Ve školní jídelně
proběhla další
„DISKOPÁRTY“.
Bylo pro nás připraveno
bruslařské odpoledne na
Zimním stadionu v Trutnově.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
3. ČÍSLO
15. ROČNÍKU (2016/2017)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
V okrskovém kole ve
florbalu jsme skončily
na 2. místě!

Ve středu 9. listopadu
jsme měli projekt
„Cesta do pravěku“.

Jsem jednou ze tří
rekordmanek školy
v podlézání laťky.

A mnoho dalšího ...

Telefony:
do školy (napojen na ústřednu):
499881138
do ředitelny (+ fax):
499884875
do školní jídelny:
499781336
Milí žáci 1. – 5. ročníku,
v pátek 2. prosince vás
přijde navštívit Mikuláš
s anděly a hodnými
čerty. Očekávejte je
2., 3. nebo 4. hodinu.
Pokud chcete, připravte
si pro ně nějakou
písničku nebo
básničku. Odměněni
budete drobnými
sladkostmi.

Pro žáky 5. – 9. ročníku jsme připravili soutěž
„V PODLÉZÁNÍ LAŤKY“.
Soutěž se uskuteční v malé tělocvičně.
Od 12.45 budou soutěžit páťáci,
od 13.35 žáci zbylých ročníků.
Těšíme se na vás ve středu 7. prosince!
Pravidla:
Soutěžící se smí dotýkat podlahy pouze
chodidly!
Oficiální školní rekord má hodnotu 34 cm!

V prosinci počítejte s ředitelským volnem!
To je naplánováno na čtvrtek 22. prosince.
Pak následují Vánoční prázdniny.
Děti tak půjdou do školy zase v úterý 3. ledna.

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

ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ POŘÁDÁ
V SOBOTU 3. PROSINCE 2016 OD 10.00
10. ROČNÍK
KARNEVALU „S ČERTY NEJSOU ŽERTY“.
Předškoláčci i žáčci 1. – 4. ročníku, přijďte
v převlecích za čerty do naší tělocvičny, kde vás budou
čekat bezmála dvě hodiny zábavy, různých soutěží a
dokonce i pekelná diskotéka.
Vaši rodiče, babičky, dědečkové, sourozenci a
případně i další se na vás budou moci dívat z balkonu.

ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ POŘÁDÁ
V SOBOTU 17. PROSINCE 2016 OD 9.00
11. ROČNÍK „BLAHOVKA CUPU“,
TURNAJE V HALOVÉ KOPANÉ.
Turnaj je určen převážně pro současné
a bývalé „BLAHOVÁKY“.
„BLAHOVÁK“ musí být kapitánem družstva.
Počet hráčů na hřišti je 4 + 1, dále jsou povoleni
maximálně 4 náhradníci.
Přihlášky nahlaste nejpozději do:
středy 14. prosince na číslech 499881138,
499884875, 731519030 nebo e-mailem:
zakouril@zsbcupice.cz.
Občerstvení zajištěno!
Maximální kapacita: 15 družstev,
startovné za tým: 400 Kč.

Letošní školní kolo dějepisné olympiády zasvětili organizátoři
Habsburkům 18. století a především Marii Terezii, neboť v květnu
příštího roku si připomeneme 300. výročí narození této panovnice,
jež je mylně označována za císařovnu, ve skutečnosti byla
„pouze“ dcerou císaře Karla VI., manželkou císaře Františka I.
Štěpána a matkou císařů Josefa II. a Leopolda II.
Účastníci olympiády se museli vypořádat se složitými
příbuzenskými vztahy v rodě Habsburků, řešili úkoly z oblasti
hospodářství, školství i kultury, museli prokázat orientaci
v mapách a zejména reformách Marie Terezie a jejího nejstaršího
syna.
Letošní soutěž má hned tři vítěze – Danielu Maršíkovou
(7.A), Adélu Roženskou (6.B) a Jiřího Rýdla (9.A).
Nejlepší soutěžící se dočkali drobných věcných cen a
plusových bodů, všichni žáci, kteří získali alespoň
polovinu bodů (tj. 30), obdrželi jedničku do předmětu
dějepis a ostatní alespoň „pluska“ za projevenou aktivitu.
Všem zúčastněným děkuji za aktivitu a vzorné dodržení
termínu. Mimořádná pochvala patří soutěžícím z 9.A,
kteří všichni včas odevzdali své práce, a žákům ze 6.B,
jež se soutěže zúčastnili velmi úspěšně a v hojném počtu,
přestože se s dějepisem v letošním školním roce teprve
seznamují.
(Renata Kafková)
Výsledková listina:
1. – 3. Daniela Maršíková (7.A), 54 bodů
Adéla Roženská (6.B), 54 bodů
Jiří Rýdl (9.A), 54 bodů
4.
David Hejna (9.A), 53 bodů
5.
Anna Skřivánková (9.A), 52 bodů
6. – 7. Katka Hejnová (7.A), 51 bodů
Anna Řeháková (9.A), 51 bodů
8. – 11. Lukáš Kejzlar (9.A), 50 bodů
Vojtěch Ott (9.A), 50 bodů
Tereza Pátrová (6.B), 50 bodů
Tereza Tláskalová (6.B), 50 bodů
12.
Eliška Grossmannová (6.B), 49,5 bodu
13.
Bára Procházková (9.A), 49 bodů
14.
Dominik Endlich (9.A), 48 bodů

15.
Andrea Zárubová (6.B), 47 bodů
16.
Agáta Hebká (6.B), 46,5 bodu
17.
Tereza Zárubová (6.B), 46 bodů
18.
Vivien Winterová (6.B), 44,5 bodu
19.
Klára Zárubová (6.B), 43 bodů
20.
Nikola Winklerová (7.A), 42 bodů
22. – 23. Dominik Macek (9.A), 34 bodů
Sára Lacková (7.A), 34 bodů
24.
Veronika Hlavicová (7.A), 32,5 bodu
25.
Jan Hruška (6.B), 19 bodů
26.
Dominik Grund (6.B), 18 bodů
27.
Petr Hruška (6.B), 9 bodů
28.
Vilém Doležal (6.B), 5 bodů

Podařilo se jí to v sobotu 12. listopadu v barvách TJ Maratonstav/ZŠ Bratří
Čapků Úpice. Trať o délce 1 300 m překonala za 5 min 26 s, soupeřku na
druhém místě porazila o 3 s.
Mladší žákyně (2003 – 2004):
1. Leona Kubasová (TJ Maratonstav Úpice/ZŠ Bratří Čapků Úpice) 5:26
2. Vendula Kubečková (BKL Machov) 5:29
3. Barbora Ondráčková (LOKO Trutnov Triatlon) 6:17
… atd.
Leonko, gratulujeme k vítězství a přejeme mnoho dalších takových úspěchů.
Také potajmu doufáme, že své zkušenosti patřičně využiješ při atletických
soutěžích škol našeho okrsku.
(Martin Dytrych)

Ve středu 9. listopadu 2016 proběhl v šestých třídách
projektový den „Cesta do pravěku“.
Úvod obstaral český jazyk, kde děti pracovaly s knihou
Eduarda Štorcha „Lovci mamutů“ a s ilustracemi
Zdeňka Buriana. Žáci četli ukázky, vypisovali údaje o
pravěkých zvířatech, postavách knihy, jejich jménech a
pravěkém způsobu života.
Do hodiny dějepisu zavítal pan Daniel Richter
z královéhradecké společnosti Dějeprava a představil
dětem program „Lovci mamutů aneb Co pan Štorch
ještě nevěděl“, v němž porovnává Štorchovo pojetí
pravěku s poznatky moderní archeologie. Žáci nahlédli
do světa lovců mamutů, poznali jejich oblečení, bydlení
a způsob lovu. Děti si mohly všechny předměty i
oblečení vyzkoušet, a tak hrály na píšťalku, roh i buben,
převlékaly se za lovce, potěžkávaly kyje, obdivovaly
sekery, nůž i šperky a zkoušely křesadlo.

