V úterý 5. prosince
jsme měli ve škole
Andělský den.

Druhá letošní tvořivá dílna
byla zaměřena vánočně.

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

Pro malé čertíky byl
připraven program
v tělocvičně.

Se sborečkem jsme měli
v prosinci několik
vystoupení.

Jsme přebornicemi
okrsku v basketbalu.

A mnoho dalšího ...

Telefony:
do školy (napojen na ústřednu):
499881138
do ředitelny (+ fax):
499884875
do školní jídelny:
499781336
V prosinci počítejte s ředitelským volnem!
To je naplánováno na pátek 22. prosince.
Pak následují Vánoční prázdniny.
Děti tak půjdou do školy zase ve středu 3. ledna.
V úterý 30. ledna podnikneme v rámci projektu
„Já, ty, my, oni“ již dvanáctou cestu za
sebepoznáním a poznáním druhých.
Na tématech pro jednotlivé ročníky jsme nic
nezměnili:
1. – 2. ročník: „Vím, co dokážu“ (sebepoznání)
3. – 4. ročník: „Znám svou třídu, své spolužáky“
5. ročník:
„Cítím se jako Evropan“
6. ročník:
„Evropa a svět“
7. ročník:
„Objevujeme Evropu“
8. ročník:
„Volby“
9. ročník:
„Demokracie jako protiváha
diktatury“
V lednu nás čekají hned dva kurzy
LYŽAŘSKÉ AKADEMIE
pro žáky 1. – 5. ročníku.
První se uskuteční v období od 15. do 19. ledna.
Doprovod žáků bude zajišťovat Mgr. Jana Hájková.
Druhý kurz má termín od 22. do 26. ledna.
Doprovod žáků bude zajišťovat Mgr. Jana Hájková.

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

V pátek 26. ledna 2018 od 7.55 do 11.35
pro vás chystáme
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DO VÝUKY
VE TŘÍDÁCH 1. – 4. ROČNÍKU.
Nakoukněte do tříd a sledujte své ratolesti při práci!
Vyuč. hodiny začínají v 7.55, 8.50, 9.55 a 10.50.
Prosíme zájemce, přijďte včas!

Pro žáky 3. – 9. ročníku připravujeme
soutěž v poznávání dopravních značek.
Pro žáky 3. – 4. ročníku proběhne v pátek 12. ledna
ve třídě 3.B!
Začátek pro žáky 3.B v 11.35, pro ostatní v 12.30.
Pro žáky 5 – 9. ročníku proběhne ve středu 10. ledna
ve třídě 7.A!
Začátek pro žáky 5. ročníku v 12.30, pro ostatní
v 13.25.
Soutěž bude formou testu. U každého obrázku
dopravní značky budou čtyři možnosti odpovědí.

Pro žáky 1. – 2. ročníku připravujeme
soutěž v hodu pingpongovým míčkem.
Soutěž proběhne v rámci hodin tělesné výchovy, a to
takto:
- v úterý 16. ledna pro žáky 2.B,
- ve středu 17. ledna pro žáky 1.A a 1.B,
- ve čtvrtek 18. ledna pro žáky 2.A.
Každý z účastníků bude mít tři pokusy.
Kategorie dle ročníků.

Je adventní čas, a to je nejlepší doba na rozdávání radosti kolem sebe. Děti z našeho školního sborečku celý podzim
ani chvilku nezahálely a pilně se připravovaly na svá předvánoční vystoupení.
V pátek 1. prosince jsme potěšili úpické seniory v Beránku. Děti svým vystoupením navodily tu správnou
předvánoční atmosféru a potěšily tak nejedno srdíčko. Na závěr obdarovaly každého posluchače malým přáníčkem,
které vyráběly děti ve výtvarném kroužku. Každý zpěváček si za svůj výkon odnesl sladkou odměnu.
Všem dětem moc děkuji za jejich krásné a milé zpívání.
(Radka Řeháková)

Začíná advent – čas příprav a těšení se na Vánoce. První adventní neděle je už tradičně tím pravým okamžikem, kdy
se na úpickém náměstí rozsvěcí vánoční strom. K navození správné předvánoční atmosféry přispěl také náš školní
sboreček Blahováček. Děti zazpívaly čtyři písničky, za které se dočkaly zaslouženého potlesku publika. Písničku
Haleluja si můžete poslechnout i vy, je na našich webových stránkách.
(Veronika Prouzová)

Během prvního prosincového týdne si druháčci povídali o svých rodinách. Děti vyprávěly o rodinných
příslušnících, ale i o tom, jak doma pomáhají a jak slaví různé svátky a narozeniny. Žáci dostali speciální
pracovní sešit, ve kterém plnili nejrůznější úkoly – vyplňovali křížovku, v osmisměrce hledali názvy
rodinných příslušníků, popisovali jednoho člena rodiny. Do školy si také přinesli rodinné fotografie, které si
vzájemně ukázali a které poté využili při tvorbě plakátu, který měl představit jejich rodinu.
(Veronika Prouzová)

Ani letos na děti z naší školy Mikuláš nezapomněl. V úterý 5. prosince však nepřišel sám, společnost mu dělali
andělé a čerti.
Nejdříve se projevili čerti. Ti si s sebou přinesli pekelnou listinu, na které měli všechny dětské hříšníky. Ti se pak
museli „vykoupit“ splněním úkolu, nejčastěji přeskočením metly a nějakou tou básničkou či písničkou. Ty
nejzlobivější děti pak čerti dokonce strčili do pytle a odnesli je do symbolického pekla.
Pak se dostal ke slovu konečně i Mikuláš. Pochválil hodné děti a těm zlobivým připomněl jejich sliby, že se zlepší.
Poté už vyzval andílky, aby všem dětem rozdali drobné dárečky. Některé třídy pak měly pro vzácnou návštěvu
připravenu písničku.
Děkuji všem, kteří se na Andělském dnu jakkoliv podíleli.
(Martin Dytrych)

