V tělocvičně se konal už
10. ročník karnevalu
„S čerty nejsou žerty“.
V prosinci jsme měli tři
vystoupení se školním
sborečkem.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
4. ČÍSLO
15. ROČNÍKU (2016/2017)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
Konaly se oslavy 125.
výročí založení školy.

V pátek 2. prosince se
na naší škole konal
„Andělský den“.

A mnoho dalšího ...

Na okrskovém kole
v basketbalu jsme
skončily na 2. místě.

Telefony:
do školy (napojen na ústřednu):
499881138
do ředitelny (+ fax):
499884875
do školní jídelny:
499781336
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.
V pondělí 30. ledna podnikneme v rámci
projektu „Já, ty, my, oni“ již jedenáctou cestu
za sebepoznáním a poznáním druhých.
Na tématech pro jednotlivé ročníky jsme nic
nezměnili:
1. – 2. ročník: „Vím, co dokážu“ (sebepoznání)
3. – 4. ročník: „Znám svou třídu, své spolužáky“
5. ročník:
„Cítím se jako Evropan“
6. ročník:
„Evropa a svět“
7. ročník:
„Objevujeme Evropu“
8. ročník:
„Volby“
9. ročník:
„Demokracie jako protiváha
diktatury“
V lednu nás čekají hned dva kurzy
LYŽAŘSKÉ AKADEMIE
pro žáky 1. – 5. ročníku.
První se uskuteční v období od 9. do 13. ledna.
Doprovod žáků bude zajišťovat Mgr. Jana Hájková.
Druhý kurz má termín od 16. do 20. ledna.
Doprovod žáků bude zajišťovat Mgr. Silvie Žďárská.

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

V pátek 27. ledna 2017 od 7.55 do 11.35
pro vás chystáme
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DO VÝUKY
VE TŘÍDÁCH 1. – 4. ROČNÍKU.
Nakoukněte do tříd a sledujte své ratolesti při práci!
Vyuč. hodiny začínají v 7.55, 8.50, 9.55 a 10.50.
Prosíme zájemce, přijďte včas!

Vzhledem k zpřísněným požadavkům na potraviny
(viz Vyhláška č. 282/2016 Sb.), které lze nabízet
k prodeji a prodávat ve škole, jsme se
rozhodli školní bufet k 1. 1. 2017 uzavřít.
Děkuji za pochopení.
(Martin Zakouřil)

Z toho samého důvodu končíme od ledna 2017
se soutěžemi v časopisu.
Časopis, který teď držíte, bude tedy poslední, ve
kterém najdete soutěžní kupón.
Dle výše zmíněné vyhlášky nám nepřísluší ani
rozdávat odměny za soutěže tak, jak jsme to léta
dělali. Bohužel….
A nejsem tak naivní, aby děti soutěžily o kedlubny,
ředkvičky, hrušky a bílé jogurty.
(Martin Dytrych)

A máme tu opět čas adventu – čas příprav a těšení se na Vánoce. K tomu patří i tradice rozsvícení vánočního stromu
na úpickém náměstí. K navození té správné předvánoční atmosféry přispěl první adventní neděli také náš školní
sboreček Blahováček. Děti zazpívaly tři písničky, za které si vysloužily potlesk publika, čaj a sladkou odměnu.

Je adventní čas a to je nejlepší doba na rozdávání radosti kolem sebe. Děti z našeho školního sborečku celý podzim
ani chvilku nezahálely a pilně se připravovaly na svá předvánoční vystoupení. V tomto týdnu jsme potěšili úpické
seniory hned dvakrát, a to ve středu 7. prosince v Senior domu Beránek a ve čtvrtek 8. prosince v domě
s pečovatelskou službou na Sychrově. Děti svým téměř hodinovým vystoupením navodily tu správnou předvánoční
atmosféru a potěšily tak nejedno srdíčko. Na závěr obdarovaly každého posluchače malým přáníčkem, které
vyráběly děti ve výtvarném kroužku. Každý zpěváček si za svůj výkon odnesl sladkou odměnu.
Všem dětem moc děkuji za jejich krásné a milé zpívání.
(Radka Řeháková)

Když se řekne prosinec, většině lidí se vybaví Vánoce, ale také Mikuláš. A ten nikdy nezapomíná ani na děti z naší
školy. Společně s anděly a čerty mezi ně zavítal v pátek 2. prosince. A nebyla to jen zdvořilostní návštěva.
Nejdříve se projevili čerti. Ti si s sebou přinesli pekelnou listinu, na které měli všechny dětské hříšníky. Ti se pak
museli „vykoupit“ splněním úkolu. Ty nejzlobivější děti pak čerti dokonce strčili do pytle a odnesli je do
symbolického pekla.
Pak se dostal ke slovu konečně i Mikuláš. Pochválil hodné děti a těm zlobivým připomněl jejich sliby, že se zlepší.
Poté už vyzval andílky, aby všem dětem rozdali drobné dárečky. V řadě tříd pak měly děti pro vzácnou návštěvu
připravenu písničku nebo básničku. Dopoledne se vydařilo a já tímto děkuji všem, kteří se na jeho organizaci
podíleli.
(Martin Dytrych)

„Protáhnout“ se pod laťkou ve výšce pouhých 34 centimetrů, to už vyžaduje neobyčejnou pružnost těla. To se v této
soutěži povedlo Tereze Tláskalové ze 6.B. Škoda jen, že stojany neumožňují nastavit laťku ještě níže. I tak rekord
ve své kategorii snížila Tereza o plných 20 centimetrů. Skvělé výkony ale předváděli i další soutěžící. Především
v kategorii dívek 5.tříd byl napínavý souboj o vítězství. Zahanbit se ale nedali ani „méně ohební“ chlapci. Celkem se
soutěže zúčastnilo 27 chlapců a dívek.
(Martin Zakouřil)
Pořadí – dívky 5. ročník
1. – 2.
1. – 2.
3. – 4.
3. – 4.
5. – 7.
5. – 7.
5. – 7.
8. – 9.
8. – 9.
10. – 11.
10. – 11.

