Ve středu 7. února
proběhly Blahovecké hry.

Měli jsme celoškolní
projekt „Já, ty, my, oni“.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
6. ČÍSLO
16. ROČNÍKU (2017/2018)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
Zvítězili jsme na
okrskovém kole ve
šplhu.

My, druháci, jsme měli
první víkendovku.

Jako čtvrťák jsem vyhrál
kanadské bodování
kvalifikace
play off florbalové ligy.

A mnoho dalšího ...

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

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

Ve středu 7. března pořádá ZŠ Bratří Čapků
10. ročník neoficiálního

„MISTROVSTVÍ ÚPICE V SUDOKU“.
Začátek v 15.30 (škola bude otevřena již od 15.00).
Soutěž proběhne ve dvou kolech (lehčí a středně těžká
obtížnost).
Soutěží se ve třech kategoriích:
žáci I. stupně, žáci II. stupně a starší.
Přijďte si poměřit své síly a zasoutěžit o zajímavé
ceny!

Pozor! Určeno všem budoucím prvňáčkům!
Chcete vyzkoušet, jak se sedí v opravdové školní
lavici? Chcete malovat na tabuli? Nebo si zahrát
s paní učitelkou na koberci různé hry? Pak právě pro
vás je připravena
ŠKOLIČKA NANEČISTO.
Přijďte se svými rodiči v sobotu
3. března 2018 do 2.A nebo 2.B
(2. poschodí budovy 1. stupně)
ZŠ Bratří Čapků,
kde pro vás budou nachystané
některé z činností, které dělají
děti v první třídě. Vaši rodiče se
také mohou zeptat na vše, co je
ohledně školní docházky zajímá.
Začínáme v 10.00 a celý program trvá asi 45 minut.
Těšíme se na vás!
Na 10. - 11. března připravujeme víkendovku
LIGHT IN THE DARK
pro žáky 6. – 9. ročníku.
Těšit se můžete na spoustu prezentací a jedinečných
soutěží v rámci Faktoru víkendovky.
Přihlášky budou rozdávány v pondělí 26. února.
Na 28. - 29. března připravujeme víkendu
JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO
pro žáky 5. ročníku.
Těšit se můžete na spoustu soutěží jednotlivců, dvojic i
skupin.
Přihlášky budou rozdávány v pondělí 19. března.

ZŠ Bří Čapků vyhlašuje pro školní rok 2017 - 18
12. ročník výtvarné soutěže
ROZESMÁTÝ SVĚT
na téma rozesmátý jarní svět.
Kategorie:
• A = děti do 5 let
• B = předškolní věk (5 - 6 let)
• C = žáci 1. – 2. třídy (6 – 8 let)
• D = žáci 3., 4. a 5. třídy (9 – 11 let)
• zvlášť budou hodnoceny práce jednotlivců a
kolektivů
Technika a formát:
kresba, malba, grafika, kombinovaná technika,
prostorové práce, formát bez omezení
Uzávěrka: 27. dubna 2018
Označení:
na zadní stranu práce uveďte jméno a příjmení
soutěžícího, název práce, kategorii, školu,
věk/třídu
Doručení:
ZŠ Bratří Čapků, Komenského 151, 542 32
Úpice, Mgr. Veronika Prouzová,
verca.prouzova@seznam.cz

V sobotu 24. března se v tělocvičně
ZŠ Bratří Čapků koná

28. ROČNÍK „ÚPICKÉ LAŤKY“.
Od 9.00 budou ve skoku vysokém soutěžit mladší
a starší žákyně a žáci,
od 13.30 se předvedou dorostenky, dorostenci,
juniorky, junioři, ženy a muži.
Pořadatel: ZŠ Bratří Čapků Úpice ve spolupráci
se ZŠ Úpice – Lány, Městským gymnáziem a
SOŠ Úpice a Městem Úpice.
Přijďte prožít sportovní den do naší tělocvičny!
V březnu jsou dvoje prázdniny!
Jarní připadají na 12. – 16. března a žáci půjdou
znovu do školy v pondělí 19. března.
Velikonoční jsou v plánu na 29. – 30. března a
žáci půjdou znovu do školy v úterý 3. dubna.

Úterým 30. ledna žáčky provázel celoškolní projekt „JÁ, TY, MY, ONI“ zaměřený na poznání sebe i druhých,
který poodhalil jejich znalosti, dovednosti, paměť, obratnost, výdrž a trpělivost. Nahlédněme do několika tříd
a podívejme se, jak se jim dařilo:
Prvňáčci zjišťovali, co všechno dokážou. Paní učitelky pro ně měly připraveny spousty úkolů. Vědí děti, kde bydlí
a do jaké třídy a školy chodí? Znají části svého těla? Pojmenují barvy a geometrické tvary? Zvládnou spočítat
jednoduchou slovní úlohu? Jsou šikovní a obratní? Umí šplhat či skákat přes švihadlo? Zavážou si tkaničku? Umí
stříhat podle čáry a bez zubů? Někteří zvládli skoro všechno, jiní zjistili, že v něčem mají ještě rezervy.
Druháčky hned ráno čekal pracovní list, kde měli na čas spočítat sloupeček příkladů, napsat jméno své a svých
rodičů, adresu bydliště a datum narození. Dobrou paměť prokázali zapamatováním si alespoň sedmi dvojciferných
čísel z deseti a pěti slov z osmi. Kdo je obratný, ten bez zaváhání přeskočil desetkrát švihadlo, výdrž prověřilo
minutové dělání dřepů, trpělivost navlékání bavlnky do jehly a šikovnost střihání po čáře a bez zubů a zavázáním
tkaničky. Závěrečnou disciplínou, která byla ovšem pro většinu dětí obtížná, bylo vyfouknutí žvýkačkové bubliny.
To bylo „ksichtíků“. Všichni si den opravdu užili, i když ne všem se dařilo tak, jak by asi chtěli.
Třeťáci a čtvrťáci se zamýšleli nejen nad sebou, ale i nad svými spolužáky a vztahy ve své třídě. I oni vyplňovali
pracovní list, povídali si s paní učitelkou o kamarádství, vzájemné pomoci a nakonec si zahráli několik her a naučili
se novou písničku.
(Veronika Prouzová)

Žáci 5. – 7. ročníku byli natáčeni pro
Zprávičky.
O žácích 8.A je samostatná reportáž.