V úterý 19. prosince se žáci prvních tříd vydali do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem ozdobit zvířátkům vánoční
stromeček. Stromečky jsme zdobili sušeným ovocem, které děti přinesly z domu. Při této příležitosti jsme si
prohlédli ZOO a navštívili jsme i několik pavilonů. Náš první velký výlet se vydařil.
(Jana Hájková)

„Babi, víš, jaký je rozdíl mezi tebou a budíkem?“ „Ne, to nevím, vnoučku.“ „No, budík se nejdřív natáhne a pak
běží a ty nejdřív běžíš a pak se natáhneš.“
„Co uděláte, když se vám zavaří motor?“ táže se blondýny učitel autoškoly. Dívka odvětí: „Dám ho, kam patří - do
sklípku k ostatním zavařeninám.“
Hoří dům, vnikne do něj hasič a vynáší nádhernou dívku. Ta se k němu přitulí a děkuje: ,,Muselo Vás to stát mnoho
úsilí pro mne dojít.“ ,,Ano, zvláště než jsem přepral čtyři kolegy, co Vás chtěli zachránit také!“
Správce rekreační chaty vítá pana Nováka: „Uděláme všechno, abyste se zde cítil jako doma!“ „Proboha, já myslel,
že si sem jedu odpočinout!“
V ZOO: V kleci u lva je velká cedule s nápisem: Ředitel ZOO prosí: NEKRMTE LVA a pod ní menší cedule: Lev
prosí, abyste si nevšímali velké cedule.

Babka u lékaře: „Pane doktore, já když jsem na velké, kývá se mi zub.“ Doktor ji prohlédne a praví: „To nic není,
ale až příště budete jíst španělské ptáčky, sundejte z nich tu nit.“
Jde chlápek po Václaváku a vidí policajta, jak kope díru. Nelení a zeptá se ho: „Co tady kopete?“ „Ale, máme se
vyfotit na průkaz a má tam být jenom hlava.“ Zhruba za hodinku jde chlápek zpět a policajt kope druhou díru, tak se
jde zase zeptat: „Probůh, k čemu ta druhá díra?“ „Ale, máme mít ty fotky dvě.“
Pepíček tráví prázdniny u dědečka na vesnici. „Pepíčku, mohl bys mi dojít k pumpě pro vodu?” prosí ho jednou
děda. „Jasně, dědo,” odvětí vnuk a vydá se na cestu. Za tři hodiny se vrátí a dědeček se na něj rozzlobí: „Kde jsi tak
dlouho trajdal? Neřekl jsem ti, že mi máš dojít pro vodu?!” „Ale vždyť ti ji nesu,” brání se hoch. „Já za to nemůžu,
že je nejbližší benzinka tak daleko!”
Baví se tři ženy, co daly manželům k Vánocům. „Koupila jsem manželovi věc, co udělá stovku za 10 sekund - je to
Honda.” „Já mu koupila věc, co udělá stovku za 5 sekund - je to Porsche!” Třetí je trumfuje: „Já mu koupila věc, co
udělá 200 za sekundu - je to osobní váha!”
Přijde Číňan do obchodu a říká: „Ťink ťonk ťank Coca Cola.“ Prodavačka na něj: „Dva litry čeho?“
„Pane doktore, co mám dělat, když můj manžel mluví každou noc ze spaní?“ „Dejte mu příležitost, milá paní, aby
mohl promluvit občas i ve dne."
Kolem zpoceného muže na velbloudu projede svěží muž na kole. Muž na velbloudu se ptá: „Prosím Vás, to vám na
tom kole není horko?“ „Kdepak, čím jedete rychleji, tím víc vás proudící vzduch ochlazuje.“ Muž tedy přiměje
svého velblouda k šílené rychlosti. Žene ho, až velbloud padne na zem a nejeví známky života. Muž na něj zírá a
nevěřícně říká: „Nekecej, že jsi zmrznul!“
České dráhy se rozhodly v rámci restrukturalizace rozprodat svůj přebytečný majetek. Dva policajti se rozhodli, že
toho využijí, vyřeší svoji tíživou bytovou situaci a koupí si každý vagon. Po čase se potkají a jeden se ptá druhého:
„Tak co, jak jsi spokojen s novým bydlením?“ „Ale docela dobrý, jen jsem při koupi nějak přehlédl nápis nekuřáci,
takže když si chci zapálit, musím chodit ven.“ „No, to je ještě dobrý, to já mám na WC nápis, že se nesmí používat,
pokud je vlak v klidu. Člověče, já než ho roztlačím, tak to pak většinou už nestihnu.“
(Martin Dytrych)

Možná si to ještě pamatujete. Psal se 15. duben 2016 a naše škola darovala víčka
rodině Tomáška Kolínského. Uplynulo zhruba 19 měsíců a my pro ně připravili další
„dáreček“, tentokrát v podobě 400 000 plastových víček.
Ve všech z nás tento skutek vyvolává pocit, že nesbíráme a netřídíme odpadové
suroviny zbytečně. Rodině Tomáška přejeme, aby víčka co možná nejlépe zpeněžila a
zpříjemnila Tomáškovi jeho ne zrovna jednoduchý život.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)