Při hodině přírodopisu shlédly šesté třídy film o
prehistorických a pravěkých zvířatech a o životě
pravěkých lidí. Zda žáci filmy sledovali pozorně,
prověřilo několik testových otázek.
Poslední dvě hodiny se děti při výtvarné výchově
pokoušely napodobovat pravěké umělce, když
budovaly jeskyně, vytvářely jeskynní malby, z hlíny
modelovaly nádoby a šperky a vyráběly pravěké
nástroje.
Děkuji kolegům za vzornou přípravu dne i za trpělivost
s ne vždy vzornými žáky spojených šestých tříd.
(Renata Kafková)

V pátek 11. listopadu se v naší školní jídelně nejen obědvalo, ale také tancovalo! Celkem pět hodin bylo totiž
vyhrazeno DISKOPÁRTY. A jídelna doslova praskala ve švech. Však na tuto akci zavítalo kolem 170 účastníků.
Ti byli rozděleni do dvou skupin. Mladší (1. – 3. ročník) měli program od 16.30, starší od 19.30. A nebylo to jen o
tancování. Na řadu přišly i soutěže – židličkovaná, tanec s míčkem mezi čely a soutěž o nejlepšího
tanečníka/tanečnici. U těch mladších nechyběla ani mašinka. Z tváří všech účastníků byla vidět spokojenost, tak
doufám, že si to opravdu užili. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na této zdařilé akci podíleli:
– paním učitelkám Žďárské a Jansové za přípravu, skvělou organizaci a úklid
– panu školníkovi za pomoc při stěhování a za technickou podporu
– Aničce Řehákové a Báře Procházkové za role celovečerních prodavaček
– Leonce Kubasové, Nikče Winklerová a Sabince Kubasové za role předtanečnic u malých dětí
– Tomáši Kuťákovi, Matymu Lackovi a Mirku Gabčanovi za pomoc při stěhování a funkci bodyguardů
(Martin Dytrych)

V této nové rubrice bychom vás rádi seznámili s tím, co se v jednotlivých měsících stalo od roku 2000.
V listopadu 2000 jsme přestavěli již zastaralé počítače v počítačové učebně a žákům jsme zpřístupnili internet.
V listopadu 2004 dostaly „nový kabát“ naše webové stránky.
V listopadu 2005 byla nově zvolena Školská rada. Za rodiče v ní zasedly paní Dufková a Matysková, za zřizovatele
paní Šrejberová a Žlůvová a za pedagogické pracovníky pan Beránek a paní Špůrová.
Hodně nabitý byl listopad 2006. Poprvé jsme uspořádali Mistrovství Úpice v SUDOKU, na kterém se sešlo 22
luštitelů. Proběhly také volby do žákovského parlamentu. Zvoleno do něho bylo 14 žáků.
Uskutečnil se první z chystaných projektů v rámci ŠVP Blahováček – „Cesta do pravěku“
Starší žákyně vybojovaly 3. místo v okresním kole ve florbalu (na tuto metu jsme dosáhli ještě dvakrát).

Listopad roku 2008 znamenal změnu v objednávání obědů. Prvně bylo možné vybírat si obědy přes internet.
V listopadu roku 2009 se konal velmi vyvedený „Den naruby“.
Přesně 1. listopadu 2010 došlo ke slavnostnímu otevření oranžové učebny.

V listopadu 2011 se konala první z tematických víkendovek – „Tajemná“.
O tři roky později, tedy v listopadu 2014, jsme se zúčastnili „Sbírky víček pro Hynečka“ a uspořádána byla tvořivá
dílna pro dospělé.
V listopadu 2015 se vydali naši žáci pod vedením paní učitelky Žďárské na studijní pobyt do Bournemouth v Anglii.

V zoologické zahradě je u klece se lvem velká cedule s nápisem: Ředitel prosí návštěvníky: NEKRMTE LVA. Pod
ní je menší cedule: Lev prosí, abyste si nevšímali velké cedule.
Pepíček se ráno chystá do školy. „Mami, je dneska krásný den?“ „Proč se ptáš?“ „Ale, paní učitelka říkala, že se z
nás jednoho krásného dne zblázní.“
Přijde paní k doktorovi a povídá, že má nějakou záhadnou nemoc, protože ji bolí úplně všechno. Zlehka se prstem
dotkne se ucha a vykřikne bolesti, dotkne se nosu a opět vykřikne, dotkne se břicha a zase. Doktor se na ni podívá a
povídá: „To je jasné, máte zlomený prst.“
Na stavbě: „Šéfe, zlomila se mi lopata!“ „Tak se opři o míchačku!“
„Jak bylo na lovu, Sire?“ „Bylo to skvělé, Jean. Střelil jsem obrovskou kachnu, pak jsme ji opékali, ale nečekaně
explodovala.“ „Tušil jsem to, Sire, před chvílí hlásili ve zprávách nevysvětlitelnou havárii vojenského vrtulníku.“

