Postoupili jsme do
krajského kola ve vybíjené.

Ve středu 11. dubna
proběhl Den Země.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
8. ČÍSLO
16. ROČNÍKU (2017/2018)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
Na zápis nás ve čtvrtek
6. dubna přišlo 40.

Měli jsme
Pohádkovou víkendovku.

Postoupila jsem do
celostátního kola
Astronomické olympiády.

A mnoho dalšího ...

Telefony:
do školy (napojen na ústřednu):
499881138
do ředitelny (+ fax):
499884875
do školní jídelny:
499781336
Na pondělí 30. dubna 2018
pro vás chystáme celoškolní projekt „VODA“.

Obsah projektu v 1. – 5. ročníku:
1. ročník – „Co plave a co se potápí“
2. ročník – „Co se ve vodě rozpustí a co ne“
3. ročník – „Řeka“
4. ročník – „Rybník“
5. ročník – „Moře“
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

6. ročník (žáci rozděleni do dvou skupin):
 1. skupina – anketa „Jak šetřím či plýtvám vodou“
 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:
 zpracování referátů na téma „Koloběh vody
v přírodě“
 laviny, úbytek ledovců, voda v našem těle
9. ročník:
 extrémy počasí, pitná voda a její zásoby
 zpracování referátů s ekologickou tématikou
V pondělí 7. května mají žáci ředitelské volno. Do
školy jdou zase ve středu 9. května, protože úterý
8. května je státním svátkem.
Na pondělí 21. května 2018 je připravena
pro žáky 1. – 4. ročníku soutěž
VE SKLÁDÁNÍ SIREK DO KRABIČKY.
Soutěž se uskuteční v 3.A
od 11.45 do 13.15.
Kategorie: podle tříd
Pravidla:
vysypané a rozházené sirky s pomocí obou rukou co
nejrychleji narovnat do krabičky tak, aby byly hlavičky
jedním směrem, a krabičku zavřít;
za chyby se bude připočítávat čas.
Stejná soutěž je připravena na středu 16. května 2018
i pro žáky 5. – 9. ročníku
Soutěž se uskuteční v 7.A
od 12.30 do 14.00.
Kategorie: podle počtu účastníků
Pravidla:
vysypané a rozházené sirky s pomocí jedné ruky co
nejrychleji narovnat do krabičky tak, aby byly hlavičky
jedním směrem, a krabičku zavřít;
za chyby se bude připočítávat čas.

V pátek 23. března a v pondělí 26. března 2018 se natěšení čtvrťáci a páťáci z předmětů Region Jestřebí hory a Naše
město vypravili do muzea, aby si prohlédli velikonoční výstavu. Letos ji naše paní muzejnice zasvětily především
kraslicím.
Na úvod si děti s paní průvodkyní připomněly, proč vlastně Velikonoce slavíme a co svátkům jara předchází.
Vyprávěly také, jaké velikonoční zvyky a tradice dodržují doma a jak zdobí vajíčka. Většina rodin používá koupené
barvy a samolepky, někteří žáčci popsali i barvení vajíček v cibulových slupkách a kresbu voskem. Paní průvodkyně
dětem vysvětlila, jak barvili vejce naši předkové a ukázala jim, co vše k tomu potřebovali. Děti překvapilo, že
proces barvení přírodní cestou je zdlouhavý i že se k barvení používalo třeba i koření nebo káva a k leptání šťáva
z kyselého zelí. Paní průvodkyně představila dětem i techniky zdobení kraslic: batikování, vyškrabávání, leptání,
reliéfní kresbu voskem, madeiru nebo polepování slámou a sítinou. Mezi exponáty letos chyběly kraslice
drátkované, neboť se jedná o techniku moderní. Všichni obdivovali křehké exponáty krásně naaranžované
v „hnízdečkách“ a ošatkách a shodli se, že tato práce vyžaduje nejen spoustu trpělivosti, umu a fantazie, pevnou
a zároveň jemnou ruku, ale také ostříží zrak. Zejména chlapce udivilo, že řadu vystavených kraslic ozdobili muži,
někteří i celkem mladí.
Jako vždy sklidil velkou pozornost a možná i nějakou kapičku slin, které se všem sbíhaly v ústech, velký stůl plný
velikonočních dobrot. Většinu svátečních jídel i pečiva děti znaly i z rodinných svátečních stolů, novinkou
pro většinu z nich byly boží milosti a mimořádně povedená trnová koruna z mazancového těsta. Chlapci nadšeně
okukovali velké pomlázky, děvčata spíše vázy s březovými větvičkami a truhlík plný jarních kytiček.
Děkujeme paní průvodkyni a všem, kteří výstavu připravili, za krásný zážitek a těšíme se na brzkou shledanou.
(Renata Kafková)

Před velikonočními prázdninami, v úterý 27. března, jsme s družinou navštívili výstavu „VELIKONOCE
U STUDÁNKY“ v Malých Svatoňovicích. Nejprve jsme se zastavili u studánky a ochutnali pramenitou vodu.
Následovala prohlídka historického náměstí s kostelem, bývalými obecními lázněmi a Muzeem bratří Čapků.
Poté jsme se již všichni těšili na výstavu. Děti zhlédly různými technikami zdobené kraslice, beránky různých
velikostí, staročeské jidáše a další věci spjaté s Velikonocemi. Nakonec si v místním krámečku zakoupily
perníčky a různě zdobené kraslice.
(Eva Jansová)

