V pátek 27. ledna se na
nás do školy mohli přijít
podívat rodiče.
Ze všech vítězů školního
kola Zeměpisné olympiády
jsem měl nejvíce bodů.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
5. ČÍSLO
15. ROČNÍKU (2016/2017)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
Celý týden jsme jezdili
do Mladých Buků
na „Lyžařskou akademii“.

Měli jsme projekt
„Pohádka“.

A mnoho dalšího ...

Postoupili jsme do krajského
(korespondenčního) kola
Astronomické olympiády.

Telefony:
do školy (napojen na ústřednu):
499881138
do ředitelny (+ fax):
499884875
do školní jídelny:
499781336
OSLAVTE S NÁMI SV. VALENTÝNA!
Na úterý 14. 2. je pro vás připraveno:
Pošlete své oblíbenkyni – svému
oblíbenci „Valentýnku“ (speciální
„valentýnská poštovní schránka“ bude
od rána do 8.50 k dispozici u dveří do
místnosti
zástupce
ředitele;
„valentýnky“ budou předávány o
hlavní přestávce).
ZŠ Bratří Čapků
pořádá
v pátek 24. února 2017
ve školní jídelně
DISCOPARTY pro uzavřenou společnost žáků
1. – 6. ročníku.
Pro žáky 1. – 3. ročníku: 16.30 – 18.30,
pro žáky 4. – 7. ročníku: 19.00 – 21.00.
Příspěvek na ceny: 20 Kč.
Každý účastník si může přivést jednoho kamaráda,
který není z naší školy.
Během února budou žákům rozdány přihlášky
s bližšími informacemi pro rodiče.

E-mail:
blahovkaupice@volny.cz
zakouril@zsbcupice.cz
Webové stránky školy:
www.zsbcupice.cz

BLAHOVECKÉ HRY
Začátkem února se opět uskuteční Blahovecké hry.
V úterý 7. února se od 8.00 představí žáci
1. – 2. ročníku,
od 10.00 bude tělocvična vyhrazena třeťákům,
čtvrťákům a páťákům.
Soutěžit se bude jako obvykle v člunkovém běhu, hodu
plným míčem, skoku z místa a šplhu.
Děti, moc se těšíme na vaše výkony a na skvělou
sportovní atmosféru!
Ochoz pro rodiče bude otevřen!
Na pátek a sobotu 3. – 4. února je pro žáky
6. – 9. ročníku připravena víkendovka
„MÉ STATEČNÉ JÁ“.
Pedagogický dozor na víkendovce:
Mgr. Martin Dytrych a Mgr. Martin Zakouřil.
Program:
různé hra, aktivity a soutěže.
Náplň víkendovky připravila skupina žáků 9.A v čele
s Annou Řehákovou.

ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ POŘÁDÁ PRO SVÉ ŽÁKY ODPOLEDNÍ BRUSLENÍ
NA ZIMNÍM STADIONU V TRUTNOVĚ.
Pro žáky 1. – 3. ročníku ve středu 15. února.
Odjezd: v 12.00 z náměstí T. G. M. v Úpici.
Příjezd: cca v 14.45 na náměstí T. G. M. v Úpici.
Pro žáky 4. – 9. ročníku v úterý 14. února.
Odjezd: v 12.50 z náměstí T. G. M. v Úpici.
Příjezd: cca v 15.30 na náměstí T. G. M. v Úpici.
Bruslit a soutěžit budeme cca 90 minut.
Škola hradí pronájem stadionu, žáci přispívají 40 Kč.
Pití a svačinu si vezměte s sebou!
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ POŘÁDÁ V SOBOTU 18. ÚNORA OD 9.00
4. ROČNÍK ZADY CUPU VE FLORBALU.
Místo konání: tělocvična ZŠ Bratří Čapků
Přihlášky zasílejte nejpozději ve středu 15. února na: zakouril@zsbcupice.cz nebo volejte na 499881138,
499994875, 731519030.
Počet hráčů ve hře: brankář + 4 hráči; maximální počet hráčů na soupisce: 10.
Kapitán musí být současným či bývalým žákem nebo zaměstnancem ZŠ Bratří Čapků.
Startovné: 400 Kč (platí se v den turnaje). Maximálně 15 týmů.

Naši prvňáčci se ve dnech 19. a 20. prosince v rámci projektu Pohádka vydali na cestu do pohádkového světa. Děti
soutěžily o to, kdo se stane králem pohádkového světa. Za správné odpovědi a za plnění různých úkolů sbíraly
razítka – malé královské koruny. A co všechno prvňáčci dělali? Naučili se písničku z Arabely, vyplňovali pohádkový
pracovní sešit, četli slabiky na vodníkových hrnečkách, hádali hádanky, poznávali písničky z pohádek, doplňovali
pohádkové dvojice a na interaktivní tabuli hledali rozdíly na obrázcích z večerníčků. Ve skupinkách skládali
pohádkové puzzle a zahráli si na Popelky a třídili hrách a čočku.

