První letošní
víkendovka byla
florbalová.

Byli jsme v pekle!

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
2. ČÍSLO
16. ROČNÍKU (2017/2018)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
Naše škola už
podvanácté uspořádala
Drakiádu.

Už podeváté jsme ve škole
vyráběli strašidláky z dýní.

Na Zátopkově pětce
jsme byli druzí!

A mnoho dalšího ...

Telefony:
do školy (napojen na ústřednu):
499881138
do ředitelny (+ fax):
499884875
do školní jídelny:
499781336
Ve středu 15. 11. se uskuteční soutěž
pro žáky 1. – 4. ročníku „Čára“.
Místo konání: třída 2.B
Žáky 2.A a 2.B čekáme od 11.35,
ostatní žáky čekáme od 12.30.
Kategorie: podle ročníků.
Pravidla: každý hodí pět mincí; vzdálenosti tří,
které budou nejblíže čáře, budou změřeny a
sečteny.
Pro žáky 6. – 9. ročníku
je připravena víkendovka
ZBLÁZNÍME SE SMÍCHY,
která se bude konat 16. – 17. listopadu 2017
v prostorách tělocvičny a učebny přírodopisu.
Na programu budou legrační fotky a videa,
legrační soutěže, zážitkové akce a chybět
samozřejmě nebude ani Faktor víkendovky a
hledání pokladu.
Přihlášky budou rozdávány v pátek 3. listopadu.
Program a pedagogický dozor:
Mgr. Martin Dytrych.

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

V pondělí 6. 11. se uskuteční soutěž
pro žáky 5. – 9. ročníku
„Snášení desetikoruny do krabice“.
Místo konání: třída 7.A.
Žáky 6. – 7. ročníku čekáme od 12.30,
ostatní žáky čekáme od 13.25.
Přijďte se pobavit, jedná se totiž o velmi zábavnou
soutěž!

ZŠ Bratří Čapků
pořádá
v pátek 24. listopadu 2017
ve školní jídelně
DISCOPARTY
PRO UZAVŘENOU SPOLEČNOST
PŘIHLÁŠENÝCH ŽÁKŮ
Pro žáky 1. – 3. ročníku: 16.30 – 18.30,
pro žáky 4. – 7. ročníku: 19.00 – 21.00.
Vstupné (příspěvek na ceny): 20 Kč.
Každý účastník si může přivést jednoho kamaráda,
který není z naší školy. Účastníci budou mít možnost
zakoupit si drobné občerstvení.
S dostatečným předstihem 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 22. listopadu.
Odjezd: v 12.00 z náměstí T. G. M. v Úpici.
Příjezd: cca v 14.45 na náměstí T. G. M. v Úpici.
Pro žáky 4. – 9. ročníku v úterý 21. listopadu.
Odjezd: v 12.50 z náměstí T. G. M. v Úpici.
Příjezd: cca v 15.30 na náměstí T. G. M. v Úpici.
Bruslit a soutěžit budeme cca 90 minut.
Škola hradí pronájem stadionu, žáci přispívají 40 Kč.
Pití a svačinu si vezměte s sebou!

Základní údaje:
Věk: 30
Znamení: ryby
Záliby: bojové sporty, sporty handicapovaných,
zvířata
Oblíbená barva: mám ráda všechny, záleží na
náladě
Oblíbené jídlo: maso, čokoláda
Oblíbené zvíře: pes, kočka

Co je Vám bližší?
léto nebo zima …
moře nebo hory
sukně nebo kalhoty
přírodní barva vlasů nebo
obarvené vlasy
komedie nebo akční film

Jak byste se charakterizovala?
To by měli hodnotit jiní.☺ Myslím, že jsem klidná a trpělivá. Dá se na mě i spolehnout. Ale mám i nějaké zápory.
Proč jste si vybrala dráhu učitelky?
K této profesi jsem se dostala spíše náhodou, díky sportu. Nejdříve jsem začala jako trenérka a zjistila jsem, že mě
to baví, když někoho vedu a předávám mu znalosti a zkušenosti. A od trenérství to už bylo kousek k učitelce.
Takže jsem tu. ☺
Učíte především 3.A. Jaká je to třída a jak se Vám s ní pracuje?
Třídu zatím ještě poznávám. Myslím, že jako kolektiv jsou super. Určitě ale budeme muset zapracovat na
některých věcech. Ale jsme na začátku, tak snad se nám to povede.
Chystáte při svých hodinách nějaké novinky nebo netradiční metody?
Myslím, že díky interaktivní tabuli můžeme vymýšlet různé metody. Je to zpestření každé hodiny, které je i
zábavné.
Přeji hodně úspěchů a pevné nervy.
(Martin Dytrych)

Základní údaje:
Věk: 34
Znamení: rak
Záliby: kynologie, jezdectví, vozatajství
Oblíbená barva: fialová
Oblíbené jídlo: italská kuchyně (pizza,
špagety, lasagne, gnocchi)
Oblíbené zvíře: kůň, pes
Životní vzor: máma a táta