Je to až k neuvěření, ale čas letí jako voda. Nedávno do prvních tříd nastoupili noví žáčci a nás v brzké době čeká
další zápis budoucích prvňáčků. To je nejvyšší čas přesvědčit se, jak se na školu děti připravují se svými učitelkami
ve školkách.
Proto jsem v úterý 13. února 2018 zavítala do suchovršické školky, kde jsem si společně s dětmi i jejich rodiči
zpříjemnila odpoledne plné písmenek, čísel a zábavy.
Děti mě přesvědčily, že se na školu připravují svědomitě, vždyť už nyní rozpoznají některá písmena, určí počáteční
písmena ve slovech, umí roztleskat své jméno na slabiky, poradí si s čísly, zvládnou je přiřadit ke správnému počtu
puntíků, orientují se mezi geometrickými tvary.
Odpoledne se určitě vydařilo a mně nezbývá, než budoucí prvňáčky pochválit a popřát jim hodně štěstí u zápisu
i v jejich dalším předškolním objevování. Pochvala samozřejmě patří i jejich „školkovským“ učitelkám
za zodpovědný přístup jak k dětem, tak i k předškolním činnostem.
(Radka Řeháková)

Stejná akce se konala ve středu 21.2. i v MŠ Libňatov.

Přijde jeden blázen k druhému a povídá: „Co děláš?“ „Ale, hledám konec tohohle provázku.“ „Tak ho nehledej, já
ho ustříhl.“
„Dobrý den, pane doktore, potřebuji nové brýle.“ „No, vypadá to tak. Tady jste totiž v řeznictví.“
„Pepíčku, vyjmenuj nám základní druhy masa,“ žádá paní učitelka desetiletého chlapce. „Kuřecí, hovězí, vepřové,
telecí.“ „Ještě jedno, Pepíčku. Já ti napovím. Sko, sko, sko…“ „Z kočky?“
Víte, proč mají malá prasátka zavřená očka, když cucají mlíčko? Aby neviděla, že je jejich matka svině.
Přijde chlap do hospody a volá: „Kluci já jsem slyšel super vtip o policajtech! Musím vám ho říct!“ Najednou se od
stolu zvedne nějaký muž a povídá: „Pane, já jsem policista.“ A muž na to odvětí: „To nevadí, já ten vtip řeknu
pomalu a dvakrát.“

Gynekolog prohlíží blondýnku a sděluje jí: „Paní, jste už tři měsíce těhotná.“ „Kdepak, já jsem už tři měsíce
Nováková!“
„Mami, je to pravda, že čáp nosí malé děti a Pán Bůh nám dává každodenní chléb?“ „Je to pravda!“ „Tak na co
máme potom tátu?“
„Jak se má váš pes?“ ptá se fotbalista rozhodčího po utkání. „Jaký pes? Já žádného nemám?!“ odpověděl nechápavě
rozhodčí. „To je divný, slepý jste a psa nemáte…!“
Pohaněč na galéře řve na galejníky: „Mám pro vás dvě zprávy – dobrou a špatnou. Kterou chcete slyšet dřív?“ „Tu
dobrou!“ „Tak, večer budeme v přístavu a každej dostane dobrou a pořádnou baštu. No a taky každej dostane trochu
vína!“ „No to je skvělý! A teď tu špatnou!“ „No, cestou do přístavu se kapitán chce trochu projet na vodních
lyžích!“
Přijde takhle chlápek do baru, na rameni má takovou větší opičku. Objedná si panáka, opička seskočí a začne
pobíhat po baru. Vyskočí na pult, sáhne do misky s olivami a pár jich sní, pak se vrhne na plátky citrónu a nakonec
vyskočí na kulečníkový stůl a nacpe si do pusy jednu kouli a celou ji spolkne. Barman nevěřícně zírá a povídá:
„Sakra, člověče, viděl jste to? Ta opice spolkla kulečníkovou kouli!“ „To mě nepřekvapuje,“ odpovídá chlápek, „ten
malý mizera sežere všechno, co mu přijde do ruky. Nebojte, za všechno zaplatím.“ Chlápek dopije, zaplatí drink i
všechno ostatní a odejde. Za čtrnáct dní se v tom baru objeví zase i s tou opičkou. Zase si dá panáka a opička začne
běhat po baru. Vyskočí na pult, sebere tam z dortu třešni, strčí si ji do zadku, zas ji vytáhne a sní. Barman je
znechucen a říká chlapovi: „Ta vaše opice si strčila třešeň do zadku, pak ji vytáhla a spolkla.“ „To mě nepřekvapuje.
Pořád žere všechno, co jí přijde do ruky, ale od té doby, co spolkla tu kulečníkovou kouli, si všechno nejdřív změří!“
Jde chromý a koktavý. Koktavý říká chromému: „D D D Dám ti rararadu, jak nenenebudeš kkkulhat.“ „To by bylo
fajn.“ „Mumusíš chochodit jeddddnou nnohou po obbbrubniníku a jedddnou po cecestě.“ Chromý nato říká
koktavému: „A já ti dám radu, jak nebudeš koktat.“ „TTTTo by bbbylo sususuper.“ „Drž hubu!“
„Maminko, proč máš tak hebké ruce?“ „Protože u nás už rok myje nádobí za trest tatínek.“
(Martin Dytrych)