Tak už se konečně dočkali i páťáci. Čeho? No přece víkendovky. Ta jejich měla název Jeden za všechny, všichni za
jednoho. Jejím hlavním cílem bylo, dát páťáky trochu víc dohromady. Ale to už trochu předbíháme.
Nejprve jsme je seznámili s tím, jak to na našich víkendovkách „chodí“. Poté jsme je rozdělili do tří skupin po
sedmi a soutěžili. Soutěžilo se pro zábavu, nikoliv pro výsledky. Výsledné pořadí totiž přineslo skupinám jen
výhodu lepší startovní pozice při hledání pokladu. Abychom víkendovku zpestřili, zařadili jsme i hádání slov ve
dvojicích a podlézání laťky, při kterém bojoval každý na „své triko“. A když k tomu přičteme výborné jídlo (jen se
po něm zaprášilo) a dobrodružné spaní ve škole, tak si myslíme, že se víkendovka opravdu podařila.
Všem páťákům děkujeme za bezproblémové chování a pomocnicím z řad šesťaček za skvělou spolupráci. Například
naši rychlost vydávání jídla by nám určitě záviděli v leckterém hotelu či restauraci.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)

Jaro už konečně dorazilo i do Úpice, sluníčko svítí a hřeje skoro jako v létě, zahrádky začínají zářit barvami. Tak
proč si nezpestřit a nerozzářit také všední školní týden?
Prvostupňáci to dokázali! Jejich úkolem bylo celý týden chodit oblečení v barvách duhy – červení, žlutí a oranžoví,
zelení, modří a nakonec fialoví. S pomocí maminek provětrali skříně – a jak se jim to podařilo, posuďte sami v naší
fotogalerii na webu.
(Veronika Prouzová)

V pondělí 9. dubna pokračoval na naší škole preventivní
program. Školní metodička prevence a školní
psycholožka tentokrát zavítaly do 6.B. Stejně jako v 6.A
se vše točilo kolem kouření a požívání alkoholu.
Doufejme, že si z toho žáci této třídy odnesli ponaučení.
(Martin Dytrych)

Preventivní program přesídlil v pátek 13. dubna do 7.A. Ústředním motem dvouhodiny byla šikana. Hned v úvodu
žáci viděli film s názvem Mezi stěnami. Jeho hlavní postavou je sympatický Martin, který se stane terčem šikany
svých spolužáků. Film se opírá o skutečné události.
Po jeho zhlédnutí o něm sedmáci diskutovali. Ale nejen o něm, ale i o příčinách a obětech šikany obecně.
Děkuji paní učitelce Nývltové za přípravu celého programu.
(Martin Dytrych)

„Jak často padají tyhle typy letadel?“ ptá se v Boeingu 727 nervózní cestující. „Obvykle jen jednou,“ uklidní ho
pilot.
Děti se učí o tavení železa. Přihlásí se Franta a říká: „Můj otec je tavič, protože taví železo.“ „Dobře a co ty,
Mařenko?“ „Moje maminka je také tavička, protože taví sýry.“ Pepíček se hlásí: „Prosím, naše babička je také
tavička, protože tatínek pořád říká, babička, ta ví prd!“
Zákazník: „Poraďte mi nějaký účes.“ Kadeřnice: „A co třeba účes Ferda Mravenec?“ Zákazník: „A jak vypadá?“
Kadeřnice: „Vidím, že máte na hlavě tři vlasy, tak já bych Vám jeden vytrhla a ze dvou udělala tykadla.“
Paní Kropáčková přijde do prodejny zeleniny a přeje si: „Dejte mi, prosím, kilo brambor.“ „Menší, nebo větší,“ ptá
prodavačka. „Raději malé, ty velké bych neunesla.“

U cirkusového ředitele se hlásí dva artisti o místo - malý muž s velkým a velký s malým kufrem. „Jaké máte číslo,“
ptá se jich ředitel. „Máme, prosím, velký trik,“ povídá velký. „V malém kufru mám kladivo a tak dlouho s ním tluču
toho malého po hlavě, až ho zatlačím do pilin a on celý zmizí.“ „No a co máte v tom velkém kufru?“ „V něm mám
prášky proti bolení hlavy.“
V kanceláři zvoní telefon. Úředník ho zvedne a říká: „Dobrá, dobrá, dobrá, špatná, dobrá, dobrá.“ A to trvalo asi
hodinu. Pak úředník telefon zavěsí a kolega se ho udiveně ptá: „Prosím tě, co to bylo za divný rozhovor, stále jen
dobrá a sem tam špatná?“ „Ale, pomáhal jsem manželce přebírat jahody.“
„Michale, napsal jsi velice hezkou slohovou práci, ale řekni mi, proč jsi ji nedokončil?“ „Hm, on tatínek už neměl
víc času.“
Američan, Rus a Čech sedí v baru a najednou k nim přisedne Ježíš. Američan mu poručí whisky. Ježíš poděkuje a
přiloží mu ruku na rameno. Američanovi hned zmizí jeho dlouholetá bolest v zádech. Rus mu poručí vodku.
Stejným způsobem mu zmizí bolest v pravé noze. Čech se nenechá zahanbit a objedná Ježíšovi pivo. Když mu ten
chce rovněž položit ruku na rameno, Čech ucukne. „Děkuji, ale mně zrovna vypočítali invalidní důchod..."
V obchodě si slečna už přes hodinu zkouší džíny. Asi po hodině se ptá prodavačky: „Co říkáte těmhle, ty mi padnou
nejlíp, ne?“ „Ano,“ odpoví prodavačka, „v těch jste sem přišla.“
Krokodýl říká rybáři, který marně čeká na úlovek: „Neberou? Tak se na to vybodni a pojď se vykoupat.“
Skupina lvů z dálky pozoruje skupinu rytířů v brnění. Jeden lev si vzdychne: „Ach jo, zase konzervy!“
Přijde kouzelník do školy a ptá se dětí, co by chtěly, že on jim to splní. Anička říká: „Já bych chtěla králíčka.“
Kouzelník mávne kouzelným proutkem a Anička má na kolenou krásného bílého králíčka. Honzík říká: „Já bych
chtěl pastelky.“ Najednou má v ruce pastelky. „A co chceš ty Pepíčku?“ ptá se kouzelník. „Já bych chtěl na
záchod!“
Průvodce turistů: „Kdyby byla paní tak laskavá a na okamžik přestala mluvit, abychom slyšeli mohutný hukot
vodopádu...“
(Martin Dytrych)