Co je Vám bližší?
léto nebo zima (pocházím z jižní Moravy)
moře nebo hory
(proto jsem se odstěhovala do Krkonoš a
ne do Itálie ☺)
sukně nebo kalhoty
přírodní barva vlasů nebo
obarvené vlasy
komedie nebo akční film

Jak byste se charakterizovala?
Jsem pohodář se sklony k chaosu.
Proč jste si vybrala dráhu učitelky?
K dětem jsem měla vždycky blízko. Pocházím z dlouhé generace učitelů. Už na gymnáziu jsem si přivydělávala
doučováním a prací s mládeží v jezdectví. A i když jsem se přímému vyučování nejprve vyhýbala, nakonec mě
dostihlo. A jsem za to ráda.
Učíte především 5.A. Jaká je to třída a jak se Vám s ní pracuje?
Třída je divoká ☺. Člověk musí být hodně přísný, ale o to sladší je pak „odměna“, když se něco povede a třída
šlape. Řekla bych, že začátek byl krušný pro nás pro všechny, ale blýská se na lepší časy ☺
Chystáte při svých hodinách nějaké novinky nebo netradiční metody??
Chtěla bych do výuky zapojit více samostatné práce – referáty, projekty.
Přeji hodně úspěchů a pevné nervy.
(Martin Dytrych)

Téměř 120 soutěžících z 1. – 5. tříd si přišlo vyzkoušet netradiční soutěž – házení míčků na terč. Soutěžící se šesti
hadrovými míčky strefovali do tří otvorů o různých velikostech, které byly ohodnoceny 1 – 3 body. Jednotlivé
soutěžní kategorie měly při házení také různou vzdálenost od terče. Bylo zajímavé sledovat, jak se někteří soutěžící
snažili strefovat do největšího otvoru za 1 bod a jiní zase trochu riskovali strefováním do více bodovaných menších
otvorů. Strefit se do otvorů ale nebylo vůbec jednoduché. Někteří účastníci měli také při jednotlivých hodech i
trochu štěstí a jiní zase smůlu a strefovali se neúspěšně pouze do okraje otvorů. Vítězové v jednotlivých kategoriích,
Jakub Kaplan, Matěj Hofman a Kateřina Balogová, „nastříleli“ po 8 bodech. O bod méně stačilo vítězům v kategorii
3. tříd, Ondřeji Kulhavému a Liboru Trdlikátovi. Všem soutěžícím patří velké poděkování za účast a snahu.
(Martin Dytrych a Martin Zakouřil)
Kategorie: 1. ročník
1.
2. – 4.
2. – 4.
2. – 4.
5. – 7.
5. – 7.
5. – 7.
8. – 14.
8. – 14.
8. – 14.
8. – 14.
8. – 14.
8. – 14.
8. – 14.
15. – 22.
15. – 22.
15. – 22.
15. – 22.
15. – 22.
15. – 22.
15. – 22.
15. – 22.

Jakub Kaplan (1.B)
Lukáš Šlechta (1.B)
Kristian Ludvigh (1.A)
Thanh Truc Nguyen (1.A)
Kateřina Fridrichová (1.B)
Jan Werner (1.B)
Štěpánka Železová (1.B)
Alfred Pola (1.B)
Andrea Viková (1.B)
Elena Vítová (1.B)
Tomáš Zahradník (1.B)
Tadeáš Andrš (1.A)
Josef Horák (1.A)
Michal Nývlt (1.A)
Kristýna Doležalová (1.B)
Veronika Horáková (1.B)
Vojtěch Kryl (1.B)
Vojtěch Kubík (1.B)
Aneta Maričová (1.B)
Josefína Misíková (1.B)
Karolína Šitinová (1.A)
Petr Vít (1.A)

8 b.
6 b.
6 b.
6 b.
5 b.
5 b.
5 b.
4 b.
4 b.
4 b.
4 b.
4 b.
4 b.
4 b.
3 b.
3 b.
3 b.
3 b.
3 b.
3 b.
3 b.
3 b.
Kategorie: 2. ročník
1.
2.
3.
4. – 6.
4. – 6.
4. – 6.
7. – 14.
7. – 14.
7. – 14.
7. – 14.
7. – 14.
7. – 14.
7. – 14.
7. – 14.
15. – 21.
15. – 21.
15. – 21.
15. – 21.
15. – 21.
15. – 21.
15. – 21.

Matěj Hofman (2.A)
Jakub Přívratský (2.A)
Martin Hejcman (2.B)
Michal Kuba (2.B)
Klára Nyklíčková (2.B)
Adéla Homolová (2.A)
Michaela Kaslová (2.B)
Dominik Mach (2.B)
Karolína Roubíková (2.B)
Adriana Součková (2.B)
Daniela Grundová (2.A)
Nela Petirová (2.A)
Markéta Trojanová (2.A)
Ondřej Vít (2.A)
Anh Tuan Nguyen (2.B)
Tereza Přívratská (2.B)
Aneta Schwertnerová (2.B)
Ondřej Bursa (2.A)
Lukáš Farský (2.A)
Nikola Hájková (2.A)
Lucie Tláskalová (2.A)

8 b.
7 b.
6 b.
4 b.
4 b.
4 b.
3 b.
3 b.
3 b.
3 b.
3 b.
3 b.
3 b.
3 b.
2 b.
2 b.
2 b.
2 b.
2 b.
2 b.
2 b.