Instruktor v autoškole zkouší blondýnku: „Co uděláte, když Vám někdo na parkovišti propíchá všechny čtyři
gumy?” „Hodím je do kufru a zajedu do servisu pro nové.”
Roztržitý pán prosí v parku kolemjdoucí: „Babi, prosím Vás, neviděla jste mé brýle?” „Ne, chlapče, a jsem děda!”
Dva blázni se sluní u bazénu. Ten jeden namočí prst do vody, olízne jej a ušklíbne se: „To je zajímavé, už jsem tam
vhodil dvě kostky cukru a pořád to není sladké.“ „Ty blázne,“ kárá ho přítel, „vždyť jsi to vůbec nezamíchal!“
Tři slepice se hádají, která snese za den nejvíce vajec. První slepice, která je z Německa, říká: „Já snesu za den 5
vajec!“ Druhá slepice, která je z Ameriky, říká: „Tss, to je málo! To já za den snesu 10 vajec!“ A třetí slepice, která
je z Česka, říká: „Tss, proč se namáhat, když se dají koupit!“
Ptá se občan policisty: „Prosím Vás, je tato ulice bezpečná?“ „Samozřejmě, že je bezpečná, jinak bych tu přece
nestál!“
Rybář chytí zlatou rybku, vytáhne ji na břeh, a rybka najednou promluví lidským hlasem: „Když mě pustíš, splním
ti tři přání.“ Rybář na to kouká jako zjara, a ještě než se vzpamatuje z překvapení, vykoukne z vody jiná ryba a
povídá: „Nepouštěj ji, kecá.“
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: „Co jsi dělal, že ses tak zřídil?“ „No, sem to kalil, co to šlo, pak pravotočivá zatáčka,
říkám si nebudu brzdit, a najednou z ničeho nic mně před čumákem vyrostla houba!"
Přijde blondýnka do knihovny a rozzlobeně říká: „Tu poslední knihu jsem vůbec nepochopila, ta snad ani nemá děj.
Ani Vám nevím, kdo to napsal.” Knihovnice se podívá na stůl a začne křičet: „Šéfe! Tak už vím, kdo nám vzal ten
telefonní seznam!”
Dvě automobilistky se baví u benzínové pumpy. „Slyšela jsi, že se bude zase zdražovat benzín?“ říká jedna druhé.
„Mně je to jedno, já beru vždycky jenom za stovku.“
„Mami, víš kolik je zubní pasty v jedné tubě?“ „Nemám tušení, Pepíčku.“ „Ale já to vím! Od televize až ke gauči!“
(Martin Dytrych)

Naše škola se letos počtvrté zapojila do Měsíce filmu na školách, listopadové akce, která probíhá již dvanáctým
rokem v rámci projektu Příběhy bezpráví a jež si dává za cíl připomínat mladé generaci několik desetiletí vlády
totalitních režimů v naší zemi. Projekt Příběhy bezpráví pořádá audiovizuální vzdělávací portál Jeden svět na
školách. Letošní ročník představil osudy lidí, kteří v průběhu minulého století z různých důvodů opustili své
domovy. S ohledem na regionální dějiny jsme pro naši školu vybrali film z doby tzv. divokého odsunu sudetských
Němců.
Žáci 9.A v pondělí 7. listopadu 2016 shlédli dokumentární film Zabíjení po česku, jenž je seznámil s osudy
německého obyvatelstva zejména na Žatecku. Během bouřlivého období bezprostředně po druhé světové válce byla
první fáze odsunu německého obyvatelstva provázena hromadnými popravami, mučením, znásilňováním a
drancováním majetku civilistů, mezi kterými byli i lidé ze smísených rodin, sociální demokraté či antifašisté.
Pan profesor Vladimír Wolf, historik a pracovník Slezské univerzity v Opavě, vysvětlil žákům po projekci filmu
historický kontext odsunu německého obyvatelstva, příčiny poválečných protiněmeckých excesů a seznámil je
s poválečnou situací v Trutnově, Mladých Bukách a na Žacléřsku.
Paní Jana Nešněrová, ředitelka úpického muzea, krátce promluvila o situaci v Úpici a seznámila děti s důsledky
druhé světové války pro obec Radeč. Z dobových materiálů žákům přečetla popis tehdejších událostí, přinesla jim
seznamy vojáků padlých za Wehrmacht i seznamy odsunutých. Děti si prohlížely dobový plán obce i fotografie
jednotlivých domů, u kterých našly i jména minulých a současných vlastníků, popř. datum zániku.
Děkuji vzácným hostům za ochotu, čas a poutavý výklad, kolegům za pomoc s organizací akce a našim deváťákům
za vzorné chování. Jsem velmi potěšena jejich zájmem o besedu i materiály zapůjčené paní ředitelkou. Doufám, že
žákům film i beseda pomohly k tomu, aby si vážili doby, ve které žijí.
(Renata Kafková)

Ve čtvrtek 3. listopadu vyrazili žáci 8. a 9. ročníku na zajímavou exkurzi do Mladých Buků. Tam si prohlédli
objekty patřící SPŠ Trutnov a zjistili mnohé informace o studiu maturitních i nematuritních oborů na této škole.
A jaký přínos měla exkurze pro žáky 8.A?
Exkurze pro mě měla veliký přínos, jelikož vím, kam asi tak půjdu na školu. Šel bych rád na obor s výpočetní
technikou (programátor). Na exkurzi jsem se dopodrobna dozvěděl, co se v tomto oboru dělá.
(Jan Frydrych)
Dozvěděl jsem se o nové škole v blízkosti mého domova. Kdyby mně šla matika a fyzika, tak bych na tuto školu po
deváté třídě nastoupil. Jinak mě na této škole zaujalo hlavně vybavení.
(Tomáš Hofman)
Podívala jsem se na školu, která má učňovské i maturitní obory. Já mám o své škole jiné představy, ale i tak to bylo
velice zajímavé. Podívali jsme se do tříd, kde se učilo, viděli jsme všechny možné stroje. Pán nám zajímavě
vyprávěl o volbě školy a povolání. Měli jsme možnost si i vyzkoušet různé výrobky tamějších studentů. Byla to
zajímavá a pro kluky možná i rozhodující exkurze.
(Eliška Mesnerová)
Dostal jsem velmi zajímavý tip pro vyučení. Také jsem byl poučen, že bych si měl vybírat školu strategicky. Tedy
například podle toho, jestli pak najdu práci a jestli můžu dělat případně i něco jiného.
(Jiří Pecháček)
Exkurze mi dala do rozhodování o volbě střední školy hodně nových informací. Výklad o nabídkách oborů na
průmyslové škole byl podle mě pro všechny přínosný. Dozvěděli jsme se veškeré detaily o všech oborech. I když
pro někoho byla exkurze tak přínosná, že se rozhodl právě pro tuto školu, tak já se jen utvrdil, že na SPŠ nepůjdu a
zvolím spíše gymnázium nebo popřípadě jazykovou školu. Ale exkurze se mi hodně líbila.
(Michal Černý)

SOUTĚŽ VE SBĚRU TETRAPAKOVÝCH OBALŮ
Soutěž ve sběru tetrapaků bude probíhat v týdnu od od 5. prosince do 16. prosince
2016. 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).
(Jaromír Beránek)

V úterý 15. listopadu jsme s více než 30 žáky 4. – 9. ročníku vyrazili na bruslení. Na trutnovském „zimáku“
jsme měli pronajatou ledovou plochu na 90 minut. A to jen a jen pro nás. Jak někteří pravili, bylo to úplně něco
jiného, než když se tam jede na veřejné bruslení.
Začali jsme půlhodinovým rozbruslením. Všichni účastníci byli v podstatě již zkušení bruslaři, takže jsme se
nemuseli nikomu věnovat individuálně. Pak už přišla na řadu soutěž o nejrychlejšího bruslaře. A hned po ní
oblíbená hra „na ovečky a vlka“. Nakonec už naši žáci stačili jen „provětrat“ některé pomůcky a technici
s najíždějící rolbou nám dali signál, že čas již vypršel. Tak zase v únoru.
Na závěr bych chtěl poděkovat panu řediteli Zakouřilovi za pomoc při organizaci celé akce.
(Martin Dytrych)

