Proběhl 10. ročník
soutěže v sudoku.

V jídelně proběhlo
Velikonoční tvoření.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
7. ČÍSLO
16. ROČNÍKU (2017/2018)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
Byla pro nás připravena
víkendovka
Light in the Dark.

Byli jsme bruslit na
trutnovském zimním
stadionu.
Měli jsme projekt Den ve
středověkém městě.

A mnoho dalšího ...

Telefony:
do školy (napojen na ústřednu):
499881138
do ředitelny (+ fax):
499884875
do školní jídelny:
499781336
V pondělí 30. dubna 2018 vás zveme
na oslavy Filipojakubské noci.
Sraz čarodějnic a čarodějů bude
na náměstí T.G.M. v Úpici v 18.00.
Tam se také uskuteční krátká vystoupení a
soutěže.
Průvod se poté přesune na Dlouhé Záhony, kde
se uskuteční další program.

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

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 dubnu až červnu se žáci 1. – 2. ročníku zúčastní
plaveckého výcviku v Krytém bazénu v Trutnově.
Pro 1.A, 1.B bude výuka probíhat vždy ve středu od 11.00
do 12.20. Odjezd do Trutnova bude z náměstí T.G.M.
v Úpici v 10.15, návrat kolem 13.15.
Termíny výuky: 18.4., 25.4., 2.5., 9.5., 16.5., 23.5., 30.5.,
6.6., 13.6. a 20.6.
Cena na žáka: 150 Kč.
Pro žáky 2.A a 2.B bude výuka probíhat vždy ve čtvrtek od 11.00 do 12.20. Odjezd do Trutnova bude z náměstí
T.G.M. v Úpici v 10.15, návrat kolem 13.15.
Termíny výuky: 19.4., 26.4., 3.5., 10.5., 17.5., 24.5., 31.5., 7.6., 14.6. a 21.6.
Cena na žáka: 150 Kč
Děti budou potřebovat plavky, mýdlo, ručník, hřeben – vše označené a v igelitové tašce, v chladných dnech čepici.
Prosíme o zaslání zdravotních průkazů, abychom mohli dětem potvrdit způsobilost k výuce plavání. Pokud se dítě
nemůže výcviku ze zdravotních důvodů zúčastnit, musí mít potvrzení od lékaře.
6. ročník (žáci rozděleni do dvou skupin):
Na pondělí 30. dubna 2018
1. skupina – anketa „Jak šetřím či plýtvám vodou“
pro vás chystáme celoškolní projekt „VODA“.
2. skupina – měření objemu kapky vody, kolik vody
proteče za noc při kapajícím kohoutku
7. ročník (žáci rozděleni do dvou skupin):
1. skupina – čistírna odpadních vod v našem městě
2. skupina – povodně v historii našeho města
8. ročník:
Obsah projektu v 1. – 5. ročníku:
zpracování referátů na téma „Koloběh vody
1. ročník – „Co plave a co se potápí“
v přírodě“
2. ročník – „Co se ve vodě rozpustí a co ne“
laviny, úbytek ledovců, voda v našem těle
3. ročník – „Řeka“
9. ročník:
4. ročník – „Rybník“
extrémy počasí, pitná voda a její zásoby
5. ročník – „Moře“
zpracování referátů s ekologickou tématikou

V pátek 9. března se pro děti ze školní družiny uskutečnil karneval. Na děti čekalo odpoledne plné zábavy, které
začalo rejem masek. Nejvíce legrace si děti užily při netradičních soutěžích. Kdo měl energii a chuť, mohl si mezi
jednotlivými soutěžemi zatančit na známé písničky. Nálada byla skvělá a všechny děti se náramně bavily.
Karneval jim proto utekl jako voda…Tak zase za rok!
(Eva Jansová)

Začátkem dubna čeká na předškoláčky zápis do 1. třídy. Spousta z nich se už do školy těší. Ale vědí, co všechno
je ve škole čeká? Budou se umět hezky hlásit, budou umět aspoň chvilku klidně sedět v opravdovských školních
lavicích? Toto vše a mnoho dalších činností si v sobotu 3. března 2018 mohli u nás ve škole vyzkoušet. Konala
se totiž tradiční školička nanečisto.
Na lavičkách na děti čekaly barevné fixy, blok, pracovní listy a samozřejmě také sladkosti. Předškoláčci dokazovali
paním učitelkám i rodičům, že zvládnou spoustu činností, které v 1. třídě dělají jejich starší spolužáci – vytleskávali
své jméno a hledali na tabuli jeho počáteční písmenko, odpovídali na otázky, počítali s lentilkami, které u toho
„baštili“, rozeznávali a malovali geometrické tvary. Ukázali, že znají barvičky, poznávali zvířata a jejich mláďata
a také s písničkou protáhli své tělo. Také nechyběly ani úkoly, při kterých si děti vyzkoušely práci s interaktivní
tabulí.
Předškoláčci se snažili, a tak si zasloužili první jedničku s hvězdičkou. Úplně nakonec dostali jako opravdoví
školáci svůj první domácí úkol – krásně vybarvit omalovánku a přinést ji ukázat k zápisu.
(Veronika Prouzová)