Kategorie: 3. ročník
1. – 2.
1. – 2.
3. – 4.
3. – 4.
5.
6. – 7.
6. – 7.
8. – 14.
8. – 14.
8. – 14.
8. – 14.
8. – 14.
8. – 14.
8. – 14.
15.
16. – 17.
16. – 17.

Ondřej Kulhavý (3.A)
Libor Trdlikát (3.A)
Ketrin Čisárová (3.B)
Andy Ságl (3.B)
Karina Rybárová (3.A)
Světlana Balogová (3.A)
Miroslava Holanová (3.A)
Matěj Kostovský (3.B)
Antonín Vik (3.B)
Kateřina Vlčková (3.B)
Štefan Čep (3.A)
Filip Dufek (3.A)
Jakub Šitina (3.A)
Aleš Šivák (3.A)
Jakub Jindra (3.A)
Ema Brátová (3.B)
Štěpán Kysela (3.A)

7 b.
7 b.
6 b.
6 b.
5 b.
4 b.
4 b.
3 b.
3 b.
3 b.
3 b.
3 b.
3 b.
3 b.
2 b.
1 b.
1 b.
Kategorie: 4. – 5. ročník
1.
2. – 3.
2. – 3.
4.
5. – 13.
5. – 13.
5. – 13.
5. – 13.
5. – 13.
5. – 13.
5. – 13.
5. – 13.
5. – 13.
14. – 19.
14. – 19.
14. – 19.
14. – 19.
14. – 19.
14. – 19.
20. – 31.
20. – 31.
20. – 31.
20. – 31.
20. – 31.
20. – 31.
20. – 31.
20. – 31.
20. – 31.
20. – 31.
20. – 31.
20. – 31.

Kateřina Balogová (4.B)
David Škoda (4.B)
Kristýna Křížková (4.A)
Jana Nývltová (4.B)
Adéla Hrdinová (4.B)
Martin Kejzlar (4.B)
Erik Winter (4.B)
Jan Benko (4.B)
Jiří Joška (4.B)
Vojtěch Synáč (4.A)
Maxmilián Šeda (4.A)
Tomáš Urban (4.A)
Samuel Vít (4.A)
Jiří Dufka (4.B)
Nikola Mádrová (4.B)
Tereza Procházková (4.B)
Natálie Solarzová (4.B)
Erika Danko (4.A)
Sandra Scholzová (5.A)
Karolína Balogová (4.B)
Matěj Endlich (4.B)
Jan Ježek (4.B)
Tereza Kašparová (4.B)
Jakub Káža (4.B)
David Kuba (4.B)
Veronika Vavrušová (4.B)
Tereza Wernerová (4.B)
Dominika Davidová (4.A)
Ondřej Křížek (4.A)
Petra Regnerová (4.A)
Eliška Sobotková (4.A)

8 b.
6 b.
6 b.
5 b.
4 b.
4 b.
4 b.
4 b.
4 b.
4 b.
4 b.
4 b.
4 b.
3 b.
3 b.
3 b.
3 b.
3 b.
3 b.
2 b.
2 b.
2 b.
2 b.
2 b.
2 b.
2 b.
2 b.
2 b.
2 b.
2 b.
2 b.

Kdeže ty časy jsou, kdy na víkendovku dorazilo tak 20 – 24 žáků. Na tu florbalovou, která se konala 20. – 21. října,
jich totiž přišlo 36! Nebylo to jednoduché, ale zvládli jsme to.
Žáky jsme rozdělili na mladší a starší po 18. Jejich aktivity se střídaly. Zatímco mladší hráli florbal, starší soutěžili
ve slalomu či ve hře air hockey. A po čase se skupiny samozřejmě vyměnily. Hráli jsme 7 hodin, výjimkou byl
pouze čas večeře. K té jsme si dali řízeček s chlebíkem a okurkou.
Nouze nebyla ani o legrační chvíle. Třeba takové natáčení rozhovorů a vůbec reportáže nemělo chybu. Nechyběly
ani „žraloci“ v botách a politá trička :D
Doufáme, že nám dobrá nálada vydrží a že to, co jsme tu natrénovali, využijeme na blížícím se okrskovém kole ve
florbalu.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)
yy

