Ve školní jídelně
proběhla další
„DISKOPÁRTY“.

Bylo pro nás připraveno
bruslařské odpoledne na
Zimním stadionu v Trutnově.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
3. ČÍSLO
16. ROČNÍKU (2017/2018)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE

V okresním kole ve
florbalu jsme skončily
na 4. místě!

V pondělí 20. listopadu
jsme měli projekt
„Cesta do pravěku“.

Druhá letošní
víkendovka měla název
„Zblázníme se smíchy“.

A mnoho dalšího ...

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

Základní škola Bratří Čapků
pořádá pro všechny šikovné děti a jejich rodiče dílnu

Vánoční tvořeníčko.
Sejdeme se ve čtvrtek 14. prosince 2017 v 15.30
před vchodem do naší školy.
Předškoláci a školáci, vezměte rodiče, babičky a dědy
a přijďte si vyrobit vánoční svícínky, přáníčka a
dekorace, zkuste si ozdobit perníček. Kdo má
možnost, přinese si pastelky, lepidlo, nůžky a
popřípadě další pomůcky.

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

ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ POŘÁDÁ
V SOBOTU 2. PROSINCE 2017 OD 10.00
11. 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.

Školní sboreček Základní školy Bratří Čapků
vás v úterý 19. prosince zve na svůj
VÁNOČNÍ KONCERTÍK.
Akce se uskuteční od 16.00 v loutkovém divadle.
Přijďte si poslechnout, jaké písničky si pro vás děti
pod vedením paní učitelky Řehákové připravily
tentokrát.

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

V pondělí 6. listopadu se konalo školní kolo Astronomické olympiády pro žáky 6. – 7. ročníku. Zúčastnilo se ho 14
dívek a chlapců. A většina z nich byla úspěšná! Hned 10 jich totiž postupuje do krajského (korespondenčního) kola!
Nejlepšími byli Jan Kleistner a Adéla Roženská se ziskem 34 bodů.
Všem děkuji za účast a postupujícím přeji hodně zdaru v dalším kole této soutěže.
(Věra Nývltová)
Pořadí:
1. – 2. Jan Kleistner (7.A)
Adéla Roženská (7.A)
3.
Kamila Oborníková (7.A)
4. – 7. Natali Luštincová (6.A)
Eliška Novotná (7.A)
Barbora Peterová (6.A)
Karolína Řeháková (6.A)
8.
Vojtěch Petera (6.A)
9.
Tomáš Marek (6.B)
10.
Lucie Železová (7.A)
11.
Štěpán Nohejl (6.A)
12.
Dominik Grund (7.A)
13.
Klára Zárubová (7.A)
14.
Zbyšek Lacko (6.B)

34 b.
34 b.
25 b.
24 b.
24 b.
24 b.
24 b.
22 b.
21 b.
20 b.
17 b.
16 b.
15 b.
12 b.

V pondělí 6. a v pátek 10. listopadu 2017 pospíchaly děti ze 4. a 5. tříd,
které si vybraly volitelné předměty naše město a region Jestřebí hory,
se zvoněním do muzea, aby si prohlédly aktuální podzimní výstavu.
Tentokrát žádné z dětí nezapomnělo, čemu je výstava věnována,
protože podnik TONAVA všechny znají, některé dokonce z vyprávění
a fotografií prarodičů a dalších příbuzných.
Paní průvodkyně seznámily žáčky se 125 let trvající historií firmy
a vysvětlily jim, že postupně vystřídala názvy KAMOR, TONAVA
i TRANSPORTA, aby se nakonec vrátila k osvědčenému názvu
TONAVA, který se zkratkou a.s. používá dodnes.
Děti nadšeně obdivovaly různé typy vah a každé si vybralo svoji „nej“.
Děvčata obdivovala především krásně zdobené kuchyňské váhy a váhy,
na kterých se vážila miminka, chlapci pokukovali spíše po velkých
decimálkách a velmi přesných váhách lékárenských. Společnými
favority se staly váhy kupecké, některé děti dokonce litovaly, že dnes je
v obchodech vystřídaly „nudné“ digitální váhy. Jen počítat cenu zboží
by prý tehdy nechtěly.
Poté všichni zvědavě tiskli nosíky k vitrínkám se závažími a žasli
nad drobnými plíšky používanými v lékárnách i sadou závaží
z porcelánu. Zájemci si mohli zaposilovat s velkými závažími, nechat
se zvážit a změřit na různých typech vah a vyzkoušet si práci s váhou
běhounovou i moderní poštovní.
Nakonec si děti prohlédly dnešní produkci TONAVY (váhy, okenní
parapety a poštovní schránky), model krkonošské chaty Kamor, která
továrně patřívala, a fotky z továrních rekreací i knihu učňů.
Děkujeme paní ředitelce Nešněrové a paní průvodkyni Šlegrové
za krásný zážitek a těšíme se na další návštěvu.
(Renata Kafková)

V pondělí 20. listopadu 2017 nahlédli žáci obou šestých tříd prostřednictvím projektového dne „Cesta do pravěku“
do nejstarší epochy lidských dějin.
Do hodin dějepisu zavítal pan Daniel Richter z královéhradecké společnosti Dějeprava a představil dětem program
„Lovci mamutů aneb Co pan Štorch ještě nevěděl“, v němž porovnává Štorchovo pojetí pravěku s objevy
současných archeologů, experimentálních archeologů a etnografů. Pan lektor žákům přiblížil svět lovců mamutů,
poznali jejich oblečení, bydlení, zábavu, oblékání a způsob lovu. Děti si mohly všechny předměty i oblečení
vyzkoušet, a tak hrály na píšťalku, roh i buben, zkoušely si repliky oděvů, pokoušely se rozdělat oheň, potěžkávaly
zbraně.
K panu Štorchovi se šesťáci vrátili při hodinách českého jazyka, které byly zaměřeny na práci s knihou „Lovci
mamutů“ a s ilustracemi Zdeňka Buriana. Žáci četli ukázky, vypisovali údaje o pravěkých zvířatech, postavách
knihy, jejich jménech a pravěkém způsobu života.
Při hodině přírodopisu shlédly děti film o prehistorických a pravěkých zvířatech a o životě pravěkých lidí, následný
kvíz pak prověřil, jak dobrý dávali pozor.
Při výtvarné výchově si žáci vyzkoušeli práci pravěkých umělců, když malovali na stěny „jeskyní“ a z hlíny
modelovali sošky, nádoby i šperky.
Všem kolegům děkuji za spoluorganizaci celé akce, panu lektorovi za čas a poučnou besedu, dětem za pěkné
chování a přístup k práci a chlapcům z 8.A a 6.B za pomoc s materiály pana lektora.
(Renata Kafková)

Do školské rady byli zvoleni:
– za zástupce rodičovské veřejnosti pan Martin Křížek a paní Andrea Sabevová Nyklíčková
– za zástupce pedagogů Ing. Jaromír Beránek a Mgr. Silvie Žďárská
Zápis z průběhu voleb je na našich webových stránkách.
(Mgr. Martin Zakouřil)