V předvelikonoční úterý 27. března 2018 jsme žákům sedmého ročníku sice nepootevřeli dveře do jara, ale zato
jsme je nechali nahlédnout do dávných časů českého středověku.
Úvodní a nejautentičtější vhled do přelomu 13. a 14. století obstaral pan Daniel Richter z královéhradecké
společnosti Dějeprava, který za námi přijel s programem „Stříbrný král“. Před tabulí se během několika desítek
minut prošli venkovský poddaný i dva rytíři z dob Václava II. Pan lektor dětem vysvětlil, že ve středověku se lidé
oblékali podle svého společenského postavení, které tak bylo patrné na první pohled. Popsal jim i výrobu látek, šití
oblečení a postupy oblékání. A protože středověk byl dobou tvrdou, nesměly chybět ukázky zbroje a zbraní. Pan
lektor rovněž názorně předvedl, jak jednotlivé části zbroje chránily svého majitele a jak bojovali zkušení válečníci.
Na závěr si žáci mohli vše prohlédnout a vyzkoušet. Ukázalo se, že mladá generace se zbavuje zažitých
genderových stereotypů, neboť chlapce kromě zbraní zaujalo i dřevěné nádobí, děvčata místo oblečení věnovala
více pozornosti drátěné zbroji, helmám a dřevákům.
Za vlády otce a děda stříbrného krále u nás vznikla řada měst. A že jen podobu města naplánovat, natož ho postavit,
nebylo nic jednoduchého, zjistili naši sedmáci na vlastní kůži, když ve dvojicích navrhovali jejich podobu. Přes jisté
obtíže nakonec vzniklo několik pěkných plánů. Pak si děti zahrály na kronikáře a sepisovaly krátké záznamy z
„dějin“ svých měst. Přitažlivými tématy byly tradičně živelní katastrofy, požáry a morové epidemie. Při psaní
sedmáci bědovali nad kaňkami a velebili vynálezce propisky.
Odměnou za namáhavou práci bylo závěrečné poznávání věcí, které se daly koupit na středověkém tržišti. Využití
různých smyslů často provázely zajímavé grimasy, jež se těšily (škodolibému) pobavení spolužáků.
Děkuji panu Richterovi za čas a ochotu, kolegyním a kolegům za pomoc s organizací akce. Sedmá třída si zaslouží
pochvalu za snahu a pozornost.
(Renata Kafková)

V průběhu školního roku 2017/2018 na naší škole
probíhá ucelený preventivní program, do kterého byly
zařazeny třídy 5. – 9. ročníku. V pondělí 26. března se do
něho zapojila i třída 6.A. Program v ní se týkal prevence
kouření a užívání alkoholu. Program chystají a řídí
školní psycholožka a školní preventistka.
(Martin Dytrych)

Naše škola se, díky paní učitelce Nývltové, již pošesté zapojila do sbírky Červená stužka. Červená stužka je
symbolem solidarity s lidmi HIV pozitivními a s AIDS nemocnými, symbolem prevence a boje proti AIDS.
Naši osmáci se do akce zapojili v pondělí 26. března. Celkem se jim podařilo vybrat 1 556 Kč.
Děkujeme naším spoluobčanům, že nejsou lhostejní k šíření této zákeřné nemoci. Děkujeme rovněž všem žákům
8.A za jejich snahu v předávání informací a ochotu se této akce zúčastnit.
(Martin Dytrych)

„Vy jste černoch, že jo?“ „Jak jste to poznal?“ „No, máte takovej divnej přízvuk.“
Ona: „Ještě jednou mi řekneš, že jsem tlustá, tak se s tebou rozejdu!“ On: „Neblázni! Mysli na děti!“ Ona: „Vždyť
žádné nemáme!“ On: „Ty nejsi těhotná?“
„Copak, že jsi dneska tak otrávená,“ ptá se kamarádka. „Ale, půl roku jsem chodila na kroužek karate. Až včera
jsem zjistila, že je to diskuzní klub hluchoněmých.“
„Pane vrchní, je to opravdu rybí polévka?“ „Samozřejmě, na vlastní oči jsem viděl kuchaře, jak do hrnce lil vodu
z akvária.“
Trpaslík přijde do knihovny a ptá se: „Prosím Vás, máte knihu o diskriminaci trpaslíků?“ „Samozřejmě, najdete ji
na té nejvyšší poličce.“