O den později vyrazili na bruslení i žáci 1. – 3. ročníku. Bylo jich dohromady 35, z toho 20 začátečníků. Jak se ale
ukázalo, někteří z nich už poměrně hezky bruslili. A tak jsme se věnovali především těm, kteří na bruslích stáli
poprvé, anebo bruslit neuměli. Na pomoc nás bylo 8, 4 pedagogičtí pracovníci a 4 žáci 8. a 9. ročníku. Své rozhodně
sehráli i pomůcky, především hrazdičky. Řada ze začátečníků už na konci bruslila bez pomoci či bez pomůcky, a to
je obrovský úspěch!
Ale nevěnovali jsme se pouze začátečníkům. Pro ty ostatní byly připraveny různé aktivity. Jízda do osmičky, slalom
mezi kuželi, soutěž o nejrychlejšího bruslaře a i dnes hra „na ovečky a vlka“.
Děti si bruslení opravdu užily!
Na závěr bych chtěl poděkovat všem pomocníkům – panu řediteli Zakouřilovi, paním učitelkám Hájkové a
Prouzové, Elišce Mesnerové, Aničce Řehákové, Davidu Hejnovi a Filipu Luštincovi.
(Martin Dytrych)

Skvělá podívaná byla k vidění v tělocvičně školy ve čtvrtek 3. listopadu, kdy zde proběhla soutěž v „Podlézání
laťky“. A bylo se na co dívat. Vždyť byl překonán absolutní rekord školy. Výškou pouhých 34 centimetrů se o to
postarala hned 3 děvčata – Petra Regnerová s Erikou Danko (obě 3.A) a Lucie Tláskalová (1.A). A zahanbit se
nedali ani chlapci – ti nejlepší se protáhli pod výškou 41 centimetrů. A zajímavé bylo také sledovat různé styly,
kterými se soutěžící snažili laťku podlézt. Akce se zúčastnilo přes 100 žáků a žákyň. Soutěž má také samozřejmě
svá pravidla – kromě chodidel se žák při podlézání laťky nesmí dotknout podlahy jinými částmi těla (např. rukou,
koleny, zády, …). Základní výškou byl 1 metr a postupně se to pro ty úspěšné soutěžící snižovalo nejdříve o 10
centimetrů, pak o 5 centimetrů a na těch nejnižších výškách o 3 centimetry.
(Martin Zakouřil)
Pořadí – chlapci 1. - 2. ročník
1. – 2. Antonín Vik (2.B)
1. – 2. Andy Ságl (2.B)
3. – 4. Matouš Haluška (1.B)
3. – 4. Jáchym Sobotka (2.A)
5. – 8. Michal Kuba (1.B)
5. – 8. Štefan Čep (2.A)
5. – 8. Tomáš Maršík (2.A)
5. – 8. Ondřej Kulhavý (2.A)
9. – 11. Ondřej Bursa (1.A)
9. – 11. Štěpán Kysela (2.A)
9. – 11. Jakub Šitina (2.A)
12. – 15. Alex Nguyen (1.B)
12. – 15. Libor Trdlikát (2.A)
12. – 15. Jakub Jindra (2.A)
12. – 15. Matěj Kostovský (2.B)
16. – 21. Lukáš Farský (1.A)
16. – 21. Jakub Přívratský (1.A)
16. – 21. Jakub Rýdl (2.A)
16. – 21. Aleš Šivák (2.A)
16. – 21. Jan Fabián (2.B)
16. – 21. Šimon Haluška (2.B)
22.
Jan Novotný (2.B)
23. – 24. Lukáš Kargel (2.A)
23. – 24. Evžen Balog (2.B)
25. – 26. Martin Hejcman (1.B)
25. – 26. Ondřej Vít (1.A)

44 cm
44 cm
47 cm
47 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
55 cm
55 cm
55 cm
60 cm
60 cm
60 cm
60 cm
65 cm
65 cm
65 cm
65 cm
65 cm
65 cm
70 cm
80 cm
80 cm
100 cm
100 cm

Pořadí – dívky 1. - 2. ročník
1.
Lucie Tláskalová (1.A)
2. – 3. Andrea Jursíková (2.A)
2. – 3. Markéta Trojanová (1.A)
4.
Nikol Anna Hejnová (2.A)
5. – 6. Adéla Homolová (1.A)
5. – 6. Nela Petirová (1.A)
7. – 11. Tereza Přívratská (1.B)
7. – 11. Lenka Komůrková (1.A)
7. – 11. Veronika Fabiánová (2.B)
7. – 11. Natálie Oláhová (2.A)
12.
Kristýna Pourová (1.A)
13.
Valerie Vylíčilová (1.A)
14.
Karina Rybárová (2.A)
15. – 19. Klára Nyklíčková (1.B)
15. – 19. Daniela Lelková (1.A)
15. – 19. Anna Komůrková (1.A)
15. – 19. Lucie Mižigárová (2.B)
15. – 19. Kateřina Vlčková (2.B)
20. – 24. Aneta Schwertnerová (1.B)
20. – 24. Nikola Hájková (1.A)
20. – 24. Kateřina Lokvencová (2.B)
20. – 24. Ema Brátová (2.B)
20. – 24. Lena Šťovíčková (2.B)
25. – 27. Ester M. Velechová (1.A)
25. – 27. Šarlota Nohejlová (1.A)
25. – 27. Leona Rybárová (2.A)

34 cm
38 cm
38 cm
41 cm
44 cm
44 cm
47 cm
47 cm
47 cm
47 cm
50 cm
55 cm
60 cm
70 cm
70 cm
70 cm
70 cm
70 cm
80 cm
80 cm
80 cm
80 cm
80 cm
90 cm
90 cm
90 cm

Pořadí – chlapci 3. - 4. ročník
1. – 3. Antonín Bárta (3.A)
1. – 3. Lukáš Pecháček (4.A)
1. – 3. Petr Seidl (4.A)
4. – 7. Jakub Gabčan (4.A)
4. – 7. Václav Horák (4.B)
4. – 7. Maxmilián Šeda (3.A)
4. – 7. David Kuba (3.B)
8. – 9. Jakub Káža (3.B)
8. – 9. Dominik Fabián (4.A)
10. – 15. Dominik Manych (4.A)
10. – 15. Jan Čáp (4.A)
10. – 15. Richard Kárász (4.B)
10. – 15. Adam Marič (4.B)
10. – 15. Jiří Peterka (3.A)
10. – 15. Vojtěch Synáč (3.A)
16. – 19. Martin Kejzlar (3.B)
16. – 19. Ondřej Kopera (4.A)
16. – 19. Ondřej Vašata (4.A)
16. – 19. František Kuhn (4.B)
20. – 21. Antonín Oláh (4.B)
20. – 21. Michal Hájek (4.B)
22.
Štěpán Rykr (4.B)
23. – 25. Ondřej Polc (4.B)
23. – 25. Vojtěch Tvarůžek (3.A)
23. – 25. Matěj Endlich (3.B)