V pátek 18. května se v hradeckém planetáriu sejdou
nejlepší astronomové kategorie GH. A i my tam
budeme mít svého zástupce! Adéla Roženská ze 7.A
nedala šanci nikomu z dalších 42 účastníků krajského
kola a se ziskem 92 bodů suverénně postoupila.
Adélce děkuji za výjimečné zviditelnění naší školy a
slibuji, že ve zmíněný den budu držet pěsti.
Zároveň děkuji paní učitelce Nývltové, která Adélku
celou olympiádou provázela.
(Martin Dytrych)

Během několika posledních měsíců
proběhlo na naší škole školní kolo
Matematické olympiády. V kategorii Z8
zvítězila Leona Kubasová z 8.A, když
odevzdala pět správně vyřešených úloh ze
šesti. Mezi o rok mladšími žáky brala první
místo Adéla Roženská ze 7.A, která
zároveň postoupila do okresního kola.
V něm budu rozhodně Adélce držet pěsti,
stejně jako paní učitelka Pulkrábková,
která s ní na soutěži spolupracovala.
(Martin Dytrych)

Exkurze čtvrťáků v pátek 20. dubna do Trutnova se opravdu vydařila. Počasí nám přálo. Kde jsme všude byli?
Nejprve jsme šli k památníku generála Gablenze a seznámili se s bitvou v roce 1866. Po schodech jsme sešli do
městského parku, kde se nachází fontána s drakem a busta Uffo Horna. Zde nádherně kvetly keře a stromy.
Nemohli jsme vynechat Krakonošovo náměstí (Stará radnice, Krakonošova kašna, Sloup nejsvětější trojice,
pomník Josefa II). Zde byla i krátká přestávka na dobrou zmrzlinu. Dále jsme přešli do Galerie draka a
seznámili se s pověstí. Dračí uličkou a kolem kulturního centra Uffo jsme se dostali na autobusové nádraží a
domů.
(Blanka Pavlásková)

Ve čtvrtek 19. dubna jsme s třetími třídami navštívili Planetárium v Hradci Králové. K výletu jsme si vybrali
nádherný jarní den, už od rána se na nás smálo sluníčko.
V krásném moderním sále planetária jsme vyslechli zajímavou přednášku o sluneční soustavě a vesmíru. Děti
se zájmem poslouchaly, dokázaly odpovídat na otázky a užívaly si sklopná křesílka, ze kterých pozorovaly oblohu.
Bonusem pro děti byla pohádka Polaris, která děti seznámila s astronomickými zákonitostmi, jakými jsou důvody
střídání ročních období, značné délky polární noci nebo podobnostmi Země a dalších planet. Po pohádce jsme se šli
podívat na velký hvězdářský dalekohled. Dále děti měly možnost zakoupit si drobné suvenýry a venku se projít
po části planetární stezky.
Začala na nás doléhat únava, což byla pravá chvíle k odjezdu domů. Zastavili jsme se ještě v České Skalici, kde
jsme se podívali na roubenou chaloupku, kam chodila do školy spisovatelka Božena Němcová. V bezprostřední
blízkosti nikdo nepřehlédl stánek se zmrzlinou a každý si vybral svou oblíbenou. A tak na konci výletu byla
opravdu sladká tečka.
(Šárka Jánošíková)

V pátek a sobotu 20. a 21. dubna 2018 se pohádkové víkendovky dočkalo 27 dětí z 1. A a 1. B.
V 17 hodin jsme se sešli před školou a hned jsme si odnesli všechny věci nahoru do 2. A, kde jsme si nachystali
ležení na večer. Dobroty od maminek jsme si donesli do 5. A. Hned potom jsme se přesunuli do 2. B, kde jsme
během víkendovky plnili různé úkoly. Čekalo nás rozdělení do pohádkových skupinek, ve kterých jsme potom
soutěžili. Za každou soutěž jsme získávali „perly“, které jsme navlékali na náhrdelník.
Nejprve jsme skládali pohádkové loto a našim úkolem bylo pohádku převyprávět. Správně jsme poznali, že se jedná
O červenou řepu a taky jsme si jednu zkusili vytrhat z papíru. Hned poté jsme se ocitli v „Ledovém království“
a abychom nezmrzli, museli jsme jednoho z týmu během minuty co nejvíce obléknout. Byla to dřina, tak nás čekal
odpočinkový úkol – hádání pohádkových postav.
Měli jsme hlad jako vlci a tak jsme si snědli večeři od maminek.
Další část večera probíhala v jídelně. Soutěžili jsme ve štafetách. Karkulky sbíraly do košíků dárky pro babičku
a dědové tahali v pytli řepu. A nebyla by to pořádná víkendovka bez stezky odvahy.
Pak už jsme si vyčistili zoubky, zalezli do hajan a paní učitelky nám na dobrou noc pustily Maxinožku. Místo ranní
rozcvičky jsme si zahráli na Jeníčka a Mařenku a vyběhli si na kopec uloupit perníček. Poté nás čekalo hledání
ukrytého pokladu. Vydali jsme se tedy po šipkách a poklad nakonec našli.
Děkujeme pomocníkům z 5. B a maminkám za dobroty k snídani a ke svačinkám.
(Andrea Škodová, Jana Hájková)