Do firmy nastoupí nový šéf. Je o něm známo, že je to tvrďák. Poprvé prochází kancelářemi a vidí muže, který nic
nedělá, opírá se o zeď a jen kouká. Říká si, že ukáže názorně všem ostatním, jak naloží s takovými, který se flákají.
Jde k onomu muži a nahlas se důrazně ptá: „Jaký máš plat ?“ Muž na to, trochu překvapeně: „22 000 korun měsíčně,
proč?“ Šéf vytáhne peněženku, podá mu 11 000 a zařve: „Tady máš dvoutýdenní plat a teď vypadni a už se tady
neukazuj!“ Muž vezme peníze a odejde. Šéf má dobrý pocit, že všem ukázal, jak v žádném případě nestrpí lenochy a
přitom se ptá: „Může mi někdo říct, co tu vlastně dělal ten lenoch?“ A jeden zaměstnanec mu s klidem odpoví:
„Dovezl nám pizzu...“
Dvě blondýnky hrají šachy: „Gól!“ „Ty jsi ale hloupá, to není tenis…“
Kamarád, soused ze stejného bytu o poschodí výše, se ptá: „Karle, kolik rolí tapet jsi koupil na obývák, když jsi ho
loni tapetoval?" „Devatenáct," odpoví Karel. Za týden říká soused: „Člověče, mně devět rolí zbylo?" „To souhlasí,
mně taky.."
Ptá se kamarád: „Splnilo se ti někdy nějaké přání z dětství?" „Jedno. Když mě otec tahal za vlasy, tak jsem si přál
být plešatý..."

Porodní asistentka přichází k čekajícímu otci, který si netroufl být přítomen při porodu, a ukazuje mu tři
novorozence. „Nelekl jste se, že jich je tolik?“ „No... vlastně ne...“ říká rozpačitě tatínek. „Tak je podržte. Já jdu pro
zbylé čtyři!“
Povídá teta malému synovci: „Pepíčku, víš, že se mi hodně podobáš?“ „Vím,“ odvětí Pepík. „Ale mně to nevadí.
Kluci přece nemusí být hezcí...“
„Zlobil se na tebe tatínek kvůli tomu špatnému vysvědčení?“ ptali se chabě prospívajícího žáka. „Ne. Vzal to
sportovně. A ten zub se mi stejně kýval...“
Proč si policajti zvou na natírání oken odborníky? Když je natřou sami, nevidí ven.
Chuck Norris neposlouchá hudbu... To hudba poslouchá Chucka Norrise!
Jde takhle zajíc po vlaku, otevře dveře jednoho kupé a povídá: „Je tady mezi vámi nějakej frajer?“ Nikdo nic, tak
zajíc povídá: „Tak mi všichni dáte korunu.“ A tak je zkásne. Jde do druhého kupé a situace se opakuje. Žádnej
frajer, tak zase vybere od každého po koruně a jde dál. Otevře dveře třetího kupé a zase povídá: „Je tady nějakej
frajer?“ Z rohu se zvedne chlápek a suverénně povídá: „Já!“ A za zajícem se vynoří medvěd a povídá: „Tak frajere,
ty to máš za deset a ostatní po koruně...“
Babička zpívá večer vnukovi ukolébavku. Po chvíli se vnuk ozve: „Babi! Jdi si zpívat do kuchyně, chce se mi spát!“
U cirkusového stanu sedí muž v pruhovaném tričku a usedavě pláče. Jde kolem pan Kaděra a ptá se: „Proč tak
naříkáte?“ „Umřel nám slon.“ „To jste ho musel mít moc rád,“ obdivuje se pan Kaděra. „Ani ne, ale já mu musím
kopat hrob!“
„A já jsem se tak těšil,“ povzdechl si na začátku hodiny tělocviku prvňáček. „Když jsem četl v rozvrhu TV, myslel
jsem, že se budeme koukat na televizi!“
(Martin Dytrych)

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 středu 25. října přijely paní Peterová a Rychlovská z Úřadu práce v Trutnově.
Během dvouhodinové besedy jim totiž předaly mnoho užitečných informací a odkazů na internetu. Nabídly také
spolupráci při vyhledávání té pravé střední školy či toho pravého středního odborného učiliště. Na závěr pak velmi
ochotně zodpověděly veškeré dotazy. Děkuji paní učitelce Báčové za zprostředkování besedy.
(Martin Dytrych)

SOUTĚŽ VE SBĚRU TETRAPAKOVÝCH OBALŮ
Soutěž ve sběru tetrapaků bude probíhat v týdnu od od 27. listopadu do 1. prosince
2017. Řádně vymyté a spočítané tetrapakové obaly můžete odevzdávat v tradičních
sběrových dnech a časech. Nejlepší sběrači budou odměněni!
úterý 7.30 – 7.50 kabinet přírodopisu
středa 7.30 – 7.50 kolárna (z boku školy)
pátek 7.30 – 7.50 kabinet přírodopisu
Ve výjimečných případech lze tetrapaky odevzdat i v odpoledních hodinách, ale pouze
po předchozí domluvě s p. uč. Beránkem (tel. 499 881 138 – sekretariát školy,
email: beranek@zsbcupice.cz).
(Jaromír Beránek)