Ve dnech 27. listopadu – 1. prosince proběhla soutěž ve
sběru tetrapaků. Zúčastnilo se jí 16 žáků. Ti dohromady
přinesli 6 469 tetrapakových obalů. Děkujeme!
Pořadí:
1. Adam Marič (5.B)
1 373 ks
2. Lena Šťovíčková (3.B)
1 163 ks
3. Lukáš Pecháček (5.A)
1 118 ks
4. Filip Kuťák (1.B)
678 ks
5. Dominik Manych (5.A)
630 ks
6. Adriana Součková (2.B)
370 ks
7. Jakub Přívratský (2.A)
261 ks
8. Veronika Nyklíčková (6.A)
220 ks
9. Kateřina Vlčková (3.B)
170 ks
10. Vojtěch Kubík (1.B)
145 ks
11. Jan Benko (4.A)
105 ks
14. Petr Hruška (7.A)
12. Andrea Viková (1.B)
66 ks
15. Natálie Hájková (1.B)
13. Antonín Vik (3.B)
65 ks
16. Alfred Pola (1.B)
(Jaromír Beránek)

47 ks
33 ks
25 ks

Ve středu 13. prosince zavítali do naší školy opět
zástupci firmy Bovys, která pro naše žáky zajištuje
dovoz ovoce v rámci projektu Ovoce do škol.
Do každé třídy prvostupňáků vstoupil „ovocný
panďuláček“, který děti vyzkoušel z druhů ovoce
a poptal se, které ovoce a zeleninu mají nejraději.
Nakonec jim rozdal pexesa s dvojjazyčnými obrázky
zeleniny a ovoce, které se jim budou hodit při výuce
angličtiny.
Děkujeme paní Martině Šrollové za organizaci celé
akce a celoroční práci v rámci projektu Ovoce do škol.
(Eva Prouzová)

Listopad bychom na naší škole mohli s trochou nadsázky nazývat měsícem dějepisu. Po projektovém dni Cesta
do pravěku a školním kole dějepisné olympiády jsme se v pondělí 27. listopadu 2017 zapojili do Měsíce filmu na
školách, akce probíhající v rámci projektu Příběhy bezpráví, jenž si dává za cíl připomínat mladým lidem
několik desetiletí vlády totalitních režimů v naší zemi. Projekt Příběhy bezpráví organizuje audiovizuální
vzdělávací portál Jeden svět na školách, který je jedním z projektů nevládní neziskové organizace Člověk v tísni.
Tématem letošního ročníku byla na naší škole kolektivizace venkova. Jelikož se tomuto období budeme
v hodinách dějepisu věnovat až ve druhém pololetí, museli jsme se s danou dobou nejprve alespoň letmo
seznámit. Protože jednou z myšlenek komunismu bylo odstranit rozdíly mezi bohatšími a chudšími, museli
deváťáci na úvod odevzdat svou nejcennější věc. Někteří odevzdali bez protestů, někteří se pokoušeli o chabý
odpor nebo úhybné manévry, všichni se svého majetku vzdávali s pocitem smutku, vzteku a ztráty. Vzdorovat
nakonec vydržel jediný žák, když však zjistil, že si na něj všichni ukazují, že zůstal sám a především, když se
dozvěděl, co by ho v dobách kolektivizace čekalo, kdyby nevstoupil do JZD, hrdinský úsměv ho rychle přešel.
Poté deváťáci ve dvojicích přiřazovali dobové termíny a jejich vysvětlení, což jim usnadnilo porozumění filmu.
Pro projekci jsme letos vybrali film Meze, příběh valašského zemědělce Jana Sedláčka, kterému byly po letech
vzdoru a naschválů vyvlastněny pozemky a musel vstoupit do JZD. V 70. letech schovával a rozdával
náboženskou literaturu, za což byl na několik měsíců uvězněn, a podepsal Chartu 77. K soukromému
hospodaření se mohl vrátit až po roce 1989, vzniklé škody mu nikdo nikdy neuhradil. V jeho vzdoru ho
podporovala rodina, sílu mu dodávala silná víra v boha.

Pan profesor Vladimír Wolf, spolupracovník Slezské univerzity v Opavě, žákům poté upřesnil průběh
kolektivizace, upozornil na podobný charakter hospodaření na Valašku a v Podkrkonoší i na rozdíly mezi oběma
oblastmi – na Valašsku patřila půda jednotlivým rodinám často po mnoho generací, zatímco do našeho okolí
přicházelo po druhé světové válce mnoho nových obyvatel, kteří s větším či menším úspěchem převzali
hospodářství po odsunutých Němcích, na Valašsku bylo také jen málo průmyslu, Valaši měli silnější vztah
k náboženství. Pan profesor deváťákům vyprávěl i zážitky z dětství, které prožil na Jaroměřsku, a své vzpomínky
na období rozorávání mezí i některé zajímavé příběhy z okolí Úpice a Trutnova. Vysvětlil rovněž, že
kolektivizace není jen záležitostí dávno minulou, nýbrž že se s jejími důsledky setkáváme dodnes. Závěrem
deváťáky vyzval, aby si s rodiči a prarodiči popovídali o historii svých vlastních rodin.
Děkuji vzácnému hostu za ochotu, čas a poutavý výklad a paní učitelce Pulkrábkové za vstřícnost ke změnám v
rozvrhu. Děkuji většině 9.A za snahu, pozornost a pěkné chování, nemohu však nezmínit nevhodné chování
několika jedinců, kterým nebylo stydno vyrušovat a okatě dávat najevo naprostý nezájem. (Renata Kafková)