Blondýnka potká blondýnku: „Včera jsem si na svůj nový mobil vylila džus.“ „Byl aspoň jablečnej?“
Nejlepší vtip století: počítače a mobily byly vyvinuty pro úsporu času!
Soused: „Koukám, že myjete auto…“ „Ne, já ho zalejvám, aby z něho vyrostl autobus…“
Test lenosti: 31635416357654637486764568 … jste příliš líní, protože jste to číslo ani nedočetli!
Ředitel firmy se ptá svého nového řidiče: „Vaše jméno?“ „Milan, pane řediteli.“ „Zásadně neoslovuji zaměstnance
křestním jménem. Příjmení?“ „Zlatíčko.“ „Tak můžeme vyrazit, Milane!“
Jedou dva kluci na motorce se sajdkárou. Po chvilce jízdy je tomu na sajdkáře hrozná zima, tak mu ten druhej
poradí, aby si dal bundu zapínáním dozadu. On to udělá a spokojeně jedou dál. V tom se tomu na motorce zdá, že je
nějak lehkej a zjistí, že ztratil spolujezdce. Vrátí se o pár kilometrů zpátky a tam leží kamarád obklopený davem
čumilů. Motorkář osloví člověka, který byl u toho a ten mu říká: „Když jsme ho našli, byl ještě živej, ale to otočení
hlavy zpátky nepřežil.“
Ronaldo po zápase na tiskové konferenci: „Dneska to bylo parádní! Jedenáctkrát jsem vystřelil a účes se nehnul ani
o milimetr.“
Milé Bravíčko, hrozně se mi líbí jeden kluk. Nedávno dal LIKE na mou fotku. Znamená to, že s ním chodím?
Zuzka, 12 let.
Uklízečka říká řediteli banky: „Taky už byste mi konečně mohl dát klíče od trezoru! Pokaždé, když tam jdu uklízet,
si musím otevřít sponkou!“
(Martin Dytrych)

Středeční odpoledne bylo v naší škole vyhrazeno řešitelům sudoku. Právě na 7. března byl totiž naplánován 10.
ročník neoficiálního mistrovství Úpice v této hře. Celkem 20 účastníků bylo rozděleno do tří kategorií: žáci 1.
stupně, žáci 2. stupně a starší mládež či dospělí. Každá kategorie obdržela dvě zadání, přičemž to druhé bylo trochu
složitější než první. Výsledný čas byl získán sečtením časů z obou kol. Pokud někdo sudoku nevyluštil či odevzdal
nesprávné řešení, bylo mu za první kolo automaticky započítáno 15 minut, za druhé 20 minut.
Mezi žáky 1. stupně celkem jasně zvítězila Ivona Szelke. V kategorii žáků 2. stupně obhájil loňské vítězství Michal
Černý. Mezi dospělými posedmé za sebou kraloval Josef Rychnovský.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)
Výsledné pořadí 1. kategorie
(žáci 1. stupně):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ivona Szelke
Jakub Filípek
Natálie Frydrychová
Adriana Součková
Barbora Růžičková
Kateřina Vlčková
Ondřej Vašata
Aliya Mirzojeva
Jan Čáp

5 min 52 s
8 min 23 s
8 min 54 s
11 min 26 s
16 min 35 s
20 min 29 s
23 min 30 s
24 min 47 s
25 min 07 s

8 2 7 3
2
5 6 3 9
1 5
6
8 9
3 7 2 4
7
8 1
4
6 5
2
8

6 5 1
7 5
6
8 7 4
8
3 1
1 9
6
4 3
9
8
3
9

3
4
6
1

Výsledné pořadí 2. kategorie
(žáci 2. stupně):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. – 9.

8
2 9
1
4
1 2
2 8
4
6
3
3 2 5
9

5 7
1
3 2
3
6
1
9
6
7 8

2 1
8 3
6 7
7
1
4
8
6
5
7
1
2

1

Michal Černý
Eliška Sixtová
Marina Zajacová
Pavel Sobolík
Štěpán Nohejl
Sára Lacková
David Balog
Zbyšek Lacko
Nikola Makulová

8 min 09 s
15 min 13 s
18 min 02 s
21 min 12 s
25 min 36 s
33 min 09 s
35 min
35 min
35 min