Zápis do školy je sice ještě daleko, i přesto se už děti
v mateřských školách pilně připravují. V úterý
7. listopadu nás o tom přesvědčilo 10 předškoláků z MŠ
Jaromír, kteří se k nám se svou paní učitelkou přišli
podívat a ukázat nám, co všechno už zvládnou. A tak
jsme si společně hráli s písmenky, čísly a geometrickými
tvary.
Děkujeme paní učitelce Xeně Beránkové za chuť přijít
se svými předškoláky mezi nás do opravdové školy
a vyzkoušet některé činnosti našich nejmenších žáčků.
(Radka Řeháková)

Ve čtvrtek 9.11.2017 jsme v naší třídě měli rodičák naruby. My děti jsme odpoledne připravovaly chlebíčky
a jednohubky. Když rodiče přišli do školy, tak v 16 hodin začal rodičák. Zpívali jsme Mašinku a hráli pohádku
o Palečkovi. Na Palečka jsme skoro každý držel kulisu, jenom Eliška Sobotková, Jan Benko, Tomáš Urban, Ondra
Křížek, Ondra Lokvenc a Max Šeda hráli pohádku. Erika Danko, Dominika Davidová, Tonda Bárta a Vojta Synáč si
hráli na učitele a učitelky jednotlivých předmětů a ostatní dělali žáky. Na hudebce hrála Diana Kuťáková na lesní
roh, Eliška Peterková na flétnu a Adam Havel na klávesy. Na konci bylo občerstvení. Každý dal tatínkovi nebo
mamince svůj malovaný talířek s jednohubkami, chlebíčkem, perníčkem a kelímek s pitím.
(za 4.A Petra Regnerová)

Vážení rodiče,
vzhledem k pamlskové vyhlášce č. 282/2016 Sb. Vás informuji, že ve školním roce
2017/2018 nebude probíhat prodej žádných dotovaných či nedotovaných mléčných
výrobků.
Všichni žáci od října dostávají zdarma neochucené mléčné výrobky.
Od 45. týdne bude závoz neochuceného mléčného výrobku již pravidelně každý
týden.
Ve školním roce 2017/2018 dostávají 1x týdně všichni žáci zdarma 1 ks ovoce či
zeleniny.
(Martina Šrollová)

Hry našich tatínků a dědečků mohou být populární i u dnešních dětí. To se ukázalo při soutěži „čára“, které se
zúčastnilo 113 žáků z 1. – 4. ročníku. Nehrálo se sice o peníze, ale k soutěži jsme mince využili. Ve třídě jsme
určili dvě čáry – startovní a cílovou. U starších kategorií jsme pak startovní čáru posunuli o trochu dále. Každý
z účastníků dostal pět mincí, se kterými se postavil na startovní čáru a snažil se je hodit co možná nejblíže k cílové
čáře. Rozhodčí vybrali tři čáře nejbližší a změřili jejich vzdálenost. Součet těchto vzdáleností stanovil výsledné
pořadí. A je samozřejmé, že nejvýše se umístili ti, jejichž součet byl nejmenší. Z kategorie žáků 1. ročníku to byl
Tadeáš Andrš (8 cm), který se stal současně i absolutním vítězem. Mezi druháky kraloval Lukáš Farský (11 cm),
nejúspěšnějším třeťákem se stal Antonín Vik (43 cm) a nejlepší výkon předvedla v kategorii žáků 4. ročníku Tereza
Wernerová (18 cm). Několikrát se také žákům podařilo trefit přímo čáru. Všem účastníkům ještě jednou
gratulujeme k předvedeným výkonům.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)
P.S.: Vzhledem k omezené kapacitě časopisu uvádíme v každé kategorii prvních deset žáků. Kompletní výsledky
najdete na našich webových stránkách.
„Čára“
Kategorie: žáci 1. ročníku
1. Tadeáš Andrš (1.A)
8 cm
2. Viktorie Kyselová (1.A)
20 cm
3. Kristýna Bedlivá (1.B)
37 cm
4. Alfred Pola (1.B)
42 cm
5. Kristian Ludvigh (1.A)
54 cm
6. Tomáš Zahradník (1.B)
56 cm
7. Lukáš Šlechta (1.B)
57 cm
8. Veronika Horáková (1.B)
58 cm
9. Filip Kuťák (1.B)
62 cm
10. Elena Vítová (1.B)
65 cm

„Čára“
Kategorie: žáci 2. ročníku
1. Lukáš Farský (2.A)
11 cm
2. Karin Macháčková (2.B)
18 cm
3. Šarlota Nohejlová (2.A)
29 cm
4. Matěj Hofman (2.A)
33 cm
5. Kristýna Pourová (2.A)
41 cm
43 cm
6. Valerie Vylíčilová (2.A)
7. Patricie Lehečková (2.B)
62 cm
8. Anh Tuan Nguyen (2.B)
64 cm
9. Ondřej Bursa (2.A)
65 cm
10. Nela Petirová (2.A)
81 cm

„Čára“
Kategorie: žáci 3. ročníku
1. Antonín Vik (3.B)
43 cm
2. Veronika Fabiánová (3.B)
52 cm
3. Jakub Šitina (3.A)
57 cm
4. Tomáš Maršík (3.A)
59 cm
63 cm
5. Štěpán Kysela (3.A)
6. Lucie Mižigárová (3.B)
64 cm
7. Matěj Kulda (3.B)
75 cm
8. Eugen Balog (3.B)
77 cm
9. Kateřina Vlčková (3.B)
78 cm
10. Jakub Sixta (3.B)
82 cm

„Čára“
Kategorie: žáci 4. ročníku
1. Tereza Wernerová (4.B)
18 cm
2. Vojtěch Synáč (4.A)
25 cm
3. Tereza Procházková (4.B)
35 cm
4. Erik Winter (4.B)
39 cm
5. Michaela Ludvíková (4.B) 48 cm
53 cm
6. Ondřej Lokvenc (4.A)
7. Martin Kejzlar (4.B)
68 cm
8. Matěj Manych (4.B)
85 cm
9. Kateřina Šrytrová (4.B)
87 cm
10. Adriana Davidová (4.B)
98 cm

„Pane vrchní, ten řízek byl vynikající, řekněte prosím panu vedoucímu, že jsem spokojen.“ „Ne tak nahlas, omylem
jsem Vám přinesl jeho porci!“
Víte, jak se dá poznat opravdová přírodní blondýnka již ve škole? Když učitelka smaže tabuli, ona vygumuje sešit...
Vizita na psychiatrii: „A víte jistě, že jste Napoleon, vždyť ještě včera jste říkal, že jste Einstein!“ „Víte, já se
rozhodl, že už Vám nebudu lhát.“
Mezinárodní organizace vypsala celosvětovou anketu s tímto zadáním: „Sdělte nám, prosím, svobodně svůj vlastní
názor na nedostatek jídla v jiných částech světa.“ Anketa dopadla katastrofálně. V Rusku nepochopili respondenti,
co je to „vlastní názor“, v Anglii co je to „nedostatek“, v Číně co je to „svobodně“, v Africe co je to „jídlo“ a
Američané netušili, co znamená pojem „v jiných částech světa“...
Dva Eskymáci táhnou za ocas domů uloveného tuleně. Potká je chytrý muž a říká: „Proč ho netáhnete za hlavu?
Ocas by lépe klouzal...“ „To je pravda, díky!“ řeknou ti dva a táhnou za hlavu. „To byl chytrý chlap, co?“ říká jeden.
A druhý na to: „Nevím, nevím. Podívej, zase se blížíme zpátky k moři...“