Kdo by neznal Staré pověsti české od Aloise Jiráska. Žáci 4. – 7. ročníku však měli tu možnost, vidět alespoň část
z nich v podání členů skupiny historického šermu Perštejni.
A tak se na provizorním pódiu vystřídaly velké postavy našich dějin. K vidění byli praotec Čech či kněžna Libuše.
Přítomné však asi nejvíc zaujal souboj Bivoje s divokým kancem (tentokrát v plyšovém provedení) a skok Šemíka
s Horymírem z Vyšehradu.
Přibližně 45 minut uběhlo opravdu rychle a my se už teď těšíme, čím Perštejni překvapí příště.
(Martin Dytrych)

Krásným vánočním koncertem zakončil Blahováček letošní kalendářní rok. Rodiče, prarodiče, známí i kamarádi si
v předvánočním shonu udělali čas a přišli si do loutkového divadla vychutnat tu správnou vánoční atmosféru.
Připraven pro ně byl třičtvrtěhodinový program plný méně známých zimních písniček, ale i klasických koled, které
k Vánocům bezpochyby patří.
Děkuji dětem za krásný zážitek, přeji všem klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2018 hlavně hodně
zdraví.
(Radka Řeháková)

V pátek 15. prosince a v pondělí 18. prosince 2017 vyrazili
čtvrťáci a páťáci z předmětů Region Jestřebí hory a Naše město do
muzea na vánoční výstavu Den přeslavný jest k nám přišel.
V přízemí se děti vrhly k ozdobenému stromečku a zabaleným
dárečkům a svěřovaly paní průvodkyni svá vánoční přání.
V prvním patře obdivovaly především řadu krásných betlémů –
markoušovický kostelní s velkými figurkami a araukarity, Alšův,
papírové, vyřezávané, pohyblivé, se světýlky i bez, z kukuřičného
šustí, s podkrkonošskou i betlémskou krajinou a zejména ty
z Úpice a okolí, protože jsou „naše“. Mezi prohlížením betlémů
děti vyprávěly paní průvodkyni, jak probíhají Vánoce u nich
doma.
Krásu rozmanitých betlémů v dětských očích téměř zastínily
repliky starodávných kuchyní a vůně vánočních sladkostí. Sliny se
dětem sbíhaly jak nad vánočkou, vrkočem a sušeným ovocem na
venkovském stole, tak nad drobným cukrovím, čokoládou a
marcipánem v kuchyni měšťanské rodiny. Dobroty na krásně
prostřeném stole v prvorepublikovém salonu, kde k posezení
lákala pohodlná křesla a kde krásně voněl živý stromeček, už paní
průvodkyně musela hlídat jako ostříž. Děti dostaly alespoň
přivonět k exotickému pomerančovému cukroví a kochaly se
dřevěnými perníkovými formami.
Krásná výstava umocnila naše těšení na Vánoce a připomněla,
proč Vánoce slavíme a řadu adventních i vánočních zvyků a
tradic. Děkujeme paní průvodkyni za provedení světem betlémů a
dobrot našich předků. Paní asistentce Kosáčkové děkuji za to, že
vzala do muzea Kubíka, a panu Provazníkovi za ochotnou pomoc
s vozíkem.
(Renata Kafková)

V sobotu 2. prosince se naše tělocvična proměnila v peklo. Jak je to možné? Konal se totiž 11. ročník karnevalu „S
čerty nejsou žerty“. Už před desátou hodinou se scházeli čertíci – od maličkých dětí, přes předškoláky, prvňáky až
po ty, kteří navštěvují čtvrtou třídu. Aby mohli pekelníci vstoupit do pekla, museli prolézt dlouhým látkovým
tunelem, odměnou jim byla čertovská medaile. Pak už následovalo čertovské dovádění. V první části předvedli svoji
šikovnost a obratnost v různých disciplínách – běhali mezi kotlíky, sjížděli Belzebubovu skluzavku, házeli
do ohnivého kruhu a spoustu dalšího. Ve druhé části si čerti poměřili síly mezi sebou – přetahovali se lanem.
A při navíjení provázku na tužku soutěžili o nejšikovnějšího a nejrychlejšího z nich. Samozřejmě nechyběla ani
čertovská diskotéka. Při odchodu z pekla si každý odnesl balíček, kde nechyběla polínka a kousek uhlí. Závěrem
tradiční poděkování patří těm, kteří se na karnevalu jakýmkoliv způsobem podíleli.
(Eva Jansová)

Ve čtvrtek 14. prosince jsme se již tradičně sešli ve školní
jídelně, kde se konalo opět po roce vánoční
tvořeníčko. V začínajícím předvánočním shonu si rodiče
našli čas a společně se svými dětmi strávili okamžiky
radosti nad povedenými výrobky.
Na dvou stanovištích si mohly děti vyrobit andělíčky –
jednoho z kolíčku na prádlo a druhého si umotaly z drátu.
Na dalším stanovišti se vyráběl balicí papír, také dvěma
způsoby – buď se otiskovala tiskátka nebo se zmizíkovalo.
Letos se zde nezdobily jenom perníčky, ale také ozdobičky
z netradičního těsta z kukuřičného škrobu a sody.
Nechybělo ani tvoření z papíru – děti si vystříhaly
a poskládaly vánoční stromeček a vyrobily vánoční
přáníčko. A na posledním stanovišti na zájemce čekalo
tavení a odlévání cínových kousků.
Poděkování patří všem, kteří se ve středu odpoledne sešli
a dílny pro všechny připravili – paním učitelkám
z 1. stupně, paním vychovatelkám, paní Janě Voleské
a pomocnicím ze 3. a 7. třídy.
(Veronika Prouzová)

Pospojuj čísla od 1 do 18. Vzniklý obrázek vybarvi.

