (7.A)
Šitina Jakub (2.A)
Solarzová Natálie (3.B)
Manych Dominik (4.A)
Šťovíčková Lena (2.B)
Sixta Jakub (2.B)
Ludvíková Natálie (5.B)
Nyklíčková Veronika (5.A)
Vik Antonín (2.B)
Ludvíková Michaela (3.B)
Šrytrová Kateřina (3.B)
Vavrušová Veronika (3.B)
Suchánková Štěpánka (9.A)
Nyklíčková Klára (1.B)
Kulhavý Ondřej (2.A)
Nyklíčková Anna (4.B)
Kysela Štěpán (2.A)
Kročil Pavol (1.B)
Hruška Petr (6.B)
Klíma Matěj (3.B)
Petirová Nela (1.A)
Haluška Matouš (1.B)
Holanová Miroslava (2.A)

18 924
18 830
13 200
10 022
9 473
9 024
6 938
6 000
5 812
5 752
5 166
5 000
4 979
4 180
3 450
3 000
2 903
2 810
2 700
2 650
2 450
2 430
2 150
2 150
2 137
2 080
1 960
1 893
1 833
1 705
1 700

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
Lokvenc Ondřej (3.A)
69 000 ks
Zárubová Tereza (6.B)
30 962 ks
Klíma Matěj (3.B)
26 000 ks
Kuťáková Diana (3.A)
24 745 ks
Grundová Daniela (1.A)
24 150 ks
Hruška Petr (6.B)
16 900 ks
Janků Jakub (3.B)
11 149 ks
Šitina Jakub (2.A)
10 166 ks
Manych Dominik (4.A)
10 000 ks
Trojanová Markéta (1.A)
8 110 ks
Ludvíková Michaela (3.B)
5 800 ks
Ludvíková Natálie (5.B)
4 800 ks
Danko Erika (3.A)
4 620 ks
Mesnerová Kateřina (4.B)
4 022 ks
Hejnová Katka (7.A)
4 000 ks
Vik Antonín (2.B)
3 865 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)
2 770 ks
Nyklíčková Anna (4.B)
2 570 ks
Polc Ondřej (4.B)
2 380 ks
Viková Amelie (3.A)
2 250 ks
Bursa Ondřej (1.A)
2 203 ks
Novotná Eliška (6.A)
2 108 ks
Šťovíčková Lena (2.B)
1 979 ks
Hájek Michal (4.B)
1 950 ks
Roženská Adéla (6.B)
1 775 ks
Kubasová Sabina (5.A)
1 702 ks
Kuba David (1.B)
1 096 ks

Dohromady jsme k 21.4. sesbírali 184 011 plastových víček (k 21.4.2016
to bylo
138(5.B)
399) a 407 250
760 ks
Jiroušková
Anna
kovových víček (k 21.4.2016 to bylo 405 830).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem Beránkem)

Finálová série:
OLD STARS – FBC KOŇO 2 : 0 (4 : 2, 3 : 1)
Série o 3. místo:
BEZĎÁCI S.R.O. – FC BORCI Z LATRÝNY 2 : 0 (6 : 1, 4 : 2)
Hraje se na 3 vítězné zápasy.
V pořadí 3. zápas bude zřejmě odehrán v druhém květnovém týdnu.
Kanadské bodování kvalifikace:
Z
B Br + A
1.
Martin Zakouřil
5 16 12 + 4
2.
Michal Černý
5 11 7 + 4
3.
Filip Kaplan
5
7 7+0
4.
Eliška Mesnerová
5
7 5+2
5.
Jakub Černý
5
6 5+1
6.
Martin Dytrych
5
6 1+5
7. – 8.
Tomáš Hofman
5
4 3+1
Martin Křížek
5
4 3+1
9.
Patrik Ferenc
5
4 2+2
10.
David Balog
5
4 1+3
11.
Leona Kubasová
5
3 3+0
12.
Lukáš Hofman
5
2 1+1
13. – 15. Dominik Endlich
5
2 0+2
Vojtěch Ott
5
2 0+2
Jiří Pecháček
5
2 0+2
16.
David Hejna
5
1 1+0
17. – 19. Anita Čapková
5
1 0+1
Pavel Sobolík
5
1 0+1
Adam Špringer
5
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)

Počet nastřelených tyčí:
2 - BEZĎÁCI S.R.O.
1 - FBC KOŇO
FC BORCI Z LATRÝNY
0 - OLD STARS
Průměrný počet střel na 1 zápas:
12,00 - OLD STARS
7,60 - FBC KOŇO
7,40 - BEZĎÁCI S.R.O.
5,60 - FC BORCI Z LATRÝNY