Opět po roce ve středu 7. února 2018 se žáci 1. stupně sešli ve velké tělocvičně na tradičních Blahoveckých hrách.
Tyto hry jsou v podstatě završením celoročního tréninku čtyř disciplín – šplhu, hodu plným míčem, člunkového
běhu a skoku z místa. Každou třídu reprezentovalo družstvo chlapců a dívek, které soutěžilo se svými spolužáky
z paralelní třídy.
Přestože letošní výkony rekordy z minulých let většinou neohrozily, závodníci zaslouží za svou snahu pochvalu.
Nejvyššího bodového ohodnocení – 72 bodů – letos dosáhla skvělým výkonem páťačka Kateřina Mesnerová. O tři
body se jí tak podařilo překonat šest let starý rekord Báry Müllerové.
Na závěr byli nejzdatnější závodníci z každé kategorie odměněni diplomy a drobnými dárky.
(Jana Hájková)
1. třídy - chlapci:
1.
Kaplan Jakub (1.B)
2. – 4. Kryl Vojtěch (1.B)
Ludvigh Kristian (1.A)
Nývlt Michal (1.A)
5.
Werner Jan (1.B)
6. – 7. Pola Alfred (1.B)
Vít Petr (1.A)
8.
Horák Josef (1.A)

48 b.
41 b.
41 b.
41 b.
24 b.
21 b.
21 b.
8 b.

2. třída - chlapci:
1.
Hofman Matěj (2.A)
2.
Jiroušek Adam (2.B)
3.
Hejcman Martin (2.B)
4.
Přívratský Jakub (2.A)
5. - 6. Farský Lukáš (2.A)
Říha Matěj (2.A)
7.
Kuba Michal (2.B)
8.
Dufka Dominik (2.B)

58 b.
53 b.
50 b.
49 b.
48 b.
48 b.
46 b.
39 b.

1. třídy - děvčata:
1.
Feketová Tereza (1.A)
2.
Ježková Tereza (1.A)
3. – 4. Horáková Veronika (1.B)
Viková Andrea (1.B)
5.
Kadaníková Natálie (1.A)
6.
Srnová Eliška (1.A)
7.
Maričová Aneta (1.B)
8.
Fridrichová Kateřina (1.B)

2. třída - děvčata:
1. Nyklíčková Klára (2.B)
2. Bártová Andrea (2.A)
3. Schwertnerová Aneta (2.B)
4. Homolová Adéla (2.A)
5. Vylíčilová Valérie (2.A)
6. Hájková Nikola (2.A)
7. Přívratská Tereza (2.B)
8. Kaslová Michaela (2.B)

59 b.
56 b.
55 b.
53 b.
51 b.
49 b.
46 b.
37 b.

55 b.
54 b.
37 b.
37 b.
35 b.
34 b.
28 b.
19 b.

3. třída - chlapci:
1. Šitina Jakub (3.A)
2. Ságl Andy (3.B)
3. Vik Antonín (3.B)
4. Sixta Jakub (3:B)
5. Balog Evžen (3.B)
6. Boháč Matěj (3.A)
7. Kargel Lukáš (3.A)
8. Sobotka Jáchym (3.A)

43 b.
40 b.
39 b.
31 b.
29 b.
25 b.
21 b.
15 b.

4. třídy - děvčata:
1. Davidová Adriana (4.B)
2. Wernerová Tereza (4.B)
3. Křížková Kristýna (4.A)
4. Mertlíková Andrea (4.A)
5. Davidová Dominika (4.A)
6. Šrytrová Kateřina (4.B)
7. Danko Erika (4.A)
8. Solarzová Natálie (4.B)
9. Hrdinová Adéla (4.B)

3. třída - děvčata:
1. Hejnová Nikol (3.A)
2. Šťovíčková Lena (3.B)
3. Vlčková Kateřina (3.B)
4. Jursíková Andrea (3.A)
5. Zahradníková Lucie (3.B)
6. Mižigárová Lucie (3.B)
7. Balogová Světlana (3.A)
8. Holanová Miroslava (3.A)

47 b.
32 b.
26 b.
25 b.
17 b.
14 b.
13 b.
7 b.

4. třídy - chlapci:
1. Šeda Maxmilián (4.A)
2. Káža Jakub (4.B)
3. Ježek Jan (4.B)
4. Kejzlar Martin (4.B)
5. Bárta Antonín (4.A)
6. Kuba David (4.B)
7. Havel Adam (4.A)
8. Křížek Ondřej (4.A)

48 b.
47 b.
46 b.
44 b.
43 b.
41 b.
31 b.
30 b.

59 b.
50 b.
39 b.
38 b.
35 b.
32 b.
30 b.
29 b.
26 b.
5. třída - děvčata:
1. Mesnerová Kateřina (5.B)
2. Nyklíčková Anna (5.B)
3. Šrytrová Andrea (5.A)
4. Hejcmanová Veronika (5.A)
5. Růžičková Barbora (5.B)
6. Kucharíková Daniela (5.A)
7. Rybárová Vanesa (5.A)
8. Sabevová Markéta (5.B)

72 b.
57 b.
36 b.
32 b.
31 b.
30 b.
22 b.
15 b.

5. třída - chlapci:
1. Kuhn František (5.B)
2. Vašata Ondřej (5.A)
3. Kryl Jakub (5.B)
4. Fabián Dominik (5.A)
5. Seidl Petr (5.A)
6. Pecháček Jiří (5.A)
7. Hájek Michal (5.B)
8. Nyklíček Ondřej (5.B)

57 b.
49 b.
46 b.
45 b.
28 b.
27 b.
24 b.
19 b.

