V krajském kole
Astronomické olympiády
jsem skončila na 4. místě!

Na Poháru rozhlasu jsem
vyhrála v hodu míčkem.

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

V neděli 30. dubna
proběhly oslavy
Filipojakubské noci.
Proběhlo vyhlášení výtvarné
soutěže Rozesmátý svět.

A mnoho dalšího ...

V okresním kole Mladého zdravotníka
jsme skončily na 2. místě!

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

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)

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).
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
pořádá
ve velkém sálu tělocvičny

DĚTSKÝ DEN,
tentokrát na téma:
„Máme rádi zvířata“.
Pro mateřské školky:
čtvrtek 1. 6. 2017 od 9.00,
pro školáky (1. – 4. ročník naší ZŠ):
pátek 2. 6. 2017 od 8.00 do 11.30.
Děti, přijďte si zasoutěžit a užít si legraci.
Rodiče, přijďte se na své děti podívat.
Těšíme se na vás!
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.

Během projektového dne věnovanému tématu holocaust, který proběhl ve středu 26. dubna 2017, se žáci seznámili
s pohnutými dějinami židovského národa, zjišťovali příčiny holocaustu a poznali, které skupiny obyvatelstva byly
jeho oběťmi. Velká pozornost byla věnována systému fungování a každodennímu životu v koncentračních táborech.
Žáci pracovali s obrazovými materiály, statistikami, mapkami, citáty i dobovou antisemitskou publikací „Jedovatá
houba“, jež sloužila jako propagandistický materiál pro děti školního věku. Velkou pozornost vzbudil dokument
Olgy Sommerové „Sedm světel“ o ženách přeživších holocaust.
Paní Jana Nešněrová, ředitelka úpického muzea, seznámila naše deváťáky s průběhem holocaustu v Úpici, přiblížila
jim osudy židovských továrnických rodin Morawetzů, Oberländerů a Buxbaumů, přečetla úryvky z městské kroniky
a vzpomínky pamětníků na poměry ve vyhlazovacím táboře. Díky paní ředitelce si žáci prohlédli např. oděv vězně
koncentračního tábora, terezínské bankovky, kousky spalovacích pecí a ostnatých drátů nebo prapor vězňů z čerstvě
osvobozeného Dachau.
Na závěr projektového dne kreslili deváťáci tzv. stromy přání. Každý strom byl rozdělen na dvě části – do jedné
vepisovali svá dnešní přání, do druhé přání svých vrstevníků – obětí holocaustu. Za své výtvarné práce si většina
žáků vysloužila velkou pochvalu.
Děkuji paní ředitelce Nešněrové za přednášku a vstřícnost a kolegům z učitelského sboru za pomoc s organizací
akce.
(Renata Kafková)

Ve čtvrtek 4. května 2017 vyhodnotila nezávislá porota ve složení Stanislav Špelda (výtvarník, podnikatel)
a Daniela Mikešová (výtvarnice, učitelka) 11. ročník výtvarné soutěže Rozesmátý svět. V letošním roce děti
malovaly a tvořily na téma „Svět zvířat“. Dorazilo k nám na 180 prací. Vybrat a ocenit ty nejlepší nebylo
jednoduché.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo ve středu 17. května 2017 v 9.40 v jídelně ZŠ Bří Čapků. Návštěvníci si
zároveň mohli prohlédnout výstavu všech soutěžních prací v budově 1. stupně. Výstava trvá od pondělí 15. května
do pátku 26. května.
(Veronika Prouzová)
KATEGORIE DĚTÍ DO 5 LET:
1. Michaela Broklová (MŠ Suchovršice)
2. Matylda Maravaud (MŠ Libňatov)
Sofie Jirásková (MŠ Libňatov)
3. Jan Zelinka (MŠ Havlovice)
Alžběta Petirová (MŠ Suchovršice)
KATEGORIE PŘEDŠKOLÁKŮ:
1. Vojtěch Kubík (MŠ Suchovršice)
2. Elena Vítová (MŠ Suchovršice)
Josef Horák (MŠ Libňatov)
3. Natálie Hájková (MŠ Suchovršice)
Aneta Maričová (MŠ Suchovršice)
KATEGORIE 1. – 2. TŘÍD:
1. Klára Cetková (ZŠ Velké Svatoňovice)
2. Tomáš Zaňka (ZŠ Bratří Čapků Úpice)
Nikola Kostková (ZŠ Velké Svatoňovice)
3. Markéta Snítilová (ZŠ Bratří Čapků Úpice)
KATEGORIE 3. – 5. TŘÍD:
1. Anežka Kultová (ZŠ Havlovice)
2. Jiří Peterka (ZŠ Bratří Čapků Úpice)
3. Barbora Sádovská (ZŠ Velké Svatoňovice)

