V krajském kole ve
vybíjené jsme byli čtvrtí.

V poslední dubnový den
proběhly oslavy
Filipojakubské noci.
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ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
Byli jsme v Londýně.

Měli jsme
Čarodějnickou víkendovku.

Zvítězila jsem v okresním
kole Matematické
olympiády a zúčastnila
jsem se celostátního kola
Astronomické olympiády.

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:
zsbcupice.cz

ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
pořádá
v pátek 1. 6. 2018 od 8.00 do 11.30
ve velkém sálu tělocvičny

DĚTSKÝ DEN,
pro naše žáky 1. – 4. ročníku,
tentokrát na téma:
„Ve zdravém těle zdravý duch“.

Zveme vás na slavnostní rozloučení se žáky 9.A
ZŠ Bratří Čapků,
které se uskuteční ve čtvrtek 28. června
od 16.00 ve školní jídelně.
Po kulturním programu budou žáci
„ošerpováni“, bude jim předáno poslední
vysvědčení s razítkem naší školy a nejlepší
z nich budou odměněni.
Vše bude natáčet Televize JS.

Projektový den s názvem Holocaust proběhl v 9.A
symbolicky ve středu 9. května 2018, tedy den po 73.
výročí konce druhé světové války.
Deváťáci
se
nejprve
zorientovali
v pojmech
souvisejících s obdobím holocaustu a s klíčovými
událostmi tohoto období, zjišťovali, které skupiny lidí
byly holokaustem postiženy, a snažili se zdůvodnit proč,
pokoušeli se vysvětlit úlohu a účinky dobové
propagandy.
Prostřednictvím
fotografií
a
dokumentárního filmu se žáci seznámili s podmínkami
života v koncentračních táborech.
Reálné dobové exponáty si naši nejstarší žáci
prohlédli díky paní Evě Šlegrové, která je přinesla
z muzea. Paní Šlegrová žáky seznámila s dopady
holocaustu na Úpici, přiblížila jim osudy místních
židovských továrnických rodin, přečetla úryvky
z městské kroniky a především velmi působivé
vzpomínky pamětníků na poměry v koncentračním
táboře.
Závěrem sepisovaly dvojice deváťáků listiny přání –
každá dvojice dostala osobu určitého věku
nacházející se v jisté životní situaci a měla za úkol
vymyslet, co by si tento člověk přál jako vězeň
koncentračního tábora v roce 1943 a co
v současnosti.
Děkuji paní Šlegrové za pečlivě připravenou besedu
a kolegům z učitelského sboru za pomoc s
organizací akce.
(Renata Kafková)

Čtvrtek a pátek jsem prožila s vítězkou krajského kola Astronomické olympiády kategorie G-H Adélou
Roženskou v Hradci Králové. Navštívili jsme Obří akvárium, Muzeum pravěku ve Všestarech. Po večeři nás ještě
čekala návštěva nového krásného planetária. Vrátili jsme se v nočních hodinách. Hotelovou postel jsme však museli
opustit velmi brzy, protože Adélku čekala na Hvězdárně v HK hlavní část programu, tj. státní kolo Astronomické
olympiády. Po obědě následovala exkurze do historické části města a pak vyhlášeni výsledků na UHK. Přestože
se Adéla neumístila na předních pozicích, děkuji za pěkné zpracování soutěžních úloh a za svědomitou přípravu
a reprezentací školy.
(Věra Nývltová)

Po roce jsme se opět 11. května zúčastnili oblastního kola Soutěže mladých zdravotníků, které se konalo v parku u
Lesnické akademie v Trutnově. Jediné co nám letos přálo, bylo pouze počasí.
Pořadatelé si pro nás i tentokrát připravili na 8 stanovištích množství kombinovaných zranění s bezvědomím a
zlomeninami, obvazové úkoly, otázky z historie ČK, poznávání léčivých bylin, dopravní výchovu a transport
raněného do schodů.
U družstva mladších žáků jsme zvyklí na lepší umístění. Bohužel řada drobných pochybení a zbytečných zmatků
nás posunula až na 6. místo. Hlídka bojovala ve složení: František Kuhn, Tereza Jakubčaninová, Markéta
Sabevová, Michal Hájek a Ondra Polc.
Hlídka starších žákyň pracovala ve složení: Sabina Kubasová, Marina Zajacová, Natali Luštincová, Veronika
Žďárská a Sabina Schwertnerová, která na poslední chvíli nahradila nemocnou Nikolu Makulovou a měla pouze 1
den na nastudování materiálů k soutěži. Bylo vidět, že děvčata nejsou ještě sehraná. Zbytečné chyby, stres a drobné
nedostatky je nakonec dostaly až na 7. místo.
Děkuji vám všem za reprezentaci školy, snahu a těším se s vámi zase v příštím školním roce na shledání ve
zdravotnickém kroužku a na soutěžích.
(Martina Šrollová)