41 cm
41 cm
41 cm
44 cm
44 cm
44 cm
44 cm
47 cm
47 cm
55 cm
55 cm
55 cm
55 cm
55 cm
55 cm
60 cm
60 cm
60 cm
60 cm
65 cm
65 cm
70 cm
80 cm
80 cm
80 cm

Pořadí – dívek 3. - 4. ročník
1. – 2. Petra Regnerová (3.A)
1. – 2. Erika Danko (3.A)
3. – 4. Kristýna Křížková (3.A)
3. – 4. Veronika Hejcmanová (4.A)
5.
Michaela Ludvíková (3.B)
6.
Veronika Vavrušová (3.B)
7.
Sandra Scholzová (4.A)
8. – 11. Daniela Kucharíková (4.A)
8. – 11. Anna Písaříková (4.A)
8. – 11. Diana Kuťáková (3.A)
8. – 11. Tereza Wernerová (3.B)
12. – 14. Světlana Balogová (3.A)
12. – 14. Radka Lehečková (4.A)
15. – 18. Karolína Janusová (4.A)
15. – 18. Andrea Šrytrová (4.A)
15. – 18. Kristýna Kábrtová (4.A)
19. – 20. Anna Nyklíčková (4.B)
19. – 20. Natálie Solarzová (3.B)
21. – 22. Dominika Davidová (3.A)
21. – 22. Dominika Meierová (4.A)

34 cm
34 cm
38 cm
38 cm
41 cm
44 cm
47 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
55 cm
55 cm
60 cm
65 cm
65 cm
70 cm
70 cm
80 cm
80 cm

Pospojuj písmena podle abecedy.
Vzniklý obrázek vybarvi.

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

V úterý 1. listopadu se u nás v tělocvičně konalo okrskové kolo ve florbalu dívek.
Od 8.00 k němu nastoupily mladší žákyně. S naším málo zkušeným mužstvem jsme si nevedli vůbec špatně.
Všechny holky hrály výborně a za úspěch bojovaly až do naprostého vyčerpání. Za tři výhry a jednu prohru jim
nakonec patří skvělé 2. místo.
Výsledky jednotlivých zápasů:
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ Úpice – Lány 1 : 0
(branka: Luštincová)
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ Malé Svatoňovice 0 : 2
ZŠ Bratří Čapků – Městské gymnázium a SOŠ Úpice 2 : 0
(branky: Hebká, Vylíčilová)
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší 1 : 0
(branka: Luštincová)

Složení mužstva:
Eliška Grossmannová, Anita Hanušová, Agáta
Hebká, Michaela Holanová, Michaela Horáková,
Leona Kubasová, Natali Luštincová, Viktorie
Vylíčilová, Nikola Winklerová

Odpoledne následoval turnaj starších žákyň. Ten jsme absolvovali pouze v šesti. Zbytek mužstva proležel turnaj
v posteli s horečkami nebo proseděl na střídačce se zlomeným prstem. I tak jsme ale podali vynikající výkony.
Holky se rvaly o každý metr tělocvičny a snažily se i o pěkné kombinace. Klobouk dolů před vámi, že jste to v tak
malém počtu zvládly! A navíc, celkově na 2. místě!
Výsledky jednotlivých zápasů:
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ Úpice – Lány 3 : 0
(branky: Mesnerová 2, Krouželová)
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ Malé Svatoňovice 1 : 7
(branka: Krouželová)
ZŠ Bratří Čapků – Městské gymnázium a SOŠ Úpice 2 : 1
(branky: Mesnerová 2)
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší 2 : 1
(branky: Krouželová, Mesnerová)

Složení mužstva:
Nikola Beierová, Veronika Čiháková, Michaela Hájková,
Eva Krouželová, Eliška Mesnerová, Anna Řeháková

S pokorou a úctou vám, holky, ještě jednou
děkuji za skvělou reprezentaci školy.
Všechny jste do toho daly srdíčko, snažily se,
bojovaly, co vám síly stačily.
Byla radost se na vaše nasazení a snahu dívat.
Byla to pro mě radost s vámi být.
Věřím, že se stejným zaujetím vstoupíte i do
dalších sportovních soutěží.
Kéž by si z vašeho přístupu vzali vzor i další
naši sportovci.
(Martin Dytrych)
P.S.: Netřeba smutnit, že jsme nevyhráli, že jsme
nebyli kompletní. Pro mě jste hrdinky a zcela
zaslouženě královny úpického florbalu.

Narodila se 7. dubna
1966 v Otvovicích.
Je to česká zpěvačka
populární hudby a
herečka. Mezi její
největší hity patří mimo
jiné „Láska je láska“ a
„SMS“.

1996 i Český slavík.

Na fotografii je:
a) Kostel sv. Jakuba Většího
b) Kaple sv. Michala
c) Dřevěnka
d) Sousoší Nejsvětější Trojice

Naším významným umělcem je:
a) Lucie Bílá
b) Ewa Farná
c) Lucie Vondráčková
d) Barbora Poláková

Svou odpověď označ na výherním kupónu a
můžeš vyhrát cenu!

Svou odpověď označ na výherním kupónu a můžeš
vyhrát cenu!

(Nikola Winklerová)

(Nikola Winklerová)

Postavil jej někdy před rokem 1349 Beneš z Vartemberka, jehož rod vlastnil hrad do roku 1414. Jako jeden z
mála našich hradů je umístěn nikoliv na kopci, ale v údolí na pískovcovém ostrohu (srovnatelný např. hrad
Okoř u Prahy). Dodnes je velice dobře zachovaný.
O jakou památku se jedná ?
a) Ratibořický zámek
b) Humprecht

c) Hrad Kost
d) Konopiště
(Nikola Winklerová)

FEELINGS - pocity
VOCABULARY – slovní zásoba
FURIOUS – rozzuřený
SCARED - vystrašený
ANGRY – rozzlobený
SHOCKED - šokovaný
BORED – znuděný
SURPRISED-překvapený
EXCITED – nadšený
TERRIFIED - vyděšený
FASCINATED – fascinující
TIRED - unavený
HAPPY – šťastný
WORRIED – ustaraný
HUNGRY – hladový
SAD – smutný
INTERESTED – mající zájem
THIRSTY – žíznivý
MISERABLE – nešťastný
STRESSED – stresovaný

PUZZLE 1 – vyhledej označená
slovíčka ze slovní zásoby. Tajenkou
je další POCIT:
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TAJENKA:
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

NÁPOVĚDA: Puzzle 1 – ohromený, Puzzle 3 – obávat se

PUZZLE 2– find halves (utvoř slova spojením jejich polovin)
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PUZZLE 3
GRAMATICKÝ KVÍZ
Písmenka u správné odpovědi tvoří základ pro
další slovíčko z tématu POCITY (pozor na číslo
otázky!!!!)
6) Druhý stupeň krátkých přídavných jmen
tvoříme pomocí:
a) MORE f) mají stejný tvar d) koncovky -ER
2) Pravidelným slovesem není:
a) OPEN
f) THINK
o) ARRIVE
5) Sloveso, které se pojí s výrazem THE BED je:
w) LISTEN p) DO
i) MAKE
3) Množné číslo slova TOOTH je:
r) TEETH
l) TOOTHS m) není
4) Gerundium je:
e) tvar příslovce l) předložka

a HAPPY SNOWMAN
stránku připravila Silvie Žďárská

a) tvar slovesa

1) Předložka před tvarem HOME je:
a) AT
b) IN
c) ON
TAJENKA: __ __ __ __ __ __

Základní údaje:

Co je Vám bližší?