Na závěr projektu pro děti paní učitelky
připravily překvapení – obě třídy se společně
vydaly do loutkového divadla, kde zhlédly
pohádku o princezně Máně. Úpickým loutkářům
patří velký dík za vstřícnost a hezký zážitek!
A jak nakonec dopadlo pohádkové soutěžení?
Králem pohádkového světa se v 1.A stal Matěj
Hofman a v 1.B Terezka Přívratská.
Snad se dětem pohádkové vyučování líbilo
a budou se těšit na to, co pro ně připraví paní
učitelky příště.
(Veronika Prouzová)

V pátek 16. prosince se uskutečnilo školní kolo Astronomické olympiády.
Úkolem žáků v kategorii G-H (6.-7. ročník) bylo zodpovědět několik testových otázek s možností volby správné
odpovědi, řešení doplňovačky, určování obrázků, rozhodnutí o pravdivosti či nepravdivosti vět, výpočet týkající se
rychlosti světla.
V kategorii E-F (8.-9. ročník) soutěžící rovněž řešili přehledový test s volbou správné odpovědi, doplňování údajů v
textu o stoleté historii České astronomické společnosti, úvaha o tlaku na Zemi a ve vesmíru, výpočet stáří naší
planety a poznávání "astronomických vlajek" a asterismů, hvězdokup nebo souhvězdí na nich.
Do krajského-korespondenčního kola postupují v kategorii G-H čtyři žáci a v kategorii E-F dva žáci. Všem
zúčastněným děkuji za snahu a postupujícím blahopřeji.
(Věra Nývltová)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. – 8.

1.
2.

Pořadí kategorie G-H:
Jaromír Jansa (7.A)
Adéla Roženská (6.B)
Veronika Hlavicová (7.A)
Šárka Winklerová (7.A)
Eliška Grossmannová (6.B)
Michaela Horáková (6.B)
Šimon Hurdálek (7.A)
Leona Kubasová (7.A)

32 b.
30 b.
25 b.
22 b.
17 b.
15 b.
14 b.
14 b.

Pořadí kategorie E-F:
Michal Černý (8.A)
36 b.
Eliška Mesnerová (8.A) 33 b.

Maximální počet bodů: 50.
Počet bodů potřebný k postupu: 20.

Několik našich žáků se zapojilo do výtvarné soutěže vyhlášené místní hvězdárnou. Vyhodnocení a předání cen
proběhlo v pátek 16. prosince od 16 hodin v přednáškovém sále Hvězdárny v Úpici, po vyhlášení výsledků se
uskutečnila přednáška Petra Horálka „Život ve vesmíru“. Těší nás, že jsme v kategorii starších žáků obsadili první
dvě místa.
VÝSLEDKY SOUTĚŽE
Kategorie mladší žáci:
1. - 2. cena - David Hůlek, Sváťa Řehák.
Kategorie starší žáci:
1. cena - Jiří Pecháček (ZŠ Bratří Čapků Úpice),
2. cena - Martin Křížek (ZŠ Bratří Čapků Úpice),
3. cena - Martina Brokešová.
Zvláštní cena za netradiční zpracování tématu - Adéla Hůlková.
(Věra Nývltová)

Zápis do 1. tříd školního roku 2017/2018 se bude
konat 6. dubna 2017. Bližší informace budou na webových
stránkách školy zveřejněny do konce února.
Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné
školní docházky:
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádáli o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte
k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek
povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost
doložena doporučujícím posouzením příslušného školského
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit
nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok
věku.
(Martin Zakouřil)

V pátek 6. ledna skončilo školní kolo
Matematické olympiády v 5.A. Práce nakonec
odevzdaly tři žákyně. Nejúspěšnější byla Sabina
Kubasová, hned za ní jsou s nepatrnými odstupy
Petra Havlová a Lucie Šedová.
Holky, vaše práce byly výborné! Zkusím vás
všechny tři přihlásit do okresního kola.
(Martin Dytrych)

Zdravotnický kroužek začne fungovat od února 2017. Schůzky budou vždy jednou týdně ráno od 6.45 h (út nebo st –
den bude upřesněn po dohodě s dětmi)
Náplní kroužku je:
– dokázat poskytnout první pomoc (ošetření krvácení, zlomenin, bezvědomí,
správná obvazová technika, transport raněných …..)
– znalost léčivých rostlin
– znalost historie Červeného kříže
– znalost dopravních značek a předpisů
Zájemci se mohou přihlásit do 31. 1. 2017 u M. Šrollové v sekretariátu školy,
případně na e-mail: srollova@zsbcupice.cz

„Pepíčku, co nám dává husa?“ „Fádlo.“ „Sádlo, ano správně, a co nám dává ještě?“ „Fádlo.“ „No, to už jsi říkal, ale
co nám dává ještě kromě sádla?” „Fádlo.“ „Podívej se, Pepíčku, zkusíme to jinak. Kde spí tatínek?“ „V hofpodě.“
„Ehm…, a kdepak spí maminka?“ „U foufeda.“ „No…, a kde spinkáš ty, Pepíčku?“ „V poftýlce.“ „No, vidíš! A čím
se v postýlce přikrýváš?“ „Pefinou.“ „No, a co je v peřině?“ „Pefí.“ „No, vidíš, takže co nám dává ještě husa?“
„Fádlo.“
Všiml sis, Pavlíčku,“ poučuje babička, „že když zívám, tak si dávám před pusu ruku? Proč myslíš, že to asi dělám?“
„Aby ti nevypadly umělé zuby?“
Pacient: „Nemohu se rozhodnout mezi operací a smrtí.“ Doktor: „S trochou štěstí můžete mít oboje.“
Taxikář doveze pána na místo a povídá mu: „Bude to za 300.“ Pán: „Tak to budete muset asi o kousek couvnout,
mám u sebe jen 200.“
Po pláži nervózně pobíhá matka s malým synem. Nakonec se zastaví a křičí na něj: „Přijdeme pozdě k obědu, jestli
si nevzpomeneš, kde jsi zahrabal tatínka!“

