V pátek 7. října se
konal již 11. ročník
Drakiády.
Byl jsem nejlepší z celé
školy v soutěži
„Jistá ruka“.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
2. ČÍSLO
15. ROČNÍKU (2016/2017)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
Byla pro nás připravena
Florbalová víkendovka.

Ve školní jídelně jsme
vyráběli strašidelné
dýňáky.
Grand Prix jsme
zahájili druhým místem
v Zátopkově pětce.

A mnoho dalšího ...

Telefony:
do školy (napojen na ústřednu):
499881138
do ředitelny (+ fax):
499884875
do školní jídelny:
499781336

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

Pro žáky 1. – 4. ročníku jsme připravili soutěž
„V PODLÉZÁNÍ LAŤKY“.
Soutěž se uskuteční v malé tělocvičně.
Od 11.45 budou soutěžit prvňáci a třeťáci,
od 12.45 druháci a čtvrťáci.
Těšíme se na vás ve čtvrtek 3. listopadu!
Pravidla:
Soutěžící se smí dotýkat podlahy pouze
chodidly!
Oficiální školní rekord drží Tereza Jareišová,
která podlezla laťku ve výšce 36 cm.

ZŠ Bratří Čapků
pořádá
v pátek 11. listopadu 2016
ve školní jídelně
DISCOPARTY
Pro žáky 1. – 3. ročníku: 16.30 – 19.00,
pro žáky 4. – 7. ročníku: 19.30 – 22.00.
Vstupné: 20 Kč.
Každý účastník si může přivést jednoho kamaráda,
který není z naší školy.
Účastníci budou mít možnost zakoupit si drobné
občerstvení.
Na začátku listopadu budou žákům rozdány papíry
s bližšími informacemi pro rodiče.

ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ POŘÁDÁ PRO SVÉ ŽÁKY ODPOLEDNÍ BRUSLENÍ
NA ZIMNÍM STADIONU V TRUTNOVĚ.
Pro žáky 1. – 3. ročníku ve středu 16. listopadu.
Odjezd: v 11.50 z náměstí T. G. M. v Úpici.
Příjezd: cca v 14.30 na náměstí T. G. M. v Úpici.
Pro žáky 4. – 9. ročníku v úterý 15. listopadu.
Odjezd: v 13.20 z náměstí T. G. M. v Úpici.
Příjezd: cca v 16.00 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!

V listopadu počítejte s ředitelským volnem!
To je naplánováno na pátek 18. listopadu.
Čtvrtek 17. listopadu je pak státním svátkem.
Děti tak půjdou do školy zase v pondělí 21. listopadu.

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.

Základní údaje:

Co je Vám bližší?

Věk: 42

léto nebo zima

Znamení: vodnář
Záliby: zpěv
Oblíbená barva: všechny kromě černé
Oblíbené jídlo: gyros s řeckými tzatziki
nebo čínskými nudlemi
Oblíbené zvíře: kočka

moře nebo hory
sukně nebo kalhoty
přírodní barva vlasů nebo
obarvené vlasy (ale tak, aby
vypadaly jako přírodní)
komedie nebo akční film

Máte životní vzor?
Vyrovnaný člověk, který se nenechá
ničím vykolejit.
Jak byste se charakterizovala?
Tolerantní, naslouchám okolí.
Proč jste si vybrala dráhu učitelky?
Baví mě vysvětlovat a podněcovat děti k přemýšlení.
Učíte především 3.B. Jaká je to třída a jak se Vám s ní pracuje?
Je to třída prospěchově dobrá. Spolupráce je také dobrá. ještě pracuji na jejím vylepšení.
Chystáte při svých hodinách nějaké novinky nebo netradiční metody?
Ne.
Přeji hodně úspěchů a pevné nervy.
(Martin Dytrych)

Základní údaje:

Co je Vám bližší?

Věk: 34

léto nebo zima
mně podzim a jaro

Znamení: panna
Záliby: sport – volejbal, gymnastika,
stolní tenis, kolo, procházky
Oblíbená barva: fialová, zelená
Oblíbené jídlo: čokoláda
Oblíbené zvíře: pes

moře nebo hory
sukně nebo kalhoty
přírodní barva vlasů nebo
obarvené vlasy
komedie nebo akční film
nejlépe akční komedie

Máte životní vzor?
Každý dobrý učitel (nebo upřímný člověk).
Jak byste se charakterizovala?
Milá, nadšená. Snažím se s lidmi i dětmi vyjít po dobrém. Mám ráda upřímnost, nesnáším podvody a lži. Dokážu
být občas náladová, ale snažím se to potlačit.
Proč jste si vybrala dráhu učitelky?
Baví mě práce s dětmi a chtěla jsem mít dva měsíce volna.
Učíte především 4.B. Jaká je to třída a jak se Vám s ní pracuje?
Zatím si na sebe zvykáme. Ale třída je fajn, děti jsou milé. Doufám, že to bude klapat.
Chystáte při svých hodinách nějaké novinky nebo netradiční metody?
Určitě, ale zatím mám na přípravu málo času. S novou prací je spousta novinek a změn. Až se „zaběhnu“, budu
ráda hledat nové možnosti, které budou fungovat.
Přeji hodně úspěchů a pevné nervy.
(Martin Dytrych)