V prosinci 2017 končí funkční období členům školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.
V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, proběhnou při třídních
schůzkách dne 9. 11 2017 volby do školské rady. Prosím zájemce o tuto funkci, aby do pondělí 6. 11. 2017
zaslali písemnou přihlášku se stručnou charakteristikou (jméno, věk, povolání, děti v naší škole, kontakt) na
mailovou adresu zakouril@zsbcupice.cz. Seznam přihlášených bude zveřejněn na webu školy v úterý
7.11.2017. Hlasovací lístky obdrží rodiče na třídních schůzkách.
(Mgr. Martin Zakouřil, ředitel školy)

Ve středu 25. října navštívili naši prvňáci a druháci Měděný důl Bohumír v Jívce, který se v těchto dnech proměnil
v peklo.
Děti si před vstupem samy zavolaly čerta Barnabáše, který nás po celou dobu doprovázel, a probudily čerta klíčníka,
který nám pekelnou bránu otevřel. Postupně jsme se zastavili v čertí škole, u kováře, kousek opodál na nás čekala
vědma Berta, která informuje čerta, které že dítko si zaslouží postrašení. Tmavou chodbou plnou pavučin, netopýrů
a další havěti jsme se dostali až k samotnému pánu pekel – Luciferovi. Dnes měl zrovna špatnou náladu a tak
ve většině z nás pořádně zatrnulo. A co teprve, když si k sobě začal zvát hříšníky – to se to slibovalo, že už
nebudeme vykřikovat, lítat po třídě, že se nebudeme o přestávkách prát, že budeme při vyučování pěkně pracovat.
Tak teda uvidíme. Lucifer nás z pekla nechtěl pustit a tak jsme se museli vykoupit písničkou, která se mu moc líbila.
U hlavní brány jsme ještě museli obehrát čerta v kostkách a pak už hurá nazpět do školy. Kdypak jsme se do školy
těšili tak, jako dnes? Teprve teď se dětem pořádně ulevilo, ve většině z nich byla opravdu malá dušička.
Mnohokrát děkujeme všem organizátorům, čertům, čerticím a samotnému Luciferovi za prima akci, která ve většině
dětí určitě zanechala nezapomenutelné zážitky.
(Radka Řeháková)

Letošní Drakiádu jsme na Základní škole Bratří Čapků pro nepřízeň počasí museli o týden odložit. Ale na druhý
pokus už to vyšlo!
V pátek 13. října se uskutečnil již 12. ročník. Na louce za úpickou hvězdárnou se sešlo téměř 100 dětí. V doprovodu
rodičů či prarodičů společně krotily draky zmítající se ve větru. A že jich na obloze bylo! Počasí nám velice přálo,
sluníčko svítilo a vítr foukal.
Všechny děti dostaly za svoji snahu sladkou odměnu a pamětní list. Užili jsme si příjemné podzimní odpoledne. Tak
zase za rok na shledanou!
(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 18. října již
poněkolikáté 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, a paní učitelce Pavláskové, která vše
zorganizovala.
(Veronika Prouzová)

Pospojuj čísla od 1 do 20. Vzniklý obrázek vybarvi.

Dokážeš projít písmenkem I ?

Ve čtvrtek 12. 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 vyvedlo. Se rtyňskou štafetou jsme
statečně bojovali, většinu závodu jsme vedli, ale nakonec jsme obhájili loňskou druhou příčku. K výbornému
umístění přispěli naprosto všichni.
Všem našim běžcům děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
(Jana Hájková)

Naši školu reprezentovali:
František Kuhn, Anna Nyklíčková, Dominik Fabián, Václav Horák, David Kuba, Martin Hejcman,
Antonín Bárta, Kristýna Křížková, Adam Jiroušek, Jakub Šitina, Klára Nyklíčková, Tereza Wernerová,
Nikol Anna Hejnová, Valérie Vylíčilová, Daniela Kuchariková, Kateřina Mesnerová, Andy Ságl,
Maxmilián Šeda, Jakub Káža, Matěj Hofman, Samuel Vít, Matěj Kulda, Adriana Davidová,
Andrea Jursíková, Ondřej Vašata

Druhým závodem z cyklu celoročních soutěží Grand Prix byla jako již tradičně Zátopkova desítka, štafetový běh,
který se konal v úterý 3.10. na lánském hřišti. Tentokrát však byla ve znamení velmi deštivého počasí, neboť již od
startu prvního závodníka silně pršelo a nepřestalo po celý závod.
I přes to všech našich čtyřicet závodníků, z nichž každý absolvoval atletické kolečko v délce 250 m, podalo výkon
na hranici svých možností. Téměř všichni si vylepšily své časy dosažené v rámci tělesné výchovy, mnohdy i o
několik sekund. V celkovém pořadí a konkurenci čtyř škol okrsku Úpice (Městské gymnázium Úpice se
nezúčastnilo) jsme obsadili třetí místo za prvními Lány a druhou ZŠ Rtyně v Podkrkonoší. Vítězem však byl každý
žák, který se v tomto velmi deštivém počasí závodu zúčastnil a svůj úsek odběhl.
Závěrem několik osobních postřehů. Velmi mě těší fakt, že jsme v nominaci na závod museli udělat pouze jednu
změnu díky zdravotním problémům. Ještě větším, a velmi milým, překvapením pro mě bylo, když se všichni
nominovaní závodníci sešli u školy, a to i přes zmíněné nepříznivé počasí. Komu by se chtělo taky běhat v dešti.
V minulých letech tomu tak rozhodně nebývalo a nás, tělocvikáře, přístup dětí velmi těší. Je radost vidět, že děti
chtějí závodit, chtějí předvést co nejlepší výkon a reprezentace školy jim není na obtíž.
Velké díky všem závodníkům na Zátopkově desítce za předvedené výkony a paní učitelce Hozové a Mertlíkové za
přípravu žáků, organizaci a doprovod.
(Šárka Kratochvílová)