Mladík vejde do obchodu s cukrovinami a ptá se: „Máte perníková srdce s nápisem JSI MÁ JEDINÁ?“ „Ano,
máme.“ „Tak mi dejte 12 kusů, prosím.“
Voják přijde za velitelem, že propil pušku, ten mu řekne, že se nedá nic dělat, že během cvičení musí pobíhat bez
pušky a dělat „tatatata”. A skutečně, voják poctivě předstírá pušku, až narazí na tři vojáky poklidně sedící na
kameni, vykoukne z křoví a udělá „tatatata”. Vojáci se nechápavě otočí a praví: „Co děláš, vždyť my jsme v tanku!”
10 nejvtipnějších poznámek:
1. Snažil se odemknout zamčené dveře. Když byl přistižen, vymlouval se na to, že ho zajímají tajné chodby.
2. Nesdělil své jméno s tím, že je tu inkognito.
3. Dává pozor, jestli dávám pozor, a když si myslí, že nedávám pozor, tak nedává pozor.
4. Spal při hodině tak tvrdě, že ho neprobudil ani příchod pana ředitele, který dupe a funí.
5. Sebral třídní knihu, nechce ji vrátit a žádá výkupné.
6. Svačí cibuli a obtěžuje zápachem.
7. Strká si lentilky do nosu a hraje všemi barvami.
8. Tváří se inteligentně, ale přitom je úplně blbej.
9. Při sexuální výchově osahává spolužačky a tvrdí, že se vzdělává.
10. Jezdí nosem po lavici, aby to pískalo
Lord se ptá svého sluhy: „Má naše WC dvoukřídlé dveře?“ „Ne, pane.“ Lord na to: „No, tak v tom případě jsem
včera večer seděl ve skříni.“
Dva policajti lezou přes zeď. První policajt ji nemůže přelézt a tak říká druhému: „Prosím, udělej mi kozu.“
„Mééééé!“
Sedí veverka na stromě a louská oříšky. Rozlouskne první - stříbrné šaty. Rozlouskne druhý - zlaté šaty. Rozlouskne
třetí - diamantové šaty. Veverka se rozpláče, schoulí se pod větvičku a vzlyká: ,,Já snad kvůli té pohádce umřu
hlady!“
(Martin Dytrych)

Dne 20.12. se v naší škole v rámci plnění Preventivního programu školy uskutečnil motivační preventivní program
občanského sdružení Harmonia Universalis s názvem „Rozum v. z.“, tedy Rozum v zastoupení. Představení bylo
zaměřeno na některá závažná témata spadající do prevence negativních jevů. Akce proběhla formou moderovaného
dialogu s publikem. Program měl žákům II. stupně ukázat jiný pohled na témata závislostí, zdraví, životních hodnot
a postojů (dobro a zlo), virtuální svět počítačů a sociálních sítí. Závěr patřil společnému zazpívání písně Štěstí je
krásná věc. Představení v ceně 40,- Kč hradila škola.
(Věra Nývltová)

Se začátkem nového kalendářního roku dochází k rozšíření působnosti školní psycholožky Mgr. Lenky
Mikeskové.
Pro žáky a rodiče bude k dispozici následně:
sudé týdny:

úterý – 7:30-16:00

čtvrtek – 7:30-17:00
liché týdny:

pondělí – 7:30-16:00

středa – 7:30-17:00

pátek – 7:30-14:00
Pro návštěvu školní psycholožky je vhodné se objednat dopředu (e-mail psycholog@zsbcupice.cz, případně
na telefonním čísle 499 881 138). V akutním případě je samozřejmě možná návštěva i bez předchozího objednání
(do 14.00).
A s čím rodičům může školní psycholog pomoci? Jedná se především o oblast individuálního výchovného
a kariérového poradenství, případně řešení krizových situací v rodině, které zásadně ovlivňují výchovně vzdělávací
proces dítěte. Náplní je také práce se žáky, třídními kolektivy i pedagogy.