U příležitosti konání zimních olympijských her jsme pro žáky připravili tipovací soutěž. Otázky byly řazeny do
skupin, u nichž vždy našli vysvětlení, jak je vyplnit, a také kolik bodů mohli za správnou odpověď získat.
Odpovědi odevzdávali nejpozději v pátek 9. února, kdy začínaly olympijské hry. Nejlepší „tipovači“ obdrželi
diplom a cenu.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)
Skupina otázek za 1 bod (napište nebo zakroužkujte variantu a, b nebo c):
1) Které město hostilo poslední zimní olympijské hry?
a) Vancouver
b) Torino
c) Nagano
d) Soči
2) Kolik medailí získalo Česko na minulé zimní olympiádě? 8
3) Kolikáté zimní olympijské hry se letos konají?
a) 21.
b) 22.

c) 23.

4) Ve kterém roce se konaly vůbec první zimní olympijské hry?
a) 1916
b) 1924
c) 1948

d) 24.
d) 1896

Skupina otázek za 2 body + 5 bodů:
(2 body získáte, když zakroužkujete správnou variantu ze tří nabízených ... 1 –
vítězství mužstva uvedeného na prvním místě, 0 – remíza, 2 – vítězství mužstva
uvedeného na druhém místě, ... 5 bodů navíc získáte, když uhádnete ještě přesné skóre,
kterým hokejové utkání skončí)
5) SLOVENSKO – RUSKO (OSR) (14. 2.)
1
0
2
skóre: 3 : 2

6) FINSKO – NĚMECKO (15. 2.)
1
0
2
skóre: 5 : 2

7) ČESKO – JIŽNÍ KOREA (15. 2.)
1
0
2
skóre: 2 : 1

8) ŠVÝCARSKO – KANADA (15. 2.)
1
0
2
skóre: 1 : 5

9) USA – SLOVENSKO (16. 2.)
1
0
2
skóre: 2 : 1

10) ŠVÉDSKO – NĚMECKO (16. 2.)
1
0
2
skóre: 1 : 0

11) KANADA – ČESKO (17. 2.)
1
0
2
skóre: 2 : 2

12) J. KOREA – ŠVÝCARSKO (17. 2.)
1
0
2
skóre: 0 : 8

13) RUSKO (OSR) – USA (17. 2.)
1
0
2
skóre: 4 : 0

14) ŠVÉDSKO – FINSKO (18. 2.)
1
0
2
skóre: 3 : 1

15) ČESKO – ŠVÝCARSKO (18. 2.)
1
0
2
skóre: 4 : 1

16) KANADA – JIŽNÍ KOREA (18. 2.)
1
0
2
skóre: 4 : 0

Skupina otázek za 3 body (na tipovacím lístku vyznačte stát, počet či konkrétní jméno):
17) Napište, které mužstvo získá v hokeji zlato, které stříbro a které bronz.
zlato: Rusko
stříbro: Německo
bronz: Kanada
18) Na kterém místě se umístí naši hokejisté? 4.
19) Naše výprava získá následující počet medailí: 7
20) Kolik medailí získají dohromady čeští biatlonisté? 2
21) Kolik medailí získá rychlobruslařka Martina Sáblíková? 1
22) Kdo by kromě hokejistů, biatlonistů a Sáblíkové mohl ještě získat medaili? Uveďte
jedno jméno: Ester Ledecká, Karolína Erbanová, Eva Samková

Nejen dobré znalosti o sportu, ale i trochu toho štěstí potřebovali soutěžící, kteří se zúčastnili tipovací soutěže
k ZOH v Pchjongčchangu. Je samozřejmé, že především překvapivé výsledky dělali soutěžícím největší
„problémy“. Nikdo například netipoval vítězství Slovenska nad Ruskem v základní skupině a stříbrné Německo
nikdo nezařadil na medailovou pozici. I tipování konkrétních výsledku byla trochu loterie a soutěžícím se
v tomto směru moc nedařilo. Ze 12 nabízených zápasů se totiž nikomu nepodařilo uhádnout více než jeden
zápas. Co se týká celkové počtu českých medailí, tak naprostá většina tipařů předpovídala menší úspěch naší
reprezentace. V tomto směru byli dostatečně optimističtí pouze Pavel Sobolík, Lukáš Hofman a Marina
Zajacová.
1.
2.
3. – 4.
3. – 4.
5.
6.
7.
8. – 9.
8. – 9.
10. – 11.
10. – 11.
12.
13.

Michal Černý (9.A)
Eliška Novotná (7.A)
Pavel Sobolík (9.A)
Marina Zajacová (6.B)
Eliška Mesnerová (9.A)
Andrea Zárubová (7.A)
Jakub Černý (6.B)
Vojtěch Petera (6.A)
Lukáš Hofman (6.A)
Martin Zakouřil
Daniela Maršíková (8.A)
Filip Kaplan (9.A)
Tereza Zárubová (7.A)

36 b.
34 b.
33 b.
33 b.
32 b.
30 b.
29 b.
27 b.
27 b.
26 b.
26 b.
21 b.
17 b.