Chirurgův syn si stěžuje: „To není spravedlivé. Když otec někoho v nemocnici operuje, tak ho před tím uspí. Jenom
mě řeže vždycky bez narkózy!“
Modlí se malý Ríša: „Andělíčku, můj strážníčku, přenes, prosím tě, všechny vitamíny ze zeleniny a ovoce do
čokolády, bonbónů a hranolků!“
Proč je malá ručička na hodinách tlustší? Má přece méně pohybu…
Manželka přišla navštívit na JIPku svého muže. Ten po chvíli prosí slábnoucím hlasem: „Odkázal jsem ti vilu, auto i
peníze. Tak mi splň na oplátku jedno přání: nestůj mi na té kyslíkové hadičce!“
Domluvili se Čech, Rus Američan. Kdo vydrží nejdéle v komíně a kdo bude chtít ven tak zapíská. Šel tam Rus a za
dvě hodiny zapískal. Šel tam Američan, vydržel tam jeden den a pak zapískal. Nakonec tam šel Čech a vydržel tam
několik dní, měsíců, roků pak ho vytáhli a ptali se: „Hele chlape, jak to že jsi tam vydržel tak dlouho?“ „Hoši, já
teprve tam zjistil, že neumím pískat.“
Baví se dva farmáři. „Označkoval jsi všechna zvířata?“ „Označkoval.“ „A měl jsi s některým problém?“ „S
dobytkem to bylo snadný, ale se včelami to bylo hrozné.“
Po hřbitově jde chlap a přijde k jednomu starému omšelému hrobu. Sehne se a začne odsunovat kamennou desku.
Jde okolo nějaká ženská a celá vyděšená se ho ptá: „Proč to proboha otvíráte, nechte je odpočívat v pokoji!“ On
klidně dál pokračuje a oddělá celou desku. Hned z toho hrobu vyskočí tři děti a volají na něj: „Tatí, tatí!“ Ženská,
ještě než omdlí, zaslechne: „No, co se divíte, šli jsme s manželkou do kina a děti jsme odložili k rodičům.“
Brunetka, zrzka a blondýnka se chtějí dostat přes hranice, tak si vlezou do pytlů a skočí do vagonu. Přijdou revizoři.
Jeden kopne do pytle, kde je brunetka a z pytle se ozve: „Haf! Haf!” „No co, pes,” neláme si nijak hlavu. Jde k
druhému pytli, kde je zrzka, kopne do něj a ozve se: „Mňau! Mňau!” „No co, kočka,” pokrčí rameny. Přistoupí k
třetímu pytli, kde je blondýnka, kopne do něj a ozve se: „Tady jsou samé brambory!”
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!”
(Martin Dytrych)

Překvapení čekalo na šesťáky v první listopadový den. Tělocvik, který normálně ve středu mají, totiž probíhal úplně
v jiném duchu. Díky paní učitelce Mertlíkové na něj zavítali dva profesionální boxeři Petr Chmelík a Jakub Chval a
jejich trenér Karel Kubec. Děti tak měly možnost sledovat jejich trénink a hlavně si s nimi všechno zkusit. No, a aby
toho překvapení nebylo málo, tak se jako boxerka představila i zmíněná paní učitelka. Za svůj výkon sklidila
zasloužený potlesk.
Děti atmosféra tréninku zcela pohltila. Opravdu se snažily, což bylo zřetelné na uřícených obličejích a propocených
tričkách. Odcházely spokojené a navíc vyzdobené podpisy boxerů.
Děkuji paní učitelce za perfektní zpestření dvouhodiny tělesné výchovy.
(Martin Dytrych)

V pátek 10. 11. 2017 se děti ze čtvrtých tříd byly podívat na městském úřadu.
Se sociálním odborem a jeho činností nás seznámila paní Irena Davidová, ukázala nám i tiskopisy na blížící
se prezidentské volby. Potom nás paní tajemnice Šárka Bušinská odvedla do krásné obřadní síně a zde nás
informovala o činnosti dalších odborů. Na chodbách úřadu jsme našli i jejich umístění. Naplněni novými
vědomostmi jsme se vrátili zpět do školy.
Děkujeme za vlídné přijetí.
(Blanka Pavlásková)

Listopad je měsícem, kdy se na naší škole pořádá školní kolo
dějepisné olympiády. Jelikož si příští rok připomeneme sté
výročí založení Československa, byl letošní ročník věnován
první Československé republice. Téměř tři desítky řešitelů
zjišťovaly informace o letech 1918 až 1938 a musely zabrousit
do různorodých oblastí – domácí i zahraniční politiky, kultury,
vědy i hospodářství. Žáci a žákyně pracovali s rozmanitými typy
úloh – podle krátkých charakteristik poznávali jména,
opravovali chyby v textu, vyhledávali chybějící informace,
poznávali dobovou módu i loga známých firem a pracovali
s mapkami i grafem.
První republika nejvíce „sedla“ dvojici vítězek Karolině
Matyskové z 9.A a Adéle Roženské ze 7.A. Adélce se tímto
povedlo obhájit loňské prvenství. Na pomyslnou „bednu“
vítězná děvčata doprovodili a o stříbrnou příčku se podělili
Michal Černý (9.A), Jan Kleistner (7.A) a Sabina Kubasová
(6.A).
Nejlepší soutěžící se dočkali drobných věcných cen a plusových
bodů, všichni žáci, kteří získali alespoň polovinu bodů (tj. 33),
obdrželi jedničku do předmětu dějepis a ostatní alespoň
„pluska“ za projevenou aktivitu. Všem zúčastněným děkuji za
aktivitu a vzorné dodržení termínu.
Jsem velmi ráda, že se po odchodu velmi aktivních absolventů i
letos našel dostatek zájemců o dějepisnou soutěž. Velkou
pochvalu za účast i pěkné výsledky si zaslouží nejmladší
účastníci ze 6.A a ze 7.A, kteří se statečně vypořádali s tématem
probíraným až v 9. ročníku.
(Renata Kafková)

1. – 2.
3. – 5.

6. – 7.
8.
9.
10.
11. – 13.

14.
15.
16.
17. – 18.
19.
20. – 21.
22.
23. – 24.
25.
26.
27.
28.
29.