Vysoká účast žáků provázela tradiční klání školního kola Zeměpisné olympiády, které se uskutečnilo ve dnech
17. a 18. ledna. Soutěž se skládala ze dvou částí – práce bez atlasu a práce s atlasem. Maximálně mohli účastníci
získat dohromady 30 bodů. V rámci tří kategorií se akce zúčastnilo celkem 25 soutěžících. A nechyběli ani
obhájci loňského prvenství, Daniela Maršíková a Tomáš Hofman. Ten v nejstarší kategorii 8. – 9. tříd
s rekordním počtem 28 bodů opět zvítězil a v příštím roce bude útočit na vítězný hattrick. Daniela Maršíková se
v kategorii 7. tříd musela sklonit před vítězným Tomášem Kuťákem a obsadila 2. místo. V nejmladší kategorii 6.
tříd pak jednoznačně dominovala s velkým náskokem Adéla Roženská. Nejlepší dva z každé kategorie postupují
do okresního kola, které se uskuteční 21. února ve Dvoře Králové nad Labem. Všem účastníkům patří velké
poděkování za účast a snahu.
Kategorie 6. tříd
Roženská Adéla (6.B)
Horáková Michaela (6.B)
Hruška Jan (6.B)
Hruška Petr (6.B)
Kleistner Jan (6.B)
Banýr Vojtěch (6.B)
Grossmannová Eliška (6.B)
Hebká Agáta (6.B)
Trdlikát Lukáš (6.B)
Zárubová Klára (6.B)

bez atlasu
12
8
6
7
5
7
5
5
5
5

s atlasem
14
11
8
6
6
3
5
5
4
4

celkem
26
19
14
13
11
10
10
10
9
9

Kategorie 7. tříd
Kuťák Tomáš (7.A)
Maršíková Daniela (7.A)
Hlavicová Veronika (7.A)
Winklerová Nikola (7.A)
Hejnová Katka (7.A)
Kubasová Leona (7.A)
Kategorie 8. – 9. tříd
Hofman Tomáš (8.A)
Černý Michal (8.A)
Pecháček Jiří (8.A)
Ott Vojtěch (9.A)
Kejzlar Lukáš (9.A)
Kaplan Filip (8.A)
Luštinec Filip (9.A)
Křížek Martin (8.A)
Hejna David (9.A)

bez atlasu
14
11
6
4
3
4
3
1
0

s atlasem
14
12
14
9
10
3
1
3
4

celkem
28
23
20
13
13
7
4
4
4

stránku připravil
Martin Zakouřil

pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. – 8.
7. – 8.
9. – 10.
9. – 10.
bez atlasu
14
9
9
10
3
2
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

s atlasem
11
11
9
5
6
5

celkem
25
20
18
15
9
7

pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pátek 27. ledna se stal školním dnem nejen pro školáky,
ale také pro mnohé rodiče a prarodiče. Ti měli totiž
v tento den možnost, navštívit výuku a sledovat své
ratolesti přímo při vyučování. Akce se týkala prvních čtyř
vyučovacích hodin a prvních čtyř ročníků.
Plno bylo především ve třídách 1. – 2. ročníku, a to
hlavně v prvních dvou vyučovacích hodinách.
Doufáme, že se tato akce rodičům i prarodičům líbila.
(Martin Dytrych)

Letos je zima jako malovaná, hodně sněhu na bobování i koulování, krásný led na bruslení. Všechno děti již
vyzkoušely. Tak co ještě?
Ve středu 25. 1. 2017 se třeťáci společně s paní učitelkami rozhodli navštívit jednu moc hezkou a ojedinělou věc
– ledovou sochu pejska a kočičky na náměstí v Malých Svatoňovicích. Vytvořil ji z velikého kusu ledosněhu
student sochařské školy. No to bylo něco! Děti se fotily, obdivovaly techniku výroby, zkoušely tvrdost ledu
a hlavně – každý si přeje být ledosochařem.
Potom se děti přesunuly do vedlejšího muzea. Hodná paní průvodkyně jim poutavě vypravovala o rodině
Čapkových, o otci Antonínovi, který byl panem doktorem, hlavně ale o Josefu a Karlovi. Školáci se dozvěděli
spoustu zajímavostí o jejich životě a díle. Pohádka o tom, jak pejsek s kočičkou myli podlahu, byla třešinkou
na dortu.
Děti si ještě smočily ruce v zázračné vodě sedmipramenné studánky a potom už rychle na autobus a zpátky do
školy, která nese hrdý název – Základní škola Bratří Čapků.
(Blanka Pavlásková)

Celkem 39 nadšených lyžařů a snowborďáků jezdilo od 9.1. – 13.1. do skiareálu Mladé Buky. Lyžaři byli rozděleni
do čtyř skupin a jednu skupinu tvořili snowborďáci. První dvě skupiny jezdily od prvního dne a třetí skupina
od druhého dne na velkém vleku i sjezdovce a zdokonalovaly své lyžařské dovednosti. Začátečníkům stačily pouhé
tři dny na to, aby mohli lyžovat také na velkém vleku a sjezdovce. Od prvního dne velký vlek a sjezdovku zvládali
i snowborďáci. Všechny děti byly na závěr odměněny pexesem, diplomem a vzpomínkovou fotografií. Všem
instruktorům lyžařské školy Hellish Hill patří velké děkování za přátelský a profesionální přístup.
(Jana Hájková)

Druhý týden se lyžařské akademie zúčastnilo rovněž 39
nadšenců, opět z řad žáků 1. stupně. I oni se v péči
vstřícných instruktorů rychle seznamovali se základy
lyžování a zlepšovali se. Tentokrát svahy brázdily čtyři
skupiny lyžařů a dvě skupiny snowborďáků. V obou
kurzech nechyběly ani závody ve slalomu, kde se děti
blýskly získanými dovednostmi.
Všechny děti byly na závěr odměněny malým dárkem,
diplomem a vzpomínkovou fotografií. Všem instruktorům
lyžařské školy Hellish Hill patří velké děkování
za přátelský a profesionální přístup.
(Jana Hájková)

Poznáš, kdo jsem? Pospojuj čísla tak, jak jdou po sobě od 1 do 56 .
Vzniklý obrázek si vybarvi.