KOLEKTIVNÍ PRÁCE:
Zvláštní ocenění:
kolektivní práce Kaštánků (MŠ Libňatov)
Nohejl, Šulc (SpZŠ Úpice)

V úterý 16. května navštívily děti ze školní družiny hvězdárnu. Nejprve si vyslechly poutavou přednášku
o planetách Sluneční soustavy a o samotném Slunci. Poté jim v přednáškovém sále byla promítnuta krátká
pohádka o hvězdách. V kopuli hvězdárny si prohlédly dalekohled a byly upozorněny, že je zdraví nebezpečné
dívat se přímo do Slunce. Kvůli mnoha mrakům na obloze však bohužel vykouklo sluníčko jen na malou
chvilku. Na střeše hvězdárny si pak děti mohly vyzkoušet, jaké je to pozorovat vesmír hvězdářským
dalekohledem. Návštěva byla velmi zajímavá a poučná. Děkujeme za ochotu a vstřícné jednání pracovníků
hvězdárny.
(Eva Jansová)

Ve středu 17. května 2017 bylo krásné počasí. Děti třetích tříd a jejich paní učitelky se proto vydaly na exkurzi
do Krkonošského národního parku.
Z Jánských Lázní jsme vyjeli lanovkou na Černou horu, šli se podívat k rozhledně a k vysílači, k Černé boudě
a pod ní jsme se napojili na Naučnou stezku Černohorským rašeliništěm. Zde byly nádherné výhledy na celé
Krkonoše. Dále jsme pokračovali k Modrým kamenům a Modrokamenné boudě, kde byla delší občerstvovací
zastávka. Po sjezdovce Košťálka jsme se vrátili zpět do Jánských Lázní. Celý okruh byl asi 12 km.
Děti statečně šlapaly. Děkuji jim za vzorné chování a paní učitelkám za spolupráci.
(Blanka Pavlásková)

Dvě blondýnky hrají šachy. „Góóóĺ!“ „Ty jsi blbá, to přece není tenis!“
Baví se dva kutilové: „Představ si, že u mě včera ve tři v noci zvonil soused! Nekecám, ve tři v noci! Jsem se tak
lekl, že mi normálně vypadla vrtačka z ruky!"
Během návštěvy v blázinci se ptá návštěvník ředitele, podle jakých kritérií bude rozhodnuto, zda někdo bude zavřen,
nebo ne. Ředitel vysvětluje: „No my napustíme vanu vodou, dáme kandidátovi lžičku, hrnek a kýbl a poprosíme ho,
aby vanu vyprázdnil.“ Návštěvník povídá: „Aha, rozumím, normální člověk si vezme kýbl, aby to šlo rychleji, že?“
Ředitel: „Ne, normální člověk vytáhne špunt! Chcete pokoj s balkónem, nebo bez?“
Strč mobil do čaje a máš „Týmobajl“. Strč ho do vody a máš „Vodafoun“. Rozlom ho a máš: „Óóó dva!“
Instruktor ukazuje studentům policejní akademie automatickou pistoli: „Tohle je automat.“ „Automat?“ diví se
jeden z budoucích policajtů. „A kde je díra na peníze?“
Proč malé děti nesmí sedět v autě vedle řidiče? Aby se od něho nenaučily nadávat!