Veronika Žďárská (5.A)
Kamila Štěpánská (5.B)
Lucie Srnová (5.A)
Karolína Řeháková (5.A)
Nela Špringerová (5.A)
Lucie Šedová (5.A)
Simona Špinlerová (5.A)
Barbora Peterová (5.A)
Marina Zajacová (5.B)
Natali Luštincová (5.A)
Sabina Kubasová (5.A)

35 cm
35 cm
38 cm
38 cm
41 cm
41 cm
41 cm
47 cm
47 cm
55 cm
55 cm

Pořadí – dívky 6. – 7. ročník
1.
2.
3. – 4.
3. – 4.
5.
6. – 7.
6. – 7.
8.

Tereza Tláskalová (6.B)
Leona Kubasová (7.A)
Eliška Grossmannová (6.B)
Michaela Horáková (6.B)
Agáta Hebká (6.B)
Andrea Zárubová (6.B)
Nikola Winklerová (7.A)
Anita Hanušová (6.A)

34 cm
41 cm
44 cm
44 cm
55 cm
60 cm
60 cm
80 cm

Pořadí – chlapci 5. – 9. ročník
1.
2. – 3.
2. – 3.
4. – 5.
4. – 5.
6. – 7.
6. – 7.
8.

Tomáš Hofman (8.A)
Pavel Benko (9.A)
Filip Kaplan (8.A)
Petr Ferenc (6.B)
Vojtěch Petera (5.A)
Filip Luštinec (9.A)
Michal Černý (8.A)
David Hejna (9.A)

50 cm
55 cm
55 cm
60 cm
60 cm
65 cm
65 cm
90 cm

Ještě předtím, než co přijde zkontrolovat děti opravdový Mikuláš,
koná se v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků karneval „S čerty nejsou
žerty“. Letošní, už 10. ročník, odstartoval v sobotu 3. prosince
v 10.00.
Celkem se dostavilo více než 60 čertíků a také 3 andílci. Hned
na začátku museli všichni ukázat, jak jsou stateční. Aby se mohli
karnevalu zúčastnit, museli totiž prolézt dlouhým látkovým
tunelem. Pak už na ně čekal zajímavý program. Hned na úvod bylo
v tělocvičně připraveno 8 stanovišť, na kterých se soutěžilo
o drobné odměny. Poté přišly na řadu pohybové aktivity. Děti se
například přetahovaly lanem a závodily o nejrychlejšího čertíka.
Dopoledne se vydařilo a já děkuji všem, kteří se na jeho organizaci
podíleli – paním vychovatelkám Jansové a Páslerové, panu řediteli
Zakouřilovi, paní Blažkové a všem ochotným pomocníků z řad žáků
5. ročníku.
(Martin Dytrych)

Přijde v zimě pán domu z venku a ptá se sám sebe: „Co jsem to chtěl? Aha, najíst se.” Nají se a říká: „Ne, to není
ono. Napít se.” Napije se a říká: „Ne, to také není ono. Už to mám, chci se vykoupat.” Vykoupe se a říká: „Ne! Už
to mám, chci si sundat lyže!”
Jeden klášter v Japonsku stojí na vysokém útesu a jediný způsob dopravy nahoru je primitivní lanovka - velký
proutěný koš s kladkou, který tahá na laně jeden z mnichů. Jednou se právě tohohle mnicha zrovna v půlce cesty ptá
jeden turista, který si všiml, jak je nosné lano staré a roztřepené: „Prosím Vás, jak často měníte to lano?” Mnich se
zarazí a po chvilce povídá: „Pokaždé, když praskne!”
Chuck Norris zrušil periodickou tabulku prvků, protože uznává pouze prvek překvapení.
Jede poslední model Mercedesu po dálnici. Předjede Trabant a vzápětí začne odbočovat. Ve chvíli, kdy přibrzdí,
ucítí mohutný náraz zezadu od Trabanta. Okamžik se nic neděje a potom se na palubním počítači Mercedesu objeví
nápis: „Nalezen nový hardware, nainstalovat ovladače?”