Ve čtvrtek 5. dubna 2018 čekal budoucí prvňáčky zápis na téma Můj pohádkový svět.
Děti hravou formou poznávaly zvířátka, barvy, malovaly obrázek, ale taky trošku cvičily, zpívaly a procvičovaly
jazýček při povídání s paní učitelkou. Vyzkoušely i počítání, poznávání geometrických tvarů a práci
na interaktivní tabuli. V „zápisové listině“ všem rychle přibývala razítka za splněné úkoly. Za svou snahu
a šikovnost byli budoucí školáčci odměněni drobnými dárky a sladkostmi.
Na úplný závěr vedla cesta všech do jídelny, kde paní kuchařky přichystaly malé občerstvení.
K zápisu přišlo 40 dětí, devět rodičů požádalo o odklad školní docházky.
(Veronika Prouzová)

Den Země je ekologicky motivovaný významný den,
upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí.
A protože ekologie je jednou z priorit naší školy, mají akce
organizované k tomuto dni u nás již dlouholetou tradici.
Ve středu 11. dubna se na nás už od rána smálo sluníčko,
bylo krásné jarní počasí a tak děti, vybavené igelitkami
a rukavicemi, mohly vyrazit do přírody sbírat odpadky.
Takto tento den prožily jednotlivé třídy na 1. stupni:
Prvňáci sbírali odpadky směrem do Milešovky. Druháci
a třeťáci vyrazili ven až po svačině. Jejich cílem bylo
vyčistit les směrem k Velbabě od nepořádku, který
tam nepatří. Čtvrťáci jeli autobusem do Batňovic
a při zpáteční cestě čistili Kvíčalu. Nepořádku zdaleka
nebylo tolik jako minulé roky, což nás potěšilo.
(Eva Prouzová)

Již počtvrté jsme se společně s žáky 8. ročníku vydali do dvorské ZOO, abychom tamním zaměstnancům
pomohli s jarním úklidem. Počasí nám přálo, děti pracovaly poctivě a s nadšením, proto si také od pracovnic
ZOO právem zasloužily velikou pochvalu. Za odměnu si žáci poté mohli zdarma celou ZOO prohlédnout.
Všem "pracantům" velmi děkuji za píli a svědomitost. Poděkování také patří panu učiteli Beránkovi za
organizaci této akce.
(Silvie Žďárská)

Pospojuj čísla od 1 do 10 Obrázek si vybarvi.

Dokážeš projít bludištěm?

Ve středu 4. dubna se dívky šestých ročníků zúčastnily okrskového kola ve vybíjené konaného ve Rtyni
v Podkrkonoší. Hned v prvním zápasu proti ZŠ Úpice – Lány dívky suverénně zvítězily a zapsaly si tak první 3 body
do tabulky. Do druhého zápasu však nastupovaly s jistými obavami, protože je čekaly domácí hráčky, o kterých
z předchozích zápasů věděly, že budou velkým oříškem. Naše obavy se bohužel vyplnily a dívkám ze ZŠ Rtyně
jsme jasně podlehly. Jelikož se turnaje neúčastnilo Městské gymnázium Úpice, čekal dívky poslední soupeř turnaje a
to ZŠ Malé Svatoňovice. Díky perfektnímu bojovnému nasazení a skvělé týmové práci naše dívky s přehledem
vyhrály a spravily si tak chuť po předchozí prohře. Celkově tak dívky se šesti body v tabulce obsadily konečné 2.
místo. Velké poděkování holkám za pěkný sportovní výkon a také zábavně strávené dopoledne.
(Blanka Hozová)
Školu reprezentovaly:
Sabina Kubasová, Natálie Ludvíková,
Natali Luštincová, Barbora Peterová,
Klára Poláková, Karolína Řeháková,
Julie Seidlová, Sabina Schwertnerová,
Simona Sobolíková, Marina Zajacová,
a Veronika Žďárská

V ten stejný den odpoledne se do Rtyně v Podkrkonoší vydalo i družstvo chlapců šestých tříd. Kvůli nemoci bohužel
naše družstvo nebylo kompletní, ale i tak bylo na chlapcích vidět odhodlání a chuť nenechat soupeřům nic zadarmo.
Jako první do turnaje vstoupili naši chlapci proti žákům ZŠ Úpice - Lány. Již od začátku měl soupeř navrch,
nakonec i zvítězil. Druhý zápas proti ZŠ Rtyně se pro naše chlapce vyvíjel nejnadějněji, třetí zápas proti ZŠ Malé
Svatoňovice byl opět velmi těžký. Ani v jednom z těchto zápasů se nám bohužel nepodařilo bodovat. Chlapci tak
skončili na 4. místě, ale i tak velká pochvala chlapcům za projevenou snahu a reprezentaci školy.
(Blanka Hozová)
Školu reprezentovali:
Daniel Bejr, Sebastien Drejsl,
Lukáš Hofman, Zbyšek Lacko,
Dominik Manych, Štěpán Nohejl,
Filip Novotný, Vojtěch Petera
a Matěj Štauda

Dne 18. dubna 2018 jsme se zase po roce vydali tentokrát prosluněným odpolednem se dvěma hlídkami
mladých zdravotníků od ZŠ Úpice – Lány do sportovního areálu v Havlovicích. Cestou musely naše hlídky
zvládnout na 11 stanovištích různé záludné úkoly a překážky. Poznávali jsme léčivé byliny, transportovali
raněné, probíhali překážkovou dráhu, běhali se zátěží na nosítkách na čas, zastavovali krvácení a obvazovali
končetiny. Nejvíce nás letos potrápila fingovaná dopravní nehoda s vyproštěním zraněného z vozidla.
Skvěle si vedlo družstvo mladších žáků, které získalo krásné 3. místo. Bojovalo ve složení:
kapitán František Kuhn, Tereza Jakubčaninová, Markéta Sabevová, Ondřej Polc a Michal Hájek.
Hlídka starších žákyň ve složení: kapitánka Sabina Kubasová, Marina Zajacová, Natali Luštincová, Nikola
Makulová, Veronika Žďárská soutěžila v tomto složení teprve poprvé a místy to bylo znát. Sice jsme doufali
v lepší umístění, ale ani 7. místo není zklamáním.
Děkuji všem zúčastněným za skvělou reprezentaci naší školy, paní učitelce Kratochvílové a malému Filípkovi
za morální podporu a doufám, že získané zkušenosti zúročíme 11. května na soutěži Mladých zdravotníků
v Trutnově, kam jedou obě družstva.
(Martina Šrollová)