Poznáš, kdo jsem? Pospojuj čísla tak, jak jdou po sobě od 1 do 20.
Vzniklý obrázek si vybarvi.

Děti z 1. stupně přivítaly jako každoročně Vánoce společnou besídkou ve školní jídelně. Na úvod jsme si všichni
zazpívali „Už se zase těšíme na Ježíška“ a pak si poslechli čtyři koledy v podání druhaček Kačky Vlčkové a Emy
Brátové. Děvčata nám je zahrála na trubku a housle. Pak vystoupila děvčata ze čtvrtých a pátých tříd z volitelného
předmětu Aerobic s tanečkem na známou píseň Vánoce, Vánoce přicházejí. Následoval společný zpěv těch
nejznámějších koled, doprovázených paní učitelkou Řehákovou.
Celé vystoupení zakončil sboreček, s nímž si v závěru všichni zúčastnění s chutí zazpívali koledy. Potom se děti
rozešly do tříd, kde ochutnávaly přinesené cukroví a vyzkoušely si některé z vánočních zvyků. A úplně nakonec si
rozbalily dárky, které jim pod stromeček trochu předčasně nadělil Ježíšek.
(Eva Prouzová)

WE WISH YOU ALL...

DAYS and MONTHS - dny a měsíce
MONTHS - měsíce v roce

VOCABULARY - spoj dvojice
JANUARY MARCH
MARCH

NOVEMBER

SEPTEMBER
leden

únor

MAY
DECEMBER

březen

srpen

JULY

duben

září říjen

1
2
3
4
5
6
7

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

TAJENKA 1 : _

AUGUST

FEBRUARY
květen

listopad

PUZZLE 1 - MONTHS
Z označených písmen slož tajenku.

APRIL

červen

JUNE

OCTOBER

červenec

prosinec

MONTHS
Procvič si správné psaní
měsíců:
URJNAYA

prosinec
březen
listopad
září
únor
srpen
měsíc

________________

______

YAM
________________
MEEECBRD
________________
DAYS - dny v týdnu

VOCABULARY - spoj dvojice
TUESDAY

FRIDAY

SATURDAY

pondělí

úterý

MONDAY

středa

EONMVRBE
THURSDAY SUNDAY

čtvrtek

pátek

sobota

WEDNESDAY

neděle

________________

Přepiš správně:
[ sandej]
___________________
[ tjúzdej]

___________________

[ setәdej]

___________________

[ frajdej]

___________________

[ wensdej]

___________________

[ θrsdej]

___________________

[ mandej]

___________________

[ sandej]

SOUTĚŽ
O NEJLEPŠÍHO KŘÍŽOVKÁŘE
5. ročník
Kdy: středa 8. 2., od 13:00
Kde: učebna 7.A

ERAYRBUF

________________

LOTO DVOJIC (slovesa)
6. a 7. ročník
Kdy: pondělí 13.2., od 13:00
Kde: učebna 7.A
Dvojice se hlásí u p. Žďárské do 10.2.

JNUE

stránku připravila
Silvie Žďárská

________________

Naše těšení na Vánoce začalo výrobou adventního
věnečku a rozsvícením první svíčky na něm. Dále jsme
si vymysleli obrázkový adventní kalendář, každý den
bylo v obálce překvapení. Vánoční koledy a písničky
jsme zpívali každý den ráno, aby nám to těšení lépe
utíkalo. O lidových tradicích a zvyklostech jsme se
nejvíce dozvěděli z knížky Martina Bestajovského –
Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce.
2. prosince na nás přišli čerti a my slíbili, že budeme
hodné děti. Za odměnu jsme si ustrojili ve třídě
stromeček a sestavili papírový betlém od Josefa Lady.
Další akcí bylo vánoční vystoupení dětí ze ZŠ a MTŠ
v Havlovicích a taneční pohádka Ledové království
v DAJ. V muzeu jsme navštívili výstavu betlémů
a seznámili se s tradičními vánočními pokrmy našich
babiček. Všechno se nám to líbilo a děkujeme.
V posledním týdnu před Vánocemi jsme se vypravili ke
krmelci, donesli zvířátkům spousty dobrot a zazpívali
jim koledu. Ať se mají také dobře.
Ve středu po třídní besídce jsme se rozloučili se
stromečkem, s kamarády, paní učitelkou, popřáli si
hodně dárků a zdraví do nového roku 2017.
(děti 3.tříd a Blanka Pavlásková)