Číšník nese hostovi jídlo. „Co to je?!” zlobí se zákazník. „Šiška, čtyři bukvice, zmuchlaný kapesník...” „Ale pane,”
namítne číšník, „vždyť jste si to sám vybral - Tajemství Rumcajsovy kapsy!”
Babička: „Máš holuba na nose! Ukaž, já ti ho sundám.“ Vnučka: „Auuuu! To je piercing, babi!“
Přijde zajíc za hadem a povídá: „Víš, hade, chtěl jsem se ti omluvit za to, jak jsem se ti smál, že nemáš nohy.“ „To
jsi mě, zajíci, překvapil. To bych od tebe nečekal.“ „Tak do smrti dobrý, hade? Ruku na to!“
Dva blázni v koupelně: „Proč se sprchuješ s deštníkem?“ „Abych se nemusel utírat.“
Texaský farmář byl na dovolené v Austrálii. V jedné hospodě se tam zapovídal s místním farmářem. Ten ho pozval
na svůj ranč a tam se začal předvádět. Nejprve mu ukázal pšeničné pole. Ten pohrdavě odpověděl: „U nás v Texasu
máme pšeničná pole nejmíň dvakrát větší.“ Australan se tedy chtěl předvést s dobytkem a Texasan zase: „Naše
krávy jsou dvakrát větší!“ Najednou si Texasan všiml několika klokanů, kteří skákali napříč pastvinou, a hned se
ptá, co to je zač. Australanovi se zalesknou oči a povídá: „Vy u vás v Texasu nemáte kobylky?“
Dvě blondýnky jdou do lesa pro vánoční stromeček. Po dvou hodinách hledání se jedna zeptá té druhé: „Tak co?“
„Ale, nikde nic.“ „Víš co? Tak vezmeme nějaký bez ozdob.“
Baví se v kantýně dva psychiatři: „Představte si, kolego, byl u mě jeden, a že prý má metrový jazyk!” „A co jste s
ním udělal?” zajímá se druhý psychiatr. „Přišil jsem mu ho k noze, aby si po něm pořád nešlapal.”
Voják se chystá ke svému prvnímu seskoku. Aby na nic nezapomněl, pročítá si příručku pro začátečníky:
1. Vyskočit z letadla.
2. Po 20 sekundách zatáhnout za červenou šňůrku.
3. Pokud se neotevře padák, zatáhnout za modrou šňůrku.
4. Kdyby se ani teď neotevřel padák, zatáhnout za obě šňůrky současně.
5. Po doskoku nastoupit do přistaveného transportéru a jet na základnu.
Tak vyskočí, po 20 sekundách zatáhne za červenou šňůrku - nic. Zatáhne i za modrou - zase nic. Koukne do
příručky, zatáhne za obě - zase nic. Znovu se podívá do příručky a pro sebe si povídá: „Jestli dole nebude ten
transportér, tak už mě vážně naštvou!“
(Martin Dytrych)

V pondělí 28. listopadu zavítali do naší školy zástupci firmy Bovys, která pro naše žáky zajištuje dovoz ovoce
v rámci projektu Ovoce do škol. Do každé třídy 1. – 5. ročníku vstoupil „ovocný panďuláček“, který děti vyzkoušel
z druhů ovoce a rozdal jim pitíčka.
Děkujeme paní Martině Šrollové za organizaci celé akce a celoroční práci v rámci projektu Ovoce do škol.
(Martin Dytrych)

V úterý 6. prosince se žáci 1. stupně sešli ve školní jídelně, aby si poslechli žáky ze ZUŠ A. M. Buxton a dozvěděli
se něco víc o žesťových nástrojích. Žesťový kvartet pod vedením pana učitele Jana Hofmana zahrál několik skladeb
různých žánrů z různých historických období. V sólových partech se předvedly všechny nástroje z kvartetu – trubky,
trombon a tenor. Lesní roh nám představil sám pan Hofman.
A protože máme předvánoční čas, nemohly chybět ani koledy. Všichni jsme byli mile překvapeni, jak se celá jídelna
rozezněla, zpívali snad všichni! Těšilo nás a určitě i samotné hráče, že se děti tak pěkně zapojily. Ještě jednou
děkujeme panu Hofmanovi za pěkné vystoupení a budeme se těšit příště.
(Eva Prouzová)

Žáci z havlovické školy a školky nás jako
každoročně
pozvali
na vánoční
vystoupení.
Tentokrát se svými učitelkami a panem ředitelem
secvičili pásmo o zvířátkách, jejichž příběhy nás
provedly celým adventem. Viděli jsme mnoho
pěkných tanečků,
slyšeli
spoustu
básniček
a písniček, dokonce i pohádku o neposlušném
Budulínkovi. Celé vystoupení nám navodilo
krásnou vánoční atmosféru. Na závěr si celý sál
s chutí zazpíval oblíbenou sborečkovou Dál sníh
padá.
(Eva Prouzová)

Krásným vánočním koncertem zakončil Blahováček letošní kalendářní rok. Rodiče, prarodiče, známí i kamarádi si
v předvánočním shonu udělali čas a přišli si do loutkového divadla vychutnat tu správnou vánoční atmosféru.
Připraven pro ně byl téměř hodinový program plný méně známých zimních písniček, ale i klasických koled, které
k Vánocům bezpochyby patří.
Děkuji dětem za krásný zážitek, přeji všem klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2017 hlavně hodně
zdraví.
(Radka Řeháková)

Deváťáky v nejbližších měsících čeká nejdůležitější část jejich povinné školní docházky. Budou se rozhodovat, na
jaké školy podají přihlášky, a také se budou připravovat na přijímací řízení.
To jsou také důvody, proč za nimi ve čtvrtek 9. prosince přijela paní Erika Lášková z Úřadu práce v Trutnově. Ta
jim totiž předala mnoho užitečných informací a odkazů na internetu. Nabídla také spolupráci při vyhledávání té
pravé střední školy či toho pravého středního odborného učiliště. Během dvouhodinové besedy také velmi ochotně
zodpověděla veškeré dotazy. Děkuji paní učitelce Báčové za zprostředkování besedy.
(Martin Dytrych)