Znamení: býk

léto nebo zima

Záliby:
atletika, kolektivní sporty, cyklistika

moře nebo hory

Oblíbená barva: modrá

sukně nebo kalhoty

Oblíbené jídlo:
řízek s bramborovým salátem

přírodní barva vlasů nebo
obarvené vlasy

Oblíbené zvíře: tygr

komedie nebo akční film

Máte životní vzor?
Každý člověk, který jde za svým cílem
a nevzdává se.
Jak byste se charakterizoval?
Jsem tvrdohlavý, ale upřímný.
Proč jste si vybral dráhu učitele?
Mám rád sport a práci s lidmi. Sportoval jsem na republikové úrovni, a proto teď rád předám nějaké zkušenosti
žákům.
Učíte především tělesnou výchovu a pracovní činnosti chlapců. Jak se Vám tyto předměty učí a jaká je
spolupráce se žáky?
Jsou to předměty, ke kterým mám hodně blízko, a baví mě. Spolupráce se žáky je perfektní. Jen mě trochu trápí
vztah dnešních dětí ke sportu a zájem o něj vůbec.
Přeji hodně úspěchů a pevné nervy.
(Martin Dytrych)

V úterý 1. listopadu se v Malých Svatoňovicích
konalo okrskové kolo ve florbalu chlapců.
Ti nám radost, jako holky, neudělali. Mladší žáci
obsadili po jedné výhře, jedné remíze a dvou
porážkách celkové 4. místo. Starší žáci sice podali
ve dvou utkáních vcelku slušné výkony, ale na nic
lepšího, než na 5. místo, to nestačilo. Starší žáci
nezískali žádný bod.
(Martin Dytrych)

Složení mužstva mladších žáků:
Jakub Černý, Pavel Fabián, Patrik Fabián, Vojtěch
Hejna, Lukáš Hofman, Tomáš Kuťák, Matyáš Lacko,
Tomáš Marek
Složení mužstva starších žáků:
Matěj Buryšek, Michal Černý, Dominik Endlich,
Patrik Ferenc, David Hejna, Tomáš Hofman, Filip
Kaplan, Filip Luštinec, Martin Křížek, Jiří Pecháček,
Pavel Sobolík

Vždy dvě fotografie z následujících fotografií k sobě logicky patří. Dokážeš je k sobě správně přiřadit?
K číslům 1, 2 a 3 přiřaď na výherním kupónu správné písmeno.
V tomto čísle jsou na fotografiích památky.
Dokážete k sobě přiřadit ty, co se nacházejí na území jednoho města?

a

1

2

b

c
3

Vyplň správně výherní kupón a vyhraj cenu!
(Veronika Hainová)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 15. 11. 2016)
863,0 kg
35 kg/žáka
Ondřej Bursa
390.0 kg
23 kg/žáka
Milan Ševc
514,0 kg
21 kg/žáka
Karolína Roubíková
392,0 kg
17 kg/žáka
Adriana Davidová
310,0 kg
13 kg/žáka
Veronika Nyklíčková
249,0 kg
12 kg/žáka
Anna Jiroušková
191,0 kg
10 kg/žáka
Jan Hruška
145,0 kg
8 kg/žáka
Kateřina Vlčková
144,0 kg
7 kg/žáka
Adam Marič
96,0 kg
5 kg/žáka
Miroslav Gabčan
75,0 kg
4 kg/žáka
Ondřej Kulhavý
59,0 kg
3 kg/žáka
Diana Kuťáková
54,0 kg
2 kg/žáka
Anetta Machová

300,0 kg
390,0 kg
239,0 kg
310,0 kg
280,0 kg
249,0 kg
191,0 kg
145,0 kg
123,0 kg
80,0 kg
41,0 kg
49,0 kg
54,0 kg

14.
Odměnou
nejlepším bude opět finanční příspěvek na výlet či exkurzi: 1. místo – 1.200,- Kč; 2. místo – 900,- Kč;
15.
3. místo – 600,- Kč; 4. místo – 400,- Kč a 5. místo – 200,- Kč. Na závěr školního roku budou vyhodnoceni a
16.
odměněni
i nejlepší sběrači v rámci jednotlivých tříd. Podmínkou je minimálně 100 kg doneseného papíru.
17.
Celkem jsme již sebrali 3 482,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 11,34 kg. Pro porovnání
18.
v loňském
roce jsme měli sesbíráno 6 378,0 kg s průměrem 21,69 kg na žáka. Dohromady jsme také sesbírali
19.
2 427 vybitých baterií (k 18.11. 2015 to bylo 8 394).
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Ševc Milan (8.A)
20.
Davidová Adriana (3.B)
21.
Bursa Ondřej (1.A)
22.
Nyklíčková Veronika (5.A)
Jiroušková Anna (5.B)
Roubíková Karolína (1.B)
Vít Ondřej (1.A)
Jiroušek Adam (1.B)
Hruška Jan (6.B)
Vlčková Kateřina (2.B)
Petirová Nela (1.A)
Marič Adam (4.B)
Bártová Andrea (1.A)
Přívratský Jakub (1.A)
Gabčan Miroslav (7.A)
Mach Dominik (1.B)
Machová Anetta (4.A)
Janků Jakub (3.B)

390 kg
310 kg
300 kg
280 kg
249 kg
239 kg
234 kg
191 kg
191 kg
145 kg
138 kg
123 kg
100 kg
80 kg
80 kg
54 kg
54 kg
53 kg

Sběr vybitých baterií:
Kubasová Leona (7.A)
Rykr Štěpán (4.B)
Kuťáková Diana (3.A)
Farský Lukáš (1.A)
Nyklíčková Veronika (5.A)
Vik Antonín (2.B)
Marič Adam (4.B)
Viková Amelie (3.A)
Kulhavý Ondřej (2.A)
Jiroušek Adam (1.B)
Janků Jakub (3.B)
Jiroušková Anna (5.B)

1 094
560
212
146
102
75
60
53
50
25
25
25

Ve sběru papíru a vybitých
baterií máme letos trochu
pomalejší rozjezd.