Zkušený právník prohraje spor s obžalovaným z loupeže. Jeho klient se k němu otočí a říká: „A co teď?“ „Vy teď
půjdete do vězení, a já na oběd.“
Potkají se dvě blondýnky a jedna říká druhé: „Když uhádneš, kolik mám laků na nehty, tak ti oba dva dám.“ „Tak jo.
Máš jich pět?“
„Tati, pamatuješ si, jak jsi mi slíbil stovku, když nepropadnu? „Ano.“ „Tak pro tebe mám dobrou zprávu. Ušetříš!“
A takhle jednou se dostane hlemýžď do nemocnice na JIPku, a když se po pár dnech probere, stojí kolem postele
jeho kámoši šneci a ptají se: „Cos dělal, že ses tak zřídil?“ „No, sem to kalil, co to šlo, pak pravotočivá zatáčka,
říkám si nebudu brzdit, a najednou z ničeho nic mě před čumákem vyrostla houba“
„Aničko, co dělají ptáčci, když ještě neumí létat?“ „Chodí všude pěšky.“
Ve Zverimexu: „A je to opravdu dobrý hlídací pes?“ ptá se pán. „Ovšem, dobře uděláte, když ho koupíte. V noci ho
stačí vzbudit a hned začne štěkat.“
Po prohraném hokejovém zápase povzbuzuje trenér svůj tým: „Hlavu vzhůru, chlapci! Uvědomte si, že nebýt nás,
tak by nevyhráli!“
„Halo, je tam společnost pro ochranu zvířat?“ „Ano, prosím.“ „Tak hned přijeďte k nám. Tady sedí na stromě
listonoš a strašně sprostě nadává našemu dobrmanovi!“
Pasou se dvě krávy na louce, jedna zvedne hlavu a řekne: „Buuuuu.“ A druhá: „No zrovna jsem to chtěla říct.“
Pepíček ráno v pokojíčku brečí a maminka za ním přijde a ptá se Pepíčka: „Pročpak pláčeš?“ A Pepíček odpoví:
„Zdálo se mi, že nám shořela škola.“ Maminka na to: „Vždyť to byl jen sen.“ Pepíček říká: „Proč si myslíš, že
brečím?“
Víte, proč vozí policajti s sebou v autě květináč? Aby mohli sázet pokuty.
(Martin Dytrych)

Žáci 4. tříd se zúčastnili výuky základů dopravních pravidel, aby začátkem června mohli získat Průkaz cyklisty.
Vyzkoušeli si jízdu na dopravním hřišti a seznámili se s pravidly bezpečného chování na silnici. Ćeká je ještě
hodně práce, aby se jim podařilo průkaz získat.
(Jana Hájková)

Tento a minulý týden navštívili žáci třetích tříd městskou
knihovnu. Probíraným tématem byly příběhy dětí. Paní knihovnice
měla připravenou tučnou kupičku knížek a vyprávěla dětem
o osudech jednotlivých hrdinů. Už jen názvy knížek byly lákavé
a zároveň legrační. Např.: Deník malého poseroutky, Mstivá Soňa,
Darebák David, ... Děti se bavily a se zájmem poslouchaly
vyprávění humorných příběhů. Většina z nich si zapůjčila jednu
či více knížek, což vzbudilo úsměvy na rtech paní učitelek i paní
knihovnice a splnilo tak účel návštěvy. Některé děti dokonce
zvládly během uplynulých pár dní půjčenou knížku přečíst! Bez
„násilného“ boje tak zvítězil psaný příběh plný zážitků
nad počítačovými hrami :-).
(Šárka Jánošíková)

Tentokrát se jedná o korespondenční (krajské) kolo Astronomické olympiády.
Adélka v něm obsadila vynikající 4. místo! Gratulujeme a přejeme hodně
dalších úspěchů.
(Martin Dytrych)

Dne 4. května jsme se zase po roce vydali pošmourným odpolednem se dvěma hlídkami mladých zdravotníků
od ZŠ Úpice – Lány do sportovního areálu v Havlovicích. Cestou musely naše hlídky zvládnout na 11 stanovištích
různé záludné úkoly a překážky. Poznávali jsme léčivé byliny, transportovali raněné, probíhali překážkovou dráhu,
běhali se zátěží na nosítkách na čas, zastavovali krvácení a obvazovali končetiny.

Sami jsme byli překvapeni, že jsme se ve velké konkurenci 14 družstev neztratili.
Nejlépe si vedlo družstvo mladších žáků č. 1, které podalo skvělý výkon a získalo krásné 3. místo. Bojovalo
ve složení: kapitánka Viktorie Vylíčilová, František Kuhn, Sabina Kubasová, Marina Zajacová a Tereza
Jakubčaninová.
Druhá hlídka mladších žáků č. 2 soutěžila v tomto složení teprve poprvé a velmi příjemně mě překvapila. Děti
pracovaly rozvážně a skutečně se snažily nedělat zbytečné chyby. Samozřejmě, že stále máme co zlepšovat, ale
jejich 7. místo bylo skvělé a zasloužené. Tato hlídka nováčků soutěžila ve složení: kapitán Ondra Polc, Michal
Hájek, Anna Nyklíčková, Nikola Makulová a Markéta Sabevová.
Děkuji všem zúčastněným za skvělou reprezentaci naší školy, paní učitelce Kratochvílové a malému Filípkovi
za morální podporu a doufám, že získané zkušenosti zúročíme příští týden na soutěži Mladých zdravotníků
v Trutnově, kam jede družstvo mladších žáků č. 1 pod vedením Viktorky Vylíčilové.
(Martina Šrollová)