Naše škola je již poněkolikáté zapojená
do celostátního projektu „Ovoce a zelenina
do škol“. Cílem celého projektu je přispět
k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny,
vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí,
a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.
Ve středu k nám dorazily „ochutnávkové“
bedýnky, které obsahovaly známé i méně známé
druhy ovoce a zeleniny rostoucí v našich krajích
i exotických zemích. Celou akci jsme pojali nejen
jako ochutnávku, ale i jako příležitost, jak
zajímavou formou rozšířit vědomosti dětí.
Tentokrát jsme ochutnali například rukolu, bílou
ředkev, pomelo, nashi, mango, avokádo, plody
mochyně, karambolu, ale také australská jablka,
blumy, granátové jablko a anonu.
(Eva Prouzová)

Tak a první spaní ve škole mají druháčci za sebou! Ve čtvrtek 1. února jsme se v 16:00 hodin sešli před školou –
na zádech batohy, v rukou spacáky a krabice s dobrůtkami k snídani. Maminkám a tatínkům jsme dali pusu
na rozloučenou a hned jsme se šli zabydlet nahoru do 2.A. Rozložili jsme karimatky, vytáhli spacáky a nanečisto
jsme si do nich vlezli. A pak už jsme se přesunuli do vedlejší 2.B, kde nás agentura DND neboli „Dobrou noc,
druháčci“ přivítala na Rekordyádě, rozdala nám startovní čísla a akreditace (oprávnění účastnit se soutěží). A už
jsme mohli začít trhat rekordy. Čekalo nás dvanáct disciplín.

Jako první byly disciplíny:
ZEDNÍK – za 1 minutu postavit z kostiček co nejvyšší komín
ZPĚVÁK – na jeden nádech zazpívat nejdelší tón
SKOKAN – za 1 minutu udělat snožmo co nejvíce přeskoků přes švihadlo
Po večeři nás čekal:
METEOROLOG – sestavit puzzle s obrázky počasí na čas
OPTIK – za 1 minutu vyndat z pytlíku poslepu co nejvíce obdélníků
ELEKTRIKÁŘ – nabít třením o vlasy igelitový pytlík a za minut a půl jich „přilepit“ co nejvíc na tabuli
ÚŘEDNÍK – za 1 minutu přenést co nejvíce papírků nasátých brčkem na určené místo
MALÍŘ – fixou uchycenou mezi prsty nohy nakreslit obrázek podle předlohy
Čas utekl jako voda a najednou byla skoro deset hodin. Teď už honem převléknout do pyžama, vyčistit zuby
a zalézt do spacáku. Pohádka na dobrou noc a spát! Ráno jsme po sedmé hodině začali postupně vykukovat,
dožadovali se snídaně a těšili se do tělocvičny na další závodění:
LETEC – složit z papíru vlaštovku a poslat ji co nejdál
ŽOKEJ – osedlat velký balón a doskákat na něm do cíle
UKLÍZEČKA – co nejrychleji sesbírat 12 plastových víček na trase a doběhnout do cíle
ZVĚROLÉKAŘ – z novinového papíru vytrhat v časovém limitu co nejdelšího hada (limit 5 minut)

Honička na závěr a hotovo! Teď už jen vyhodnocení, diplomy a sladké odměny. Nikdo neodešel
s prázdnou. Děkujeme šikovným a ochotným maminkám za dobrůtky k snídani (v pondělí budeme mít ještě
ke svačině) a holkám šesťačkám za vzornou pomoc po celou dobu trvání Rekordyády.

Vítězové rekordyády:
1. místo: Klára NYKLÍČKOVÁ
2. místo: Nela PETIROVÁ
3. místo: Lucie TLÁSKALOVÁ
A protože stejné disciplíny už absolvovaly děti v letech 2013 a 2015, mohli jsme vyhodnotit rekordmany
v jednotlivých disciplínách. Klárka Nyklíčková překonala dokonce dva rekordy, a to v disciplínách úředník
a zpěvák. Adélka Homolová je držitelkou nového rekordu v disciplíně elektrikář.
(Veronika Prouzová)

Pospojuj čísla od 1 do 53.

Dokážeš projít podle šipek ven?

Středu 14. února jsme si ve škole zpestřili
„VALENTÝNSKOU POŠTOU“. A tak se hned po ránu
objevila na prvním patře budovy 2. stupně valentýnská
krabice. Do ní mohli žáci již od brzkého rána házet
psaníčka, srdíčka, ale i drobné dárečky.
Množství valentýnek bylo neuvěřitelné. Ještě, že
valentýnských doručovatelek a doručovatelů bylo letos
dvakrát víc než vloni. I tak měli co dělat, aby vše stihli
včas roztřídit a roznést.
Děkuji všem, kteří se na dnešní akci jakkoliv podíleli.
(Martin Dytrych)

Na padesát nejlepších žáků a žákyň naší školy se ve středu
zúčastnilo filmového představení režiséra Zdeňka Trošky
s názvem „Čertoviny“ v nedalekém Kině Mír.
Výběr žáků byl sestaven na základě pořadí v bodovací
soutěži, kde se započítávají body za prospěch, plusové
body, ale i záporné body za chování. K nim pak byli
přiřazeni ještě nejlepší žáci a žákyně z jednotlivých tříd, aby
ve výběru byli zastoupeni zástupci všech tříd.
Na konec školního roku chystáme pro nejlepší žáky, jak již
bývá zvykem, celodenní akci.
(Martin Zakouřil)

Chřipková epidemie šířící se v únoru celou naší republikou se, bohužel, nevyhnula ani naší škole. Nejhorší stav
jsme zaznamenali v pátek 16. února. V tento den bylo ve škole nepřítomno 107 žáků, co představuje 32,92 %.
Zajímavá je skutečnost, jak byly „postiženy“ jednotlivé třídy, což uvádím v tabulce pod tímto článkem.
V některých chyběla polovina žáků, jiné naopak nebyly chřipkou poznamenány skoro vůbec. Když se k tomu ale
přidá absence několika učitelek, patřičně to „zamává“ s chodem celé školy. Museli jsme přistoupit například na
spojení žáků 8.A a 9.A, a to hned ve třech po sobě jdoucích dnech. Každopádně doufejme, že to nejhorší už máme
za sebou.
(Martin Dytrych)
1.A = 10 chybějících
2.B = 4 chybějící
4.A = 6 chybějících
5.B = 7 chybějících
7.A = 10 chybějících