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 18. 1. 2017)
916.0 kg
54 kg/žáka
Anita Čapková
1 162,0 kg
51 kg/žáka
Adriana Davidová
1 256,0 kg
50 kg/žáka
Ondřej Vít
766,0 kg
32 kg/žáka
Adam Jiroušek
426,0 kg
18 kg/žáka
Veronika Nyklíčková
308,0 kg
15 kg/žáka
Anna Jiroušková
295,0 kg
16 kg/žáka
Kateřina Vlčková
201,0 kg
10 kg/žáka
Jan Hruška
120,0 kg
8 kg/žáka
Anna Skřivánková
152,0 kg
7 kg/žáka
Jiří Peterka
144,0 kg
7 kg/žáka
Adam Marič
131,0 kg
6 kg/žáka
Ondřej Kulhavý
96,0 kg
5 kg/žáka
Miroslav Gabčan
81,0 kg
4 kg/žáka
Anetta Machová

1.
8.A
500,0 kg
2.
3.B
950,0 kg
3.
1.A
564,0 kg
4.
1.B
249,0 kg
5.
5.A
280,0 kg
6.
5.B
308,0 kg
7.
2.B
295,0 kg
8.
6.B
201,0 kg
9.
9.A
120,0 kg
10.
3.A
70,0 kg
11.
4.B
123,0 kg
12.
2.A
91,0 kg
13.
7.A
80,0 kg
14.
4.A
54,0 kg
15.
Odměnou nejlepším bude opět finanční příspěvek na výlet či exkurzi: 1. místo – 1.200,- Kč; 2. místo – 900,- Kč;
3. 16.
místo – 600,- Kč; 4. místo – 400,- Kč a 5. místo – 200,- Kč. Na závěr školního roku budou vyhodnoceni a
odměněni
i nejlepší sběrači v rámci jednotlivých tříd. Podmínkou je minimálně 100 kg doneseného papíru.
17.
Celkem
jsme
již sebrali 6 054,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 19,72 kg. Pro porovnání
18.
v loňském
roce
jsme měli sesbíráno 10 151,0 kg s průměrem 34,53 kg na žáka. Dohromady jsme také sesbírali
19.
1020.
650 vybitých baterií (k 22.1.2016 to bylo 16 209).
Sběr vybitých baterií:
21. papíru - nejlepší jednotlivci:
Sběr
Kubasová Leona (7.A)
3 748 ks
Davidová Adriana (3.B)
950 kg
Šťovíčková Lena (2.B)
3 500 ks
Vít Ondřej (1.A)
564 kg
Farský Lukáš (1.A)
1 167 ks
Čapková Anita (8.A)
500 kg
Manych Dominik (4.A)
820 ks
22.
Ševc Milan (8.A)
390 kg
Rykr Štěpán (4.B)
560 ks
23.
Bursa Ondřej (1.A)
350 kg
Kuťáková Diana (3.A)
212 ks
24.
Jiroušková Anna (5.B)
308 kg
Nyklíčková Veronika (5.A)
102 ks
Vlčková Kateřina (2.B)
295 kg
Řeháková Karolína (5.A)
91 ks
Nyklíčková Veronika (5.A)
280 kg
Vik Antonín (2.B)
75 ks
Jiroušek Adam (1.B)
249 kg
Marič Adam (4.B)
60 ks
Roubíková Karolína (1.B)
239 kg
Viková Amelie (3.A)
53 ks
Hruška Jan (6.B)
201 kg
Jiroušek Adam (1.B)
50 ks
Petirová Nela (1.A)
148 kg
Kulhavý Ondřej (2.A)
50 ks
Kročil Pavol (1.B)
134 kg
Jiroušková Anna (5.B)
50 ks
Marič Adam (4.B)
123 kg
Skřivánková Anna (9.A)
120 kg
Tak jsem zvědavý, jestli
Bártová Andrea (1.A)
100 kg
Adriana Davidová jako první
Havlová Petra (5.A)
100 kg
přinese 1 tunu papíru.
Kulhavý Ondřej (2.A)
91 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)
Rykr Štěpán (4.B)
Kulhavý Ondřej (2.A)
Petirová Nela (1.A)
Pourová Kristýna (1.A)
Kubasová Leona (7.A)
Havlová Petra (5.A)
Hruška Petr (6.B)
Synáč Vojtěch (3.A)
Havel Adam (3.A)
Mlýnková Lucie (7.A)

2 672
1 674
1 400
1 387
940
547
425
292
227
84
40

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)
Šťovíčková Lena (2.B)
Pecháček Lukáš (4.A)
Jiroušková Anna (5.B)
Marič Adam (4.B)
Havel Adam (3.A)
Jiroušek Adam (1.B)
Kopera Ondřej (4.A)
Manych Dominik (4.A)
Rykr Štěpán (4.B)
Hruška Petr (6.B)