9 4 2 7 8
6
3 9 4
2 8 3
4
9
8 1 5
3
9 7 5 3
1 2 6
8
7
9
6
8 5 9 7 4 3
9 7 4
2
5

Ani chřipková epidemie, ani silné mrazy nás
nezlomily! Sice nás bylo méně než obvykle, ale
bruslení jsme nevzdali! A tak jsme společně se 27
žáky vyrazili v úterý 27. února směr trutnovský zimní
stadion.
Absolvovali jsme vše, tak jako každé bruslařské
odpoledne. Proběhlo tedy rozbruslení, jízda do
osmičky, slalom, závody o nejrychlejšího bruslaře i
stále populární hra na ovečky a vlka. Jen bylo potřeba,
se občas dojít ohřát do šatny.
Děkujeme
všem
otužilým
bruslařům
za
bezproblémové odpoledne.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)

O den později jsme na zimní stadion do Trutnova vyjeli znovu, tentokrát s 31 žáky 1. – 3. ročníku. I zde
se na účasti podepsala chřipková epidemie. Ledovou plochu jsme opět měli pronajatou na 90 minut. První činností
bylo tradiční rozbruslení, následovaly různé soutěže. Mnoho začátečníků udělalo oproti podzimu značný pokrok
a s využitím pomůcek, které jsou na stadionu k dispozici, si bruslení užili i oni. A pokročilí bruslaři nakonec své
síly změřili v soutěži o nejrychlejšího bruslaře.

A zase tu máme Velikonoce! Opět po roce paní učitelky a vychovatelky z 1. stupně připravily pro děti a jejich
rodiče odpoledne plné zábavného velikonočního tvoření.
V úterý 27. března 2018 čekalo v naší školní jídelně na zájemce o ruční práce hned osm stanovišť. Děti si mohly
vytvořit vajíčko z pedigu, slepičku z plastové lžičky a jarní ozdobu z proutí a peříček. Na dalších čtyřech
stanovištích se vyrábělo z papíru – velikonoční zápich v podobě ovečky, košíček na velikonoční vajíčko, zajíček
z barevných proužků a krabičku na koledu. Nechybělo ani tradiční zdobení perníčků. Na nich si většina dětí ihned
pochutnala.
Ze školní jídelny odcházeli všichni spokojení s náručí plnou povedených výrobků. Příjemným odpolednem jsme
snad přivolali dlouho očekávané jaro.
(Veronika Prouzová)

Ústředním motem víkendovky bylo „tajemno“. A tak jsme postupně viděli prezentace s názvy „Upíři, duchové,
démoni“, „Příšery, které by už neměly existovat“, „Osudy a andělé“, „Možná ani netušíme“ a „Proroctví“.
Všechny byly založeny na konkrétních příbězích a poutavě zpracovány v programu pro interaktivní tabuli.
Samozřejmě, že vše bylo potřeba brát trochu s nadhledem. Nu, a protože název víkendovky byl Světlo ve tmě,
snažili jsme se ve všem hledat to pozitivní.
Program byl navíc proložen řadou soutěží, ve kterých proti sobě stála čtyři družstva. Na základě výsledného pořadí
pak družstva hledala poklad víkendovky.
Největší „pecku“ jsem si však pro vás schoval až na konec tohoto článku. Víkendovky se totiž zúčastnilo 38 žáků
6. – 9. ročníku, čímž byl překonán prozatímní rekord. Doufám, že si ji všichni užili.
(Martin Dytrych)

Pospojuj čísla od 1 do 11. Obrázek si vybarvi.

Dokážeš projít písmenkem C?

V sobotu 24. března nás v této soutěži reprezentovalo hned 10 skokanek a skokanů. Nejlépe si vedli majitelé
medailí. Vojtěch Petera si tu svou bronzovou vybojoval výkonem 115 cm v kategorii mladších žáků. Odpoledne ho
napodobila Veronika Čiháková, která v soutěži dorostenek přeskočila laťku ve výšce 135 cm. Neztratili se ani naši
další skokané. Jim i všem pomocníkům a organizátorům patří náš velký dík!
(Martin Dytrych)

Umístění našich výškařek a výškařů:
3. místo: Vojtěch Petera (mladší žáci) – 115 cm
3. místo: Veronika Čiháková (dorostenky) – 135 cm
5. místo: Filip Luštinec (dorostenci, bývalý žák) – 155 cm
8. místo: Michaela Horáková (mladší žákyně) – 120 cm
10. místo: Eliška Grossmannová (mladší žákyně) – 115 cm
10. místo: Pavel Fabián (starší žáci) – 140 cm
11. místo: Nikola Winklerová (starší žákyně) – 125 cm
12. místo: Klára Poláková (mladší žákyně) – 110 cm
13. místo: Agáta Hebká (starší žákyně) – 120 cm
13. místo: Lukáš Trdlikát (starší žáci) – 140 cm