Po roce jsme se opět 10. května zúčastnili oblastního kola Soutěže mladých zdravotníků, které se konalo v parku
u Lesnické akademie v Trutnově. Sice jako vloni nepršelo, ale zima nám stejně byla velká.
Pořadatelé si pro nás tentokrát připravili na 9 stanovištích velké množství kombinovaných zranění s bezvědomím
a zlomeninami, obvazové úkoly, otázky z historie ČK, poznávání léčivých bylin a transport raněného do schodů.
Družstvo mladších žáků prokázalo stejně jako minulý týden v Havlovicích opět skvělou přípravu a maximální
nasazení. Hlídka ve složení Viktorka Vylíčilová, Sabina Kubasová, Franta Kuhn, Terezka
Jakubčaninová a Márinka Zajacová získala zasloužené 2. místo. Těší mě, že Vás někteří rozhodčí dokonce
pochválili za rozhodnost a bezchybný přístup k řešení dané situace při složitých zdravotnických úkolech.
Vůbec mi nevadí těch pár bodů, které jsme ztratili na vítězné družstvo, především za drobné chybičky v bylinách
a dopravních značkách
Vzhledem k tomu, že jsme soutěž dokončili jako první, zbytek času se nám věnoval ochotný příslušník Policie ČR
z Trutnova, který nás seznámil se základní výbavou policisty a policejního vozu.
Děkuji vám za skvělou reprezentaci školy, bojovného ducha a těším se s vámi zase v příštím školním roce
na shledání ve zdravotnickém kroužku a na soutěžích.
(Martina Šrollová)

Pythagoriáda, to je matematická soutěž dětem
momentálně daleko bližší než Matematická olympiáda.
Pozná se to už jen podle účasti ve školních a okresních
kolech. O to cennější je výsledek Lucie Šedové, která
se stala se ziskem 10 bodů nejen úspěšnou řešitelkou
okresního kola, ale obsadila 5. – 7. místo. A to
vzhledem k faktu, že se okresního kola účastnilo 24
žáků 5. ročníku, je velmi pěkný výsledek.
Lucko, z celého svého matematického srdce ti gratuluji
a přeji ti, ať tě matematika i nadále baví.
(Martin Dytrych)

V úterý 2. května jsme vyrazili do hlavního města. První zastávkou po příjezdu byla stanice lanovky Újezd,
kterou jsme vyjeli na Petřín. Tady jsme navštívili zrcadlové bludiště a rozhlednu. Odtud jsme šli na Pražský hrad,
kde jsme mimo jiné viděli střídání stráží. Zámeckými schody jsme sešli dolů na Karlův most. Další zastávkou bylo
Staroměstské náměstí s orlojem. Pokračovali jsme na Václavské náměstí a odtud na Hlavní nádraží, kde na nás
čekal autobus a odvezl nás zpátky domů.
(Jana Hájková)

V neděli 30. dubna 2017 se na úpické náměstí slétlo
hejno malých čarodějnic a čarodějů. Od 18 hodin se tam
konalo zahájení oslav Filipojakubské noci.
Na začátku zaznělo pět čarodějnických písniček v podání
čarodějnic a čarodějů z našeho sborečku. Pak už
následovaly soutěže. Děti se strefovaly do kýblů,
shazovaly tyčí pyramidy z konzerv, přenášely kouzelný
lektvar, zametaly kamínky či shazovaly kuželky.
Za splnění úkolu získaly děti buřtěnku, koněnku či něco
malého na zub. Koněnka zaručovala projížďku koňským
povozem a buřtěnku si děti vyměnily na Dlouhých
Záhonech za buřtík. Na závěr následoval čarodějnický rej
a vyhodnocení jedenácti nejzdařilejších převleků. Tak si
některé čarodějky a čarodějové odnesli odměnu navíc.
Nakonec se účastníci oslav seřadili do průvodu
a se zapálenými lampiony se přesunuli na Dlouhé
Záhony, kde čarodějné rejdění pokračovalo dál.
(Veronika Prouzová)

Pospojuj čísla od 1 do 25. Vzniklý obrázek vybarvi.

Spoj čísla od 1 do 20. Obrázek si můžeš vybarvit.