Nevěříte? Ale ono to tak ve čtvrtek 15. prosince opravdu bylo. S programem „Vikingové – válečníci, objevitelé a
mořeplavci“ za námi totiž přijeli zástupci skupiny historického šermu Pernštejni. A tak se žáci 4. – 7. ročníku na 50
minut ocitli kdesi v 10. – 11. století na vikingské výpravě. Poutavé vyprávění bylo zpestřeno řadou vtipných scének
a bojových ukázek. Do „děje“ se zapojilo i 10 našich žáků, kteří vytvořili zaručeně pravou vikingskou jednotku.
Program byl velmi zajímavý a přínosný. Vzhledem k reakcím dětí si myslím, že i jim se velmi líbil.
(Martin Dytrych)

Letošní advent zahájili žáčci z předmětů Naše město a Region Jestřebí hory v pondělí 28. a ve středu
30. listopadu 2016 návštěvou místního muzea, aby si prohlédli čerstvě otevřenou a blížícími svátky vonící
výstavu.
Hned v přízemí se při pohledu na stromeček a vozík s dárečky začaly v dětských očích objevovat jiskřičky
vánočního těšení. V prvním patře čekal na malé návštěvníky kupecký krámek plný dobrot spjatých s přípravami
svátečních pokrmů. Děti hravě poznaly sušené bedly, většinu koření, ořechů, ovoce, bylinek i pečiva, překvapeně
si prohlížely homole cukru a turecký med a litovaly, že dnes již prodavači v obchodech nenabírají mouku
a především kakao ani kávu z velkých pytlů s cizokrajnými nápisy. Těšení se na Vánoce vygradovalo při pohledu
do vánoční kuchyně a pokoje plných voňavého cukroví, nechyběly ani vrkoče a kdoulový sýr. Když trochu
zkrotily sbíhající se sliny, obdivovaly děti rozmanité betlémy, poznávaly postavičky i krajinu a města, do kterých
byl děj zasazen. Nejvíce obdivovatelů získaly betlémy se světýlky, betlém z nudlového těsta, betlém
vystřihovaný a krásný dětský betlém. Na závěr pustily paní průvodkyně do zasněžené „krajiny“ vláčky
přepravující ryze vánoční komodity – buráky, křížaly a ořechy a nechaly je k radosti všech malých návštěvníků
dvakrát projet všemi výstavními místnostmi
Děkujeme paní ředitelce a paní průvodkyni za ochotu a čas a přejeme jim i všem dalším návštěvníkům výstavy
krásný zážitek a pokojný advent.
(Renata Kafková)

Ve čtvrtek 15. prosince navštívili naši školu zástupci Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o. A
nepřijeli s prázdnou. Pro žáky 8. – 9. ročníku měli připraven zajímavý program, který jsme zařadili do naší prevence.
Nejprve došlo na Bc. Miloslava Fátora, který žáků přednášel o trestní odpovědnosti. Zmínil se mimo jiné také o
druzích trestů a rozdílech mezi přestupkem a trestným činem či mezi krádeží a loupeží. Naše nejstarší žáky seznámil
také s problémem neposkytnutí první pomoci a s pojmem ublížení na zdraví.
Druhou vyučovací hodinu si vzali na starosti žáci výše zmíněné školy. V tělocvičně osmákům a deváťákům předvedli,
jak se účinně bránit proti útočníkovi, ať už má v ruce nůž nebo pistoli. Chvaty si vyzkoušelo i několik našich žáků.
Děkuji zástupcům BPA Malé Svatoňovice za ochotu a vstřícnost a paní učitelce Nývltové za organizace celé akce.
(Martin Dytrych)

V sobotu 26. listopadu slavila naše škola 125. výročí svého založení. Pro návštěvníky byl připravený bohatý
program.
Oslavy začaly vystoupením žáků ve školní jídelně.
Nejprve vystoupili s krátkými projevy ředitel školy pan Martin Zakouřil a místostarosta Úpice pan Radim Fryčka.
Ten také škole za město předal velice milý finanční dar v hodnotě 50 000 Kč.
V pestrém programu, který následoval, se mimo jiné předvedl kroužek angličtiny, slyšeli jsme pohádku o Karkulce,
poslechli jsme si zpívající žabičky a krátké recitační pásmo. Viděli jsme svižné taneční vystoupení a vše završil
dvěma písničkami Blahováček.

V budově prvního stupně bylo pro rodiče s dětmi přichystané tradiční vánoční tvoření. Kdo chtěl, ozdobil si
perníček, vyrobil svícínek, přáníčko, ozdobného kapříka nebo papírový stromeček. Ty nejšikovnější si udrátkovali
vánoční zvoneček.

Na 2. stupni návštěvníci na jednotlivých stanovištích získávali plněním různých úkolů indicie, z nichž nakonec měli
uhodnout tajenku. Tak například podle chuti a hmatu poznávali potraviny, luštili různé testíky a kvízy.
Na malířských stojanech zkoušeli malovat postavy z knížek bratří Čapků, skládali rozstříhané fotografie a vyráběli
visačky na vánoční dárky.
Kromě toho si mohli prohlédnout vystavené kroniky, almanachy, časopisy, fotografie a panely s historií školy.
Odvážlivci vyzkoušeli i psaní husím brkem a násadkovým perem. Dětem se moc líbilo malování na obličej, které je
proměnilo v kočičky a pejsky.
Po takto náročném programu se všichni mohli občerstvit ve školní jídelně, kde pro ně paní kuchařky připravily
zákusky, chlebíčky a kávu. A že se oslavy se vydařily, dokládá hojná účast a spokojené obličeje všech dospělých
i malých návštěvníků.
(Eva Prouzová)

Pospojuj čísla od 1 do 9. Vzniklý obrázek vybarvi.