Ve čtvrtek 13. října nás v prvních třídách navštívilo 23 předškoláčků z Mateřské školky Na Veselce. Přišli se
podívat, jak to v takové škole vypadá a co tu na ně čeká. Děti usedly do laviček ke svým starším kamarádům,
společně si prohlédli živou abecedu a další pracovní sešity pro prvňáčky. Školáci dětem předvedli, co se už stihli
naučit, jaká písmenka a slabiky už umí číst. Na předškoláčky čekalo několik úkolů, které hravě zvládli – určovali
počáteční písmenko ve slově a roztleskali ho na slabiky, rozeznávali geometrické tvary, při počítání si i maličko
zacvičili a nakonec si zazpívali písničku. Milí předškoláci, děkujeme vám za návštěvu u nás ve škole a doufáme, že
se vám u nás líbilo.
(Veronika Prouzová)

V sobotu a v neděli 22. a 23. října se konala první letošní víkendovka. A protože je těsně před okresním kolem ve
florbalu, tak byla její název zcela jasný – „Florbalová“.
Zúčastnilo se jí 27 žáků 5. – 9. ročníku. Trénovali třeba vedení míčku nebo střelbu. Ale především hráli florbal.
Zvlášť ti mladší a zvlášť ti starší. Ovšem k vidění byl i zápas mezi dívkami a chlapci. Vše bylo proloženo
soutěžemi ve slalomu s míčkem a ve střelbě. Závodilo se i v samostatných nájezdech. A nechyběla samozřejmě
ani zábava či už klasické hledání pokladu na závěr. Víkendovka se opravdu vydařila.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem účastníkům za vzorné chování, panu Zakouřilovi za spolupráci, paní
Blažkové za bufet a úklid a konečně panu školníkovi za topení.
(Martin Dytrych)

Složení mužstev – mladší žáci:
Mužstvo č. 1:
Petr Ferenc, Eliška Grossmannová, Agáta Hebká, Vojtěch
Hejna, Jan Kleistner, Natálie Komárková, Natali Luštincová,
Barbora Peterová
Mužstvo č. 2:
Jakub Černý, Lukáš Hofman, Vojtěch Petera, Lucie Srnová,
Adam Špringer, Nela Špringerová, Kamila Štěpánská,
Veronika Žďárská
Složení mužstev – starší žáci:
Mužstvo č. 1:
Nikola Beierová, Pavel Benko, Dominik Endlich, David
Hejna, Eliška Mesnerová, Anna Marie Řeháková
Mužstvo č. 2:
Veronika Hainová, Martin Křížek, Leona Kubasová, Jiří
Pecháček, Nikola Winklerová
Vítězové v jednotlivých kategoriích:
Slalom:
Natali Luštincová (mladší žákyně)
Eliška Mesnerová (starší žákyně)
Jakub Černý (mladší žák)
Martin Křížek (starší žák)
Střelba:
Kamila Štěpánská (mladší žákyně)
Nikola Beierová (starší žákyně)
Lukáš Hofman (mladší žák)
Martin Křížek (starší žák)
Samostatné nájezdy:
Barbora Peterová (mladší žákyně)
Eliška Mesnerová (starší žákyně)
Vojtěch Hejna (mladší žák)
Dominik Endlich (starší žák)

V této nové rubrice bychom vás rádi seznámili s tím, co se v jednotlivých měsících stalo od roku 2000.
V říjnu 2000 se uskutečnil první zápas 1. ročníku florbalové ligy.
V říjnu 2003 jsme zvítězili v okrskovém kole Záatopkovy pětky, a to nejlepším časem z celého okresu – 15:43,1.
V říjnu 2003 spatřilo světlo světa první číslo školního časopisu.
Na přelomu září a října 2004 se konal první preventivní kurz. Osmnáct žáků z různých tříd si jej užilo na chatě
Betyna v Peci pod Sněžkou.
V říjnu 2005 se uskutečnil zájezd našich páťáků na Slovensko. Navštívili postupně Slovenský ráj, Spišský hrad a
Vysoké Tatry.

Nabitý byl říjen 2006. V tomto měsíci jsme uskutečnili první z řady soutěží pro žáky. Jednalo se o hod vlaštovkou,
který výkonem 14,70 m vyhrál Marek Bušinský.
V tomto měsíci se rovněž konal první ročník Drakiády.
A stále ještě v tomto měsíci se ve spolupráci s dalšími školami a veřejností pracovalo na novém českém rekordu.
Jednalo se o pyramidu z víček.

V říjnu 2007 byla dokončena rekonstrukce malé tělocvičny.
O dva roky později, tedy v říjnu 2009, se uskutečnila první tvořivá dílna, a to ta s názvem „Strašidláci z dýní“.
V říjnu 2013 vylepšily prostředí budovy prvního stupně paní učitelky. Ve svém volném čase si daly práci s malbami
na chodbách.