V úterý 3. října celý den pršelo. Přesto se prakticky nikdo nevymlouval. Na Zátopkovu desítku dorazili všichni a i
v krajně nepříznivém počasí makali na hranici svých sil. Přede všemi smekám a všem děkuji.
Vím, že se určitě najdou maminky, které nás teď proklínají, v jakém že počasí necháme jejich děti běhat. Věřte mi,
že i já sebe proklel. Při svém chatrném zdraví jsem také domů dorazil totálně mokrý a zmrzlý. Ovšem s hřejivým
pocitem, že už zase někde v naší škole je to STATEČNÉ SRDCE, které nám v posledních letech tolik chybělo.
Poděkování patří všem našim běžcům, ale i všem třem našim tělocvikářkám!
(Martin Dytrych)

Časy našich reprezentantů:
Eliška Mesnerová (38 s), Leona Kubasová (41,2 s), Michal Černý (38,5 s), Veronika Čiháková (41,8 s),
Vojtěch Hejna (44 s), Eliška Grossmannová (46,7 s), Pavel Fabián (39,1 s), Agáta Hebká (45,5 s),
Matyáš Lacko (45,6 s), Michaela Holanová (45,2), Sabina Kubasová (48,4 s), Adam Špringer (44,1 s),
Tereza Tláskalová (48 s), Tomáš Kuťák (44,9 s), Sára Lacková (46,7 s), Andrea Zárubová (47,7 s),
Filip Novotný (43,6 s), Natali Luštincová (44 s), David Balog (44,2 s), Marina Zajacová (48,4 s),
Matěj Štauda (50,2 s), Veronika Žďárská (45,7 s), Katka Hejnová (49,3 s), Vojtěch Šivák (46 s),
Veronika Hlavicová (51,3 s), Štěpán Nohejl (50,1 s), Anita Hanušová (49 s), Tomáš Hofman (40,9 s),
Klára Zárubová (46,5 s), Martin Staník (41 s), Jan Frydrych (41,7 s), Nikola Winklerová (45,7 s),
Filip Kaplan (39,5 s), Karolína Řeháková (44,2 s), Anita Čapková (42,3 s), Matěj Buryšek (38,8 s)
Michaela Horáková (47,6 s), Vojtěch Petera (46,8 s), Barbora Peterová (42,9 s), Jiří Pecháček (38,6 s)

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
o kocourovi, který chtěl letět do vesmíru z knížky Chechtavé pohádky. 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!
(Jana Hájková)

V pondělí 16. října proběhla další ze soutěží pro žáky 2. stupně, tentokrát v poznávání vlajek evropských států.
Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií (6. – 7. ročník a 8. – 9. ročník). Jejich úkolem bylo správně určit vlajky
21 zemí, mezi nimi i takových, jako třeba Bulharsko, Norsko či Kosovo. Soutěž opanovali sourozenci Černí. Starší
Michal zvítězil s plným počtem 21 bodů, mladší Jakub získal v kategorii 6. – 7. tříd o bod méně. Vzhledem
k žádosti dvou žáků o účast v této soutěži, jsme vytvořili ještě speciální kategorii pro žáky 1. stupně. A oba
účastníci v této kategorii, Tonda Vik i Vojta Tvarůžek, předvedli své znalosti skvěle – uhádli totiž všech 21 vlajek.
Všem účastníkům ještě jednou gratulujeme k předvedeným výkonům.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)
„Poznáváme vlajky evropských států“
Kategorie: žáci 6. – 7. ročníku
1.
Jakub Černý (6.B)
20 b.
2.
Adam Špringer (6.A)
18 b.
3. – 4. Marina Zajacová (6.B) 14 b.
3. – 4. Anna Jiroušková (6.B) 14 b.
5.
Sabina Kubasová (6.A)
8 b.
6.
Jan Kleistner (7.A)
7 b.
7. – 8. Vojtěch Petera (6.A)
6 b.
7. – 8. Vojtěch Hejna (7.A)
6 b.
„Poznáváme vlajky evropských států“
Kategorie: žáci 8. – 9. ročníku
21 b.
1.
Michal Černý (9.A)
2.
Tomáš Hofman (9.A)
20 b.
3.
Nikola Winklerová (8.A) 19 b.
4. – 5. Pavel Sobolík (9.A)
17 b.
Eliška Mesnerová (9.A)
17 b.
6.
Matyáš Lacko (8.A)
13 b.
7. – 8. Daniel Benko (8.A)
9 b.
9 b.
7. – 8. Tomáš Kuťák (8.A)
9.
Matěj Buryšek (8.A)
6 b.