1.B = 8 chybějících
3.A = 7 chybějících
4.B = 6 chybějících
6.A = 4 chybějící
8.A = 7 chybějících

2.A = 6 chybějících
3.B = 7 chybějících
5.A = 9 chybějících
6.B = 5 chybějících
9.A = 11 chybějících

MONTHS and SEASONS - měsíce a roční období
VOCABULARY- slovíčka
JULY - červenec
AUGUST - srpen
SEPTEMBER - září
OCTOBER- říjen
NOVEMBER - listopad
DECEMBER - prosinec

JANUARY - leden
FEBRUARY - únor
MARCH - březen
APRIL - duben
MAY - květen
JUNE - červen
SUMMER - léto
WINTER - zima

AUTUMN - podzim
SPRING - jaro

1) Čtyřsměrka:
2) Najdi poloviny

JAN

- vyhledej: 2x březen, 2x červenec, duben,

MBER
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UARY

WIN

EMBER
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květen, červen, listopad, léto, podzim, zima,
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TAJENKA: __ __ __ __ __ __ __
Řešení: 1) teacher, 3) calendar

3) Doplň názvy a vylušti tajenku:

březen
květen
červenec
léto
zima
prosinec
srpen
jaro
TAJENKA: __ __ __ __ __ __ __ __

stránku připravila Silvie Žďárská

Po tříměsíční odmlce pokračovalo ve středu 21. února 2018 zápolení žáků 1. stupně o putovní pohár Grand Prix.
Další v řadě tradičních soutěží byl šplh, jehož okrskové kolo se uskutečnilo na lánské škole.
Do závodu jsme nastupovali s velkým očekáváním, neboť v historii Grand Prix tato soutěž nepoznala, kromě
loňského roku, jiného vítěze než naši školu. Po roce jsme se dočkali a opět se putovní pohár vrátil na naši školu.
Všichni naši reprezentanti a reprezentantky se snažili podat co nejlepší výkon a šplhali na hranici svých možností.
Nejlepší výkon podala Kateřina Mesnerová, která vyšplhala úplně nejrychleji, její čas byl 3,28 s.
Všem našim šplhačům děkujeme za předvedené výkony.
(Jana Hájková)
POŘADÍ:
1. ZŠ Bratří Čapků Úpice
2. ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
3. ZŠ Úpice – Lány
4. ZŠ Malé Svatoňovice

110,20 s
121,60 s
139,10 s
193,70 s

NAŠE MEDAILOVÁ UMÍSTĚNÍ:
1. místo:
Tereza Feketová, Jakub Káža,
František Kuhn, Kateřina Mesnerová,
Anna Nyklíčková, Klára Nyklíčková
2. místo:
Kristýna Křížková, Tereza Luštincová,
Viktorie Vylíčilová
3. místo:
Adriana Davidová, Lukáš Farský,
Matěj Hofman, Maxmilián Šeda
Andrea Šrytrová, Kateřina Šrytrová

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

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 21. 2. 2018)
1 957,0 kg
85 kg/žáka
Eliška Peterková
1 757,0 kg
76 kg/žáka
Kristýna Pourová
987,0 kg
43 kg/žáka
Pavol Kročil
863,0 kg
38 kg/žáka
Aneta Maričová
755,0 kg
29 kg/žáka
Adriana Davidová
525,0 kg
28 kg/žáka
Kateřina Vlčková
239,0 kg
13 kg/žáka
Anna Jiroušková
238,0 kg
12 kg/žáka
Ondřej Kulhavý
235,0 kg
12 kg/žáka
Veronika Nyklíčková
247,0 kg
11 kg/žáka
Michal Hájek
200,0 kg
10 kg/žáka
Martina Dvořáková
247,0 kg
9 kg/žáka
Jan Hruška
160,0 kg
7 kg/žáka
Josef Horák
142,0 kg
7 kg/žáka
Leona Kubasová
82,0 kg
6 kg/žáka
Jiří Pecháček