Čeká tatínek na svou dceru před třídou a jde kolem učitelka: „Vy čekáte dítě?“ „Ne, já jsem takhle tlustý pořád!“
Na hodině se ptá paní učitelka: „Pepíčku, jak bys dokázal, že je Země kulatá?“ Pepíček: „Nijak, já to nikdy
netvrdil.“
Anička dostala nové kolo, a když poprvé objede dům, křičí: „Tatí, bez šlapání!“ Podruhé objede dům a křičí: „Tatí,
bez držení!“ Potřetí objede dům a křičí: „Tatí, bež žubů!“
Vzpomínají dva kamarádi. „Pamatuješ, Karle, jak jsme tenkrát jeli vlakem?“ „Jak bych na to mohl zapomenout? Ty
jsi vystrčil hlavu, já zadek a lidi si mysleli, že jsme dvojčata.“
Přijde takhle Eskymák před iglú a povídá: „Kdo sem položil toho medvěda?“ Jeho manželka mu hrdě odpoví, že
ona. „A čím jsi ho zabila?“ „Tamhletím bumerangem!“ „Jestli už jednou provždy nenecháš na pokoji mé ponožky,
tak ti zlomím deku!“

Ředitel cirkusu chce ze dne na den zvednout návštěvnost, tak uspořádá konkurs na nová čísla. Hlásí se všemožní
artisté a chytráci, ale všechno staré a známé kousky. Až ke konci se objeví jeden chlápek a tvrdí, že skočí z deseti
metrů po hlavě na betonovou desku. Řediteli se to zdá zajímavé, tak chlápkovi nechá přinést kus betonu, aby to
předvedl. Chlápek tedy vyleze na plošinu skoro u stropu a hupsne po hlavě dolů. Dole se sebere z té betonové desky
a stojí přímo proti řediteli, který s nadšením říká: „To se mi líbí, bereme Vás!“ „To je od Vás hezký, ale já to neberu.
Skákal jsem dnes poprvé a je to větší šlupka, než jsem si myslel!“
Sedí policajt nad jídelním lístkem. „Co si dáte?“ táže se netrpělivě číšník. „Tady to - pommes frites,“ ukazuje
strážník na jídlo s nejnižší cenou. „A co k tomu?“ „Pár brambor bude stačit.“
Koza říká kůzlátkům: „Jdu do města na trh. Nikomu neotvírejte. Hlavně ne vlkovi. Heslo je, polibte mi kopýtko.“
Za chvíli přijde vlk, který to všechno slyšel, a říká: „To jsem já, vaše maminka. Heslo je, polibte mi kopýtko.“
Kůzlátka na to: „Trhni si nohou vlku, my máme kukátko!“
„Dědečku, ráda bych se ti k něčemu přiznala,“ povídá babička. „Já jsem ti celý život tajila, že jsem barvoslepá.“ „I
já jsem ti, babičko, něco zatajil. Já jsem totiž černoch!“
Přijde kovboj do salonu a uvidí krásnou ženu. Přemýšlí, jak by se s ní seznámil. Zničehonic vytáhne bouchačku a
všechny ostatní postřílí. Pak si přisedne ke krasavici a povídá: „A co Vy slečno tady tak sama?“
Rybář si vyseká díru v ledu a chystá se chytat. V tom se zpovzdálí ozve hlas: „Tady nic nechytíš!“ Rybář si hlasu
nevšímá a usedá na stoličku. Za chvíli se znovu ozve: „Tady nic nechytíš!“ Rybář se ohlédne, ale nikoho nevidí. Za
chvíli se však hlas ozve znovu a rybářovi už dojde trpělivost: „Kdo jsi?“ „Hlídač zimního stadionu!“
Ivan a Voloďa opravují žumpu. Ivan vleze mezi výkaly a řekne Voloďovi: „Podej mi klíč.“ Voloďa mu ho podá.
Ivan se nadechne, ponoří se dolů, vynoří se a řekne si o jiný klíč, zase se ponoří a takhle se to opakuje ještě asi
třikrát. Když pak Ivan vyleze, všechno z něj kape. S klidem si však zapálí cigáro a povídá: „Vidíš, Voloďo, kdyby
ses líp učil, nemusel bys jenom podávat klíče.“
„Pane, Vy si určitě jdete objednat brýle,“ říká optik. „Jak jste to uhodl?“ „Bylo mi to hned jasné, když jsem Vás
viděl procházet výlohou!“
(Martin Dytrych)

Ve čtvrtek jsme se vydali poprvé do Městské knihovny v Úpici, abychom se seznámili s jejím prostředím
a množstvím knih, které se zde nachází. Paní knihovnice Jana Šimková nám ukázala dětské oddělení. Povídali
jsme si o tom, jak se o knížky dobře starat, a co naopak knížky nemají rády. Nakonec nám paní knihovnice
přečetla příběh z knížky Mokré pohádky od Zuzany Pospíšilové. My jsme pozorně poslouchali a potom si
zahráli na ilustrátory a kreslili k příběhu obrázek. Naše obrázky budou knihovnu zdobit celý rok. Paní
knihovnice se snažila vybrat ten nejhezčí, ale to vůbec nebylo jednoduché, proto jsme byli odměněni všichni.
Z knihovny jsme si do školy odnesli krásný velký dort. Mňam!
(Veronika Prouzová)

Základní údaje:

Co je Vám bližší?