Dokážeš projít písmenkem I?

Ve čtvrtek 14. prosince se v naší tělocvičně konalo okrskové kolo v basketbalu. Dopoledne se v něm představili
naši starší chlapci.
Hned první zápas se ZŠ Úpice – Lány ukázal, že tytam jsou časy našich ležérních sportovních výkonů a
v některých případech dokonce nechutě reprezentovat školu. Chlapci makali na hranici svých možností a vytvořili
si i dost střeleckých příležitostí. Bohužel, na výborné „Láňáky“ to nestačilo.
V dalších dvou zápasech však dokázali porazit Malé Svatoňovice a po velké bitvě i místní gymnázium. V boji o
výsledné 2. místo pak ale nestačili na rtyňské hráče.
I 3. místo je ale krásné! A já našim klukům děkuji především za jejich neutuchající snahu a bojovnost. Ano, takto
bych si představoval reprezentaci naší školy.
(Martin Dytrych)

Naše sestava:
Daniel Benko, Matěj Buryšek,
Michal Černý, Tomáš Hofman,
Filip Kaplan, Tomáš Kuťák,
Matyáš Lacko, Jiří Pecháček

O úspěch se zasloužily a přebornicemi okrsku se
staly:
Karolína Matysková, Anita Čapková,
Eliška Mesnerová (všechny 9.A),
Leona Kubasová, Michaela Holanová,
Nikola Winklerová, Sára Lacková (všechny 8.A)

Ve čtvrtek 14. prosince 2017 se v naší tělocvičně odehrál poslední závod Grand Prix v letošním kalendářním roce –
okrskové kolo v basketbalu.
Dívky odehrály svůj turnaj v odpoledních hodinách a naše sedmičlenné družstvo zářilo. Holky podaly vynikající
výkon, byť nám to někdy soupeřky dost usnadnily. Jak to ve sportu bývá, chyb jsme se nevyvarovali, ale dokázali
jsme se z nich vždy poučit. Všechny hráčky plnily to, co jsme si řekly, a bojovaly ze všech sil. Po výhrách nad
Lány, Malými Svatoňovicemi, úpickým Gymnáziem a Rtyní jsme bez ztráty bodu zvítězili.
Celkový dojem z turnaje kazí jen zranění Káji Matyskové v posledním zápase. Bohužel, i takovéto momenty do
sportu patří. Všem holkám velice děkuji za obrovskou snahu a předvedený výkon. Jsem ráda, že se jim v letošním
roce daří a doufám, že úspěchy budou pokračovat i v dalším kalendářním roce.
(Šárka Kratochvílová)

Ve čtvrtek 7. prosince se v Malých Svatoňovicích konalo okrskové kolo v halové kopané žáků 1. stupně. Do bojů
jsme vyrazili se šesti žáky 5. ročníku.
Mým přáním bylo, abychom skončili nejhůř druzí. Hned v prvním zápasu jsme ale dostali hodně studenou sprchu.
Se Rtyní jsme prohráli po jednoznačném průběhu 0 : 4 a mohli jsme ještě být rádi. Jak se ale nakonec ukázalo,
rtynští hráči převyšovali všechny ostatní minimálně o dvě třídy.
Po důkladném rozboru v šatně a připomenutí jednotlivých úkolů jsme deklasovali mužstvo ze ZŠ Úpice-Lány 4 : 0.
V posledním zápase už nám prakticky o nic nešlo, jen vysoká prohra s domácími nás mohla připravit o vysněné
umístění. Nakonec jsme i tento zápas zvládli a vyhráli jej 1 : 0.
Všem našim reprezentantům děkuji za příkladnou snahu. Rezervy byly pouze občas v chování, ale i to celkem
předčilo mé očekávání.
(Martin Dytrych)

Přehled zápasů:
ZŠ Bratří Čapků Úpice – ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší 0 : 4
ZŠ Bratří Čapků Úpice – ZŠ Úpice – Lány 4 : 0 (branky: Horák 2, Fabián, Kryl)
ZŠ Bratří Čapků Úpice – ZŠ Malé Svatoňovice 1 : 0 (branka: Fabián)
Složení mužstva
Dominik Fabián, Václav Horák, Jakub Kryl, František Kuhn, Adam Marič, Petr Seidl
RT
RT
BČ
ÚL
MS

0:4
0:7
0:7

BČ
4:0
0:4
0:1

ÚL
7:0
4:0

MS
7:0
1:0
1:0

0:1

RT = ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
BČ = ZŠ Bratří Čapků Úpice
ÚL = ZŠ Úpice – Lány
MS = ZŠ Malé Svatoňovice

Body
9
6
3
0

Skóre
18 : 0
5:4
1 : 11
0:9

Naším nejlepším hráčem
byl
František Kuhn.