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

Ve čtvrtek 8. prosince pokračovala Grand Prix žáků 1. stupně. V Malých Svatoňovicích se utkala mužstva čtyř škol
našeho okrsku v halové kopané.
Hned v prvním zápase prokázalo naše mužstvo své kvality a přehrálo chlapce ze ZŠ Úpice – Lány 1 : 0.
Druhý zápas se pro nás nevyvíjel moc dobře. Prohrávali jsme 0 : 1. Zápas s Malými Svatoňovicemi jsme však
dokázali otočit a soupeře porazit 2 : 1. Náš poslední zápas byl zápasem o celkové vítězství. Mužstvo ZŠ a ZUŠ
Rtyně v Podkrkonoší bylo však nad naše síly. Naši chlapci klukům ze Rtyně podlehli 0 : 3. Tím pádem jim patří
velmi pěkné 2. místo.
Děkuji všem našim malým fotbalistům za vzornou reprezentaci školy a panu učiteli Maršíkovi za jejich přípravu a
doprovod.
(Martin Dytrych)
Sestava našeho mužstva:
Jakub Černý, Sebastian Drejsl, Dominik Fabián,
Lukáš Hofman, Patrik Jursík, František Kuhn,
Dominik Manych, Vojtěch Petera
BČ ÚL RT MS Body Skóre Pořadí
BČ
1:0 0:3 2:1
6
3:4
2.
ÚL 0 : 1
0:3 1:0
3
1:4
3.
RT 3 : 0 3 : 0
3:1
9
9:1
1.
MS 1 : 2 0 : 1 1 : 3
0
2:6
4.

Být ve škole už v 6.45? Cože? Ale jo, u nás je všechno
možné. Co by dívky z 5. ročníku neudělaly pro to, aby
si mohly zahrát florbal. A tak každý čtvrtek vstávají
velmi brzo. Za odměnu je tělocvična na 45 minut jen a
jen jejich. A to byste koukali, jak jim to jde. Dneska
jsme hráli pošesté a na holkách jsou vidět velké
pokroky. Však také věřte, že mezi nimi běhá několik
z mého pohledu velmi nadějných florbalistek.
Holky, jen tak dál. Těší mě, že máte tak sportovně
naladěná srdíčka. Rád s vámi budu trávit čtvrteční rána
i v roce 2017.
(Martin Dytrych)

Ve dnech 5. – 16. prosince proběhla soutěž ve sběru
tetrapaků. Zúčastnilo se jí 15 žáků. Ti dohromady přinesli
10 226 tetrapakových obalů. Děkujeme!
Pořadí:
1.
Lena Šťovíčková (2.B)
2 640 ks
2.
Lukáš Pecháček (4.A)
1 260 ks
3.
Veronika Nyklíčková (5.A)
1 131 ks
4.
Diana Kuťáková (3.A)
910 ks
5.
Dominik Manych (4.A)
889 ks
6. – 7. Leona Kubasová (7.A)
764 ks
Sabina Kubasová (5.A)
764 ks
8.
Adam Marič (4.B)
692 ks
9. – 10. Adam Havel (3.A)
328 ks
Petra Havlová (5.A)
328 ks
13.
11.
Vojtěch Synáč (3.A)
262 ks
14.
12.
Jan Hruška (6.B)
73 ks
15.

Antonín Vik (2.B)
Markéta Trojanová (1.A)
Jakub Přívratský (1.A)

72 ks
68 ks
45 ks

N
1996 i Český slavík.
Narodil se 8. června 1987
v Plzni.
Je zpěvák, textař,
herec. Nazpíval písničky:
"Sweet chilli" nebo "Pure
Girl".

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

Naším významným umělcem je:
a) Adam Mišík
b) Ben Cristovao
c) Jan Ledecký
d) Karel Gott

Svou odpověď označ na výherním kupónu a
můžeš vyhrát cenu!
(Nikola Winklerová)

Svou odpověď označ na výherním kupónu a můžeš
vyhrát cenu!
(Nikola Winklerová)

Jeden z nejvýznamnějších gotických hradů v Čechách postaven Přemyslem Otakarem II. v letech 1264-78.
Roku 1279 zde byl vězněn kralevic Václav II. se svou matkou Kunhutou. V roce 1350 byl vydán Karlem IV.
zákaz oddělení hradu od královských držav, ale to porušil už jeho syn Václav IV. Po bitvě na Bílé Hoře byl
hrad v majetku Albrechta z Valdštejna, který jej přebudoval na klášter, pak obsazen Švédy a od roku 1662 až
do zrušení kláštera Josefem II. zde žilo několik mnichů. Z expozice např.: Čertova a Velká věž, hradní palác s
raně gotickou kaplí, budova purkrabství, na přístupové cestě zbytky kapliček barokní křížové cesty, aj.
O jakou památku se jedná?
a) Hrad Bezděz
b) Humprecht

c) Karlštejn
d) Konopiště
(Nikola Winklerová)

CHRISTMAS TIME

_ _ _ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _
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_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _

_
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_ _ _ _
_ _ _ _ _

CHRISTMAS WISH
WE WISH YOU ALL...
QUIZ 1 - Christmas
Do you know the English names of these
days? (jak se řeknou anglicky tyto dny ?)
c. Boxing day
24th December
p. Christmas day
m. Christmas Eve