V pondělí 1. května se otevíral Sportovní areál Květoslava Matysky v Úpici. V rámci této slavnosti se naše štafeta
zúčastnila běhu na 10 km. Všech 40 našich borců se skutečně snažilo a odměnou jim bylo slušné 3. místo. Ještě
jednou všem děkujeme za reprezentaci naší školy.
Naše nejrychlejší dívky:
(Martin Dytrych)
Barbora Peterová – 41,9 s
Natali Luštincová – 44,2 s
Anna Nyklíčková – 45,3 s
Veronika Žďárská – 45,8 s
Michaela Horáková – 46,2 s
Agáta Hebká – 46,4 s
Karolína Řeháková – 46,5 s
Eliška Grossmannová – 46,8 s
Adriana Davidová – 47,2 s
Maria Stibbová – 47,4 s
Naši nejrychlejší chlapci:
Pavel Fabián – 40,2 s
Matyáš Lacko – 43,8 s
Adam Špringer – 45,4 s
Vojtěch Petera – 45,7 s
Vojtěch Hejna – 45,8 s
Dominik Fabián – 46,2 s
Martin Kejzlar – 46,9 s
Tomáš Kuťák – 47,2 s
Jiří Peterka – 49,5 s
Dominik Manych – 50,0 s

V pátek 5. 5. 2017 jsme se tradičně zúčastnili sportovního klání o Pohár rozhlasu
na stadionu v Trutnově.
Někteří žáci výborně reprezentovali naši školu a předvedli své maximum. Mezi
tyto žáky patří: Eva Krouželová – hod míčkem, Leona Kubasová – běh na 600m,
Eliška Mesnerová – běh na 800m, Veronika Čiháková – skok vysoký, Pavel
Fabián – běh na 60m.
Celkově jsme se v jednotlivých kategoriích umístili takto: starší žáci 5. místo,
mladší žáci 5. místo, starší žákyně 4. místo a mladší žákyně 2. místo. Tímto
bychom rádi poděkovali všem sportovcům za reprezentaci školy v této soutěži.
(Silvie Žďárská)

AT THE SEASIDE (u moře)
VOCABULARY
in (on) the sea
on the beach
SEA - moře
BEACH – pláž
SEASHELL - mušle
SAND – písek
SWIM - plavat
PEBBLE – oblázek
CRAB - krab
SUNBATHE – opalovat se
JELLYFISH - medúza
DECKCHAIR – lehátko
STARFISH - hvězdice
TOWEL – osuška
SEAHORSE - mořský koník UMBRELLA – slunečník
WAVE - vlna
LIFEGUARD – plavčík
AIRBED - lehátko (na vodu)
SNORKEL – potápět se

SEA
CRISS-CROSS

countries
ITALY
(Itálie)
CROATIA
(Chorvatsko)
GREECE
(Řecko)

Vodorovně
2. vlna
4. mořský koník
5. medúza
8. osuška
10. písek
14. mušle
15. Chorvatsko
17. plavat
18. lehátko
Svisle
1. Řecko
3. lehátko na vodu
6. opalovat se
7. oblázek
9. plavčík
11. slunečník
12. moře
13. Itálie
14. hvězda
16. pláž
19. krab

Řešení tajenky:
sunglasses

TAJENKA:
Pokud se pohybujeme na sluníčku, určitě
potřebujeme:

__ __ __

__ __ __ __ __ __ __

stránku
připravila
Silvie
Žďárská

Školní rok se blíží pomalu ke konci a tím i meziškolní zápolení o putovní pohár Grand Prix 1.stupně. Poslední závod
letošního roku se odehrál v úterý 23. května 2017 na lánském hřišti a jednalo se jako již tradičně o Atletické finále.
Žáci a žákyně závodí ve čtyřech kategoriích – chlapci 1.- 3. třída, dívky 1.- 3. třída, chlapci 4.- 5. třída a dívky 4.5. třída. Každý závodník může startovat maximálně ve dvou disciplínách, čímž se závody většinou stávají
vyrovnanější a napínavější.
Do závodu jsme nastupovali s jediným cílem – podat co nejlepší výkony. Bohužel jsme neobhájili prvenství
v celkovém pořadí Grand Prix. Holky i kluci bojovali ze všech sil, snažili se podat maximální výkon, a tak jsme
netrpělivě očekávali výsledky. Získali jsme velký počet medailových umístění.
Velké poděkování patří nejen všem atletům, kteří dneska závodili, ale všem sportovcům a sportovkyním,
kteří se zúčastnili třeba jen jediného závodu ve školním roce a podíleli se tak na tomto úspěchu.
Závěrem ještě jedno poděkování, které patří všem kolegům a kolegyním ze škol okrsku Úpice, kteří se podíleli
na bezproblémovém průběhu všech závodů. V novém školním roce na viděnou!
(Jana Hájková)