Věk: 25

léto nebo zima
(každé období má něco do
sebe)

Znamení: střelec
Záliby: lyžování, plavání, turistika, četba, jóga
Oblíbená barva: nemám

moře nebo hory

Oblíbené jídlo: všechno z italské kuchyně

sukně nebo kalhoty

Oblíbené zvíře: fenka Cookie a morče Lou

přírodní barva vlasů nebo
obarvené vlasy

Máte životní vzor?
Inspirací je mi každý člověk, kterého potkám.
Životním vzorem jsou mi asi lidé, kteří si plní své sny.

komedie i akční film

Proč jste si vybrala dráhu učitelky?
Práce pedagoga je pestrá, akční a kreativní. Díky ní mám možnost poznat spoustu nových věcí a potkat hodně
zajímavých lidí. Práce s dětmi mě vždy bavila a jsem ráda, že mám možnost mít takové zaměstnání, jaké mě baví.
Učíte především 5.B. Jaká je to třída a jak se Vám s ní pracuje?
Ve třídě panuje přátelská atmosféra a díky tomu se mi s ní pracuje perfektně. Co mě trochu trápí, je odpor žáků ke
čtení. S tím bohužel souvisí i český jazyk, který nám dělá problém. Opakem je matematika, kterou žáci zbožňují a
jde nám raz dva.
Chystáte při svých hodinách nějaké novinky nebo netradiční metody?
Ráda bych zavedla dílny čtení (a třeba i psaní) a prvky Hejného matematiky. Uvidíme, jak se nám bude dařit
spolupráce. Třeba se nám povedou i centra aktivit.
Přeji hodně úspěchů a pevné nervy.
(Martin Dytrych)

Preventistka naší školy, PaedDr. Věra Nývltová, během prvních dvou měsíců zpracovala a zaktualizovala hlavní
dokumenty v oblasti prevenece – Preventivní program a Krizový plán. Funkční je opět i schránka důvěry, do níž
mohou žáci vhazovat vzkazy s tím, co je trápí. I v tomto školním roce můžeme jistě počítat i s řadou odborných
přednášek.
(Martin Dytrych)

Naši vycházející žáci zavítali v pátek 21. října na
prezentaci středních škol do trutnovského UFFA.
Prohlédli si tam desítky stánků a samozřejmě
sbírali materiály. Ale hlavně si povídali s učiteli a
studenty. Akce se zúčastnili skoro všichni, kteří
naši školu opustí po skončení tohoto školního
roku. Snad jim nabrané zkušenosti pomůžou při
jejich rozhodování.
(Martin Dytrych)

Základní nástin programu:
Jídelna:
Pásmo složené z vystoupení žáků naší školy
(od 14.00).
Poté v jídelně občerstvení.
Budova 1. stupně:
- školní družina = dětské hraní
- 2. patro = vánoční tvořeníčko
Budova 2. stupně:
Otevřeno bude 5 tříd.
Jak pejsek s kočičkou vařili dost:
- poznávačka potravin, které dali do dortu
(po hmatu, po chuti)
- školní časopisy, nové kroniky, ŠVP, …
Znáš dobře naše nejslavnější žáky?
- skládání rozstřihaných fotografií
- testík ze znalostí knih K. a J. Čapka
- psaní starým perem a husím brkem, …
Kreslíme hrdiny z knížek bratří Čapků:
- kreslení podle předlohy
- malování na obličej malých dětí
Život Josefa a Karla Čapka:
- testík ze života bratří Čapků
- úkol na interaktivní tabuli (Devatero pohádek)
- kroniky a panely
Vytvoř si upomínku na 125. výročí:
- tvorba upomínky
- historie školy

Žáci čtvrtých tříd navštívili bývalý měděný důl Bohumír v Jívce. Přečtěte si, jak se jim výlet líbil:
Dne 7. října jsme byli na exkurzi v měděném dolu Bohumír v obci Jívka. Nejprve jsme zašli do šaten, kde každý
dostal přilbu s čelovkou. Poté jsme šli k dolu, kde jsme se společně vyfotili. Pan průvodce nám ukázal mapy
chodeb a vyprávěl nám zajímavé informace.
Například, že se tam už 50 let nefárá a těžilo se tam uhlí a ruda (rudnou žílu jsme viděli také). V chodbách jsme
viděli figuríny horníků, různé přístroje a nářadí, které horníci používali. V dole byla zima a vlhko. Také pán
říkal, že důl poskytuje útočiště netopýrům. Vyprávěl, že zde docházelo k neštěstím, kdy byli horníci zavaleni
kameny.
Cestou jsme šli po kluzkých prknech a na závěr jsme vystoupali 16 metrů po pěti žebřících. Návštěva dolu se
nám líbila, nebáli jsme se (možná někdo ano) a nikomu se nic nestalo.