CLUES – nápověda
PRESENTSTARCARDBELLWREATHSANTA
ANGELCANDLECHURCHTREEBABYJESUS
COOKIESPUDDINGMISTLETOE

stránku připravila Silvie Žďárská

25 th December

a. New Year´s day
e. Christmas day
r. Christmas Eve

26th December

l. Christmas Eve
r. Boxing day
o. New Year´s Eve

31st December

r. New Year´s Eve
s. Christmas Eve
a. New Year´s day

d. Christmas Eve
y. New Year´s day
t. Boxing day
TAJENKA: __ __ __ __ __
(= veselý, šťastný – spojeno s Christmas)
1st January

Ve středu 14. prosince se u nás v tělocvičně konalo okrskové kolo v basketbalu. Dopolední čas patřil dívkám.
Ty hned v prvním zápase potvrdily své kvality a porazily Městské gymnázium a SOŠ Úpice 8 : 2. Následoval
poměrně vyrovnaný zápas se Rtyní, ve kterém ale nakonec zvítězily opět naše holky, a to 6 : 4. Proti holkám
z Malých Svatoňovic mělo naše mužstvo jen pramalou šanci. Přesto uhrálo lichotivý výsledek 2 : 6. V posledním
zápase nenechaly naše dívky nikoho na pochybách o tom, kdo chce obsadit krásné 2. místo. Po vyrovnaném prvním
poločasu „přejely“ lánské soupeřky 10 : 2.
Děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Holky, byly jste výborné!
Složení mužstva:
Nikola Beierová, Anita Čapková, Veronika Čiháková, Karolina Matysková, Eliška Mesnerová, Bára Procházková,
Anna Řeháková, Karolína Součková

Odpolední čas byl vyhrazen pro chlapce. Těm našim se první zápas vůbec nevydařil. Po „nemastném a neslaném“
výkonu podlehli mužstvu Městského gymnázia a SOŠ Úpice jednoznačně 0 : 10. Po zápase jsme si však vše
vysvětlili a chlapci, zaplaťpánbůh, vyslyšeli mé rady. A bylo to znát hned od dalšího zápasu. Dodržovali taktické
pokyny, mnohem více doskakovali, přihrávali si a především bojovali. Se Rtyní tak „urvali“ remízu 2 : 2. Náš asi
nejpovedenější zápas byl ten třetí. Chlapci hráli již dle mých představ a porazili ZŠ Malé Svatoňovice 6 : 2. Na
poslední zápas jsem, bohužel, již nemohl být přítomen, a tak prohru 0 : 13 se ZŠ Úpice – Lány nehodnotím. Za
jednu výhru a jednu remízu našim klukům patří výsledné 4. místo.
Každopádně bych chtěl všechny chlapce pochválit. Včera žádné machrování! Naopak hra pro mužstvo a disciplína
při plnění pokynů. Udělali jste mi včera, kluci, radost. Ano, toto je správná cesta, tou se dejte. A výsledky přijdou.
Ještě jednou vám všem děkuji za reprezentaci školy.
Složení mužstva:
Matěj Buryšek, Patrik Ferenc, Filip Kaplan, Lukáš Kejzlar, Filip Luštinec, Vojtěch Ott, Jiří Pecháček
(Martin Dytrych)
P.S.: Děkuji našim tělocvikářům za přípravu na tento turnaj.

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 známé osobnosti.
Dokážeš k jejich fotografiím přiřadit ty, které se k nim nejvíc hodí?

1

a

b

2

3

c

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

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 14. 12. 2016)
890.0 kg
52 kg/žáka
Anita Čapková
1 146,0 kg
46 kg/žáka
Ondřej Vít
632,0 kg
26 kg/žáka
Adam Jiroušek
522,0 kg
23 kg/žáka
Adriana Davidová
426,0 kg
18 kg/žáka
Veronika Nyklíčková
308,0 kg
15 kg/žáka
Anna Jiroušková
205,0 kg
11 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
96,0 kg
5 kg/žáka
Miroslav Gabčan
101,0 kg
5 kg/žáka
Ondřej Kulhavý
54,0 kg
2 kg/žáka
Anetta Machová

1.
8.A
500,0 kg
2.
1.A
504,0 kg
3.
1.B
249,0 kg
4.
3.B
310,0 kg
5.
5.A
280,0 kg
6.
5.B
308,0 kg
7.
2.B
205,0 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.
7.A
80,0 kg
13.
2.A
61,0 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. místo
16. – 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 4 997,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 16,28 kg. Pro porovnání
18.
v loňském
roce
jsme měli sesbíráno 9 480,0 kg s průměrem 32,24 kg na žáka. Dohromady jsme také sesbírali
19.
9 280
20.vybitých baterií (k 11.12. 2015 to bylo 14 256).
Sběr vybitých baterií:
21. papíru - nejlepší jednotlivci:
Sběr
Kubasová Leona (7.A)
3 748 ks
Vít Ondřej (1.A)
504 kg
Šťovíčková Lena (2.B)
3 500 ks
Čapková Anita (8.A)
500 kg
Farský Lukáš (1.A)
667 ks
Ševc Milan (8.A)
390 kg
Rykr Štěpán (4.B)
560 ks
22.
Davidová Adriana (3.B)
310 kg
Kuťáková Diana (3.A)
212 ks
23.
Jiroušková Anna (5.B)
308 kg
Nyklíčková Veronika (5.A)
102 ks
24.
Bursa Ondřej (1.A)
300 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
Vlčková Kateřina (2.B)
205 kg
Kulhavý Ondřej (2.A)
50 ks
Hruška Jan (6.B)
201 kg
Kuba David (3.B)
47 ks
Petirová Nela (1.A)
148 kg
Nyklíčková Anna (4.B)
40 ks
Marič Adam (4.B)
123 kg
Skřivánková Anna (9.A)
120 kg
Nováček Ondřej Vít by mohl
Bártová Andrea (1.A)
100 kg
být významným sběračem
Havlová Petra (5.A)
100 kg
naší školy.
Přívratský Jakub (1.A)
80 kg
Gabčan Miroslav (7.A)
80 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)