„Poznáváme vlajky evropských států“
Kategorie: dobrovolníci z 1. – 5. ročníku
1. – 2. Antonín Vik (3.B)
21 b.
1. – 2. Vojtěch Tvarůžek (4.A) 21 b.

SCHOOL - škola
VOCABULARY- slovíčka
TEACHER
- učitel
PUPIL - žák
CLASSROOM - učebna
CANTEEN - jídelna
TIMETABLE -rozvrh hodin
BOARD - tabule
PEN - pero

COMPUTER - počítač
BREAK - přestávka
CLASS - třída (dětí)
BOOK - kniha
BAG - aktovka
PENCIL - tužka
DESK - lavice
DOPLŇ CHYBĚJÍCÍ PÍSMENA
žák
učitel
Řešení: 1. tajenka: pencilcase
2. tajenka: notes

jídelna
počítač
rozvrh
třída
tužka
tabule
učebna
přestávka

ČTYŘSMĚRKA
- vyhledej: žák, učitel, jídelna, tabule,
přestávka, třída(dětí), kniha, tužka,
aktovka, lavice, pero
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o nejlepšího anglického křížovkáře
7. ročník
Kdy: středa 15. 11. od 13:45
Kde: učebna 8.A

2. TAJENKA: __ __ __ __ __

stránku připravila Silvie Žďárská

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

SMA+HYYY
OLD STARS
FC BOHEMIA CHIPS
FC PÉŤA HUBNE
DARK PLAYERS

Z
2
2
2
3
3

V
2
2
1
1
0

Vp
0
0
0
0
0

R
0
0
0
0
0

Pp
0
0
0
0
0

P
0
0
1
2
3

skóre
13 : 0
10 : 3
6:6
5 : 13
2 : 14

B
6
6
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

Kanadské bodování kvalifikace:
Z B Br + A
1.
Michal Černý
2
9 7+2
2.
Jakub Černý
2
5 4+1
3.
Jiří Pecháček
2
5 3+2
4.
Martin Zakouřil
2
4 4+0
5.
Eliška Mesnerová
2
4 3+1
6. – 7.
Adam Špringer
2
3 2+1
Vojtěch Hejna
3
3 2+1
8.
Matěj Buryšek
2
3 1+2
9. – 10. Martin Křížek
2
2 2+0
Leona Kubasová
2
2 2+0
11.
Filip Kaplan
2
2 1+1
12. – 16. David Balog
3
1 1+0
Petr Ferenc
3
1 1+0
Jakub Kryl
3
1 1+0
Ondřej Polc
3
1 1+0
Vojtěch Šivák
3
1 1+0
17. – 18. Sebastian Drejsl
2
1 0+1
Martin Dytrych
2
1 0+1
Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí

Loňští vítězové – Old Stars

STATISTIKY BRANKÁŘŮ:
Čisté konto po dobu
20 min – Pavel Sobolík
Úspěšnost zásahů:
10 min – Nikola Winklerová
100,00 % - Pavel Sobolík
10 min – Vojtěch Petera
78,57 % - Nikola Winklerová 9 min – David Balog
72,73 % - Vojtěch Petera
63,64 % - David Balog
Prům. počet zásahů na zápas:
V základní části se utká každé mužstvo
60,00 % - Ondřej Nyklíček
8,00 – Vojtěch Petera
s každým dvakrát.
7,00 – David Balog
První tři mužstva postoupí do semifinále
7,00 – Ondřej Nyklíček
přímo, mužstva na 4. a 5. místě si spolu
zahrají o poslední místo v semifinále.
Ve statistikách brankářů jsou uvedeni všichni brankáři,
Hrát budou na dva vítězné zápasy.
kteří odchytali aspoň jeden zápas.
(stránku připravil Martin Dytrych)
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St
Čt

1
2
1
2
1
2

Vepřové na kmíně, těstoviny
Langoše
Domácí sekaná, moravské zelí, knedlík
Boloňská směs s rýží
Marinovaná kuřecí prsa, bramborová kaše
Slezská cmunda (bramborák,uzené maso, zelí)

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Italské vepřové medailonky s bulgurovým salátem
Vařené vejce, koprová omáčka, brambor
Hovězí cibulář, bramborový knedlík
Rýžový nákyp s ovocem
Ryba pod peřinkou, brambor
Gnocchi po neapolsku s mletým masem
Maminčino kuře s těstovinami
Vepřenky s cibulí, brambor
Vepřové plátky se zeleninou, rýže
Čínské nudle Singapur s krůtím masem

1
2
1
2
1
2
1
2

Pečená uzená krkovička, hrachová kaše
Česnekový kuskus s pórkem a žampiony
Maso tří barev, rýže
Rybí špíz, brambor
Klopsy ve svíčkové omáčce, knedlík
Kuřecí gyros, brambor, tzatziky
Smažený drůbeží řízek, brambor
Špagety s vepřovým masem a rajčaty
Státní svátek