Letošní Drakiáda byla ve znamení čekání. Nejdřív jsme čekali do poslední možné chvíle s rozhodnutím, zda ji kvůli
počasí nepřeložit. A rozhodli jsme se správně! V průběhu akce jsme pak zase čekali, tentokrát na vítr. Ale i ten se
nakonec dostavil.
A tak se více než 110 dětí na louce za hvězdárnou skutečně vydovádělo. S nimi samozřejmě i jejich rodiče
a prarodiče. Ze začátku museli všichni draky „rozběhávat“. A i jejich udržení ve vzduchu stálo spoustu sil. Ke konci
už vydatně pomáhal vítr, a tak bylo na obloze k vidění i několik desítek draků najednou.
Myslíme si, že mnohem víc, než kdy jindy, si všichni malí účastníci zasloužili odměnu. Každý si domů odnášel
pamětní list a tašku plnou dobrot.
Všem přítomným děkujeme za jejich účast a organizátorkám, paní Jansové a Páslerové, za další skvěle
zorganizovanou akci.
(Martin Dytrych, foto: Eva Jansová)

Desítky dýní nejrůznějších tvarů, barev a velikostí, školní jídelna praskající ve švech, spousta dětí toužících
vyrobit si svého strašidláka-dýňáka. A samozřejmě rodiče, tety, babičky a dědové v roli doprovodu, rádců
a pomocníků. To byla podzimní dílna, kterou ve středu 19. října pořádala naše škola.
Pod šikovnýma rukama vyzbrojenýma nožíky, lžícemi či vykrajovátky vznikaly roztodivné tvary šklebících se
dýňáků. Fantazie se rozjela na plné obrátky. Ještě dýňovou hlavu dozdobit přírodninami, dovnitř vložit zapálené
světýlko, se strašidlákem se vyfotit – a hotovo!
Poděkování za zdařilý průběh odpoledne patří všem zúčastněným, štědrým zahrádkářům, kteří nám věnovali své
výpěstky, paní učitelce Pavláskové, která vše zorganizovala, a rovněž velice ochotným pomocníkům z řad žáků
2. stupně.
(Eva Prouzová)

Který dráček patří kocourkovi? Až ho
najdeš, hezky ho vybarvi.

Spoj čísla od 1 do 35. Obrázek si můžeš vybarvit.

Ve středu 5. října se konala první letošní soutěž Grand Prix pro žáky 1. stupně, Zátopkova pětka. Pětadvacet našich
běžců se při ní postavilo na start 200 metrů dlouhého úseku. Počasí se tentokrát moc nevyvedlo. A tak děkuji našim
žákům už jen za to, že reprezentovali školu i v těchto podmínkách. A co víc, statečnými výkony obhájili loňskou
druhou příčku. K výbornému umístění přispěli naprosto všichni. Přesto bych chtěl vyzdvihnout ty úplně nejlepší.
Mezi dívkami to byly Barbora Peterová (35,7 s) a Natali Luštincová (36,6 s). Z chlapců byli nejrychlejší František
Kuhn (34,3 s) a Ondřej Vašata (34,5 s).
Všem našim běžcům děkujeme za skvělou reprezentaci školy a doufáme, že i letos obhájíme pohár pro celkového
vítěze.
(Martin Dytrych)

Přehled časů všech našich běžců v pořadí, jak
nastupovali k závodu:
Jíří Peterka (37,8 s), Vojtěch Petera (37,7 s),
Kristýna Křížková (39,7 s), Kamila Štěpánská (38,6 s),
Václav Horák (39,9 s), Veronika Vavrušová (45,3),
Anna Nyklíčková (38,8 s), Karolína Řeháková (39,8 s),
Nela Špringerová (40,3 s), Filip Novotný (38,3 s),
Sabina Kubasová (38,9 s), Natali Luštincová (36,6 s),
Jonáš Josef Mlýnek (39,1 s), Matěj Štauda (39,9 s),
Adriana Davidová (38,7 s), Veronika Žďárská (40,4 s),
Dominik Fabián (40,1 s), Ondřej Vašata (34,5 s),
Matěj Kulda (39,0 s), Kateřina Mesnerová (39,2 s),
Marina Zajacová (39,8 s), Klára Poláková (37,8 s),
František Kuhn (34,3 s), Viktorie Vylíčilová (41,2 s),
Barbora Peterová (35,7 s).

Narodil se 14. července
1939

1996 i Český slavík.

Je český šlágrový zpěvák.
Získal ocenění Zlatý
slavík a po roce 1996 i
ocenění Český slavík.
Nazpíval písničku do
seriálu Včelka Mája.

Na fotografii je:
a) Divadlo A. Jiráska
b) Dřevěnka
c) Kostel sv. Jakuba
d) Muzeum J. W. Mezerové

Naším významným umělcem je:
a) Michal David
b) Karel Gott
c) Adam Mišík
d) Pepa Vojtek

Svou odpověď označ na výherním kupónu a
můžeš vyhrát cenu!