4 427
2 299
1 910
1 376
1 155
800
720
650
600
531
500
500
440

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

Dohromady jsme k 18.1. sesbírali 9 688 plastových lahví (k 22.1.2016 to bylo 8 404) a 17 475 plastových
kelímků (k 22.1.2016 to bylo 25 612).
Sběr plastových víček
Grundová Daniela (1.A)
Luštinec Filip (9.A)
Janků Jakub (3.B)
Lokvencová Kateřina (2.B)
Solarzová Natálie (3.B)
Manych Dominik (4.A)
Šťovíčková Lena (2.B)
Marič Adam (4.B)
Šitina Jakub (2.A)
Sixta Jakub (2.B)
Hejnová Katka (7.A)
Nyklíčková Veronika (5.A)
Vavrušová Veronika (3.B)
Suchánková Štěpánka (9.A)
Nyklíčková Klára (1.B)
Vik Antonín (2.B)
Klíma Matěj (3.B)
Ludvíková Natálie (5.B)
Kulhavý Ondřej (2.A)
Dvořáková Martina (4.A)
Ludvíková Michaela (3.B)
Nyklíčková Anna (4.B)
Holanová Miroslava (2.A)
Jiroušek Adam (1.B)
Jiroušková Anna (5.B)
Petirová Nela (1.A)
Novotná Eliška (6.A)
Farský Lukáš (1.A)
Haluška Matouš (1.B)
Pourová Kristýna (1.A)
Kubasová Sabina (5.A)

8 500
6 000
5 899
5 338
5 166
5 000
4 979
4 430
3 204
3 085
3 080
3 000
2 650
2 450
2 210
2 153
1 893
1 600
1 450
1 390
1 310
1 190
1 050
1 000
1 000
878
764
730
705
690
670

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

44 000
26 000
18 100
15 060
10 000
8 524
7 800
7 285
4 620
3 800
3 500
3 400
2 570
2 440
2 380
2 003
1 979
1 955
1 950
1 775
1 702
1 323
1 270
800
770
746
550
550
550
330

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

Dohromady jsme k 18.1. sesbírali 88 667 plastových víček (k 22.1.2016 Jiroušková
to bylo 94 132)
177 732 kovových
Annaa (5.B)
250 ks
víček (k 22.1.2016 to bylo 299 575).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem Beránkem)

Tabulka kvalifikace do vyřazovací části:
Z
V
Vp
1. FC BORCI Z LATR.
3
3
0
2. MY LITTLE PONY
2
0
1
3. VĚTNAMCI
3
0
0

R
0
0
0

Pp
0
0
1

P
0
1
2

skóre
21 : 7
14 : 14
10 : 24

B
9
2
1

První tři mužstva základní části automaticky postupují do semifinále, zbylá
tři mužstva hrají systémem každý s každým 2x o čtvrté místo v semifinále.

Vysvětlivky:
Z = počet zápasů
V = počet výher
Vp = počet výher v prodl.
R = počet remíz
Pp = počet proher v prodl.
P = počet proher
B = počet získaných bodů

Kanadské bodování kvalifikace:
Z
B Br + A
1.
Matěj Buryšek
2 12 12 + 0
2.
Jakub Černý
3 11 8 + 3
3.
Adam Špringer
3
9 6+3
4.
Lukáš Hofman
3
9 5+4
5.
Vojtěch Hejna
3
7 5+2
6.
Jan Kleistner
3
3 3+0
7.
David Balog
3
3 1+2
8.
Matyáš Lacko
2
2 2+0
9.
Tomáš Marek
2
2 1+1
10.
Tomáš Kuťák
3
2 0+2
11. – 12. Petr Ferenc
3
1 1+0
Agáta Hebká
3
1 1+0
13.
E. Grossmannová
3
1 0+1
Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí
Počet provinění proti pravidlům:
11 - FC BORCI Z LATRÝNY
7 - VĚTNAMCI
4 - MY LITTLE PONY

Počet nastřelených tyčí:
3 - MY LITTLE PONY
2 - VĚTNAMCI
1 - FC BORCI Z LATRÝNY
Průměrný počet střel na 1 zápas:
19,50 - MY LITTLE PONY
13,67 - FC BORCI Z LATRÝNY
6,67 - VĚTNAMCI

V semifinále se utká druhé mužstvo
základní části se třetím a první mužstvo
s mužstvem, které postoupí z kvalifikace.
Semifinále se hraje na tři vítězné zápasy.
Před semifinálovými sériemi budou
umožněny přestupy.
(stránku připravil Martin Dytrych)

Úspěšnost zásahů:
73,08 % - Vojtěch Petera
59,09 % - Tomáš Kuťák
50,00 % - Vojtěch Banýr
50,00 % - Tomáš Marek

STATISTIKY BRANKÁŘŮ:
Čisté konto po dobu
11 min – Vojtěch Petera
4 min – Vojtěch Banýr
4 min – Tomáš Kuťák
Prům. počet zásahů na zápas:
13,00 – Tomáš Kuťák
6,67 – Vojtěch Petera
6,00 – Vojtěch Banýr

Ve statistikách brankářů jsou prozatím uvedeni všichni
brankáři, kteří odchytali aspoň jeden zápas kvalifikace.

St

1.2.

Čt

2.2.

Pá

3.2.

Po

6.2.

Út
St
Čt
Pá

1. Staročeská vepřová na zázvoru, bramborový knedlík
2. Rýžový nákyp s mandarinkami
7.2.
1. Řecké šunkafleky
2. Drůbeží maso s fazolí, opékaný brambor
8.2. 1. Smažená ryba, bramborová kaše
2. Česnekový kuskus s pórkem a žampiony
9.2. 1. Kuřecí perkelt s haluškami
2. Těstoviny tagliatelle s mletým masem a rajčaty
10.2. 1. Jitrnicový prejt, brambor, zelí
2. Znojemský hovězí plátek, rýže

Po

13.2.