1 250,0 kg
620,0 kg
560,0 kg
483,0 kg
460,0 kg
475,0 kg
239,0 kg
120,0 kg
120,0 kg
165,0 kg
200,0 kg
212,0 kg
160,0 kg
86,0 kg
51,0 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 8 634,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 26,90 kg. Pro porovnání
v loňském roce jsme měli sesbíráno 6 985,0 kg s průměrem 22,75 kg na žáka. Dohromady jsme také sesbírali
9 145 vybitých baterií (k 21.2.2017 to bylo 12 300).
Sběr vybitých baterií:
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Lena Šťovíčková (3.B)
2 973 ks
Eliška Peterková (4.A)
1 250 kg
Leona Kubasová (8.A)
2 706 ks
Kristýna Pourová (2.A)
620 kg
Lukáš Farský (2.A)
960 ks
Pavol Kročil (2.B)
560 kg
Veronika Hlavicová (8.A)
450 ks
Aneta Maričová (1.B)
483 kg
Matěj Klíma (4.B)
374 ks
Andrea Bártová (2.A)
483 kg
355 ks
Filip Kuťák (1.B)
Kateřina Vlčková (3.B)
475 kg
Katka Hejnová (8.A)
288 ks
Adriana Davidová (4.B)
460 kg
Natálie Hájková (1.B)
273 ks
Alfred Pola (1.B)
380 kg
Ondřej Kulhavý (3.A)
180 ks
Jakub Přívratský (2.A)
285 kg
Michal Štěpán (2.A)
112 ks
Adam Jiroušek (2.B)
246 kg
Jakub Přívratský (2.A)
111 ks
Anna Jiroušková (6.B)
239 kg
Adriana Součková (2.B)
103 ks
Adam Havel (4.A)
218 kg
Jan Hruška (7.A)
212 kg
Na vedoucích pozicích
Maxmilián Šeda (4.A)
200 kg
v jednotlivých sběrových
Martina Dvořáková (5.A)
200 kg
komoditách
nedošlo v průběhu
Vojtěch Tvarůžek (4.A)
170 kg
února k žádným změnám.
Nikola Hájková (2.A)
165 kg
Michal Hájek (5.B)
165 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) 11 370
Sběr plastových lahví
Sabina Kubasová (6.A)
4 286
Ondřej Vít (2.A)
5 000 ks
Diana Kuťáková (4.A)
2 390
Nela Petirová (2.A)
2 947 ks
Lukáš Pecháček (5.A)
2 351
Ondřej Kulhavý (3.A)
2 700 ks
Štěpán Rykr (5.B)
2 220
Kateřina Vlčková (3.B)
1 060 ks
Lena Šťovíčková (3.B)
1 402
Leona Kubasová (8.A)
979 ks
1 315
Aneta Maričová (1.B)
Aneta Maričová (1.B)
600 ks
Anna Jiroušková (6.B)
1 200
Petr Hruška (7.A)
273 ks
Pavol Kročil (2.B)
941
Štěpán Rykr (5.B)
220 ks
Adéla Roženská (7.A)
633
Adam Havel (4.A)
198 ks
Adam Jiroušek (2.B)
600
Kristýna Pourová (2.A)
170 ks
Adam Havel (4.A)
536
Tereza Feketová (1.A)
50 ks
Antonín Vik (3.B)
505

ks
ks
ks
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Dohromady jsme k 21.2. sesbírali 14 197 plastových lahví (k 21.2.2017 to bylo 11 302) a 31 529 plastových
kelímků (k 21.2.2017 to bylo 22 175).
Sběr plastových víček
Daniela Grundová (2.A)
20 500 ks
Adéla Hrdinová (4.B)
17 300 ks
Jakub Janků (4.B)
9 186 ks
Eliška Rychlíková (1.A)
9 000 ks
Sabina Kubasová (6.A)
8 092 ks
7 865 ks
Pavol Kročil (2.B)
Aneta Maričová (1.B)
7 535 ks
4 460 ks
Kateřina Šrytrová (4.B)
Matěj Klíma (4.B)
3 470 ks
Natálie Solarzová (4.B)
3 100 ks
2 480 ks
Anna Nyklíčková (5.B)
Ondřej Kulhavý (3.A)
2 350 ks
Lena Šťovíčková (3.B)
2 342 ks
Markéta Trojanová (2.A)
2 200 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
Martina Dvořáková (5.A)
1 530 ks
Michaela Ludvíková (4.B)
1 500 ks
Natálie Ludvíková (6.B)
1 500 ks
Maxmilián Šeda (4.A)
1 400 ks
Veronika Hlavicová (8.A)
1 250 ks
Miroslava Holanová (3.A)
1 230 ks
Antonín Vik (3.B)
1 203 ks
Adéla Roženská (7.A)
1 062 ks
Nela Petirová (2.A)
924 ks
Natálie Komárková (7.A)
694 ks
Kateřina Mesnerová (5.B)
666 ks
Petr Hruška (7.A)
650 ks
Erika Danko (4.A)
600 ks

Sběr kovových víček
Natálie Frydrychová (5.B)
Matěj Klíma (4.B)
Markéta Trojanová (2.A)
Filip Kuťák (1.B)
Andrea Viková (1.B)
Jakub Janků (4.B)
Petr Hruška (7.A)
Ondřej Bursa (2.A)
Daniela Grundová (2.A)
Adéla Hrdinová (4.B)
Pavol Kročil (2.B)
Leona Kubasová (8.A)
Andrea Jursíková (3.A)
Michaela Ludvíková (4.B)
Natálie Ludvíková (6.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)
Adéla Roženská (7.A)
Andrea Bártová (2.A)
Kristýna Pourová (2.A)
Martin Staník (9.A)
Jiří Joška (4.A)
Amelie Viková (4.A)
Michal Kuba (2.B)
David Kuba (4.B)
Jiří Jansa (4.A)

30 000
26 000
20 500
16 465
14 873
14 828
14 500
13 950
12 650
9 000
8 360
7 877
6 885
4 000
4 000
3 210
2 850
2 375
2 346
2 278
2 245
2 000
1 790
1 600
1 560
1 150
1 108
800
700
700
570

Dohromady jsme k 21.2. sesbírali 124 473 plastových víček (k 21.2.2017 to bylo 119 015) a 232 583
kovových víček (k 21.2.2017 to bylo 229 030).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem Beránkem)

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

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

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

Z
8
8
8
8
8

V
7
6
4
2
0

Vp
1
0
0
0
0

R
0
0
0
0
0

Pp
0
1
0
0
0

P
0
1
4
6
8

skóre
B
47 : 8 23
24 : 9 19
21 : 16 12
11 : 39 6
5 : 36 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

SÉRIE O POSTUP DO SEMIFINÁLE:
DARK PLAYERS – FC PÉŤA HUBNE 2 : 1 (5 : 1, 1 : 2, 11 : 0)
SEMIFINÁLOVÉ DVOJICE:
SMA+HYYY – DARK PLAYERS a OLD STARS – FC BOHEMIA CHIPS