Přehled medailových umístění:
chlapci 1. – 3. ročník:
1. Jiří Peterka (350 m)
1. Martin Kejzlar (hod míčkem)
3. Jiří Peterka (50 m)
dívky 1. – 3. ročník:
1. Adriana Davidová (50 m, skok daleký)
1. Tereza Wernerová (hod míčkem)
2. Kristýna Křížková (300 m)
2. Tereza Wernerová (skok daleký)
Přehled medailových umístění:
chlapci 4. – 5. ročník:
1. František Kuhn (50 m, 650 m)
dívky 4. – 5. ročník:
1. Anna Nyklíčková (skok daleký)
1. Kateřina Mesnerová (hod míčkem)
1. Barbora Peterová (600 m)
3. Barbora Peterová (50 m)
3. Klára Poláková (600 m)

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 24. 5. 2017)
3 745,0 kg
156 kg/žáka
Kristýna Pourová
1 839,0 kg
80 kg/žáka
Adriana Davidová
1 883,0 kg
78 kg/žáka
Adam Jiroušek
1 237.0 kg
65 kg/žáka
Anita Čapková
1 525,0 kg
64 kg/žáka
Eliška Peterková
858,0 kg
37 kg/žáka
Veronika Nyklíčková
693,0 kg
36 kg/žáka
Nikola Winklerová
637,0 kg
35 kg/žáka
Kateřina Vlčková
575,0 kg
29 kg/žáka
Štěpán Kysela
448,0 kg
24 kg/žáka
Anna Jiroušková
442,0 kg
19 kg/žáka
Adam Marič
290,0 kg
18 kg/žáka
Anna Skřivánková
232,0 kg
12 kg/žáka
Jan Hruška
145,0 kg
7 kg/žáka
Ondřej Kopera

1.
1.A
1 250,0 kg
2.
3.B
950,0 kg
3.
1.B
440,0 kg
4.
8.A
518,0 kg
5.
3.A
820,0 kg
6.
5.A
510,0 kg
7.
7.A
359,0 kg
8.
2.B
567,0 kg
9.
2.A
160,0 kg
10.
5.B
448,0 kg
11.
4.B
395,0 kg
12.
9.A
290,0 kg
13.
6.B
232,0 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 14 549,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 47,39 kg. Pro porovnání
18.
v loňském
roce
jsme měli sesbíráno 21 419,0 kg s průměrem 72,85 kg na žáka. Dohromady jsme také sesbírali
19.
2920.
513 vybitých baterií (k 20.5.2016 to bylo 33 785).
Sběr vybitých baterií:
21. papíru - nejlepší jednotlivci:
Sběr
Šťovíčková Lena (2.B)
10 695 ks
Pourová Kristýna (1.A)
1 250 kg
Káža Jakub (3.B)
7 410 ks
Vít Ondřej (1.A)
1 165 kg
Kubasová Leona (7.A)
3 748 ks
Davidová Adriana (3.B)
950 kg
Farský Lukáš (1.A)
1 508 ks
22.
Peterková Eliška (3.A)
820 kg
Manych Dominik (4.A)
1 395 ks
23.
Bursa Ondřej (1.A)
620 kg
Zárubová Klára (6.B)
1 200 ks
24.
Vlčková Kateřina (2.B)
567 kg
Rykr Štěpán (4.B)
560 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
Jiroušková Anna (5.B)
448 kg
Kuťáková Diana (3.A)
312 ks
Jiroušek Adam (1.B)
440 kg
Pospíšil Jan (5.A)
280 ks
Kročil Pavol (1.B)
422 kg
Janků Jakub (3.B)
274 ks
Roubíková Karolína (1.B)
419 kg
Vik Antonín (2.B)
205 ks
Tvarůžek Vojtěch (3.A)
400 kg
Nyklíčková Veronika (5.A)
202 ks
Šrytrová Kateřina (3.B)
400 kg
Konec sběrových soutěží již
Marič Adam (4.B)
395 kg
v pátek 9. června. O
Ševc Milan (8.A)
390 kg
jednotlivých
vítězích ještě
Součková Adriana (1.B)
370 kg
zdaleka není rozhodnuto!
Winklerová Nikola (7.A)
359 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)
Vlčková Kateřina (2.B)
Havlová Petra (5.A)
Kubasová Leona (7.A)
Hruška Petr (6.B)
Marič Adam (4.B)
Synáč Vojtěch (3.A)
Winklerová Nikola (7.A)
Havel Adam (3.A)