Út

14.2.

St

15.2.

Čt

16.2.

Pá

17.2.

Po

20.2.

Út

21.2.

St

22.2.

Čt

23.2.

Pá

24.2.

Po

27.2.

Út

1. Karlovarský guláš, těstoviny
2. Slezská cmunda (bramborák)
1. Krůtí plátek a la zvěřina, knedlík
2. Sýrový karbanátek, bramborová kaše
Pololetní prázdniny

1. Uzené maso, hrachová kaše
2. Kuřecí rizoto z bulguru
1. Marinovaný vepřový plátek, brambor
2. Buchtičky s vanilkovým krémem
1. Krůtí rolka s jablky a červeným zelím, chlupaté knedlíky
2. Boloňská směs s rýží
1. Pečená bílá klobása, těstovinový salát
2. Hovězí guláš, knedlík
1. Maso tří barev (kuřecí, vepřové, játra), rýže
2. Tuňákové placičky, brambor, tatarská omáčka
1. Kuře na paprice, rýže
Dobrou chuť!
2. Langoše
1. Ryba pod peřinkou, bramborová kaše
2. Tyrolské brambory
1. Bramborová roláda s uzeným masem, špenát
2. Hovězí roštěná na tymiánu, brambor
1. Klopsy ve svíčkové omáčce, knedlík
2. Krupicová kaše s čokoládou
1. Bakoňské kotlety (houby, slanina, smetana), těstoviny s medvědím česnekem
2. Fazolový hrnec (vepř. maso, brambory, fazole…), chléb

1. Mexický guláš, rýže
2. Špekové knedlíky, zelí
28.2. 1. Novohradský vepřový plátek, brambor
2. Nudle s mákem

Vybírání stravného na únor: pondělí 30.1., úterý 31.1. (7.30 – 11.30)
Cena obědů: pro žáky ve věku 6 – 10 let ……............ 19 obědů x 23 Kč = 437 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 19 obědů x 25 Kč = 475 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 19 obědů x 26 Kč = 494 Kč
pro veřejnost …………………….......... 19 obědů x 52 Kč = 988 Kč
(výdej obědů pro veřejnost: 11.15 – 11.35, 12.20 – 12.30, 13.00 – 13.25)
(stránku 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 únorového čísla předávejte do 23.2. 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.

PŘIHLÁŠKY NA SŠ A SOU
01. 02. - Termín pro odevzdání přihlášek na SŠ a SOU třídní učitelce
06. 02. - Doplněné přihlášky na SŠ a SOU předá třídní učitelka výchovné poradkyni
13. 02. - Vyplněné přihlášky na SŠ a SOU budou vráceny žákům
JSOU TU DALŠÍ VÍKENDOVKY
03. 02. - 04. 02. - Víkendovka pro žáky 6. – 9. ročníku „Mé statečné já“ … více na 2. str.
10. 02. - 11. 02. - Víkendovka 4.A a 4.B
PRVNÍ STUPEŇ SPORTUJE
07. 02. - Blahovecké hry … více na 2. str.
OSLAVÍME SVATÉHO VALENTÝNA
14. 02. - Sv. Valentýn … více na 2. str.
OPĚT JEDEME BRUSLIT
14. 02. - Bruslařské odpoledne pro žáky 4. – 9. ročníku … více na 2. str.
15. 02. - Bruslařské odpoledne pro žáky 1. – 3. ročníku … více na 2. str.
PŘIJĎTE SI ZAHRÁT FLORBAL
18. 02. - 4. ročník ZaDy cupu ve florbalu … více na 2. str.
PŘIJĎTE SI ZATANCOVAT DO ŠKOLNÍ JÍDELNY
24. 02. - Discoparty pro uzavřenou společnost žáků 1. – 6. ročníku … více na 2. str.
SPORTOVNÍ AKCE
28. 02. - Okrskové kolo ve šplhu pro žáky 1. – 5. ročníku (pořadatel: ZŠ Úpice – Lány, od 13.00)
OSTATNÍ AKCE
06. 02. - Akce pro nejlepší žáky školy – animovaný film „Tajný život mazlíčků“ (DAJ, od 10.00)
08. 02. - Soutěž o nejlepšího anglického křížovkáře 5. ročníku (třída 7.A, od 13.00)
13. 02. - Soutěž v lotu dvojic (slovesa) pro žáky 6. – 7. ročníku (třída 7.A, od 13.00, přihlášky do 10.. 02.)
21. 02. - Okresní kolo Zeměpisné olympiády (Dvůr Králové nad Labem, od 9.00)
28. 02. - Ukončení školního kola Fyzikální olympiády pro žáky 8. a 9. ročníku (kategorie F a E)
28 02. - Vychází únorové číslo školního časopisu
Bez termínu: Korespondenční kolo Astronomické olympiády (kategorie G-H, E-F)
POLOLETNÍ PRÁZDNINY – 03.02.
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga – 14. 02., 28. 02.
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)