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

(Nikola Winklerová)

Na fotografii je:
a) Sportovní dopoledne
b) Drakiáda
c) Den dětí pro mateřské školky
d) Blahovecké hry
Svou odpověď označ na výherním kupónu a můžeš
vyhrát cenu!
(Eliška Mesnerová, Anita Čapková)
Ve stejnojmenném východočeském městě Náchod vznikl z někdejšího hraničního hradu. Od roku 2001 je
chráněn jako národní kulturní památka České republiky. Na strategicky významném místě nechal Hron z
Načeraticů okolo roku 1250 zbudovat hrad, který měl chránit zemskou stezku z Prahy do Polska. Hrad byl v
průběhu času rozsáhle opevněn a několikrát přestavován. Mezi často se měnícími majitele hradu patřili např.
čeští králové Jan Lucemburský a Jiří z Poděbrad nebo jeho syn Jindřich I.
O jakou památku se jedná ?
a) Ratibořický zámek
b) Karlštejn

c) Náchodský zámek
d) Národní divadlo
(Nikola Winklerová)

HALLOWEEN time
Color – vybarvi podle písmenek

PUZZLE 1
Halloween je typickým a tradičním
svátkem anglicky mluvících zemí. Co vše
o tomto svátku víš???
HALLOWEEN´S QUIZ
1. Halloween is celebrated on the:
m. 31st November
c. 31st October
2. Typical decoration is from:
o. pumpkin
p. banana
3. Children wear ........ dress:
s. scary
b. happy
4. Typical Halloween´s colours are:
t. black, orange
a. red, pink
5. Typical Halloween´s animals are:
m. dog, rabbit
u. spider, bat
6. Typical Halloween´s dress is:
f. princess
m. ghost
7. Halloween comes from:
i. the Czech Republic
e. the USA
Tajenku tvoří písmenka správných odpovědí.
Dozvíš se, co mají děti na Halloweenské
oslavě na sobě:
__ __ __ __ __ __ __

Výsledky soutěže o nejlepšího
anglického čtenáře:
5. ročník
VOJTA PETERA
6. ročník

ADÉLKA ROŽENSKÁ
ANDREJKA ZÁRUBOVÁ

Všem soutěžícím patří velká gratulace 

Soutěž dvojic ve hře LOTO
Ovládáš anglická slovíčka?
Máš k sobě druhého do dvojice?
Jsi z 5. nebo 6. třídy?
Pokud ano, tak si přijďte oba zasoutěžit
v úterý 8. 11. od 14:00 (učebna 7.A).
(dvojice-hlaste se u p. uč. Žďárské do pá 4.11.)
stránku připravila Silvie Žďárská

PUZZLE 2
Angličtina má název pro "vydlabanou dýni", která
vytváří krásnou dekoraci, zejména za tmy, když uvnitř
svítí svíčky. Po správném doplnění křížovky se tento
název dozvíš:
J __ __ __ - __ - __ __ __ __ __ __ __
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

netopýr
čarodějnice
dýně
kostým
černá
strašidelný
noc
sladkosti
pavouk
oranžová
Británie

Pevná ruka, šikovnost, ale i trpělivost. To bylo nezbytné pro dosažení úspěchu v soutěži „Jistá ruka“, kterou naše
škola připravila pro žáky od 3. ročníku. Úkolem každého ze soutěžících bylo projet kovovým očkem kolem drátu
po připravené dráze. A to samozřejmě bez dotyku. Jakékoliv „provinění“ zahlásilo pípnutí a rozsvícení žárovičky.
No, a nebyla by to pravá soutěž, kdyby se „nejelo“ na čas. K tomu výslednému bylo za každé pípnutí připočteno pět
sekund. Všichni příchozí měli dva pokusy, přičemž se do výsledné tabulky zapsal ten rychlejší z nich. Soutěžit přišlo
během 2 dnů přes 70 žáků. Absolutním vítězem se překvapivě stal Dominik Fabián ze 4. A, který tak zastínil
i všechny své starší spolužáky. Celou trasu zvládl i s připočtením 15 sekund za 3 dotyky za skvělých 38 sekund.
Soutěžícím z této třídy se obzvlášť dařilo. Vždyť další dva její zástupci, Jakub Gabčan a Lukáš Pecháček, se
v absolutním pořadí vtěsnali mezi pětici nejlepších.
(Martin Zakouřil)

Pořadí – 6. ročník
Pořadí – 5. ročník
1.
2.
3.
4.
5. – 6.
5. – 6.
7. – 8.
7. – 8.
9.
10.
11.

Simona Sobolíková (5.B)
Natálie Ludvíková (5.B)
Marina Zajacová (5.B)
Karolína Řeháková (5.A)
Natali Luštincová (5.A)
Veronika Žďárská (5.A)
Lucie Srnová (5.A)
Kamila Štěpánská (5.B)
Anna Jiroušková (5.B)
Viktorie Vylíčilová (5.A)
Jakub Černý (5.B)

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

43 s
49 s
52 s
53 s
58 s
58 s
60 s
60 s
69 s
73 s
89 s

Eliška Novotná (6.A)
Andrea Zárubová (6.B)
Petr Ferenc (6.B)
Adéla Roženská (6.B)
Vojtěch Banýr (6.B)
Lucie Železová (6.A)
Tereza Zárubová (6.B)
Tereza Tláskalová (6.B)
Kamila Oborníková (6.A)
Natálie Komárková (6.A)
Klára Zárubová (6.B)

Pořadí – 7. ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Veronika Hainová (7.A)
Tomáš Kuťák (7.A)
Filip Turek (7.A)
Nikola Winklerová (7.A)
Jaromír Jansa (7.A)
Matyáš Lacko (7.A)