V pondělí 26. března 2018 se konal v naší tělocvičně turnaj okrskového kola ve vybíjené smíšených družstev žáků 2.
– 3. ročníku. Naše družstvo neponechalo nic náhodě a porazilo všechny své soupeře – tedy družstva ZŠ Úpice –
Lány, ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší a ZŠ Malé Svatoňovice. Nejvyrovnanější souboj jsme svedli se ZŠ a ZUŠ
Rtyně v Podkrkonoší, kde jsme vyhráli až v prodloužení. Obhájili jsme loňské prvenství a získali putovní pohár.
Velké poděkování patří všem hráčům i hráčkám.
(Jana Hájková)

Poslední den před jarními prázdninami
se starší žáci zúčastnili okresního kola
v halové kopané. Do Hostinného se sjelo
celkem 7 nejlepších fotbalových týmů okresu.
Rozlosování turnaje nám moc nepřálo, neboť
jsme byli zařazeni do čtyřčlenné skupiny, kde
oba nejlepší týmy postoupily až do finále.
Přestože se naši reprezentanti snažili a bylo
na nich znát velké úsilí, na své soupeře
bohužel nestačili. Škoda, že nám chybělo
i trochu toho štěstíčka, neboť ve dvou
zápasech jsme hráli vyrovnanou „partii“.
Každopádně všem našim hráčům patří
poděkování za dobrou reprezentaci školy.
(Martin Zakouřil)

V úterý 27. března 2018, tentokrát na ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší, se představily týmy žáků a žákyň 4. –
5. ročníku.
Celodenní zápolení dopoledne odstartovali chlapci. Naši chlapci podávali celý turnaj svědomitý výkon podpořený
vynikající střelbou. Pouze poslední utkání jsme remizovali a došlo až na náhlou smrt, při které jsme bohužel
prohráli. Zaslouženě si chlapci odnesli putovní pohár pro vítěze okrsku. Budeme držet palce na okresním kole,
kterého se zúčastní 18. dubna 2018.
Odpoledne se představila děvčata 4. – 5. ročníku. Naše reprezentantky šly do turnaje s cílem obhájit loňské zlato,
bohužel se tak ale nestalo. Děvčata prohrála se ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší vlastními chybami, a tak jim patří
2. místo. Tak snad se nám příští rok podaří dostat putovní pohár zase na naši školu.
Velké poděkování patří všem hráčům i hráčkám.
(Jana Hájková)

IN THE KITCHEN
KITCHEN - v kuchyni
VOCABULARY- slovíčka
COOKER - sporák
CUPBOARD - skříňka
FORK - vidlička
KNIFE - nůž
SPOON - lžíce
CUP - šálek

2) Čtyřsměrka:

PLATE - talíř
BOWL - miska
POT - hrnec
SINK- dřez
OVEN - trouba
FRIDGE - lednička

Podle výslovnosti přepiš správně:

Řešení: 1) teapot =
konvička,
2) blender = mixér,
3) kettle = konvice
na vodu

1) Přepiš výslovnost

[ plejt ]

→ __ __ __ __ __

[ kukr ]

→ __ __ __ __ __ __

[ kabrd ]

→ __ __ __ __ __ __ __ __

[ spůn ]

→ __ __ __ __ __

[ avn ]

→ __ __ __ __

[ pot ]

→ __ __ __

Najdi: 2x hrnec, sporák, vidlička, nůž,
lžíce, šálek, talíř, miska, sporák, trouba
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TAJENKA: __ __ __ __ __ __ __

Tajenku tvoří označená písmenka:
TAJENKA: __ __ __ __ __ __
3) Doplň česky:

bowl
sink
plate
oven
cup
pot
TAJENKA: __ __ __ __ __ __

London´s quiz
(znáš Londýn a jeho
nejznámější místa?)

soutěž
pro žáky 7. - 9. ročníku
ve středu 18. 4. 2018
od 13:45 v učebně VIII.A

stránku připravila Silvie Žďárská

Ve čtvrtek 8. března zavítali mezi naše prvňáčky předškoláci z MŠ Suchovršice, aby se před blížícím
se zápisem seznámili s prostředím naší školy a zažili s námi to „opravdické“ vyučování.
Nejprve spolu s prvňáčky vytleskávali a počítali slabiky a plnili úkoly připravené na interaktivní tabuli. Pak
jim školáci předvedli, jak se už většina z nich kamarádí s písmenky. Vyzkoušeli si práci s mazací tabulkou
a nakonec se usadili do laviček ke svým starším kamarádům, kde si společně prohlédli učebnice a pracovní
sešity. Předškoláci tak viděli, co všechno se prvňáci za téměř sedm měsíců školní docházky naučili, a zároveň
nás přesvědčili, že jsou na školu dobře připraveni a že se do ní těší.
Ve středu 21. března přišly do našich prvních tříd také děti z MŠ Libňatov.
(Jana Hájková)