Po mnoha odkladech se ve čtvrtek, 19. dubna 2018, uskutečnilo okrskové kolo ve šplhu žáků a žákyň II.stupně.
Mezi pěti školami úpického okrsku se naši reprezentanti rozhodně neztratili. I když mnohdy zápolili s klouzajícími
se tyčemi, snažili se a maximálně bojovali.
Celkově jsme obsadili třetí příčku za vítěznou pořádající ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší a lánskou školou. I
v jednotlivých kategoriích jsme měli několik medailistů (viz.níže).
Výsledek závodů nás sice připravil o průběžné vedení v Grand Prix (o pouhý bod), ale zklamaní rozhodně být
nemůžeme – téměř žádné omluvy z nominace, ochota reprezentovat a maximální nasazení. To je to, co u dětí letos
vidíme a čeho si ceníme.
(Šárka Kratochvílová)
Medailové umístění v jednotlivých kategoriích:
1.místo: Čiháková Veronika, Fabián Pavel
2.místo: Zajacová Marina, Čapková Anita
3.místo: Grossmannová Eliška, Žďárská Veronika

Ve středu 18. dubna vyjeli naši žáci 4. – 5. ročníku na okresní kolo vybíjené – otevřená kategorie. Sešlo se tam šest
družstev. Turnaj jsme zahájili vítězstvím nad ZŠ R. Frimla. Následovala vítězství nad ZŠ Vrchlabí, ZŠ Mládežnická
Trutnov a ZŠ Lánov. Poslední zápas jsme hráli se ZŠ Náchodská Trutnov, kde jsme po zbytečných chybách prohráli
po prodloužení podle pravidla „náhlá smrt“. Naštěstí to neměnilo nic na konečném výsledku. Celý turnaj jsme
vyhráli a postupujeme do kraje. Velké poděkování patří všem hráčům i hráčkám, kteří se na tomto fantastickém
úspěchu podíleli. Děkujeme!!!
(Jana Hájková)

Školu reprezentovali:
František Kuhn (5.B), Michal Hájek (5.B), Adam Marič (5.B),
Kateřina Mesnerová (5.B), Alexandr Klouček (5.A), Petr Seidl (5.A),
Martin Kejzlar (4.B), Natálie Solarzová (4.B), Radim Vaněk (4.A),
Maxmilián Šeda (4.A), Vojtěch Synáč (4.A), Antonín Bárta (4.A)

V úterý 17. dubna se děti ze 4. A vydaly na další knihovnickou lekci, tentokrát na téma „Lidové zvyky a tradice
u nás“. Nejprve si všichni popovídali s paní ředitelkou Janou Šimkovou, ukázali, co umí a s čím se již seznámili
v hodinách ČJS. Ona jim zase četla z různých knížek pranostiky, veselé příběhy z masopustu a Velikonoc.
Připomněli si vinobraní a dočesné, poutě i posvícení, letnice i dožínky, dušičky a Vánoce. Poznali spoustu hezkých
knížek a nakonec si mohli vypůjčit podle svého výběru knížku i domů. Beseda byla moc hezká, děkujeme.
(Blanka Pavlásková)

FLOWERS and PLANTS - květiny a rostliny
Procvič psaní
- doplň samohlásky

VOCABULARY- slovíčka
ROSE - růže
SNOWDROP - sněženka
BLUEBELL - zvonek
MINT - máta
SUNFLOWER - slunečnice
DAFFODIL - narcis
DAISY - sedmikráska
DANDELION- pampeliška
VIOLET - fialka
TULIP - tulipán
LAVENDER - levandule CARNATION - karafiát
PRIMROSE - petrklíč
ORCHID - orchidej
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1) Čtyřsměrka:
Najdi: 2x růže, 2x máta, 2x orchidej, slunečnice,
petrklíč, sedmikráska, fialka, sněženka, tulipán,
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Řešení:
1) flowerpot = květináč,
2) snowflake = bledule
3) a.dandelion, b.dafodil
c.tulip, d.violet, e.rose,
f.sunflower
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PR __ MR __ S __
T __ L __ P

2) Doplň písmena:
- tmavá pole skrývají tajenku
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3) Doplň anglické názvy:
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TAJENKA: __ __ __ __ __ __ __ __ __
d) ___________

e) ___________

f) ___________

stránku připravila Silvie Žďárská

V pátek 6. dubna 2018 se čtvrťáci a páťáci z předmětu Region Jestřebí hory vydali do úpického muzea, aby si
prohlédli kousky hradu Vízmburk, které zde paní muzejnice uchovávají.
Děti nadchl už sestup do studeného sklepení, kde paní průvodkyni Šlégrové řekly, co vědí o historii hradu a
životě středověkých lidí. Přestože část vědomostí přes velikonoční prázdniny zanesl prach, paní průvodkyně děti
pochválila, protože většinu jejích otázek nakonec zodpověděly správně. Jako vždy žáčky nejvíce zaujaly
kamenné koule, kusy gotického okna a části sloupů a litovali, že si nemohou vyzkoušet vystavenou repliku meče.
Velké nadšení vyvolala i odbočka mimo vízmburské dějiny – poslední sklepní místnost, která je natolik chladná,
že se v ní dříve chladilo pivo a skladovaly potraviny pro hostinec, jenž kdysi ve staré radnici býval. Když děti
opět vystoupaly ze sklepa, byly rády, že doma mají ledničky a nemusí chodit do studených sklepů a shánět
ledové kry.
Děkujeme paní Šlégrové za milé přijetí a těšíme se na další návštěvu.
(Renata Kafková)