VÝSLEDNÉ POŘADÍ
Karolina Matysková (9.A)
Adéla Roženská (7.A)
Michal Černý (9.A)
Jan Kleistner (7.A)
Sabina Kubasová (7.A)
Tomáš Hofman (9.A)
Daniela Maršíková (8.A)
Dominik Grund (7.A)
Michaela Horáková (7.A)
Andrea Zárubová (7.A)
Agáta Hebká (7.A)
Jiří Pecháček (9.A)
Klára Zárubová (7.A)
Tereza Zárubová (7.A)
Eliška Grossmannová (7.A)
Lukáš Trdlikát (7.A)
Katka Hejnová (8.A)
Eliška Mesnerová (9.A)
Eliška Novotná (7.A)
Veronika Hlavicová (8.A)
Martin Staník (9.A)
Barbora Peterová (6.A)
Veronika Čiháková (9.A)
Filip Kaplan (9.A)
Vojtěch Petera (6.A)
Lucie Železová (7.A)
Kamila Oborníková (7.A)
Nikola Winklerová (8.A)
Květoslava Čisárová (6.A)

61 b.
61 b.
59 b.
59 b.
59 b.
58 b.
58 b.
57 b.
55 b.
54 b.
53 b.
53 b.
53 b.
52 b.
51 b.
50 b.
49 b.
49 b.
46 b.
45 b.
45 b.
40 b.
39 b.
39 b.
38 b.
32 b.
26 b.
22 b.
6 b.

V úterý 21. listopadu jsme se vydali s přibližně 40 žáky 4. – 9. ročníku na trutnovský zimní stadion.
Tak, jak bývá zvykem, měli jsme rezervovánu ledovou plochu na dobu 90 minut. Nejprve jsme se rozbruslili,
neboť mnozí z nás stáli na bruslích poprvé od minulé zimy. Poté už následovala soutěž o nejrychlejšího
bruslaře a chybět nemohla ani oblíbená hra na ovečky a vlka. Máme radost, že jsme tentokrát zvládli bruslení
(snad) bez úrazu.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)

O den později jsme na zimní stadion vyjeli znovu, tentokrát dokonce s 52 žáky 1. – 3. ročníku. Ledovou plochu jsme
opět měli pronajatou na 90 minut. První činností bylo rozbruslení. Mezi zmíněným počtem bylo 26 začátečníků.
Zatímco si tedy ostatní volně bruslili, věnovali jsme se ze začátku především jim. Využili jsme k tomu pomůcek,
které jsou na stadionu k dispozici. Tito začátečníci nás velmi mile překvapili. Dělali totiž velké pokroky. Pro lepší
bruslaře jsme tradičně připravili jízdu do „osmičky“ a slalom. A jak už bývá zvykem, bruslařské odpoledne bylo
vylepšeno soutěží o nejrychlejšího bruslaře.
(Martin Dytrych a Martin Zakouřil)

Také o další letošní víkendovku byl obrovský zájem. Nakonec se jí zúčastnilo 35 žáků 6. – 9. ročníku. Ti se
hned v úvodu rozdělili do šesti skupin, ve kterých absolvovali většinu soutěží.
Tuhá zima na Sibiři = kolik zvládneme navléknout kousků oblečení na jednoho člověka
Ložnicový volejbal = volejbal, který se hraje prostěradly
Středověká krčma = jak dojít poslepu ke šňůře a zakousnout se do sušenky
Štafeta trochu nakřivo = vyběhnout, desetkrát se obtočit kolem tyče a doběhnout zpět
Špendlíkosaurus = kolik dokážeme napíchat špendlíků do brambory, když máme na ruce rukavici
Kromě výše zmíněných soutěží jsme uskutečnili ještě zážitkový program „Parašutista“ a soutěž dvojic
„Trakárkový fukar“. Po náročné noci se nikomu moc nechtělo z pelechu. Ale nakonec je vylákala dobrá
snídaně. Po ní už jen uklidit a najít si svůj poklad víkendovky. Doufáme, že si víkendovku všichni užili!
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)

V pátek 24. 11. 2017 se v naší školní jídelně uskutečnila diskotéka pro zvané. Dostavilo se neuvěřitelných 200 žáků!
To historie této akce nepamatuje. Však se obě skupiny sotva vešly do jídelny.
A program? Tancovalo se a soutěžilo. Tentokrát se jednalo o tanec s míčkem mezi čely a soutěž o nejlepší
tanečnici/nejlepšího tanečníka. Zábava krásně plynula a my doufáme, že se dnešní večer všem líbil.

Děkuji organizátorkám (p. uč. Žďárské, Jansové a Kratochvílové), panu školníkovi za technickou pomoc, obsluze
bufetu (Veronika Hlavicová, Leona Kubasová), tanečnicím (Natálie Ludvíková, Natali Luštincová, Barbora
Peterová, Karolína Řeháková, Nela Špringerová, Veronika Žďárská) a klukům za pomoc při stěhování (Daniel
Benko, Miroslav Gabčan, Tomáš Kuťák, Matyáš Lacko).
A snad zase někdy v únoru ...
(Martin Dytrych)

Pospojuj čísla od 1 do 40. Vzniklý obrázek vybarvi.

Dokážeš projít písmenkem L?

Ve čtvrtek 2. listopadu se u nás v tělocvičně konalo
okrskové kolo ve florbalu dívek.
Od 8.00 k němu nastoupily starší žákyně. A hrály skvěle!
Po dvou výhrách a dvou remízách jim patří celkové 1.
místo! Holky tak po několikaleté pauze opět vybojovaly
postup do okresního kola! Gratuluji a těším se s vámi do
Dvora Králové nad Labem.
Výsledky jednotlivých zápasů:
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ Úpice – Lány 3 : 0
(branky: Mesnerová 3)
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ Malé Svatoňovice 1 : 0
(branka: Mesnerová)
ZŠ Bratří Čapků – Městské gymnázium a SOŠ Úpice 2 : 0
(branky: Holanová, Mesnerová)
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší 0 : 0
Složení mužstva:
Anita Čapková, Veronika Čiháková, Anita Hanušová,
Veronika Hlavicová, Michaela Holanová, Eva Krouželová,
Leona Kubasová, Eliška Mesnerová, Nikola Winklerová

Odpoledne následoval turnaj mladších žákyň. I naše mladší
naděje hrály skvěle! Myslím si, že jsme hráli
„nejkoukatelnější“ florbal. Ovšem okolnosti tomu chtěly,
abychom nezopakovaly ranní zlatý úspěch. Třikrát jsme
víceméně smolně remizovali a nezměnila na tom nic ani
závěrečná výhra. Poslední naděje pro nás vyhasla ve chvíli,
kdy Malé Svatoňovice porazily nejtěsnějším rozdílem 1 : 0
Lány (remíza by nás posunula na 1. místo).
Výsledky jednotlivých zápasů:
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ Úpice – Lány 2 : 2
(branky: Grossmannová, Peterová)
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ Malé Svatoňovice 1 : 1
(branka: Luštincová)
ZŠ Bratří Čapků – Městské gymnázium a SOŠ Úpice 2 : 2
(branky: Hebká, Řeháková)
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší 1 : 0
(branka: Luštincová)
Složení mužstva:
Eliška Grossmannová, Agáta Hebká, Michaela Horáková,
Natálie Ludvíková, Natali Luštincová, Barbora Peterová,
Karolína Řeháková, Veronika Žďárská

S veškerou pokorou a úctou vám, holky, ještě jednou děkuji za skvělou reprezentaci školy. Byly jste
neuvěřitelné! Bojovaly jste, co vám síly stačily a navíc jste se snažily hrát florbal. Byla radost se na vaše
nasazení a snahu dívat. Byla to pro mě radost s vámi být.
Věřím, že se z vašeho přístupu poučí i někteří naši další reprezentanti. Mluvit o vítězství totiž nestačí!
(Martin Dytrych)