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

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

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 23. 3. 2018)
1 993,0 kg
87 kg/žáka
Kristýna Pourová
1 957,0 kg
85 kg/žáka
Eliška Peterková
1 057,0 kg
46 kg/žáka
Pavol Kročil
1 043,0 kg
45 kg/žáka
Aneta Maričová
860,0 kg
33 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
310,0 kg
11 kg/žáka
Jan Hruška
200,0 kg
10 kg/žáka
Martina Dvořáková
217,0 kg
9 kg/žáka
Josef Horák
142,0 kg
7 kg/žáka
Leona Kubasová
82,0 kg
6 kg/žáka
Jiří Pecháček

620,0 kg
1 250,0 kg
630,0 kg
663,0 kg
510,0 kg
475,0 kg
239,0 kg
120,0 kg
120,0 kg
165,0 kg
275,0 kg
200,0 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 9 345,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 28,75 kg. Pro porovnání
v loňském roce jsme měli sesbíráno 8 592,0 kg s průměrem 27,99 kg na žáka. Dohromady jsme také sesbírali
9 404 vybitých baterií (k 24.3.2017 to bylo 12 495).
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
Aneta Maričová (1.B)
663 kg
Lukáš Farský (2.A)
1 052 ks
Pavol Kročil (2.B)
630 kg
Veronika Hlavicová (8.A)
450 ks
Kristýna Pourová (2.A)
620 kg
Natálie Hájková (1.B)
440 ks
Andrea Bártová (2.A)
569 kg
374 ks
Matěj Klíma (4.B)
Adriana Davidová (4.B)
510 kg
Filip Kuťák (1.B)
355 ks
Kateřina Vlčková (3.B)
475 kg
Katka Hejnová (8.A)
288 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
Jan Hruška (7.A)
275 kg
Jakub Přívratský (2.A)
111 ks
Adam Jiroušek (2.B)
246 kg
Adriana Součková (2.B)
103 ks
Ondřej Bursa (2.A)
243 kg
Anna Jiroušková (6.B)
239 kg
Adam Havel (4.A)
218 kg
Matěj Klíma se vyšvihl na
Maxmilián Šeda (4.A)
200 kg
vedoucí místo ve sběru
Martina Dvořáková (5.A)
200 kg
kovových víček.
Vojtěch Tvarůžek (4.A)
170 kg
Nikola Hájková (2.A)
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) 14 270
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)
1 718 ks
Aneta Maričová (1.B)
2 145
Aneta Maričová (1.B)
1 220 ks
1 402
Lena Šťovíčková (3.B)
Leona Kubasová (8.A)
979 ks
Pavol Kročil (2.B)
1 261
Kristýna Pourová (2.A)
650 ks
Anna Jiroušková (6.B)
1 200
Petr Hruška (7.A)
273 ks
Matěj Klíma (4.B)
716
Štěpán Rykr (5.B)
220 ks
Adéla Roženská (7.A)
633
Adam Havel (4.A)
198 ks
Adam Jiroušek (2.B)
600
Petr Vít (1.A)
100 ks
Adam Havel (4.A)
536

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

Dohromady jsme k 23.3. sesbírali 16 055 plastových lahví (k 24.3.2017 to bylo 13 569) a 36 415 plastových
kelímků (k 24.3.2017 to bylo 24 735).
Sběr plastových víček
Daniela Grundová (2.A)
20 500 ks
Adéla Hrdinová (4.B)
17 300 ks
Jakub Janků (4.B)
13 504 ks
Aneta Maričová (1.B)
9 915 ks
Eliška Rychlíková (1.A)
9 000 ks
8 171 ks
Pavol Kročil (2.B)
Sabina Kubasová (6.A)
8 092 ks
Petr Vít (1.A)
4 600 ks
Markéta Trojanová (2.A)
4 600 ks
Kateřina Šrytrová (4.B)
4 460 ks
3 470 ks
Matěj Klíma (4.B)
Natálie Solarzová (4.B)
3 100 ks
Anna Nyklíčková (5.B)
2 480 ks
Ondřej Kulhavý (3.A)
2 350 ks
Lena Šťovíčková (3.B)
2 342 ks
Andrea Bártová (2.A)
2 306 ks
Michaela Ludvíková (4.B)
2 250 ks
Natálie Ludvíková (6.B)
2 250 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
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