CHRISTMAS TIME - Vánoce
VOCABULARY- slovíčka
PRESENT
- dárek
TREE - stromeček
CARP - kapr
POTATO SALAD - salát
COOKIES - cukroví

FAIRY TALE - pohádka
STAR - hvězda
ANGEL - anděl
CAROL - koleda
CARD - přáníčko

1) ACTIVITIES - činnosti (slovesa)-spoj

presents

WATCH
SEND

carols

2) DAYS - dny spojené s obdobím Vánoc, spoj

DECORATE

potato salad

24 th December

Boxing Day

EAT

fairy tales

25th December

New Year´s Day

GIVE

christmas cards

26 th December

Christmas Day

SING

christmas tree

30 th December

New Year´s Eve

1 st January

Christmas Eve

3) ČTYŘSMĚRKA - vyhledej následující slova,
zbytek písmen tvoří tajenku:

J

I

D

R

A

C

N

S

T

R

E

E

A

G

T

N

E

S

E

R

P

A

E

A

L

P

O

L

R

S

N

E

R

L

O

B

E

G

E

A

L

R

T

R

E

E

C

L

A

S

P

L

TAJENKA: __ __ __ __ __ __

Řešení: 1) watch fairy tales, send christmas cards, decorate christmas
tree, eat potato salad, give presents, sing carols, 2) 24.12. Christmas
Eve, 25.12. Christmas Day, 26.12. Boxing Day, 30.12. New Year´s
Eve, 1.1. New Year´s Day. 3) JINGLE BELLS - rolničky

2x strom, kapr, 2x dárek, anděl, hvězda,
2x koleda, přání

C
__ __ __ __ __

SOUTĚŽ dvojic
ve hře LOTTO
pro 6. a 7. ročník
Kdy: 17. 1. 2018 od 13:45
Kde: učebna VIII. A
stránku připravila Silvie Žďárská

Grand Prix je celoroční soutěží pěti škol našeho
okrsku:
ÚL = ZŠ Úpice Lány
BČ = ZŠ Bratří Čapků Úpice
RT = ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
MS = ZŠ Malé Svatoňovice
GÚ = Městské gymnázium a SOŠ Úpice
Výše zmíněné školy po celý rok soutěží ve sportovních
odvětvích zahrnutých v tabulce vlevo.
Za první místo se přiděluje 5 bodů, za druhé místo 4
body, za třetí místo 3 body, za čtvrté místo 2 body a za
páté místo 1 bod. Pokud se škola nějaké sportovní
soutěže nezúčastní, má za ni 0 bodů.
Nás může těšit, že po započítání devíti soutěží
z celkových dvaceti zcela jasně vedeme. Náš náskok
na školy na druhém místě je pětibodový.
Když si pořádně prostudujete tabulku, zjistíte, že jsme
třikrát zvítězili a ani jednou neskončili na horším než
třetím místě. A to nás velmi těší.
A kde hledat příčinu tak markantního zlepšení?
Především v práci našich tělocvikářek, kterým za to
velmi děkuji. A samozřejmě také ve velké chuti našich
žáků soutěžit a „hladu“ po co nejlepších výsledcích.
Nezbývá, než si do roku 2018 přát, aby se výše
zmíněné skutečnosti nezměnily a my vydrželi na
prvním místě Grand Prix co nejdelší dobu. Nejlépe
samozřejmě až do konce školního roku.
(Martin Dytrych)

Už v průběhu čtení tohoto čísla časopisu jste si určitě všimly aktivit školního sborečku „Blahováček“ v měsíci
prosinci. To však ještě nebylo zdaleka vše!
Středa 6. prosince byla věnována důchodcům učitelům a v úterý 12. prosince se naši zpěváčci vypravili do domu
s pečovatelskou službou na Sychrově.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 15. 12. 2017)
1 213,0 kg
55 kg/žáka
Eliška Peterková
999,0 kg
43 kg/žáka
Andrea Bártová
820,0 kg
34 kg/žáka
Pavol Kročil
483,0 kg
21 kg/žáka
Aneta Maričová
414,0 kg
16 kg/žáka
Adriana Davidová
215,0 kg
11 kg/žáka
Veronika Nyklíčková
227,0 kg
10 kg/žáka
Michal Hájek
200,0 kg
10 kg/žáka
Martina Dvořáková
195,0 kg
10 kg/žáka
Kateřina Vlčková
143,0 kg
8 kg/žáka
Anna Jiroušková
160,0 kg
7 kg/žáka
Josef Horák
142,0 kg
7 kg/žáka
Leona Kubasová
82,0 kg
6 kg/žáka
Jiří Pecháček
126,0 kg
5 kg/žáka
Jan Hruška
77,0 kg
4 kg/žáka
Andrea Jursíková

660,0 kg
403,0 kg
470,0 kg
483,0 kg
210,0 kg
120,0 kg
165,0 kg
200,0 kg
195,0 kg
143,0 kg
160,0 kg
86,0 kg
51,0 kg
91,0 kg
52,0 kg