(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem Beránkem)
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Taktéž v rámci sběru plastových lahví, kelímků, víček a kovových víček na závěr školního roku
vyhodnotíme a odměníme nejlepší sběrače!
Sběr plastových lahví
Rykr Štěpán (4.B)
Vít Ondřej (1.A)
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)
Mlýnková Lucie (7.A)

1 268 ks
1 200 ks
1 100 ks
760 ks
620 ks
547 ks
425 ks
250 ks
127 ks
40 ks

Sběr plastových kelímků
Baudischová Adéla (4.B)
Kubasová Sabina (5.A)
Kuťáková Diana (3.A)
Marič Adam (4.B)
Havel Adam (3.A)
Jiroušek Adam (1.B)
Jiroušková Anna (5.B)
Kopera Ondřej (4.A)
Rykr Štěpán (4.B)
Hruška Petr (6.B)
Vik Antonín (2.B)
Šedová Lucie (5.A)
Staník Martin (8.A)

4 427 ks
2 299 ks
1 910 ks
720 ks
650 ks
600 ks
550 ks
531 ks
500 ks
440 ks
285 ks
190 ks
100 ks

Dohromady jsme k 15.11. sesbírali 6 337 plastových lahví (k 18.11.2015 to bylo 4 922) a 13 409 plastových
kelímků (k 18.11.2015 to bylo 15 110).
Sběr kovových víček
Sběr plastových víček
Lokvenc Ondřej (3.A)
44 000
Luštinec Filip (9.A)
6 000 ks
Klíma Matěj (3.B)
26 000
Janků Jakub (3.B)
5 899 ks
Kuťáková Diana (3.A)
15 060
Lokvencová Kateřina (2.B)
5 338 ks
Šitina Jakub (2.A)
8 524
Solarzová Natálie (3.B)
5 166 ks
Hruška Petr (6.B)
7 800
Šitina Jakub (2.A)
3 204 ks
Janků Jakub (3.B)
7 285
Sixta Jakub (2.B)
3 085 ks
Mlýnek Jonáš Josef (5.A)
3 500
Hejnová Katka (7.A)
3 080 ks
Nyklíčková Anna (4.B)
2 570
Nyklíčková Veronika (5.A) 3 000 ks
Polc Ondřej (4.B)
2 380
Marič Adam (4.B)
2 320 ks
Hájek Michal (4.B)
1 950
Nyklíčková Klára (1.B)
2 210 ks
Kubasová Sabina (5.A)
1 702
Vik Antonín (2.B)
2 153 ks
Ludvíková Michaela (3.B)
1 600
Klíma Matěj (3.B)
1 893 ks
Ludvíková Natálie (5.B)
1 600
Ludvíková Michaela (3.B)
1 200 ks
Vik Antonín (2.B)
1 470
Ludvíková Natálie (5.B)
1 200 ks
Trojanová Markéta (1.A)
1 250
Kulhavý Ondřej (2.A)
900 ks
Novotná Eliška (6.A)
853
Haluška Matouš (1.B)
705 ks
Luštinec Filip (9.A)
800
Pourová Kristýna (1.A)
690 ks
Bursa Ondřej (1.A)
756
Kubasová Sabina (5.A)
670 ks
Viková Amelie (3.A)
550
Hruška Petr (6.B)
660 ks
Petirová Nela (1.A)
330
Mlýnková Lucie (7.A)
660 ks
Jiroušek Adam (1.B)
250
Viková Amelie (3.A)
650 ks
Jiroušková Anna (5.B)
250
Petirová Nela (1.A)
600 ks
Polc Ondřej (4.B)
525 ks
Farský Lukáš (1.A)
500 ks
Jiroušek Adam (1.B)
500 ks
Jiroušková Anna (5.B)
500 ks
Kročil Pavol (1.B)
430 ks
Novotná Eliška (6.A)
410 ks
Sobotka Jáchym (2.A)
100 ks
Přívratský Jakub (1.A)
75 ks
Synáč Vojtěch (3.A)
52 ks
Dohromady jsme k 15.11. sesbírali 54 375 plastových víček (k 18.11.2015 to bylo 58 205) a 130 480
kovových víček (k 18.11.2015 to bylo 164 328).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem Beránkem)
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Tabulka základní části:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OLD STARS
FBC KOŇO
BEZĎÁCI S.R.O.
MY LITTLE PONY
FC BORCI Z LATR.
VĚTNAMCI

Z
5
5
5
4
4
5

V
5
4
3
1
1
0

Vp
0
0
0
0
0
0

R
0
0
0
0
0
0

Čelo kanadského bodování základní části:
Z B Br + A
1.
Martin Zakouřil
5 30 20 + 10
2.
Michal Černý
5 28 25 + 3
3.
Martin Dytrych
5 22
9 + 13
4.
Matěj Buryšek
4 16 16 + 0
5.
Eliška Mesnerová
5 16 15 + 1
6.
Patrik Ferenc
5 14 11 + 3
7.
Martin Křížek
5 13
9+4
8.
Filip Kaplan
5 12 10 + 2
9.
Leona Kubasová
5 10
6+4
10. – 11. Tomáš Hofman
5
8
3+5
Tomáš Marek
4
8
3+5
12.
Jakub Černý
4
6
6+0
13.
Dominik Endlich
5
6
3+3
14.
Petr Ferenc
5
5
5+0
15.
Vojtěch Hejna
5
5
3+2
16.
Pavel Fabián
4
4
3+1
17.
David Hejna
5
4
2+2
18.
Patrik Fabián
4
3
3+0
19.
Filip Luštinec
5
3
2+1
20.
Anita Čapková
5
3
1+2
21.
Lukáš Hofman
4
3
0+3
22. – 23. Anna Řeháková
5
2
1+1
Pavel Sobolík
5
2
1+1

Pp
0
0
0
0
0
0

P
0
1
2
3
3
5

skóre
52 : 18
38 : 23
30 : 28
25 : 27
7 : 22
10 : 44

B
15
12
9
3
3
0

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

24. – 26. David Balog
4
1
1+0
Jan Kleistner
5
1
1+0
Tomáš Kuťák
5
1
1+0
27. – 29. Michaela Hájková 5
1
0+1
Filip Novotný
4
1
0+1
Nikola Winklerová 5
1
0+1
Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí

STATISTIKY BRANKÁŘŮ:
Čisté konto po dobu
9 min – Michaela Hájková
9 min – Nikola Winklerová
Úspěšnost zásahů:
6 min – Vojtěch Petera
64,58 % - Nikola Winklerová 4 min – Jan Kleistner
62,06 % - Michaela Hájková
59,46 % - Jan Kleistner
Prům. počet zásahů na zápas:
58,62 % - Vojtěch Petera
11,00 – Jan Kleistner
52,50 % - Petr Ferenc
10,50 – Petr Ferenc
51,62 % - Vojtěch Šivák
8,50 – Vojtěch Petera
45,16 % - Dominik Endlich
8,00 – Vojtěch Šivák
7,75 – Nikola Winklerová
7,00 – Dominik Endlich
První tři mužstva po základní části postupují do semifinále. Další tři
6,00 – Michaela Hájková
mužstva si zahrají systémem „každý s každým“ dvakrát o čtvrté místo.

Čt

1.12.

1.
2.
1.
2.