Sběr kovových víček
Matěj Klíma (4.B)
Markéta Trojanová (2.A)
Natálie Frydrychová (5.B)
Petr Hruška (7.A)
Filip Kuťák (1.B)
Ondřej Bursa (2.A)
Jakub Janků (4.B)
Andrea Viková (1.B)
Daniela Grundová (2.A)
Pavol Kročil (2.B)
Adéla Hrdinová (4.B)
Leona Kubasová (8.A)
Petr Vít (1.A)
Michaela Ludvíková (4.B)
Natálie Ludvíková (6.B)
Andrea Jursíková (3.A)
Amelie Viková (4.A)
Dominika Hejnová (3.B)
Klára Nyklíčková (2.B)
Kateřina Šrytrová (4.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)
Michal Kuba (2.B)
David Kuba (4.B)

39 000
31 700
30 000
22 500
16 465
15 940
15 709
14 873
12 650
9 142
9 000
7 877
7 700
7 000
7 000
6 885
5 800
3 280
3 210
2 850
2 346
2 278
2 245
2 000
1 790
1 600
1 560
1 150
1 108
700
700
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Dohromady jsme k 23.3. sesbírali 140 879 plastových víček (k 24.3.2017 to bylo 145 551) a 288 041
kovových víček (k 24.3.2017 to bylo 243 621).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem Beránkem)

VYŘAZOVACÍ ČÁST - SEMIFINÁLE:
SMA+HYYY – DARK PLAYERS 3 : 0 (3 : 0, 6 : 0, 3 : 0)
OLD STARS – FC BOHEMIA CHIPS 2 : 1 (2 : 0, 3 : 1, 0 : 3)
Do finále postupuje mužstvo SMA+HYY. Ovšem je třeba dodat, že čtvrťáci a páťáci DARK PLAYERS překvapili
a byli jim hodně dobrým soupeřem.
Ve druhém semifinále ještě není rozhodnuto. Velcí favorité, OLD STARS, se potýkají s nadměrným množstvím
zraněných a nemocných.
Kanadské bodování vyřazovací části:
Z B Br + A
Michal Černý
Matěj Buryšek
Martin Zakouřil
Jiří Pecháček
Jakub Černý
Adam Špringer
El. Grossmannová
Filip Kaplan
Matyáš Lacko
10. – 11. Agáta Hebká
Eliška Mesnerová

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. – 9.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

9
6
5
4
3
2
2
1
1
1
1

4+5
4+2
5+0
2+2
3+0
1+1
0+2
1+0
1+0
0+1
0+1

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

Počet nastřelených tyčí:
4 - SMA+HYYY
1 - FC BOHEMIA CHIPS
0 - DARK PLAYERS
0 - OLD STARS
Průměrný počet střel na 1 zápas:
15,67 - SMA+HYYY
4,67 - FC BOHEMIA CHIPS
4,67 - OLD STARS
1,33 - DARK PLAYERS
STATISTIKY BRANKÁŘŮ:
Čisté konto po dobu
30 min – Pavel Sobolík
Úspěšnost zásahů:
11 min – Vojtěch Petera
100,00 % - Pavel Sobolík
9 min – Nikola Winklerová
87,50 % - Nikola Winklerová 5 min – Michal Hájek
81,25 % - Jakub Kryl
77,27 % - Vojtěch Petera
Prům. počet zásahů na zápas:
73,53 % - Michal Hájek
13,00 – Jakub Kryl
12,50 – Michal Hájek
7,00 – Nikola Winklerová
Ve statistikách brankářů jsou uvedeni všichni brankáři.
(stránku připravil Martin Dytrych)
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VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
1. Rizoto z vepřového masa
2. Krůtí nudličky s bylinkami a smetanou, čínské nudle
1. Pražský guláš, knedlík
2. Květákové smaženky, brambor
1. Holandský řízek, bramborovo-luštěninový salát
2. Plněná bramborová roláda, zelí
1. Kuře na paprice, těstoviny
2. Meruňkový koláč s drobenkou
1. Zapékané těstoviny
2. Husitská směs (játra, vepřové maso, klobása), špecle
1. Rybí karbanátek, bramborová kaše
2. Gratinované brambory s drůbežím masem a žampiony
1. Kuřecí čína s rýží
2. Povidlové taštičky s oříškovou posypkou
1. Mařacké hovězí dušené maso (kapusta, slanina, česnek), brambor
2. Kovbojské fazole, chléb
1. Cikánský vepřový plátek, halušky
2. Chalupářské těstoviny sypané sýrem
1. Segedínský guláš, knedlík
2. Nudle s mákem
1. Gnocchi s kuřecím masem a špenátem
2. Tuňákové placičky s tzatziky, brambor
1. Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka
2. Špagety s vepřovým masem na rajčatech
1. Čočka s klobásou
2. Zapečená brokolice se smetanou a sýrem, brambor
1. Masové koule v rajčatové omáčce, rýže
2. Marinovaná drůbeží prsa, bramborová kaše
1. Kari bulgur se zeleninou a králičím masem
2. Vařené vejce, koprová omáčka, knedlík
1. Pařížské mleté celerové řízky, bramborová kaše
2. Boloňská směs s rýží
1. Ryba pod peřinkou, brambor
2. Kuskus na italský způsob (rajčata, sýr, česnek, protlak)
1. Krůtí rolka s jablky a červeným zelím, chlupatý knedlík
2. Milánské špagety
Dobrou chuť!
1. Vepřenky s cibulí, brambor
2. Hovězí cibulář, bramborový knedlík
1. Kuřecí stehna na zelenině, bramborové těstoviny
2. Rýžový nákyp s broskvemi