V pondělí 9. dubna 2018 poznali žáčci předmětu Naše město další z významných úpických budov – Husův sbor. Pan
farář Tomáš Karel děti vyzval, aby si našly svá místečka, která se jim líbí. A tak se děti rozesadily do kostelních
lavic a zvědavě se rozhlížely kolem sebe. Pan farář malým posluchačům krásně vyprávěl o historii Husova sboru,
vysvětlil jim, co je rondokubismus, ve kterém je stavba vybudovaná, i proč vlastně lidé do kostela chodí. Žáčky
upozornil na velký obraz Ježíše, na sochu Jeremiáše, varhany a především na kolekci gobelínů zapůjčených od pana
Kalaše zobrazujících křížovou cestu. Děti se dozvěděly, že Husův sbor slouží nejen k setkávání věřících, ale i jako
koncertní síň, kolumbárium a suterén jako klubovna skautek. Po zajímavém povídání se děti vyběhly ohřát na
sluncem zalitou zahradu a obdivovaly krásný výhled na město, první jarní květinky na záhoncích a užívaly si
zdejšího klidu.
Děkujeme panu Tomáši Karlovi za milé setkání a doufáme, že děti do Husova sboru někdy zajdou na některý z
koncertů.
(Renata Kafková)
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Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 20. 4. 2018)
2 102,0 kg
91 kg/žáka
Kristýna Pourová
2 032,0 kg
88 kg/žáka
Eliška Peterková
1 268,0 kg
55 kg/žáka
Aneta Maričová
1 139,0 kg
50 kg/žáka
Pavol Kročil
909,0 kg
48 kg/žáka
Kateřina Vlčková
975,0 kg
38 kg/žáka
Adriana Davidová
306,0 kg
16 kg/žáka
Anna Jiroušková
244,0 kg
13 kg/žáka
Veronika Nyklíčková
238,0 kg
12 kg/žáka
Ondřej Kulhavý
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
788,0 kg
630,0 kg
475,0 kg
600,0 kg
306,0 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;
16.
3. místo – 600,- Kč; 4. místo – 400,- Kč a 5. místo – 200,- Kč. Na závěr školního roku budou vyhodnoceni a
17.
odměněni i nejlepší sběrači v rámci jednotlivých tříd. Podmínkou je minimálně 100 kg doneseného papíru.
18.
Celkem jsme již sebrali 10 411,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 32,53 kg. Pro porovnání
v loňském roce jsme měli sesbíráno 11 344,0 kg s průměrem 37,19 kg na žáka. Dohromady jsme také sesbírali
19.
23 971 vybitých baterií (k 21.4.2017 to bylo 12 750).
20.
Sběr vybitých baterií:
Sběr
21. papíru - nejlepší jednotlivci:
Lena Šťovíčková (3.B)
10 461 ks
Eliška Peterková (4.A)
1 250 kg
22.
Klára Zárubová (7.A)
6 330 ks
Aneta Maričová (1.B)
788 kg
23.
Leona Kubasová (8.A)
2 706 ks
Pavol Kročil (2.B)
630 kg
24.
Lukáš Farský (2.A)
1 052 ks
Kristýna Pourová (2.A)
620 kg
Veronika Hlavicová (8.A)
500 ks
Adriana Davidová (4.B)
600 kg
Natálie Hájková (1.B)
496 ks
Andrea Bártová (2.A)
569 kg
Matěj Klíma (4.B)
374 ks
25.
Alfred Pola (1.B)
480 kg
Filip Kuťák (1.B)
355 ks
26.
Kateřina Vlčková (3.B)
475 kg
Jakub Janků (4.B)
304 ks
27.
Jakub Přívratský (2.A)
385 kg
Katka Hejnová (8.A)
288 ks
Lucie Zahradníková (3.B)
384 kg
Ondřej Kulhavý (3.A)
180 ks
Anna Jiroušková (6.B)
306 kg
Jakub Přívratský (2.A)
141 ks
Adam Jiroušek (2.B)
303 kg
Jan Hruška (7.A)
275 kg
Ondřej Bursa (2.A)
243 kg
Velmi zajímavý bude souboj
Adam Havel (4.A)
218 kg
o vítězství ve sběru plastových
Maxmilián Šeda (4.A)
200 kg
a kovových víček.
Martina Dvořáková (5.A)
200 kg
Vojtěch Tvarůžek (4.A)
170 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) 14 970
Sběr plastových lahví
Sabina Kubasová (6.A)
4 286
Ondřej Vít (2.A)
7 150 ks
Štěpán Rykr (5.B)
3 070
Nela Petirová (2.A)
3 831 ks
Lena
Šťovíčková
(3.B)
2 904
Ondřej Kulhavý (3.A)
2 950 ks
Diana Kuťáková (4.A)
2 845
Kateřina Vlčková (3.B)
2 313 ks
Aneta
Maričová
(1.B)
2 670
Aneta Maričová (1.B)
1 220 ks
Lukáš Pecháček (5.A)
2 351
Leona Kubasová (8.A)
979 ks
Pavol
Kročil
(2.B)
1 261
Kristýna Pourová (2.A)
650 ks
Anna Jiroušková (6.B)
1 200
Štěpán Rykr (5.B)
320 ks
Adam Jiroušek (2.B)
900
Petr Hruška (7.A)
273 ks
Antonín Vik (3.B)
735
Adam Havel (4.A)
238 ks
Matěj Klíma (4.B)
716
Petr Vít (1.A)
100 ks
Adéla Roženská (7.A)
633
Tereza Feketová (1.A)
80 ks