4 735
3 391
2 990
2 164
2 040
1 125
817
547
452
448
227
192
84

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

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

7 072
3 560
2 556
2 360
2 299
2 250
1 362
1 155
1 100
1 100
871
821
745

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

Dohromady jsme k 24.5. sesbírali 19 252 plastových lahví (k 20.5.2016 to bylo 17 686) a 31 347 plastových
kelímků (k 20.5.2016 to bylo 42 151).
Sběr plastových víček
Matysková Karolína (8.A)
Hejcman Martin (1.B)
Janků Jakub (3.B)
Grundová Daniela (1.A)
Marič Adam (4.B)
Šťovíčková Lena (2.B)
Zárubová Andrea (6.B)
Manych Dominik (4.A)
Šitina Jakub (2.A)
Lokvencová Kateřina (2.B)
Luštinec Filip (9.A)
Hejnová Katka (7.A)
Solarzová Natálie (3.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)
Kročil Pavol (1.B)
Nyklíčková Anna (4.B)
Suchánková Štěpánka (9.A)
Nyklíčková Klára (1.B)
Kulhavý Ondřej (2.A)
Kysela Štěpán (2.A)
Petirová Nela (1.A)
Hruška Petr (6.B)
Klíma Matěj (3.B)
Haluška Matouš (1.B)
Holanová Miroslava (2.A)

18 924
18 830
15 919
13 200
10 873
10 774
10 022
10 000
7 022
6 938
6 000
5 812
5 166
4 180
3 450
3 000
2 903
2 810
2 700
2 650
2 538
2 450
2 450
2 430
2 150
2 137
2 120
1 960
1 893
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
Manych Dominik (4.A)
39 900 ks
Klíma Matěj (3.B)
39 000 ks
Zárubová Tereza (6.B)
30 962 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)
16 900 ks
Šitina Jakub (2.A)
10 166 ks
Trojanová Markéta (1.A)
8 110 ks
Vít Samuel (3.A)
5 833 ks
Ludvíková Michaela (3.B)
5 800 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
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)
3 100 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

Dohromady jsme k 24.5. sesbírali 210 499 plastových víček (k 20.5.2016
to bylo
170(5.B)
102) a 471 250
058 ks
Jiroušková
Anna
kovových víček (k 20.5.2016 to bylo 458 812).
(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:
BEZĎÁCI S.R.O. – FC BORCI Z LATRÝNY 2 : 2 (6 : 1, 4 : 2, 2 : 3p, 0 : 5)
Hraje se na 3 vítězné zápasy.
V pořadí 5. zápas bude zřejmě odehrán v 30.května.
Kanadské bodování kvalifikace:
Z
B Br + A
1.
Martin Zakouřil
6 22 18 + 4
2.
Michal Černý
6 15 11 + 4
3.
Jakub Černý
7 11 7 + 4
4.
Filip Kaplan
7
9 9+0
5.
Eliška Mesnerová
6
8 5+3
6.
Martin Dytrych
6
7 1+6
7.
Adam Špringer
7
6 4+2
8.
Lukáš Hofman
7
6 3+3
9.
Leona Kubasová
6
5 3+2
10. – 11. Tomáš Hofman
7
4 3+1
Martin Křížek
6
4 3+1
12.
Patrik Ferenc
6
4 2+2
13.
David Balog
7
4 1+3
14. – 16. Dominik Endlich
7
2 0+2
Vojtěch Ott
7
2 0+2
Jiří Pecháček
6
2 0+2
17.
David Hejna
7
1 1+0
18. – 19. Anita Čapková
6
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
14 min – Vojtěch Petera
69,70 % - Nikola Winklerová 9 min – Dominik Endlich
67,90 % - Vojtěch Petera
66,67 % - Dominik Endlich
Prům. počet zásahů na zápas:
57,14 % - Michaela Hájková 7,86 – Vojtěch Petera
5,50 – Pavel Sobolík
3,67 – Nikola Winklerová
Ve statistikách brankářů jsou uvedeni všichni brankáři,
kteří odchytali aspoň jeden zápas vyřazovací části.
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Čt
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1. Šunkové halušky se zelím
2. Špagety s vepřovým masem a rajčaty
1. Vepřové na paprice, rýže
2. Ovesná kaše s jablky
1. Pečená uzená krkovička, hrachová kaše
2. Česnekový kuskus s pórkem a žampiony
1. Maminčino kuře s těstovinami
2. Boloňská směs s rýží
1. Hovězí na česneku, bramborový knedlík
2. Krupicová kaše
1. Vepřová kotleta na zelenině, rýže
2. Bramborový guláš, chléb
1. Rybí karbanátek, bramborová kaše
2. Tyrolské brambory
1. Hovězí maso pastýřské (houby, slanina, smetana), těstoviny
2. Rýžový nákyp
1. Smažený květák, brambor, tatarská omáčka
2. Čína s rýží
1. Bílá klobása, čočkový salát
2. Masový nákyp, brambor
1. Segedínský guláš, knedlík
2. Řecké šunkafleky
1. Marinovaný drůbeží plátek, bramborová kaše
2. Plněné bramborové knedlíky, zelí
1. Neapolské nudle
2. Játra na smetaně, knedlík
1. Guláš a la španělský ptáček, rýže
2. Gnocchi zapečené v sýrové omáčce s mozzarellou
1. Lahůdková ryba, brambor
2. Hermelínové rizoto
1. Staročeská vepřová na zázvoru, chlupatý knedlík, zelí
2. Milánské špagety
1. Holandský řízek, bramborový salát
2. Buchty
1. Kuřecí kari s bulgurem
2. Karlovarský guláš, noky
1. Krůtí masová směs, brambor
2. Bramborové krokety, špenát
1. Sekaná svíčková, knedlík
2. Sýrový karbanátek, bramborová kaše
1. Maďarské roštěnky, rýže
2. Palačinky
1. Vepřové na kmíně, těstoviny
2. Šopský salát s jogurtem, pečivo