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Paella s drůbežím masem
Horňácký guláš (vepřové maso, fazole, lečo, smetana..),
Rybí karbanátek se sýrem, brambor
Houbové halušky s vepřovým masem
Kuře na paprice, těstoviny
Lívance
Vepřový kotlet s jablky, brambor
Zapékané těstoviny
Guláš a la španělský ptáček, knedlík
Vaječná omeleta se špenátem, brambor

1
2
28.11. 1
2
29.11. 1
2
30.11. 1
2

Vepřová kýta po mexicku (fazole, kukuřice), rýže
Těstovinový salát s tuňákem, pečivo
Hovězí na celeru, bramborová kaše
Srbské rizoto
Krůtí nudličky se smetanovou omáčkou, těstoviny
Žemlovka
Holandský řízek, brambor
Bramborová roláda s uzeným masem, zelí

Dobrou chuť!

Vybírání stravného na listopad: pondělí 30.10., úterý 31.10. (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 = 1092 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 24.11. p. Dytrychovi nebo je zasílejte na:
dytrych@zsbcupice.cz.
Redakční rada: Martin Dytrych, Eva Prouzová, Veronika Prouzová, Martin Zakouřil, Silvie Žďárská
Kde všude mě najdete?
V tašce každého žáka a zaměstnance naší školy a samozřejmě i v našem archivu.
Kde jinde si mě ještě můžete přečíst?
V městské knihovně či Okresním archivu v Trutnově.
A odkud si mě můžete odnést domů?
Ze školní jídelny nebo z městského úřadu, kde bude vždy několik desítek výtisků k dispozici.

SOUTĚŽÍME
06. 11. - Soutěž „Snášení desetikoruny do krabice“ pro žáky 5. – 9. ročníku … více na 2. str.
06. 11. - Školní kolo Astronomické olympiády pro žáky 6. – 7. ročníku (školní klub)
07. 11. - Školní kolo Astronomické olympiády pro žáky 8. – 9. ročníku (školní klub)
15. 11. - Soutěž „Čára“ pro žáky 1. – 4. ročníku … více na 2. str.
15. 11. - Soutěž o nejlepšího anglického křížovkáře mezi žáky 7. ročníku (ve třídě 8.A, od 13.45)
ZNÁMKUJEME, RADÍME, SEZNAMUJEME
08. 11. - Pedagogická rada
09. 11. - Schůzka rodičů žáků 9.A – výběr SŠ a SOU, přihlášky (15.30)
09. 11. - Rodičovské schůzky (1. stupeň od 16.00, 2. stupeň od 16.30)
09. 11. - Třídy 1.A a 1.B mají rodičovské schůzky formou konzultace
09. 11. - Volby do Školské rady ZŠ Bratří Čapků Úpice
13. 11. - Živá knihovna povolání (žáci 9.A, UFFO Trutnov)
DALŠÍ VÍKENDOVKA JE TU
16. 11. - 17. 11. Víkendovka „Zblázníme se smíchy“ pro žáky 6. – 9. ročníku … více na 2. str.
POJEĎTE SI S NÁMI ZABRUSLIT
21. 11. Bruslařské odpoledne pro žáky 4. – 9. ročníku … více na 2. str.
(odjezd v 12.50 z náměstí TGM, příjezd v 15.30 na náměstí TGM)
22. 11. Bruslařské odpoledne pro žáky 1. – 3. ročníku … více na 2. str.
(odjezd v 12.00 z náměstí TGM, příjezd v 14.45 na náměstí TGM)
DISCOPARTY PRO UZAVŘENOU SPOLEČNOST PŘIHLÁŠENÝCH ŽÁKŮ
24. 11. - Discoparty ve školní jídelně … více na 2. str.
(pro žáky 1. – 3. ročníku od 16.30 do 18.30, pro žáky 4. – 7. ročníku od 19.00 do 21.00)
SBÍRÁME TETRAPAKY
27. 11. - 01. 12. - Soutěž ve sběru tetrapaků … více informací uvnitř časopisu
SPORTOVNÍ AKCE
02. 11. - Okrskové kolo ve florbalu dívek (ZŠ Bratří Čapků, od 8.00 starší dívky, od 12.30 mladší dívky)
02. 11. - Okrskové kolo ve florbalu chlapců (ZŠ Bratří Čapků, od 8.00 starší chlapci, od 12.30 mladší chlapci)
OSTATNÍ AKCE
07. 11. - Návštěva předškoláků z MŠ Jaromír ve 2.A
10. 11. - Exkurze na Městský úřad v Úpici (4.B v 8.15, 4.A v 10.15)
27. 11. - Měsíc filmu na školách (9.A)
30. 11. - Vychází listopadové číslo školního časopisu
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga – 09. 11., 16. 11., 23. 11., 30. 11.
Pravidelné soutěže (šipky, stolní fotbálek, air hockey) se hrají o hlavních přestávkách.
(stránku připravil Martin Dytrych)