Pátek 10. listopadu byl pro naše starší florbalistky dnem D. V tento den totiž vyrazily do Dvora Králové nad Labem.
Na okresní kolo ve florbalu se tam sjelo osm nejlepších mužstev okresu.
Šance jsme si velké nedávali. O to větším překvapením pro nás byl první zápas. Hráčky z Hostinného jsme po
skvělém výkonu porazili jednoznačně 5 : 2 (branky: Mesnerová 3, Hebká, Kubasová), když si v závěru v poklidu na
střídačce odpočinuly i naše největší hvězdy. Druhý zápas v pořadí pro nás byl daleko náročnějším. Narazili jsme
totiž na obhájkyně trofeje z Bernartic. Po výborném výkonu jsme prohráli pouze 0 : 2, a to se dá proti tak silnému
soupeři brát jako úspěch. Třetí zápas byl zápasem o všechno. Nastoupili jsme v něm proti domácím a po senzačním
výkonu vyhráli 2 : 1 (branky: Holanová, Kubasová). Tento výsledek nás posunul do semifinále!
V něm se proti nám postavilo trutnovské mužstvo ze ZŠ Mládežnická. Byl to srdcervoucí boj o každý centimetr
tělocvičny a naše holky z něho vyšly se vztyčenou hlavou. Zápas, v němž dominovaly brankářky a obrany totiž
skončil smírně 0 : 0. Musíme však sportovně přiznat, že soupeřky byly lepší. Následovaly samotné nájezdy a
neuvěřitelné nervy s nimi spojené. Po třech nájezdech byl stav 1 : 1 (proměněný nájezd: Čapková). V šesté sérii
jsme však padli a prohráli na nájezdy. Bylo trochu smutno v našem táboře. Avšak čekal nás hned zápas o 3. místo.
A síly rychle ubývaly… Prohráli jsme 2 : 4 (naše branky: Čiháková, Mesnerová). Ale mrzet nás to nemusí. Podali
jsme vynikající výkony a mezi výbornými týmy jsme se rozhodně neztratili.
Děkuji ještě jednou všem našim reprezentantkám, které do jedné podaly životní výkony. Byla pro mě, holky, čest
tam s vámi být.
Složení mužstva:
Anita Čapková, Veronika Čiháková, Anita Hanušová, Agáta Hebká, Veronika Hlavicová, Michaela Holanová,
Leona Kubasová, Eliška Mesnerová, Nikola Winklerová
(Martin Dytrych)
Nejvíce vstřelených branek:
Eliška Mesnerová – 4
Nejvíce gólových přihrávek:
Agáta Hebká – 3
Nejdelší čas ve hře:
Eliška Mesnerová – 66 min
Procento úspěšnosti naší brankářky
Nikoly Winklerové: 82 %
(Především famózně odchytané semifinále, ve
kterém chytila 16 střel!)

V pondělí 20. listopadu se konalo školní kolo Astronomické
olympiády kategorie E-F. Soutěže se zúčastnilo 7 žáků. Nejlépe
si vedl Tomáš Kuťák. Společně na druhém a třetím místě
se umístily Veronika Hlavicová a Leona Kubasová. Přestože
se všichni snažili, nikdo ze soutěžících v této kategorii nedosáhl
dostatečného
počtu
bodů
pro postup
do krajského,
korespondenčního kola. Domnívám se, že tentokrát byly
soutěžní úlohy příliš náročné a některé z nich tematicky a ani
svou obtížností neodpovídaly učivu probíranému na základní
škole. Všem soutěžícím děkuji za účast a snahu.
(Věra Nývltová)

Pořadí:
1.
Tomáš Kuťák (8.A)
2. – 3. Veronika Hlavicová (8.A)
Leona Kubasová (8.A)
4. – 5. Eva Krouželová (8.A)
Nikola Winklerová (8.A)
6.
Michaela Holanová (6.A)
7.
Šimon Hurdálek (8.A)

14 b.
13 b.
13 b.
11 b.
11 b.
10,5 b.
7,5 b.

Po více jak měsíčním tréninku florbalu na hodinách tělesné výchovy přišel den D. Ve čtvrtek 2. 11. jsme se rozjeli
do Malých Svatoňovic na okresní kolo. Ještě před prvním zápasem jsme stihli velmi zodpovědně potrénovat, protože
jsme nechtěli, aby nepřipravenost zbytečně negativně ovlivnila výsledky turnaje, jako se tomu stalo při fotbalovém
turnaji v Havlovicích. A udělali jsme dobře. Hned první zápas, který chlapci odehráli proti domácímu týmu ZŠ Malé
Svatoňovice, proběhl bez komplikací, chlapci většinu času strávili na soupeřově půlce. S přehledem udrželi
dvoubrankový náskok a zvítězili tak 3:1. Dalším soupeřem bylo Městské gymnázium a SOŠ Úpice. V tomto zápasu
byla již vidět větší vyrovnanost obou týmů. Skóre tohoto zápasu otevřel Michal Černý, bohužel vzápětí sílu
soupeřova týmu podcenil gólman našeho týmu Pavel Sobolík, který byl nepozorný a inkasoval tak gól skoro z půlky
hřiště. Chlapci bojovali, ale v tomto zápasu již nedokázali vstřelit další branku. Zápas tak skončil nerozhodně 1:1.
Následoval zápas s obávaným týmem ZŠ Rtyně v Podkrkonoší a naše obavy se bohužel vyplnily. Prohráli jsme 0 : 3.
Na konec turnaje nás čekal poslední ze soupeřů. Již v prvním poločase chlapci ze ZŠ Lány ukázali svou sílu a šli
do vedení 0:2. Naši chlapci však s tímto skóre nebyli spokojeni a dokázali se zvednout ze dna. První a krásnou
branku vstřelil Michal Černý. Tento gól výrazně vyhecoval celý tým a chlapci dlouho drželi obrovský tlak
na soupeřově polovině. Za 20 sekund vstřelil druhý gól Filip Kaplan a bylo vyrovnáno. Schylovalo se k velmi
dramatické koncovce. Naši chlapci však pochybili v obranném pásmu a inkasovali tak 2 rychlé góly, které rozhodly
o celém zápasu, který nakonec skončil 2:4 v náš neprospěch. Celkově tak chlapci na tomto turnaji obsadili krásné
3. místo a získali super cenné 3 body do celkového hodnocení „Grand Prix“. Velká pochvala pro starší chlapce
za příkladný přístup při reprezentování školy a výborné chování na sportovní akci.
Školu reprezentovali – starší chlapci: Matěj Buryšek, Michal Černý, Pavel Fabián, Miroslav Gabčan, Tomáš
Hofman, Filip Kaplan, Martin Křížek, Matyáš Lacko, Jiří Pecháček, Pavel Sobolík (G)