Vybírání stravného na duben: úterý 27.3. a středa 28.3. (7.30 – 11.30)
Cena obědů: pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 20 obědů x 23 Kč = 460 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 20 obědů x 25 Kč = 500 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 20 obědů x 26 Kč = 520 Kč
pro veřejnost …………………….......... 20 obědů x 52 Kč = 1040 Kč
(výdej obědů pro veřejnost: 11.15 – 11.35, 12.20 – 12.30, 13.00 – 13.25)
(připravila 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 dubnového čísla předávejte do 25.4. 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.

DEN ZEMĚ
11. 04. - Den Země
11. 04. - Brigáda 8.A v ZOO Dvůr Králové nad Labem
30. 04. - Celoškolní projekt „Voda“ … více na 2. str.
ZAČÍNÁ PLAVECKÝ VÝCVIK … více na 2. str.
18. 04. - První termín plaveckého výcviku 1.A a 1.B
19. 04. - První termín plaveckého výcviku 2.A a 2.B
DALŠÍ DVĚ VÍKENDOVKY – TENTOKRÁT PRO TY NEJMLADŠÍ
20. 04. - 21. 04. - Pohádková víkendovka pro žáky 1.A a 1.B
27. 04. - 28. 04. - Čarodějnická víkendovka pro žáky 2.A a 2.B
NEZAPOMEŇTE ODEVZDAT ČI POSLAT SVÉ PRÁCE
27. 04. - Poslední termín pro odevzdání prací do výtvarné soutěže Rozesmátý svět … více na 2. str.
OSLAVY FILIPOJAKUBSKÉ NOCI
30. 04. - Oslavy Filipojakubské noci … více na 2. str.
SPORTOVNÍ AKCE
04. 04. - Okrskové kolo ve vybíjené žáků 6. ročníku
(pořadatel: ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší, od 8.15 dívky, od 12.15 chlapci)
OSTATNÍ AKCE
04. 04. - Školní kolo Pythagoriády pro žáky 8.A (třída 8.A, od 13.40)
05. 04. - Školní kolo Pythagoriády pro žáky 6.A (třída 8.A, od 13.40)
05. 04. - Zápis do 1. ročníku (budova 1. stupně, 13.30 – 17.30)
09. 04. - Preventivní program v 6.B (2. a 3. vyuč. hod.)
09. 04. - Zveřejnění výsledků korespondenčního kola Astronomické olympiáda
09. 04. - 13. 04. - Duhový týden na 1. stupni
12. 04. - 1. řádný termín jednotných přijímacích zkoušek pro čtyřleté obory
13. 04. - 1. řádný termín jednotných přijímacích zkoušek pro osmileté obory
13. 04. - Preventivní program v 7.A (5. a 6. vyuč. hod.)
16. 04. - 2. řádný termín jednotných přijímacích zkoušek pro čtyřleté obory
17. 04. - 2. řádný termín jednotných přijímacích zkoušek pro osmileté obory
17. 04. - Návštěva 4.A v Městské knihovně v Úpici (od 8.10)
17. 04. - Okresní kolo Matematické olympiády pro žáky 6. – 8. ročníku (Gymnázium Trutnov)
18. 04. - London’s quiz – soutěž pro žáky 7. – 9. ročníku (třída 8.A, od 13.45)
18. 04. - Pedagogická rada
19. 04. - Exkurze 3.A a 3.B do Planetária v Hradci Králové (odjezd z náměstí T.G.M. v 6.55)
19. 04. - Schůzka s rodiči žáků, kteří pojedou do Londýna + CK LADA (školní jídelna, 15.00 – 16.00)
19. 04. - Rodičovské schůzky (1. stupeň od 16.00, 2. stupeň formou konzultací od 16.30)
27. 04. - Vychází dubnové číslo školního časopisu
BEZ TERMÍNU (DLE POČASÍ)
Exkurze 4.A, 4.B do Trutnova
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga – 05. 04., 19. 04., 26. 04.
Pravidelné soutěže (šipky, stolní fotbálek, air hockey) se hrají o hlavních přestávkách.
(stránku připravil Martin Dytrych)