41 s
47 s
60 s
80 s
95 s
99 s

62 s
65 s
66 s
66 s
70 s
71 s
71 s
84 s
89 s
91 s
92 s

Pořadí – 3. ročník
1.
Jiří Peterka (3.A)
2.
Tereza Wernerová (3.B)
3.
Dominika Davidová (3.A)
4.
Erik Winter (3.B)
5.
Petra Regnerová (3.A)
6.
Diana Kuťáková (3.A)
7.
David Škoda (3.B)
8.
Vojtěch Tvarůžek (3.A)
9.
Tomáš Urban (3.A)
10.
Eliška Peterková (3.A)
12.
Natálie Solarzová (3.B)
13. – 14. Kristýna Křížková (3.A)
13. – 14. Martin Kejzlar (3.B)
15.
Veronika Vavrušová (3.B)
16.
David Kuba (3.B)
17. – 18. Maxmilián Šeda (3.A)
17. – 18. Jakub Káža (3.B)

50 s
60 s
63 s
64 s
65 s
69 s
73 s
74 s
80 s
81 s
83 s
85 s
85 s
89 s
99 s
102 s
102 s

Pořadí – 4. ročník
1.
Dominik Fabián (4.A)
38 s
2.
Jakub Gabčan (4.A)
41 s
3.
Lukáš Pecháček (4.A)
43 s
4.
Anna Nyklíčková (4.B)
54 s
5.
Richard Kárász (4.B)
56 s
6. – 7. Barbora Růžičková (4.B)
57 s
6. – 7. Ivona Szelke (4.B)
57 s
8. – 9. Ondřej Vašata (4.A)
59 s
8. – 9. Veronika Ságlová (4.B)
59 s
10.
Adam Marič (4.B)
60 s
11.
Andrea Šrytrová (4.A)
62 s
12. – 13. František Kuhn (4.B)
70 s
12. – 13. Kateřina Mesnerová (4.B) 70 s
14.
Petr Seidl (4.A)
73 s
15.
Anna Písaříková (4.A)
77 s
16. – 17. Dominik Manych (4.A)
80 s
16. – 17. Markéta Sabevová (4.B)
80 s
18.
Dominika Meierová (4.A) 83 s
19.
Veronika Hejcmanová (4.A) 85 s
20.
Ondřej Kopera (4.A)
88 s
21.
Štěpán Rykr (4.B)
89 s
22. – 23. Anna Hřebíčková (4.A)
95 s
22. – 23. Kristýna Kábrtová (4.A)
95 s
24.
Michal Hájek (4.B)
99 s
25.
Sandra Scholzová (4.A)
108 s
26. – 28. Daniela Kucharíková (4.A) 120 s
26. – 28. Ondřej Polc (4.B)
120 s
26. – 28. Jan Čáp (4.A)
120 s

Děti z kroužku kreativního tvoření vytvářely zvířátka z kaštanů.

Další fotografie jsou z výtvarného kroužku.

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 čeští sportovci a jejich „sportovní náčiní“.

1

a

b

2

3

c

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

Tabulka po základní části:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Z
2
2
2
2
2
2

V
2
2
1
1
0
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.
Michal Černý
2 12 12 + 0
2.
Matěj Buryšek
2 10 10 + 0
3.
Martin Dytrych
2
9
5+4
4.
Martin Zakouřil
2
8
3+5
5.
Leona Kubasová
2
6
6+0
6. – 7.
Patrik Ferenc
2
4
4+0
Petr Ferenc
2
4
4+0
8.
Pavel Fabián
2
4
3+1
9.
Tomáš Marek
2
4
1+3
10. – 11. Dominik Endlich
2
3
1+2
Vojtěch Hejna
2
3
1+2
12.
Filip Luštinec
2
2
2+0
13. – 16. David Hejna
2
2
1+1
Filip Kaplan
2
2
1+1
Eliška Mesnerová
2
2
1+1
Pavel Sobolík
2
2
1+1
17. – 20. David Balog
2
1
1+0
Jakub Černý
2
1
1+0
Jan Kleistner
2
1
1+0
Anna M. Řeháková 2
1
1+0
21. – 22. Anita Čapková
2
1
0+1
Lukáš Hofman
2
1
0+1

Pp
0
0
0
0
0
0

P
0
0
1
1
2
2

skóre
16 : 2
13 : 9
14 : 10
10 : 9
2 : 10
6 : 21

B
6
6
3
3
0
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

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:
3 min – Patrik Fabián
85,71 % - Nikola Winklerová 3 min – Vojtěch Šivák
60,80 % - Michaela Hájková
54,55 % - Patrik Fabián
Prům. počet zásahů na zápas:
51,62 % - Vojtěch Šivák
10,00 – Petr Ferenc
50,00 % - Tomáš Kuťák
10,00 – Tomáš Kuťák
47,62 % - Petr Ferenc
8,00 – Vojtěch Šivák
44,44 % - Tomáš Marek
7,00 – Michaela Hájková
6,00 – Patrik Fabián
6,00 – Nikola Winklerová
První tři mužstva po základní části postupují do semifinále. Další tři
4,00 – Tomáš Marek
mužstva si zahrají systémem „každý s každým“ dvakrát o čtvrté místo.