STATISTIKY BRANKÁŘŮ:
Čisté konto po dobu
32 min – Pavel Sobolík
Úspěšnost zásahů:
19 min – Nikola Winklerová
77,42 % - Pavel Sobolík
9 min – Dominik Endlich
70,83 % - Nikola Winklerová 5 min – Vojtěch Petera
66,67 % - Dominik Endlich
63,77 % - Vojtěch Petera
Prům. počet zásahů na zápas:
57,14 % - Michaela Hájková 7,60 – Vojtěch Petera
4,40 – Pavel Sobolík
3,40 – Nikola Winklerová
Ve statistikách brankářů jsou uvedeni všichni brankáři,
kteří odchytali aspoň jeden zápas vyřazovací části.
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Státní svátek
1. Italský guláš, těstoviny
2. Šišky s mákem
1. Hovězí v mrkvi, brambor
2. Rybí špíz, hranolky
1. Kuřecí prsa s paprikami a jablky, rýže
2. Vařené vejce, koprová omáčka, knedlík
1. Bílá klobása, bramborový salát s cizrnou
2. Lasagne
Státní svátek
1. Zapékané těstoviny s vepřovým masem a sýrem
2. Cikánský řízek (slanina, houby, papriky), halušky
1. Čevabčiči, brambor, obloha
2. Bramborová roláda s uzeným masem, špenát
1. Hovězí na celeru, rýže
2. Drůbeží maso s fazolí, opékaný brambor
1. Krůtí nudličky s játry, brambor
2. Těstovinový salát s tuňákem, pečivo
1. Srbské rizoto
2. Žemlovka
1. Hovězí guláš, těstoviny
2. Pizza
1. Smažená ryba, bramborová kaše
2. Gnocchi po neapolsku s drůbežím masem
1. Kuřecí stehna pečená, knedlík, zelí
2. Boloňské špagety
1. Lahůdková sekaná, brambor
2. Kachní kuskus
1. Masové koule v rajské omáčce, těstoviny
2. Vanilkové knedlíky se švestkovou omáčkou ze zakysané smetany
1. Italské krůtí medailonky s bulgurovým salátem
2. Smažený sýr, brambor
1. Hovězí pečené na rozmarýnu, barevná rýže
2. Horňácký guláš (vepř. maso, fazole, rajčata, papriky, zakys. smet.) , chléb
1. Ryba pod peřinkou, brambor
2. Zapečené těstoviny s brokolicí
1. Moravský vrabec, chlupatý knedlík, zelí
Dobrou chuť!
2. Langoše
1. Hovězí cibulář, bramborový knedlík
2. Makarská pochoutka (těstoviny, salát, rajčata, šunka…)
1. Čočka s vejcem
2. Masová haše, brambor
1. Obalovaný drůbeží řízek, bramborová kaše
2. Buchtičky s vanilkovým krémem

Vybírání stravného na květen: čtvrtek 27.4., pátek 28.4. (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 Kč
(výdej obědů pro veřejnost: 11.15 – 11.35, 12.20 – 12.30, 13.00 – 13.25)
(připravila 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 květnového čísla předávejte do 26.5. 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.

ŘEKNĚTE: „SÝR!“
16. 05. - Fotografování tříd a skupinek žáků ... více na 2. str.
OPĚT BUDEME SBÍRAT TETRAPAKY
29. 05. - 09. 06. - Soutěž ve sběru tetrapakových obalů … více na 2. str.
KVĚTEN JE TAKÉ ČASEM VÝLETŮ A EXKURZÍ
02. 05. - Exkurze žáků 4.A a 4.B do Prahy
18. 05. -

Výlet 8.A (Nová Paka a okolí)

25. 05. -

26. 05. - Výlet 5.A a 5.B

SPORTOVNÍ AKCE
05. 05. - Okrskové kolo Poháru rozhlasu (hřiště u ZŠ Úpice – Lány , žáci 6. – 9. ročníku, náhr. termín: 12. 05.)
23. 05. -

Atletické finále (hřiště u ZŠ Úpice – Lány, žáci 1. – 5. ročníku, od 9.00, náhradní termín: 26. 05.)

OSTATNÍ AKCE
02. 05. - Průzkum hudebnosti (žáci 1. ročníku, ZUŠ A.M.Buxton, od 10.00)
04. 05. -

Okrskové kolo Mladého zdravotníka (Lány – Havlovice, od 13.00)

09. 05. -

Divadlo v angličtině (DAJ, od 10.15, žáci 7. – 9. ročníku, vstupné: 70 Kč)

10. 05. -

Okresní kolo Mladého zdravotníka (Trutnov, od 7.30)

17. 05. -

Vyhlášení výtvarné soutěže Rozesmátý svět (školní jídelna, 9.40)

17. 05. -

Okresní kolo Pythagoriády (Gymnázium Trutnov)

26. 05. -

Den, kdy se mlčelo (žáci 9.A, 75 Kč)

31. 05. -

Ukončení sběru bylin, pomerančové a citronové kůry

31. 05. -

Vychází květnové číslo školního časopisu

PRAVIDELNÉ AKCE
Plavání 2.A, 2.B, 3.B: 04. 05, 11. 05., 18. 05., 25. 05.; plavání 1.A, 1.B: 03. 05., 10. 05., 17. 05., 24. 05., 31. 05.
Florbalová liga – termín 3. zápasu bude zřejmě ve druhém květnovém týdnu
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)