Dobrou chuť!

Vybírání stravného na červen: pondělí 29.5., úterý 30.5. a středa 31.5. (7.30 – 11.30)
Cena obědů: pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 22 obědů x 23 Kč = 506 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 22 obědů x 25 Kč = 550 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 22 obědů x 26 Kč = 572 Kč
pro veřejnost …………………….......... 22 obědů x 52 Kč = 1144 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 červnového čísla předávejte do 23.6. 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.

OPĚT BUDEME SBÍRAT TETRAPAKY, KONČÍ SBĚROVÉ SOUTĚŽE
29. 05. - 09. 06. - Soutěž ve sběru tetrapakových obalů … více na 2. str.
16. 06. - Konec sběrových soutěží … více na 2. str.
DĚTSKÉ DNY KLEPOU NA DVEŘE
01. 06. - Dětský den pro mateřské školky... více na 2. str.
02. 06. - Dětský den pro žáky 1. – 4. ročníku … více na 2. str.
ČERVEN JE TAKÉ ČASEM VÝLETŮ A EXKURZÍ
12. 06. - Školní výlet 4.A a 4.B (Josefov)
13. 06. - 14. 06. - Školní výlet 7.A (Jinolice)
13. 06. - Školní výlet 6.B (Hradec Králové)
15. 06. - Školní výlet 1.A a 1.B (Staré Hrady)
15. 06. - Školní výlet 3.A a 3.B (Všestary)
16. 06. - Školní výlet 2.A a 2.B (Pěnčín)
24. 06. - Výlet 3.A s koníčky na Žaltman
ŚKOLNÍ SBOREČEK VYSTUPUJE
16. 06. - Vystoupení školního sborečku na Dni Úpice
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
26. 06. - Výlet pro nejlepší žáky školy
27. 06. - Vybírání učebnic + závazný termín předání vybraných učebnic nižšímu ročníku do 12.00
(oběd pro 1. st.: v 11.35, pro 2. st.: ve 12.15)
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)
SPORTOVNÍ AKCE
23. 06. - Okrskové kolo Atletického čtyřboje (pořadatel: ZŠ Úpice – Lány, žáci 6. – 9. ročníku, od 8.30)
OSTATNÍ AKCE
06. 06. - Pasování žáků 1. ročníku na čtenáře (Městská knihovna Úpice)
06. 06. - Den, kdy se mlčelo (žáci 9.A)
09. 06. - Bezpečnostní den – Malé Svatoňovice (žáci 7.A)
14. 06. - Průkaz cyklisty (žáci 4.A, 4.B)
15. 06. - Lidové tradice v průběhu roku – návštěva 4.A a 4.B v Městské knihovně Úpice
22. 06. - „Hurá, prázdniny“ – pořad ZUŠ A.M.Buxton
(areál na Dlouhých Záhonech, od 10.00, žáci 1. – 6. ročníku, vstupné: 50 Kč)
27. 06. - Termín pro zaplacení sešitů na školní rok 2017/2018
PRAVIDELNÉ AKCE
Plavání 1.A, 1.B: 07. 06., 14. 06., 21. 06.
(stránku připravil Martin Dytrych)