Odpoledne se na turnaji představili mladší žáci. Naši chlapci byli rozlosováni až do třetího zápasu, tudíž měli
spoustu času promyslet taktiku, rozdat si posty a pozorovat hru soupeřů. Bohužel již od přesunu ze školy
se nevhodně chovali, což se velmi negativně projevilo na jejich výkonu v prvním zápasu, který zahájili proti ZŠ
Lány. Už od začátku měli chlapci Lán navrch, proto také zvítězili výsledkem 0:1. Na našich chlapcích byl vidět
vztek, možná to je donutilo začít se chovat týmově a nenechat si utéct i další zápasy. Ve druhém zápasu proti ZŠ
Rtyně v Podkrkonoší již bylo vidět větší porozumění a týmovou práci. A také to bylo zřetelné na výsledku.
V druhém poločasu vstřelil gól Jakub Černý. Tento gólový náskok si již chlapci nenechali vzít, ukořistili tak první 3
body za vítězství výsledkem 1:0. Dalším soupeřem pro naše chlapce byl domácí tým ZŠ Malé Svatoňovice. Stejně
jako předchozí zápas byl i tento velice dramatický a přítomní diváci mohli vidět pouze jednu branku, kterou vstřelil
Tomáš Marek a postaral se tedy opět o výhru 1:0 a další 3 body do tabulky. Na poslední zápas florbalového turnaje
vyzvalo naše chlapce družstvo Městského gymnázia a SOŠ Úpice. I v tomto zápase nechyběly vypjaté okamžiky,
obzvlášť kdy náš gólman Vojtěch Petera několikrát svými neuvěřitelnými zákroky podržel celý tým před jasnými
gólovými šancemi soupeře. První poločas byl bez branek, až v druhém se naši chlapci probrali a svůj druhý gól
na tomto turnaji střelil Tomáš Marek a postaral se tak o těsné vedení. O pár minut později výsledek potvrdil krásnou
brankou Vojtěch Hejna a o výsledku výhrou 2:0 bylo rozhodnuto a v kapse další 3 body. V celkovém součtu tak naši
mladší chlapci získali za 3 výhry celých 9 bodů a obsadili tak nádherné 2. místo a přispěli tak super cennými 4 body
do celkového hodnocení „Grand Prix“. Pochvala za příkladné reprezentování školy, ale nevhodné chování
na veřejnosti a v hromadné dopravě se již nebude opakovat!
Školu reprezentovali – mladší chlapci: David Balog, Jakub Černý, Petr Ferenc, Vojtěch Hejna, Lukáš Hofman,
Pavel Hron, Tomáš Marek, Tomáš Kuťák, Vojtěch Petera (G), Vojtěch Šivák, Adam Šringer
(Blanka Hozová)

WILD ANIMALS - divoká zvířata
VOCABULARY- slovíčka
TIGER - tygr
LION - lev
OSTRICH - pštros
ELEPHANT - slon
HIPPO - hroch
MONKEY - opice
BEAR - medvěd

DEER - jelen
WILD PIG - divočák
HEDGEHOG - ježek
DUCK- kachna
BUTTERFLY - motýl
FROG - žába
OWL - sova

SPOJ VÝSLOVNOST SE SPRÁVNÝM PSANÍM
DUCK
LADYBIRD
MONKEY
FROG
TIGER
OWL
LION
WILD PIG
HEDGEHOG
OSTRICH
BEAR
BUTTERFLY
DEER

ČTYŘSMĚRKA

- vyhledej: lev, pštros, slon, hroch, opice,
jelen, divočák, ježek, kachna, motýl, žába,
sova
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2. TAJENKA:
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

stránku připravila Silvie Žďárská

divočák
slon
jelen
opice
medvěd
řešení: 1. tajenka: ladybird-beruška
2. tajenka: rhinoceros - nosorožec

hedžhog
tajgr
ostrič
bér
dír
dak
batrfláj
frog
aul
lajn
manky
wajldpig
lejdybrd

DOPLŇ CHYBĚJÍCÍ PÍSMENA

lev
žába
ježek
1. TAJENKA: __ __ __ __ __ __ __ __

VÝSLEDKY SOUTĚŽE
o nejlepšího anglického křížovkáře
v 7. ročníku

1. misto

Andrea Zárubová

2. místo
3. místo

Jan Hruška
Tereza Tláskalová
všem moc gratuluji ☺

Další, tentokrát dosti bláznivou a legrační, netradiční soutěž s názvem „Snášení desetikoruny do krabice“
zorganizovala naše škola pro žáky 5. – 9. ročníku. A v čem spočíval princip soutěže? Účastník si strčil desetikorunu
mezi „půlky“ a po ujití vytyčené dráhy „snesl“ tuto minci do krabice. Kdo se při „snášení“ nestrefil do krabice, tomu
se k času přičetly dvě sekundy. A nebylo to vůbec jednoduché, vždyť 7 účastníků skončilo bez platného pokusu.
Největší problémy měli účastníci v riflích, zato legíny byly pro soutěž ideálním oblečením. Chlapci to tedy měli
obecně těžší a žádný z nich nepokořil hranici 10 sekund. Absolutní vítězkou byla Eliška Grossmannová, která celou
dráhou „prolétla“ a desetikorunu snesla v čase 6,33 sekund.
(Martin Zakouřil)
Pořadí – kategorie 7. ročník

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

Marina Zajacová (6.B)
Kateřina Mesnerová (5.B)
Ivona Szelke (5.B)
Květoslava Čisárová (6.A)
Natali Luštincová (6.A)
Veronika Žďárská (6.A)
Markéta Sabevová (5.B)
Štěpán Nohejl (6.A)
Vojtěch Petera (6.A)
Václav Horák (5.B)

7.96 s
9,06 s
9,73 s
10,01 s
10,34 s
14,32 s
16,43 s
34,20 s
36,89 s
56,16 s

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

Eliška Grossmannová (7.A)
Tereza Tláskalová (7.A)
Michaela Horáková (7.A)
Agáta Hebká (7.A)
Tereza Zárubová (7.A)
Klára Zárubová (7.A)

6.33 s
7,37 s
8,43 s
9,61 s
12,98 s
14,40 s

Pořadí – kategorie 8. – 9. ročník
1.
2.
3.
4.
5.

Leona Kubasová (8.A)
Matěj Buryšek (8.A)
Tomáš Kuťák (8.A)
Eliška Sixtová (8.A)
Miroslav Gabčan (8.A)

10,13 s
10,93 s
12,04 s
14,77 s
42,22 s

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 24. 11. 2017)
1 213,0 kg
55 kg/žáka
Eliška Peterková
762,0 kg
32 kg/žáka
Pavol Kročil
658,0 kg
29 kg/žáka
Andrea Bártová
315,0 kg
14 kg/žáka
Aneta Maričová
343,0 kg
13 kg/žáka
Adriana Davidová
215,0 kg
11 kg/žáka
Veronika Nyklíčková
200,0 kg
10 kg/žáka
Martina Dvořáková
195,0 kg
10 kg/žáka
Kateřina Vlčková
143,0 kg
8 kg/žáka
Anna Jiroušková
136,0 kg
7 kg/žáka
Leona Kubasová
77,0 kg
4 kg/žáka
Andrea Jursíková
76,0 kg
3 kg/žáka
Jan Hruška
31,0 kg
2 kg/žáka
Anita Čapková
12,0 kg
1 kg/žáka
Čeněk Grund