Šunkové halušky se zelím
Husitská směs (vepřové maso, játra, klobása, ...), čínské nudle
Krůtí maso na houbách, knedlík
Marinovaný vepřový plátek, brambor

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

Vepřový kotlet po italsku, těstoviny
Langoše
Rybí karbanátek, brambor
Špekové knedlíky, zelí
Čočka s vejcem
Tyrolské brambory
Bramborová roláda plněná uzeným masem, špenát
Čevabčiči, brambor, tatarská omáčka
Roštěnky na leču, rýže
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

Boloňská směs s rýží
Povidlové taštičky z bramborového těsta s oříškovou posypkou
Country maso (vepřové maso, zelenina, fazole, ...), brambor
Česnekový kuskus s pórkem, krůtím masem a žampiony
Zapékané těstoviny s kuřecím masem
Vejce, koprová omáčka, brambor
Treska paní Gunilly (mrkev, pórek, zakysaná smetana, bylinky, sýr, ...), brambor
Hermelínové rizoto
Selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, špenát
Lívance

1.
2.
1.
2.
1.
2.

Čt 22.12.

Drůbeží maso na paprice, těstoviny
Tvarohové smaženky
Obalovaný sýr, brambor, tatarská omáčka
Sekaná svíčková, knedlík
Bílá klobása, bramborový salát
Bramborový guláš, chléb
ŘEDITELSKÉ VOLNO

Pá 23.12.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Pá 2.12.
Po

5.12.

Út

6.12.

St

7.12.

Čt

8.12.

Pá 9.12.
Po 12.12.
Út 13.12.
St 14.12.
Čt 15.12.
Pá 16.12.
Po 19.12.
Út 20.12.
St 21.12.

Dobrou chuť!

Vybírání stravného na prosinec: úterý 29.11. a středa 30.11. (7.30 – 11.30)
Cena obědů: pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 15 obědů x 23 Kč = 345 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 15 obědů x 25 Kč = 375 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 15 obědů x 26 Kč = 390 Kč
pro veřejnost …………………….......... 15 obědů x 52 Kč = 780 Kč
(výdej obědů pro veřejnost: 11.15 – 11.35, 12.20 – 12.30, 13.00 – 13.25)
(Veronika Prouzová ve spolupráci s Pavlínou Blehovou)
Dne 24. listopadu byly dětem do všech tříd rozdány letáky s objednávkou na mléčné
výrobky.
Uzávěrka objednávek je 30. 11. 2016. Závoz je plánován na pondělí 12. 12. 2016.
Výdej objednaných výrobků bude následující:
V pondělí 12. 12. až po jedenácté hodině do 15:10.
V úterý 13. 12. od 7:15 do 14:00 a ve středu 14. 12. od 7:15 do 14:00.
Po vyplnění objednávky prosím sečtěte a pošlete ihned peníze spolu s objednávkou.
V případě, že nebude možné některý druh zboží objednat, peníze budou vráceny. Předem
nezaplacené objednávky mlékárně nebudou předány.
Nezapomeňte vyplnit příjmení a třídu!
Prosím, aby děti při odběru mléčných výrobků byly vybaveny taškami.
(Martina Šrollová)

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do prosincového čísla předávejte do 19.12. p. Dytrychovi nebo je zasílejte na: dytrych@zsbcupice.cz
Redakční rada: Martin Dytrych, Veronika Hainová, Eva Prouzová, Veronika Prouzová, Nikola Winklerová,
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.

A PŘIJDOU ANDĚLÉ, MIKULÁŠ A TAKY ČERTI
02 12.
- Andělský den (pro žáky 1. – 5. ročníku, 2. – 4. vyučovací hodina, pořádá: 9.A) … více na 2. str.
ČERTI ZAVÍTAJÍ TAKÉ DO TĚLOCVIČNY
03. 12. - Karneval „S čerty nejsou žerty“ – akce pro předškoláky a žáky 1. – 4. ročníku
(tělocvična ZŠ Bratří Čapků, od 10.00)
SBÍREJTE TETRAPAKY
05. 12. - 16. 12. - Soutěž ve sběru tetrapaků … více na 9. str.
BLÍŽÍ SE VÁNOCE
06. 12. - Vánoční vystoupení Dechového kvarteta (školní jídelna, žáci 1. – 4. ročníku)
07. 12. - Vánoční zpívání školního sborečku – Senior dům Beránek (od 15.00)
08. 12. - Vánoční zpívání školního sborečku – dům s pečovatelskou službou (od 9.30)
09. 12. - Vánoční představení MŠ a ZŠ Havlovice (žáci 1. – 4. ročníku, od 9.00)
09. 12. - Adventní koncert (DAJ, žáci 5. – 7. ročníku, od 10.00, vstupné: 20 Kč)
14. 12. - Taneční pohádka ZUŠ A.M.Buxton „Ledové království“
(DAJ, žáci 1. – 4. ročníku, od 10.00, vstupné: 20 Kč)
14. 12. - Celé Česko zpívá koledy (náměstí T.G.M., od 18.00)
15. 12. - Vánoční koncertík školního sborečku (Loutkové divadlo, od 16.00)
19. 12. - 21. 12. - Projekt „Vánoce“ 3.A a 3.B
21. 12. - Vánoční zpívání v jídelně (žáci 1. – 5. ročníku, od 8.00)
21. 12. - Vánoční besídky ve třídách (oběd pro žáky 2. stupně v 10.40, oběd pro žáky 1. stupně v 11.00)
OPĚT SOUTĚŽÍME
07. 12. - Soutěž v podlézání laťky pro žáky 5. – 9. ročníku … více na 2. str.
VELKÝ TURNAJ V HALOVÉ KOPANÉ JE OPĚT TADY
17. 12. - 11. ročník „Blahovka cupu“ (tělocvična ZŠ Bratří Čapků, od 9.00) … více na 2. str.
SPORTOVNÍ AKCE
08. 12. - Okrskové kolo v halové kopané (ZŠ Malé Svatoňovice, žáci 1. – 5. ročníku, od 9.15)
14. 12. - Okrskové kolo v basketbalu (tělocvična ZŠ Bratří Čapků, starší žákyně od 8.00, starší žáci od 12.45)
OSTATNÍ AKCE
08. 12. - Beseda žáků 9.A s paní Láškovou z Úřadu práce Trutnov (9.55 – 11.35)
12. 12. - 14. 12. - Vydávání mléčných výrobků
(pondělí = 11.00 – 15.10, úterý + středa = 7.15 – 14.00)
15. 12. - Představení skupiny Pernštejni „Vikingové – válečníci, mořeplavci, objevitelé, ….“
(malá tělocvična, žáci 4. – 7. ročníku, od 11.30, vstupné: 45 Kč)
18. 12. - Zahájení školního kola Fyzikální olympiády
19. 12. - 20. 12. - Projekt „Pohádka“ žáků 1.A a 1.B
20. 12. - Vychází prosincové číslo školního časopisu
Bez termínu: školní kolo Astronomické olympiády, školní kolo Matematické olympiády pro žáky 5. roč.
ŘEDITELSKÉ VOLNO: ČTVRTEK 22. 12.
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga – 06. 12., 13. 12.
Turnaj v šipkách „301 single out“ – hraje se o hlavních přestávkách
Turnaj ve stolním fotbálku – hracími dny jsou pondělí, úterý (středa), pátek (přesné termíny jsou na nástěnce)
(stránku připravil Martin Dytrych)