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 5 496,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 16,91 kg. Pro porovnání
v loňském roce jsme měli sesbíráno 4 997,0 kg s průměrem 16,28 kg na žáka. Dohromady jsme také sesbírali
8 124 vybitých baterií (k 14.12.2016 to bylo 9 280).
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
Aneta Maričová (1.B)
483 kg
Lukáš Farský (2.A)
580 ks
Pavol Kročil (2.B)
470 kg
Veronika Hlavicová (8.A)
450 ks
Andrea Bártová (2.A)
403 kg
Filip Kuťák (1.B)
355 ks
Jakub Přívratský (2.A)
235 kg
Katka Hejnová (8.A)
288 ks
Adam Havel (4.A)
218 kg
Natálie Hájková (1.B)
240 ks
Adriana Davidová (4.B)
210 kg
111 ks
Jakub Přívratský (2.A)
Maxmilián Šeda (4.A)
200 kg
Adriana Součková (2.B)
103 ks
Martina Dvořáková (5.A)
200 kg
Jakub Janků (4.B)
101 ks
Kateřina Vlčková (3.B)
195 kg
Eliška Peterková (4.A)
96 ks
Adam Jiroušek (2.B)
180 kg
Michal Štěpán (2.A)
90 ks
Nikola Hájková (2.A)
165 kg
Michal Hájek (5.B)
165 kg
Josef Horák (1.A)
160 kg
Ve sběru plastových víček i
Anna Jiroušková (6.B)
143 kg
láhví si vedeme výrazně lépe
Adriana Součková (2.B)
140 kg
než v minulém roce.
Veronika Nyklíčková (6.A)
120 kg
Jakub Janků (4.B)
103 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) 8 280
Sběr plastových lahví
Sabina Kubasová (6.A)
4 286
Ondřej Vít (2.A)
3 750 ks
Lukáš Pecháček (5.A)
2 351
Nela Petirová (2.A)
2 310 ks
Štěpán Rykr (5.B)
2 220
Ondřej Kulhavý (3.A)
2 050 ks
Lena Šťovíčková (3.B)
1 402
Kateřina Vlčková (3.B)
1 060 ks
Aneta Maričová (1.B)
1 315
Leona Kubasová (8.A)
979 ks
Diana Kuťáková (4.A)
890
Aneta Maričová (1.B)
600 ks
Pavol Kročil (2.B)
791
220 ks
Štěpán Rykr (5.B)
Adam Jiroušek (2.B)
600
Adam Havel (4.A)
198 ks
Anna Jiroušková (6.B)
600
Tereza Feketová (1.A)
50 ks
Adam Havel (4.A)
536
Kristýna Pourová (2.A)
50 ks
Antonín Vik (3.B)
505
Kateřina Vlčková (3.B)
372

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

Dohromady jsme k 15.12. sesbírali 11 417 plastových lahví (k 14.12.2016 to bylo 8 520) a 25 339 plastových
kelímků (k 14.12.2016 to bylo 16 579).
Sběr plastových víček
Adéla Hrdinová (4.B)
17 300 ks
Daniela Grundová (2.A)
11 500 ks
Jakub Janků (4.B)
9 186 ks
Eliška Rychlíková (1.A)
9 000 ks
Sabina Kubasová (6.A)
8 092 ks
7 535 ks
Aneta Maričová (1.B)
Pavol Kročil (2.B)
7 275 ks
4 460 ks
Kateřina Šrytrová (4.B)
Lena Šťovíčková (3.B)
2 342 ks
Anna Nyklíčková (5.B)
2 130 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
Veronika Hlavicová (8.A)
700 ks
Natálie Komárková (7.A)
694 ks
Kateřina Mesnerová (5.B)
666 ks
Nela Petirová (2.A)
618 ks
Erika Danko (4.A)
600 ks
Jakub Přívratský (2.A)
540 ks
Jan Benko (4.A)
350 ks
Dominika Hejnová (3.B)
343 ks
Michal Kuba (2.B)
330 ks
David Kuba (4.B)
330 ks
Filip Kroka (4.A)
295 ks

Sběr kovových víček
Natálie Frydrychová (5.B)
Jakub Janků (4.B)
Markéta Trojanová (2.A)
Filip Kuťák (1.B)
Petr Hruška (7.A)
Ondřej Bursa (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)
Klára Nyklíčková (2.B)
Kateřina Šrytrová (4.B)
Dominika Hejnová (3.B)
Kateřina Mesnerová (5.B)
Lena Šťovíčková (3.B)
Adam Marič (5.B)
Erika Danko (4.A)
Andrea Bártová (2.A)
Martin Staník (9.A)
Michal Kuba (2.B)
Amelie Viková (4.A)

30 000
14 828
14 800
14 640
12 000
10 050
9 000
8 150
7 877
6 885
6 533
4 000
4 000
3 223
2 910
2 850
2 375
2 346
2 278
2 245
2 000
1 600
1 150
700
600

Dohromady jsme k 15.12. sesbírali 99 409 plastových víček (k 14.12.2016 to bylo 75 817) a 168 505
kovových víček (k 14.12.2016 to bylo 168 720).
(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
5
5
6
6
6

V
5
4
3
2
0

Vp
0
0
0
0
0

R
0
0
0
0
0

Pp
0
0
0
0
0

P
0
1
3
4
6

skóre
B
28 : 2 15
19 : 5 12
15 : 14 9
8 : 25 6
4 : 28 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 základní části:
Z B
Br + A
1.
Michal Černý
5 18 14 + 4
2.
Jakub Černý
6 12 10 + 2
3.
Martin Zakouřil
5 11
9+2
4.
Matěj Buryšek
5 11
7+4
5. – 6.
Jiří Pecháček
5
7
5+2
Adam Špringer
6
7
5+2
7. – 8.
Leona Kubasová
5
5
4+1
Eliška Mesnerová
5
5
4+1
9.
Tomáš Marek
6
3
3+0
10.
Vojtěch Hejna
6
3
2+1
11.
Filip Kaplan
5
3
1+2
12.
Sebastian Drejsl
6
3
0+3
13. – 14. Martin Křížek
5
2
2+0
Ondřej Polc
6
2
2+0
15.
Martin Dytrych
5
2
1+1
16. – 17. Pavel Fabián
6
2
0+2
Tomáš Hofman
5
2
0+2
18. – 22. David Balog
6
1
1+0
Petr Ferenc
6
1
1+0
Jakub Kryl
6
1
1+0
František Kuhn
6
1
1+0
Vojtěch Šivák
6
1
1+0
23. – 25. Michal Hájek
6
1
1+0
Agáta Hebká
5
1
0+1
Lukáš Trdlikát
6
1
0+1