1.
4.A
660,0 kg
2.
2.B
470,0 kg
3.
2.A
403,0 kg
4.
1.B
315,0 kg
5.
4.B
210,0 kg
6.
6.A
120,0 kg
7.
5.A
200,0 kg
8.
3.B
195,0 kg
9.
6.B
143,0 kg
10.
8.A
86,0 kg
11.
3.A
52,0 kg
12.
7.A
76,0 kg
13.
9.A
31,0 kg
14.
5.B
12,0 kg
15.
Odměnou nejlepším bude opět finanční příspěvek na výlet či exkurzi: 1. místo – 1.200,- Kč; 2. místo – 900,- Kč;
3. místo – 600,- Kč; 4. místo – 400,- Kč a 5. místo – 200,- Kč. Na závěr školního roku budou vyhodnoceni a
odměněni i nejlepší sběrači v rámci jednotlivých tříd. Podmínkou je minimálně 100 kg doneseného papíru.
Celkem jsme již sebrali 4 376,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 13,46 kg. Pro porovnání
v loňském roce jsme měli sesbíráno 3 482,0 kg s průměrem 11,34 kg na žáka. Dohromady jsme také sesbírali
7 484 vybitých baterií (k 15.11.2016 to bylo 2 427).
Sběr vybitých baterií:
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Lena Šťovíčková (3.B)
2 973 ks
Eliška Peterková (4.A)
660 kg
Leona Kubasová (8.A)
2 706 ks
Pavol Kročil (2.B)
470 kg
Lukáš Farský (2.A)
490 ks
Andrea Bártová (2.A)
403 kg
Veronika Hlavicová (8.A)
450 ks
Aneta Maričová (1.B)
315 kg
Filip Kuťák (1.B)
355 ks
Adam Havel (4.A)
218 kg
Natálie Hájková (1.B)
240 ks
Adriana Davidová (4.B)
210 kg
Jakub Janků (4.B)
101 ks
Maxmilián Šeda (4.A)
200 kg
Eliška Peterková (4.A)
96 ks
Martina Dvořáková (5.A)
200 kg
50 ks
Michal Štěpán (2.A)
Kateřina Vlčková (3.B)
195 kg
Antonín Vik (3.B)
23 ks
Jakub Přívratský (2.A)
145 kg
Anna Jiroušková (6.B)
143 kg
Adriana Součková (2.B)
140 kg
Sběrové soutěže se rozjely na
Adam Jiroušek (2.B)
122 kg
plné obrátky. Opět
Veronika Nyklíčková (6.A)
120 kg
očekáváme napínavé souboje
Jakub Janků (4.B)
103 kg
o vítězství v jednotlivých
Leona Kubasová (8.A)
86 kg
komoditách.
Karolína Řeháková (6.A)
77 kg
Jan Hruška (7.A)
76 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 kelímků
Markéta Trojanová (2.A) 6 700
Sběr plastových lahví
Sabina Kubasová (6.A)
4 286
Ondřej Vít (2.A)
3 750 ks
Štěpán Rykr (5.B)
2 220
Ondřej Kulhavý (3.A)
2 050 ks
Lena Šťovíčková (3.B)
1 402
Nela Petirová (2.A)
2 026 ks
Aneta Maričová (1.B)
1 057
Leona Kubasová (8.A)
979 ks
Diana Kuťáková (4.A)
890
Kateřina Vlčková (3.B)
639 ks
Adam Jiroušek (2.B)
600
Aneta Maričová (1.B)
600 ks
Anna Jiroušková (6.B)
600
220 ks
Štěpán Rykr (5.B)
Adam Havel (4.A)
536
Adam Havel (4.A)
178 ks
520
Pavol Kročil (2.B)
Tereza Feketová (1.A)
50 ks
Antonín Vik (3.B)
505
Kristýna Pourová (2.A)
50 ks
Kateřina Vlčková (3.B)
182
Nela Petirová (2.A)
170

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

Dohromady jsme k 24.11. sesbírali 10 542 plastových lahví (k 15.11.2016 to bylo 6 337) a 19 768 plastových
kelímků (k 15.11.2016 to bylo 13 409).
Sběr plastových víček
Adéla Hrdinová (4.B)
17 300 ks
Daniela Grundová (2.A)
11 500 ks
Jakub Janků (4.B)
9 186 ks
Sabina Kubasová (6.A)
8 092 ks
Aneta Maričová (1.B)
7 535 ks
5 527 ks
Pavol Kročil (2.B)
Kateřina Šrytrová (4.B)
4 460 ks
2 342 ks
Lena Šťovíčková (3.B)
Anna Nyklíčková (5.B)
1 890 ks
Andrea Bártová (2.A)
1 750 ks
Aneta Schwertnerová (2.B)
1 700 ks
Sabina Schwertnerová (6.B) 1 700 ks
Veronika Nyklíčková (6.A)
1 610 ks
Markéta Trojanová (2.A)
1 500 ks
Michaela Ludvíková (4.B)
1 500 ks
Natálie Ludvíková (6.B)
1 500 ks
Maxmilián Šeda (4.A)
1 400 ks
Ondřej Kulhavý (3.A)
1 000 ks
Antonín Vik (3.B)
753 ks
Kateřina Mesnerová (5.B)
666 ks
Nela Petirová (2.A)
618 ks
Jakub Přívratský (2.A)
440 ks
Jan Benko (4.A)
350 ks
Michal Kuba (2.B)
330 ks
David Kuba (4.B)
330 ks

Sběr kovových víček
Jakub Janků (4.B)
Filip Kuťák (1.B)
Petr Hruška (7.A)
Ondřej Bursa (2.A)
Markéta Trojanová (2.A)
Adéla Hrdinová (4.B)
Daniela Grundová (2.A)
Leona Kubasová (8.A)
Andrea Jursíková (3.A)
Pavol Kročil (2.B)
Michaela Ludvíková (4.B)
Natálie Ludvíková (6.B)
Andrea Viková (1.B)
Kateřina Šrytrová (4.B)
Klára Nyklíčková (2.B)
Kateřina Mesnerová (5.B)
Lena Šťovíčková (3.B)
Adam Marič (5.B)
Andrea Bártová (2.A)
Martin Staník (9.A)
Michal Kuba (2.B)

14 828
14 640
12 000
10 050
9 100
9 000
8 150
7 877
6 885
5 095
4 000
4 000
3 223
2 850
2 410
2 346
2 278
2 245
1 600
1 150
700

Dohromady jsme k 24.11. sesbírali 85 584 plastových víček (k 15.11.2016 to bylo 54 375) a 125 970
kovových víček (k 15.11.2016 to bylo 130 480).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem Beránkem)
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Tabulka základní části:
1.
2.
3.
4.
5.