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

Dohromady jsme k 20.4. sesbírali 20 104 plastových lahví (k 21.4.2017 to bylo 15 856) a 40 977 plastových
kelímků (k 21.4.2017 to bylo 26 717).
Sběr plastových víček
Jakub Janků (4.B)
Daniela Grundová (2.A)
Adéla Hrdinová (4.B)
Aneta Maričová (1.B)
Andrea Zárubová (7.A)
Eliška Rychlíková (1.A)
Pavol Kročil (2.B)
Sabina Kubasová (6.A)
Kateřina Šrytrová (4.B)
Lena Šťovíčková (3.B)
Markéta Trojanová (2.A)
Petr Vít (1.A)
Matěj Klíma (4.B)
Natálie Solarzová (4.B)
Veronika Hlavicová (8.A)
Anna Nyklíčková (5.B)
Ondřej Kulhavý (3.A)
Andrea Bártová (2.A)
Michaela Ludvíková (4.B)
Natálie Ludvíková (6.B)
Tomáš Maršík (3.A)
Adam Jiroušek (2.B)
Anna Jiroušková (6.B)
Aneta Schwertnerová (2.B)
Sabina Schwertnerová (6.B)
Antonín Vik (3.B)
Veronika Nyklíčková (6.A)
Martina Dvořáková (5.A)
Nela Petirová (2.A)
Maxmilián Šeda (4.A)
Miroslava Holanová (3.A)

21 604
20 500
17 300
12 630
10 170
9 000
8 171
8 092
7 610
7 457
6 400
4 600
3 470
3 100
2 500
2 480
2 350
2 306
2 250
2 250
2 120
1 750
1 750
1 700
1 700
1 618
1 610
1 530
1 456
1 400
1 230
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Sběr kovových víček
Tereza Zárubová (7.A)
Matěj Klíma (4.B)
Markéta Trojanová (2.A)
Natálie Frydrychová (5.B)
Jakub Janků (4.B)
Petr Hruška (7.A)
Filip Kuťák (1.B)
Andrea Viková (1.B)
Ondřej Bursa (2.A)
Daniela Grundová (2.A)
Andrea Jursíková (3.A)
Michaela Ludvíková (4.B)
Natálie Ludvíková (6.B)
Pavol Kročil (2.B)
Adéla Hrdinová (4.B)
Leona Kubasová (8.A)
Petr Vít (1.A)
Lena Šťovíčková (3.B)
Amelie Viková (4.A)
Tomáš Maršík (3.A)
Tereza Feketová (1.A)
Dominika Hejnová (3.B)
Klára Nyklíčková (2.B)
Jan Benko (4.A)
Kateřina Šrytrová (4.B)
Kateřina Mesnerová (5.B)
Adam Marič (5.B)
Erika Danko (4.A)
Adéla Roženská (7.A)
Andrea Bártová (2.A)
Kristýna Pourová (2.A)

41 490
39 000
37 200
30 000
22 809
22 500
19 015
16 033
15 940
12 650
10 885
9 850
9 850
9 142
9 000
7 877
7 700
7 230
5 800
4 780
4 125
3 280
3 210
2 903
2 850
2 346
2 245
2 000
1 790
1 600
1 560
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Dohromady jsme k 20.4. sesbírali 184 174 plastových víček (k 21.4.2017 to bylo 184 011) a 376 047
kovových víček (k 21.4.2017 to bylo 407 760).
Jiroušková Anna (5.B)
250 ks
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem Beránkem)

Do finále nakonec proklouzlo mužstvo OLD STARS, když ve čtvrtém zápasu porazilo
FC BOHEMIA CHIPS 3 : 2 po prodloužení.
VYŘAZOVACÍ ČÁST - FINÁLE:
SMA+HYYY – OLD STARS 1 : 0 (2 : 1)
VYŘAZOVACÍ ČÁST – SÉRIE O 3. MÍSTO:
FC BOHEMIA CHIPS – DARK PLAYERS 0 : 1 (0 : 2)
Obě série se hrají na 3 vítězné zápasy.
Kanadské bodování vyřazovací části:
Z
B Br + A
Michal Černý
Martin Zakouřil
Matěj Buryšek
Jiří Pecháček
Jakub Černý
Adam Špringer
Antonín Bárta
Lukáš Hofman
El. Grossmannová
Agáta Hebká
11. – 12. Filip Kaplan
Matyáš Lacko
13. – 14. František Kuhn
Eliška Mesnerová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. – 10.

4
5
4
4
5
5
4
5
5
5
4
4
4
5

11
9
7
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1

6+5
9+0
4+3
2+2
3+0
2+1
2+0
1+1
0+2
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:
12,75 - SMA+HYYY
7,8 - OLD STARS
7,5 - FC BOHEMIA CHIPS
4,00 - DARK PLAYERS
STATISTIKY BRANKÁŘŮ:
Čisté konto po dobu
30 min – Pavel Sobolík
Úspěšnost zásahů:
14 min – Nikola Winklerová
100,00 % - Pavel Sobolík
13 min – Vojtěch Petera
82,14 % - Nikola Winklerová 11 min – Michal Hájek
81,25 % - Jakub Kryl
80,00 % - Martin Křížek
Prům. počet zásahů na zápas:
79,07 % - Michal Hájek
13,00 – Jakub Kryl
76,74 % - Vojtěch Petera
11,33 – Michal Hájek
7,67 – Nikola Winklerová

(stránku připravil Martin Dytrych)

St

2.5.

Čt

3.5.

Pá 4.5.