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
75,00 % - Vojtěch Petera
62,50 % - David Balog
Prům. počet zásahů na zápas:
60,87 % - Ondřej Nyklíček
7,33 – Vojtěch Petera
56,52 % - Jakub Kryl
7,00 – Ondřej Nyklíček
54,17 % - Petr Ferenc
6,50 – Jakub Kryl
Ve statistikách brankářů jsou uvedeni všichni brankáři,
kteří odchytali aspoň jeden zápas.
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1. Šunkové halušky se zelím
2. Restovaná drůbeží játra, hranolky
1. Hovězí guláš, těstoviny
2. Bramborové krokety, špenát
1. Masová haše, brambor
2. Paella s kuřecím masem
1. Kuře po slovácku, rýže
2. Ovesná kaše s jablky a skořicí
1. Lahůdková ryba, brambor
2. Česnekový kuskus s pórkem a žampióny
1. Italské těstoviny se zeleninou, vepřovým masem a sýrem
2. Americké bramborové placičky (kečup, sýr)
1. Pařížské mleté celerové smaženky, bramborová kaše
2. Kovbojská pánev, chléb
1. Ruská hovězí pečeně, knedlík
2. Bramborák, bílá káva
1. Marinované krůtí medailonky s bulgurovým salátem
2. Tuňákové placičky, brambor, dresing ze zakysané smetany
1. Hovězí v mrkvi, brambor
2. Čínské nudle Singapur s drůbežím masem
1. Pečená uzená krkovička, hrachová kaše
2. Jitrnicový prejt, brambor, zelí
1. Kuřecí řízečky, těstovinový salát
2. Buchty
1. Plněná sekaná roláda, brambor
2. Boloňská směs s rýží
1. Srbské rizoto
2. Vanilkové knedlíky se zakysanou smetanou a jahodami
1. Kuře na paprice, knedlík
2. Čevabčiči, brambor, tatarská omáčka
1. Zapékané brambory s brokolicí a drůbežím masem
2. Vepřové nudličky po čínsku, rýže
1. Ryba pod peřinkou, brambor
2. Chlupaté knedlíky s houbami
1. Hovězí na česneku, bramborový knedlík, špenát
2. Smažený sýr, brambor
1. Císařský řízek (vepř. maso, protlak, houby, papriky, smetana), těstoviny
2. Vařené vejce, koprová omáčka, brambor
1. „Country“ maso, rýže
2. Kapustový karbanátek, brambor
1. Kuřecí stehno pečené, knedlík, zelí
Dobrou chuť!
2. Palačinky

Vybírání stravného na leden: středa 20.12., čtvrtek 21.12. (7.30 – 11.30)
Cena obědů: pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 21 obědů x 23 Kč = 483 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 21 obědů x 25 Kč = 525 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 21 obědů x 26 Kč = 546 Kč
pro veřejnost …………………….......... 21 obědů x 52 Kč = 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 lednového čísla předávejte do 25.1. 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
10. 01. - Soutěž v poznávání dopravních značek pro žáky 5. – 9. ročníku … více na 2. str.
(třída 7.A, žáci 5. ročníku od 12.30, ostatní od 13.25)
12. 01. - Soutěž v poznávání dopravních značek pro žáky 3. – 4. ročníku … více na 2. str.
(třída 3.B, žáci 3.B od 11.35, ostatní od 12.30)
16. 01. - 18. 01. - Soutěž v hodu pingpongovým míčkem pro žáky 1. – 2. ročníku … více na 2. str.
17. 01. - Soutěž ve hře LOTTO pro žáky 6. – 7. ročníku (třída 8.A, od 13.45)
PRVNÍ STUPEŇ VYRAZÍ NA LYŽE
15. 01. - 19. 01. - Lyžařská akademie (žáci 1. – 5. ročníku; 1. skupina) … více na 2. str.
22. 01. - 26. 01. - Lyžařská akademie (žáci 1. – 5. ročníku; 2. skupina) … více na 2. str.
DOSTANEME VYSVĚDČENÍ (VÝPISY)
23. 01. - Uzávěrka plusových a přestupkových bodů (v 14.00)
24. 01. - Pedagogická rada
31. 01. - Vydání výpisů z vysvědčení
(1. stupeň: 4. vyuč. hod., 2. stupeň: 5. vyuč. hod., po skončení těchto hodin je oběd)
DVEŘE NAŠÍ ŠKOLY SE PRO VÁS OTEVŘOU
26. 01. - Den otevřených dveří do výuky (7.55 – 11.35) ... více na 2. str.
CELOŠKOLNÍ PROJEKT
30. 01. - Celoškolní projekt „Já, ty, my, oni“ … více na 2. str.
OSTATNÍ AKCE
31. 01. - Vychází lednové číslo školního časopisu
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga – 04. 01., 11. 01., 18. 01.
Pravidelné soutěže (šipky, stolní fotbálek, air hockey) se hrají o hlavních přestávkách.
(stránku připravil Martin Dytrych)

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