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

Z
4
5
5
5
5

V
4
4
3
1
0

Vp
0
0
0
0
0

R
0
0
0
0
0

Pp
0
0
0
0
0

P
0
1
2
4
5

skóre
B
22 : 2 12
19 : 5 12
15 : 8
9
5 : 24 3
3 : 25 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
4 14 12 + 2
2.
Jakub Černý
5 13 10 + 2
3.
Martin Zakouřil
5 11
9+2
4.
Adam Špringer
5
7
5+2
5.
Matěj Buryšek
4
7
4+3
6.
Jiří Pecháček
4
6
4+2
7. – 8.
Leona Kubasová
5
5
4+1
Eliška Mesnerová
5
5
4+1
9.
Vojtěch Hejna
5
3
2+1
10.
Filip Kaplan
4
3
1+2
11.
Sebastian Drejsl
5
3
0+3
12. – 13. Martin Křížek
4
2
2+0
Ondřej Polc
5
2
2+0
14.
Martin Dytrych
5
2
1+1
15.
Tomáš Hofman
4
2
0+2
16. – 19. David Balog
5
1
1+0
Petr Ferenc
5
1
1+0
Jakub Kryl
5
1
1+0
Vojtěch Šivák
5
1
1+0
20.
Agáta Hebká
5
1
0+1
Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí

STATISTIKY BRANKÁŘŮ:
Čisté konto po dobu
27 min – Pavel Sobolík
Úspěšnost zásahů:
22 min – Vojtěch Petera
84,85 % - Nikola Winklerová 21 min – Nikola Winklerová
84,61 % - Pavel Sobolík
9 min – David Balog
80,00 % - Vojtěch Petera
63,64 % - David Balog
Prům. počet zásahů na zápas:
60,87 % - Ondřej Nyklíček
8,00 – Jakub Kryl
54,17 % - Petr Ferenc
7,00 – David Balog
53,33 % - Jakub Kryl
7,00 – Ondřej Nyklíček
Ve statistikách brankářů jsou uvedeni všichni brankáři,
kteří odchytali aspoň jeden zápas.

Pá 1.12.

1. Řeznický tokáň, halušky
2. Neapolské nudle

Po 4.12.

1. Kuřecí maso s červenou fazolí, rýže
2. Římské bramborové krokety, špenát
1. Masové kuličky v rajské omáčce, těstoviny
2. Krupicová kaše
1. Ryba s bylinkovou krustou, bramborová kaše
2. Játra na smetaně, knedlík
1. Zeleninový karbanátek se sýrem, brambor
2. Hovězí směs (rajský protlak, houby,hrášek, kapie..), kuskus
1. Moravský vrabec, chlupatý knedlík, zelí
2. Milánské špagety

Út 5.12.
St

6.12.

Čt

7.12.

Pá 8.12.

Po 11.12.
Út 12.12.
St

13.12.

Čt

14.12.

Pá 15.12.

Po

18.12.

Út

19.12 .

St

20.12.

Čt

21.12.

Pá

22.12.

1. Hovězí azu po tatarsku, těstoviny
2. Bulgurové rizoto
1. Novohradský vepřový plátek, rýže
2. Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka
1. Kuřecí prsa marinovaná, bramborová kaše
2. Buchtičky s vanilkovým krémem
1. Segedínský guláš, knedlík
2. Čevabčiči, brambor, obloha
1. Krůtí řízek, čočkový salát
2. Tyrolské brambory

1. Kuřecí stehno „montevideo“, rýže
2. Langoše
1. Lahůdková ryba, bramborová kaše
2. Špekové knedlíky, zelí
1. Vepřové žebírko na smetaně, bramborový knedlík
2. Pečený karbanátek, brambor
1. Bílá klobása, těstovinový salát
2. Bramborový guláš, chléb
ŘEDITELSKÉ VOLNO

Dobrou chuť!

Vybírání stravného na prosinec: středa 29.11. a čtvrtek 30.11. (7.30 – 11.30)
Cena obědů:

pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 15 obědů x 23 Kč = 345 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 15 obědů x 25 Kč = 375 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 15 obědů x 26 Kč = 390 Kč
pro veřejnost …………………….......... 15 obědů x 52 Kč = 780 Kč
(výdej obědů pro veřejnost: 11.15 – 11.35, 12.20 – 12.30, 13.00 – 13.25)
(Veronika Prouzová ve spolupráci s Pavlínou Blehovou)

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do prosincového čísla předávejte do 18.12. 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.

SBÍREJTE TETRAPAKY
27. 11. - 01. 12. - Soutěž ve sběru tetrapaků
DO TĚLOCVIČNY ZAVÍTAJÍ ČERTI
02. 12. - Karneval „S čerty nejsou žerty“ – akce pro předškoláky a žáky 1. – 4. ročníku … více na 2. str.
(tělocvična ZŠ Bratří Čapků, od 10.00)
A PŘIJDOU ANDĚLÉ, MIKULÁŠ A TAKY ČERTI
05. 12. - Andělský den (pro žáky 1. – 5. ročníku, 2. – 4. vyučovací hodina, pořádá: 9.A) … více na 2. str.
BLÍŽÍ SE VÁNOCE
03. 12. - Vánoční strom (náměstí T.G.M., od 16.00)
08. 12. - Adventní koncert ZUŠ A. M. Buxton (DAJ, žáci 5. – 7. ročníku, od 10.00, vstupné: 20 Kč)
14. 12. - Vánoční tvořeníčko (školní jídelna, od 15.30) … více na 2. str.
15. 12. - Vánoční besídka (Havlovice, žáci 1. – 4. ročníku)
19. 12. - Zdobení stromečku v ZOO (1.A, 1.B)
19. 12. - Vánoční koncertík školního sborečku (loutkové divadlo, od 16.00) … více na 2. str.
21. 12. - Zpívání koled ve školní jídelně (žáci 1. stupně, od 8.00)
21. 12. - Vánoční besídky ve třídách
(oběd pro žáky 2. stupně v 10.40, oběd pro žáky 1. stupně v 11.00)
SPORTOVNÍ AKCE
07. 12. - Okrskové kolo v halové kopané (ZŠ Malé Svatoňovice, žáci 1. – 5. ročníku, od 9.15)
14. 12. - Okrskové kolo v basketbalu (tělocvična ZŠ Bratří Čapků, starší žákyně od 8.00, starší žáci od 12.45)
OSTATNÍ AKCE
01. 12. - Vystoupení školního sborečku v Beránku (od 10.00)
04. 12. - 05. 12. - Projekt „Rodina“ 2.A
06. 12. - Vystoupení školního sborečku před učiteli – důchodci (Městský penzion, od 15.00)
06. 12. - 07. 12. - Projekt „Rodina“ 2.B
07. 12. - Focení prvňáčků (od 9.00)
12. 12. - Vystoupení školního sborečku v Domě s pečovatelskou službou v Úpici (10.00)
13. 12. - Projekt 4.A, 4.B „Zvyky a tradice v průběhu roku“
13. 12. - Program ZUŠ A. M. Buxton „Hvězdičky tančí a zpívají“
(DAJ, žáci 1. – 4. ročníku, od 10.00, vstupné: 20 Kč)
18. 12. - 20. 12. - Projekt „Pohádka“ 1.A, 1.B
18. 12. - Návštěva loutkového divadla (1.A, 1.B)
20. 12. - Vychází prosincové číslo školního časopisu
ŘEDITELSKÉ VOLNO: PÁTEK 22. 12.
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga – 14. 12.
Pravidelné soutěže (šipky, stolní fotbálek, air hockey) se hrají o hlavních přestávkách.
(stránku připravil Martin Dytrych)