1. Šunkové halušky se zelím
2. Sicilské špagety (kuře, mrkev, kečup...)
1. Vepřové na houbách, rýže
2. Americké bramborové placičky
1. Domácí sekaná pečeně, bramborová kaše
2. Rybí špíz, hranolky

Po

7.5.

Ředitelské volno

Út

8.5.

Státní svátek

St

9.5.

1. Zapékané těstoviny s mletým masem a lečem
2. Pikantní hovězí nudličky s kečupem, rýže
1. Selská vepřová pečeně, knedlík, zelí
2. Palačinky
1. Drůbeží prsíčka v sýru, brambor
2. Makarská pochoutka (salát, šunka, těstoviny, rajčata…), pečivo

Čt 10.5.
Pá 11.5.

Po 14.5.
Út 15.5.
St

16.5.

Čt 17.5.
Pá 18.5.

Po 21.5.
Út 22.5.
St

23.5.

Čt

24.5.

Pá 25.5.

Po

28.5.

Út

29.5.

St

30.5.

Čt

31.5.

1. Maminčino kuře s těstovinami
2. Plněná bramborová roláda, zelí
1. Lahůdková ryba, bramborová kaše
2. Česnekový kuskus s pórkem, žampiony a králičím masem
1. Srbské rizoto
2. Kovbojská pánev, opékaný brambor
1. Vepřová panenka na jablkách, brambor
2. Bavorské vdolečky
1. Klopsy ve svíčkové omáčce, knedlík
2. Ražniči na plechu, brambor
1. Uzené maso, hrachová kaše, okurka
2. Krůtí maso na kari s bulgurem
1. Smažený květák, brambor, tatarská omáčka
2. Kuřecí stehýnko po slovácku, špecle
1. Řecké šunkafleky
2. Vepřové maso z hájovny, knedlík
1. Hovězí roláda, rýže
2. Gnocchi po neapolsku s drůbežím masem
1. Moravský vrabec, chlupatý knedlík, zelí
2. Makové koláče, kakao

Dobrou chuť!

1. Krůtí medailonky se smetanovou omáčkou, bramborové těstoviny
2. Ovesná kaše s meruňkami
1. „Country“ maso (vepř. maso, paprika, fazole..), rýže
2. Hovězí maso v mrkvi, brambor
1. Smažená ryba, bramborová kaše
2. Špekové knedlíky, zelí
1. Masové krokety, farmářský knedlík, špenát
2. Boloňské špagety

Vybírání stravného na květen: pátek 27.4. a pondělí 30..4. (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)
(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 květnového čísla předávejte do 25.5. 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.

ZAČÍNÁ DOBA VÝLETŮ A EXKURZÍ
14. 05. - Školní výlet 3.A a 3.B (Archeopark Všestary)
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ ROZESMÁTÝ SVĚT
16. 05. - Vyhlášení výsledků (školní jídelna, od 9.35)
A JE TU DALŠÍ SOUTĚŽ … více na 2. str.
16. 05. - Soutěž ve skládání sirek pro žáky 5. – 9. ročníku
21. 05. - Soutěž ve skládání sirek pro žáky 1. – 4. ročníku
JEDEME DO LONDÝNA
20. 05. - 24. 05. - Zájezd do Londýna
FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD
28. 05. - Fotografování tříd (od 8.00, cena fotografie třídy: 35 Kč, cena fotografie jednotlivce: 15 Kč)
A JE TU PRVNÍ Z DĚTSKÝCH DNÍ
31. 05. - Dětský den pro děti z mateřských školek
SPORTOVNÍ AKCE
03. 05. - Okrskové kolo Poháru rozhlasu
(Všesportovní areál K. Matysky v Úpici, hlavní pořadatel: Městské Gymnázium a SOŠ Úpice,
žáci 6. – 9. ročníku, od 8.45, náhradní termín: 10.05.)
25. 05. - Krajské kolo ve vybíjené žáků 4. – 5.- ročníku (Kostelec nad Orlicí)
29. 05. - Atletické finále (Všesportovní areál K. Matysky v Úpici – Lány, žáci 1. – 5. roč.
od 9.00, náhradní termín: 05. 06., pořadatel: ZŠ Úpice – Lány)
OSTATNÍ AKCE
03. 05. - Návštěva Městské knihovny Úpice (3.B, 8.00)
09. 05. - Projekt 9.A „Holocaust“
11. 05. - Okresní kolo Zdravotnického víceboje (Trutnov)
11. 05. - Anglické divadlo „Jack and Joe“ (DAJ, žáci 7. – 9. ročníku, vstupné: 70 Kč)
15. 05. - Výchovný koncert – dechové kvarteto (žáci 1. – 4. ročníku, vstupné: 20 Kč)
16. 05. - Průzkum hudebnosti v ZUŠ (žáci 1.A a 1.B, od 8.00)
18. 05. - Ústřední (celostátní) kolo Astronomické olympiády kategorie GH
(Adéla Roženská, Hvězdárna a planetárium Hradec Králové)
23. 05. - Pěvecká soutěž „Blahovecký zpěváček“ (žáci 1. i 2. stupně)
29. 05. - Preventivní program 8.A, 9.A (místo ČSP)
30. 05. - Exkurze 3.A a 3.B – Muzeum bratří Čapků Malé Svatoňovice
31. 05. - Vychází dubnové číslo školního časopisu
ŘEDITELSKÉ VOLNO: pondělí 7. 5.
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga – 10. 05., 17. 05., 24. 05.
Plavecký výcvik 1.A, 1.B: 02. 05., 09. 05., 16. 05., 23. 05., 30. 05.
Plavecký výcvik 2.A, 2.B: 03. 05., 10. 05., 17. 05., 24. 05., 31. 05.
Pravidelné soutěže (šipky, stolní fotbálek, air hockey) se hrají o hlavních přestávkách.
(stránku připravil Martin Dytrych)