1 840
1 674
1 350
1 221
820
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)
Rykr Štěpán (4.B)
Hruška Petr (6.B)
Vik Antonín (2.B)

4 427
2 299
1 910
1 376
1 155
800
720
650
600
531
500
440
401

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

Dohromady jsme k 14.12. sesbírali 8 520 plastových lahví (k 11.12.2015 to bylo 6 187) a 16 579 plastových
kelímků (k 11.12.2015 to bylo 25 045).
Sběr kovových víček
Sběr plastových víček
Lokvenc Ondřej (3.A)
44 000
Grundová Daniela (1.A)
8 500 ks
Klíma Matěj (3.B)
26 000
Luštinec Filip (9.A)
6 000 ks
Grundová Daniela (1.A)
18 100
Janků Jakub (3.B)
5 899 ks
Kuťáková Diana (3.A)
15 060
Lokvencová Kateřina (2.B) 5 338 ks
Manych Dominik (4.A)
10 000
Solarzová Natálie (3.B)
5 166 ks
Šitina Jakub (2.A)
8 524
Šťovíčková Lena (2.B)
4 979 ks
Hruška Petr (6.B)
7 800
Marič Adam (4.B)
4 430 ks
Janků Jakub (3.B)
7 285
Šitina Jakub (2.A)
3 204 ks
Ludvíková Michaela (3.B)
3 800
Sixta Jakub (2.B)
3 085 ks
Mlýnek Jonáš Josef (5.A)
3 500
Hejnová Katka (7.A)
3 080 ks
Ludvíková Natálie (5.B)
3 400
Nyklíčková Veronika (5.A) 3 000 ks
Nyklíčková Anna (4.B)
2 570
Nyklíčková Klára (1.B)
2 210 ks
Polc Ondřej (4.B)
2 380
Vik Antonín (2.B)
2 153 ks
Šťovíčková Lena (2.B)
1 979
Klíma Matěj (3.B)
1 893 ks
Vik Antonín (2.B)
1 955
Ludvíková Natálie (5.B)
1 600 ks
Hájek Michal (4.B)
1 950
Dvořáková Martina (4.A)
1 390 ks
Kubasová Sabina (5.A)
1 702
Ludvíková Michaela (3.B)
1 310 ks
Trojanová Markéta (1.A)
1 530
Nyklíčková Anna (4.B)
1 190 ks
Novotná Eliška (6.A)
1 323
Holanová Miroslava (2.A)
1 050 ks
Nyklíčková Klára (1.B)
1 270
Kulhavý Ondřej (2.A)
900 ks
Bursa Ondřej (1.A)
896
Novotná Eliška (6.A)
764 ks
Luštinec Filip (9.A)
800
Haluška Matouš (1.B)
705 ks
Viková Amelie (3.A)
770
Pourová Kristýna (1.A)
690 ks
Kuba David (3.B)
746
Kubasová Sabina (5.A)
670 ks
Kuba Michal (1.B)
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
Vavrušová Veronika (3.B)
580 ks
Polc Ondřej (4.B)
525 ks
Farský Lukáš (1.A)
500 ks
Dohromady jsme k 14.12. sesbírali 75 817 plastových víček (k 11.12.2015 to bylo 77 631) a 168 720
kovových víček (k 11.12.2015 to bylo 273 931).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem Beránkem)
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Tabulka po 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
5
5
5

V
5
4
3
2
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
5 21 20 + 1
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.
Jakub Černý
5
8
7+1
11. – 12. Tomáš Hofman
5
8
3+5
Tomáš Marek
5
8
3+5
13.
Dominik Endlich
5
6
3+3
14.
Petr Ferenc
5
5
5+0
15.
Vojtěch Hejna
5
5
3+2
16.
Lukáš Hofman
5
5
2+3
17.
Pavel Fabián
5
4
3+1
18.
David Hejna
5
4
2+2
19.
Patrik Fabián
5
3
3+0
20.
Filip Luštinec
5
3
2+1
21.
Anita Čapková
5
3
1+2
22.
Matyáš Lacko
5
2
2+0
23. – 24. Anna Řeháková
5
2
1+1
Pavel Sobolík
5
2
1+1

Pp
0
0
0
0
0
0

P
0
1
2
3
4
5

skóre
52 : 18
38 : 23
30 : 28
31 : 30
10 : 28
10 : 44

B
15
12
9
6
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

25. – 27. David Balog
Jan Kleistner
Tomáš Kuťák
28. – 30. Michaela Hájková
Filip Novotný
Nikola Winklerová