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

Kanadské bodování kvalifikace:
Z B
Br + A
Antonín Bárta
3 11
8+3
František Kuhn
3
9
5+4
Jakub Kryl
3
6
4+2
Pavel Fabián
3
2
2+0
Tomáš Marek
3
2
1+1
Michal Hájek
3
2
0+2

Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí

Úspěšnost zásahů:
100,00 % - Michal Hájek
88,89 % - David Balog
83,33 % - Jakub Kryl
50,00 % - Vojtěch Šivák

STATISTIKY BRANKÁŘŮ:
Čisté konto po dobu
10 min – Michal Hájek
8 min – David Balog
7 min – Jakub Kryl
Prům. počet zásahů na zápas:
8,00 – David Balog
7,50 – Jakub Kryl

Ve čtvrtek 1. března začnou semifinálové série. Hrají se
na 3 vítězné zápasy. Dalšími termíny jsou 8. březen
a 22. březen.
Následovat bude finále a série o 3. místo. I ty se budou
hrát na 3 vítězné zápasy.
Vyhlášení a ocenění nejlepších týmů a jednotlivců
proběhne na konci června.

Čt 1.3.
Pá 2.3.

Po 5.3.
Út 6.3.
St 7.3.
Čt 8.3.
Pá 9.3.

1. Šunkové halušky se zelím
2. Vařené vejce, brambor, koprová omáčka
1. Sekaná pečeně, bramborová kaše
2. Drůbeží nudličky v paprikové omáčce, těstoviny
1. Italský guláš, těstoviny
2. Pizza
1. Smažená ryba v těstíčku, brambor
2. Česnekový kuskus s pórkem a žampiony
1. Marinované hovězí dušené v zelenině, bramborový knedlík
2. Kuřecí maso s červenou fazolí, hranolky
1. Přírodní vepřový řízek, bramborová kaše
2. Buchty s jablkovou náplní
1. Krůtí roláda, rýže
2. Čevabčiči, brambor, obloha

JARNÍ PRÁZDNINY
12.3. – 16.3.

Po 19.3.
Út 20.3.
St 21.3.
Čt 22.3.
Pá 23.3.

Po 26.3.
Út 27.3.
St 28.3.

1. Srbské rizoto
2. Pekingská směs, čínské nudle
1. Lahůdková ryba, brambor
2. Chlupaté knedlíky s houbami
1. Uzené maso, hrachová kaše
2. Jitrnicový prejt, brambor, zelí
1. Hovězí svíčková, knedlík
2. Kuřecí gyros, brambor, tzatziky
1. Smažený karbanátek se sýrem, těstovinový salát
2. Krupicová kaše
1. Krůtí medailonky s bulgurovým salátem
2. Horňácký guláš, chléb
1. Vepřové po čínsku, rýže
2. Rybí špíz, gratinované brambory
1. Císařský řízek, bramborová kaše
2. Cmunda (bramborák, uzené maso, zelí)

Dobrou chuť!

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
29.3. -30.3.

Vybírání stravného na březen: úterý 27.2. a středa 28.2. (7.30 – 11.30)
Cena obědů: pro žáky ve věku 6 – 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 březnového čísla předávejte do 26.3. 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.

JE TU DALŠÍ ROČNÍK JIŽ ZABĚHLÉ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
01. 03. - Vyhlášení výtvarné soutěže Rozesmátý svět … více na 2. str.
BUDOUCÍ PRVŇÁČKOVÉ, PŘIJĎTE SE PODÍVAT DO ŠKOLY
03. 03. - Školička nanečisto pro budoucí prvňáčky … více na 2. str.
PŘIJĎTE SOUTĚŽIT V SUDOKU
07. 03. - 10. Mistrovství Úpice v SUDOKU … více na 2. str.
DALŠÍ VÍKENDOVKY NA OBZORU
10. 03. - 11. 03. - Víkendovka „Light in the Dark“ pro žáky 6. – 9. ročníku
28. 03. - 29. 03. - Víkendovka „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ pro žáky 5. ročníku
ÚPICKÁ LAŤKA JIŽ PO OSMADVACÁTÉ
24. 03. - 28. ročník Úpické laťky … více na 2. str.
JIŽ TŘETÍ TVOŘIVÁ DÍLNA V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE
27. 03. - Velikonoční tvořivá dílna (od 15.30)
SPORTOVNÍ AKCE
06. 03. - Okrskové kolo ve šplhu pro žáky 6. – 9. ročníku (pořadatel: ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší, od 13.00)
09. 03. - Okresní kolo v halové kopané starších žáků (Hostinné)
26. 03. - Okrskové kolo ve vybíjené smíšených družstev
(pořadatel: ZŠ Bratří Čapků, žáci 2. – 3. ročníku, od 13.00)
27. 03. - Okrskové kolo ve vybíjené žáků 4. – 5. ročníku
(pořadatel: ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší, od 8.15 chlapci, od 12.15 dívky)
OSTATNÍ AKCE
02. 03. - Taneční akademie ZUŠ A.M.Buxton (DAJ, vstupné: 20 Kč, od 8.15 1. – 4. roč., od 10.15 5. – 9. roč.)
08. 03. - Návštěva dětí z MŠ Suchovršice (9.00)
09. 03. - Karneval školní družiny (od 13.00)
21. 03. - Den ve středověkém městě (projekt 7.A)
23. 03. - Ukončení školního kola Matematické olympiády v 6.A a 8.A
28. 03. - Vychází březnové číslo školního časopisu
JARNÍ PRÁZDNINY – 12. 03. – 16.03.
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY – 29. 03. a 30. 03.
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga – 01. 03., 08. 03., 22. 03.
Pravidelné soutěže (šipky, stolní fotbálek, air hockey) se hrají o hlavních přestávkách.
(stránku připravil Martin Dytrych)