Út 1.11.

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

Kuře na paprice, těstoviny
Americké bramborové placičky (kečup, sýr)
Zahradnická sekaná, bramborová kaše
Tortily
Guláš a la španělský ptáček, knedlík
Nudle s mákem
Novohradský vepřový plátek, rýže
Rybí špíz, hranolky

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

Azu po tatarsku, těstoviny
Rýžový nákyp s meruňkami
Smažená ryba, brambor
Houbové halušky s pečeným vepřovým masem
Uzené maso, hrachová kaše, okurka
Drůbeží rizoto
Pečené karbanátky, brambor
Buchty s mákem
Kuře na zelenině, bramborový knedlík
Těstoviny tagliatelle s vepřovým masem a rajčaty

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

Čt 17.11.

Masové koule v rajské omáčce, těstoviny
Vanilkové knedlíky se zakysanou smetanou a jahodami
Cikánská hovězí roláda, rýže
Zeleninové krokety se sýrem, bramborová kaše
Moravský vrabec, chlupatý knedlík, zelí
Boloňské špagety
STÁTNÍ SVÁTEK

Pá 18.11.

ŘEDITELSKÉ VOLNO

St 2.11.
Čt 3.11.
Pá 4.11.

Po 7.11.
Út 8.11.
St 9.11.
Čt 10.11.
Pá 11.11.

Po 14.11.
Út 15.11.
St 16.11.

Po 21.11.
Út 22.11.
St 23.11.
Čt 24.11.
Pá 25.11.

Po 28.11.
Út 29.11.
St 30.11.

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

Srbské rizoto
Řeznický tokáň, halušky
Lahůdková ryba, brambor
Krůtí nudličky s bylinkami a smetanou, špecle
Hovězí svíčková, knedlík
Krupicová kaše s máslem
Italský guláš, těstoviny
Bramborák, salát z kysaného zelí
Skotská vejce, bramborový salát s cizrnou
Pizza

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

Drůbeží čína s rýží
Bramborové placky s jablky
Řecké šunkafleky
Kovbojská pánev, opékaný brambor
Holandský řízek, brambor
Ovocné kynuté knedlíky

Dobrou chuť!

Vybírání stravného na listopad: úterý 25.10., pondělí 31.10. (7.30 – 11.30)
Cena obědů: pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 20 obědů x 23 Kč = 460 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 20 obědů x 25 Kč = 500 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 20 obědů x 26 Kč = 520 Kč
pro veřejnost …………………….......... 20 obědů x 52 Kč = 1040 Kč
(výdej obědů pro veřejnost: 11.15 – 11.35, 12.20 – 12.30, 13.00 – 13.25)
(Veronika Prouzová ve spolupráci s Pavlínou Blehovou)

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do listopadového čísla předávejte do 23.11. p. Dytrychovi nebo je zasílejte na: trhlej.svet@seznam.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.

PŘIJĎTE SI ZASOUTĚŽIT
03. 11. - Soutěž v podlézání laťky pro žáky 1. – 4. ročníku … více na 2. str.
(malá tělocvična, žáci 1. a 3. ročníku od 11.45, žáci 2. a 4. ročníku od 12.45)
ZPÁTKY ČASEM
09. 11. - Projekt 6.A, 6.B „Cesta do pravěku“
JAK JSME NA TOM SE ZNÁMKAMI?
09. 11. - Pedagogická rada
10. 11. - Schůzka rodičů žáků 9.A (volba SŠ, SOU, 15.30)
10. 11. - Rodičovské schůzky (1. stupeň od 16.00, druhý stupeň formou konzultací od 16.30)
PŘIJĎTE SI ZATANCOVAT DO ŠKOLNÍ JÍDELNY
11. 11. - DISCOPARTY pro žáky 1. – 7. ročníku … více na 2. str.
BRUSLAŘSKÉ ODPOLEDNE
15. 11. - Bruslařské odpoledne pro žáky 4. – 9. ročníku … více na 2. str.
16. 11. - Bruslařské odpoledne pro žáky 1. – 3. ročníku … více na 2. str.
NAŠÍ ŠKOLE JE 125 LET
26. 11. - Oslavy 125. výročí založení ZŠ Bratří Čapků … více na 10. str.
SPORTOVNÍ AKCE
01. 11. - Okrskové kolo ve florbalu dívek
(tělocvična ZŠ Bratří Čapků, od 8.00 mladší žákyně, od 12.30 starší žákyně)
01. 11. - Okrskové kolo ve florbalu chlapců
(Malé Svatoňovice, od 8.00 mladší žáci, od 12.30 starší žáci)
OSTATNÍ AKCE
07. 11
- Měsíc filmu na školách (žáci 9.A, v učebně přírodopisu, od 13.00)
08. 11. - Soutěž dvojic žáků 5. – 6. ročníku ve hře LOTO od 14.00 v 7.A
(přihlásit dvojice je třeba nejpozději v pátek 4. 11. u paní Žďárské)
30. 11. - Vychází listopadové číslo školního časopisu
ŘEDITELSKÉ VOLNO: PÁTEK 18. 11.
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga – 08. 11., 15. 11., 22. 11., 29. 11.
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)