5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1

1+0
1+0
1+0
0+1
0+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 – Tomáš Marek
64,58 % - Nikola Winklerová 6 min – Vojtěch Petera
62,06 % - Michaela Hájková
59,46 % - Jan Kleistner
Prům. počet zásahů na zápas:
59,09 % - Vojtěch Petera
11,00 – Jan Kleistner
52,50 % - Petr Ferenc
10,50 – Petr Ferenc
51,62 % - Vojtěch Šivák
8,67 – Vojtěch Petera
50,00 % - Tomáš Marek
8,00 – Vojtěch Šivák
45,16 % - Domonik Endlich
7,75 – Nikola Winklerová
7,00 – Dominik Endlich
Kvalifikace: FC BORCI Z LATRÝNY – VĚTNAMCI 6 : 2,
6,00 – Michaela Hájková
VĚTNAMCI – MY LITTLE PONY 8 : 9 po prodloužení.
4,00 – Tomáš Marek
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Srbské rizoto
Milánské špagety
Hovězí v mrkvi, brambor
Horňácký guláš (vepř. maso, uzenina, fazole), chléb
Krůtí na česneku, bramborový knedlík, zelí
Palačinky
Sekaná pečeně, bramborová kaše
Čínské nudle s kuřecím masem a žampiony

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

Hovězí v rajské omáčce, těstoviny
Americké bramborové placičky (kečup, sýr)
Ryba aljašský ďábel (kečup, slanina, …), brambor
Paella s kuřecím masem (rajčata, papriky, česnek, rýže)
Smažený drůbeží řízek, čočkový salát
Neapolské nudle
Vepřenky s cibulí, brambor
Šunkové halušky se zelím
Hamburská kýta, knedlík
Rýžová kaše s čokoládovou posypkou

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

Krůtí cibulář, bramborový knedlík
Králičí kuskus
Kapustový karbanátek, bramborová kaše
Těstovinový salát s tuňákem
Vepřová roláda, chlupatý knedlík
Pizza
Kuřecí prsa s paprikami a jablky, brambor
Masové kuličky v boloňské omáčce, těstoviny
Guláš a la španělský ptáček, rýže
Buchty

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

Cikánská hovězí pečeně, těstoviny
Dobrou chuť!
Bramborové krokety se sýrem, špenát
Kuře po Slovácku, rýže
Kovbojská pánev, opékaný brambor
Segedínský guláš, knedlík
Italské lasagne
Lahůdkové rybí filé, brambor
Kuřecí kari s bulgurem
Houbové halušky s pečeným vepřovým masem, zelí
Pařížské mleté celerové smaženky (šunka, celer, sýr), bramborová kaše

1.
2.
1.
2.

Vepřové nudličky po čínsku, rýže
Vanilkové knedlíky se švestkovou omáčkou ze zakysané smetany
Soukenický řízek, bramborovo-luštěninový salát
Kuřecí prsa s broskví a sýrem, brambor

Vybírání stravného na prosinec: úterý 20.12. a středa 21.12. (7.30 – 11.30)
Cena obědů: pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 21 obědů x 23 Kč = 483 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 21 obědů x 25 Kč = 525 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 21 obědů x 26 Kč = 546 Kč
pro veřejnost …………………….......... 21 obědů x 52 Kč = 1 092 Kč
(výdej obědů pro veřejnost: 11.15 – 11.35, 12.20 – 12.30, 13.00 – 13.25)
(Martin Dytrych ve spolupráci s Pavlínou Blehovou)

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do lednového čísla předávejte do 24.1. 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.

SOUTĚŽÍME
05. 01. - Ukončení školního kola Matematické olympiády (žáci 5. a 9. ročníku)
17. 01. - Školní kolo Zeměpisné olympiády pro žáky 8. – 9. ročníku (od 13.45, v 7.A)
18. 01. - Školní kolo Zeměpisné olympiády pro žáky 6. – 7. ročníku (od 13.45, v 7.A)
24. 01. - Okresní kolo Matematické olympiády (kategorie Z5 a Z9)
(pořadatel: Gymnázium Trutnov, postupující žáci z 5. a 9. ročníku, od 9.00, prezentace od 8.00)
PRVNÍ STUPEŇ VYRAZÍ NA LYŽE
09. 01. - 13. 01. - Lyžařská akademie (žáci 1. – 5. ročníku; 1. skupina) … více na 2. str.
16. 01. - 20. 01. - Lyžařská akademie (žáci 1. – 5. ročníku; 2. skupina) … více na 2. str.
DOSTANEME VYSVĚDČENÍ (VÝPISY)
23. 01. - Uzávěrka plusových a přestupkových bodů (v 14.00)
24. 01. - Pedagogická rada
31. 01. - Vydání výpisů z vysvědčení
(1. stupeň: 4. vyuč. hod., 2. stupeň: 5. vyuč. hod., po skončení těchto hodin je oběd)
DVEŘE NAŠÍ ŠKOLY SE PRO VÁS OTEVŘOU
27. 01. - Den otevřených dveří do výuky (7.55 – 11.35) ... více na 2. str.
CELOŠKOLNÍ PROJEKT
30. 01. - Celoškolní projekt „Já, ty, my, oni“ … více na 2. str.
OSTATNÍ AKCE
31 01. - Vychází lednové číslo školního časopisu
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga – 10. 01., 17. 01.
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)

Základní škola Bratří Čapků vám všem přeje spoustu splněných
přání, ať už hmotných či nehmotných, a krásné prožití Vánočních svátků
s blízkými i kamarády. Dále vám přejeme příjemně stráveného Silvestra
a doufáme, že se v novém roce všichni ve zdraví znovu sejdeme s dobitou
energií a se spoustou elánu do další práce.