V neděli 20. 5. jsme se 43 započali naši velkou výpravu za krásami Londýna. Cesta, během které jsme projeli 4
další státy (Polsko, Německo, Holandsko a Belgie), nám trvala 16 hodin. K přepravě přes kanál La Manche jsme
využili vlakovou dopravu přes Eurotunel. Je nutné dodat, že jakmile zdoláte Lamanšský průliv, je nezbytné si
posunout hodinky o 1 hodinu zpět, neboť mezi Británií a Českou Republikou je hodinový časový posun.
První den našeho pobytu jsme začali v krásné čtvrti Greenwich, kde se nachází Královská observatoř, kterou
prochází nultý poledník. Procházkou Greenwichským parkem jsme se dostali na břeh řeky Temže, odkud jsme se
lodí dopravili do centra. Tady nás čekala prohlídka pevnosti Tower, kde jsou uchovávány Korunovační klenoty
Anglie. Zde jsme si mohli prohlédnout také expozici brnění, královský zvěřinec, popraviště, nebo formy mučení.
Blízko Toweru se nachází také velmi známý most Tower of London se dvěma pověstnými věžemi. Poté si někteří
prohlédly Doky svaté Kateřiny s krásnými loděmi. Zpět do Greenwiche, kde na nás čekal náš autobus, jsme opět
podnikli lodí. Večer už nás čekal přesun do rodin a ubytování.
Druhý den našeho výletu jsme odstartovali opět u řeky Temže, tentokrát jsme se jeli podívat na technický div a tím
jsou protipovodňové bariéry. Jde o druhý největší protipovodňový systém na světě. Odtud jsme se autobusem
přepravili přes centrální Londýn k Britskému muzeu. Britské muzeum je velmi rozsáhlé, proto jsme stačili
zhlédnout jen zlomek z expozic - egyptské mumie a pověstnou Rosettskou desku. V tento den už na nás čekala jen
jedna návštěva, ale o to zajímavější. Byly to filmové ateliery Warner Bros. v Leavesdenu, kde se natáčely všechny
filmy o Harry Potterovi. Mohli jsme zde spatřit např. Příčnou ulici, Doupě, Ministerstvo kouzel, místnost s lektvary,
Hodovní síň, Nástupiště 9 a 3/4, obrovskou maketu Bradavic a mnoho dalšího. Někteří ochutnali i pověstný
máslový ležák a samozřejmě nakoupili nějaký ten suvenýr. Po velmi náročném dni jsme se večer přemístili do
svých náhradních britských rodin.
Třetí den naší výpravy jsme strávili procházkou po historickém centru. Tentokrát jsme náš autobus zaparkovali u
O2 arény (Millennium Dome) a do centra jsme se dopravili londýnským metrem, které patří k nejstarším na světě.
Naši prohlídku jsme začali tradičně u nejdůležitější budovy a tou je Buckinghamský palác - sídlo královny. Měli
jsme štěstí, neboť jsme mohli alespoň na chvilku sledovat pochod a výměnu stráží u paláce. Následovalo Piccadilly
Circus se světelnými reklamami, Leicesterské náměstí, Čínská čtvrť, Trafalgarské náměstí se sochou admirála
Nelsona, ulice Whitehall se sídlem ministerského předsedy v 10 Downing Street, Westminsterský palác se slavným
Big Benem,který jsme bohužel neměli možnost vidět, neboť na něm probíhají nutné opravy a samozřejmě nesmí
chybět Westminsterské opatství. Naší poslední zastávkou bylo známé Londýnské oko, které nám nabídlo pohled na
Londýn z ptačí perspektivy. Zpět k autobusu jsme opět využili metro a po večerním občerstvení jsme se vydali na
cestu zpět.
Strávili jsme zde krásné teplé slunné dny, déšť nás zastihl opravdu jen na chvilku, takže pověstné londýnské
sychravé a deštivé počasí nás i tentokrát minulo.
(Silvie Žďárská)

Zrodila se naše nová matematická hvězda? To ani náhodou! O Adélčiných kvalitách
už víme dávno. A teď to jen potvrdila. V okresním kole získala z 18 možných 14
bodů a skončila na 1. – 2. místě. Soutěže se na této úrovni zúčastnilo 16 nejlepších
matematiků a matematiček z celého okresu.
Adélce gratulujeme a děkujeme paní učitelce Pulkrábkové, která s ní na Matematické
olympiádě spolupracovala a na okresní kolo ji doprovázela.
(Martin Dytrych)

Ve středu ráno jsme se sešli na náměstí s úsměvem na tváři a vidinou krásného výletu do hlavního města Prahy.
Některé dětičky si zbaštily Kinedryl, aby se jim cesta neznepříjemnila nevolností, a pak jsme společně nastoupili
do autobusu. Přivítal nás velmi milý a ochotný pan řidič. Všechny dětičky se v autobuse připoutaly a mohli jsme
se směle vydat na naši výpravu. Cesta proběhla v pořádku, avšak Praha nás přivítala velmi nepříjemným a poměrně
silným deštěm. Vystoupili jsme u Pražského hradu a vydali se skrze kontroly do prostor hradu. Povedlo se nám vidět
střídání stráží a díky malé frontě před Katedrálou svatého Víta jsme se šli podívat i do vnitřních prostor této krásné
pražské památky.
Po prohlídce nádvoří a vyhlídce na celou Prahu jsme sešli
dolů, prošli kolem Malostranské až ke Karlovu mostu. Zde
dostaly děti rozchod a mohly si celý Karlův most projít
samostatně. Po prohlídce jsme se vydali na Staroměstské
náměstí, kde je bohužel nyní nefunkční orloj a poté
na Václavské náměstí, kde jsme šli nejdříve do stanice
metra Můstek. Projeli jsme se po jezdících eskalátorech
tam a zpět, prohlídli si prostory metra a poté nás čekal
rozchod
na Václavském
náměstí.
Někteří
šli
„shopovat“ a někteří se jen procházeli. U spousty z nás
nemohl chybět tradiční trdelník.
Nad námi se opět začala stahovat mračna a rozpršelo se.
Zamáváli jsme soše sv. Václava a pokračovali v cestě
k autobusu, který nás naložil a my jsme společně naposledy
zamávali našemu hlavnímu městu – Praze.
Po cestě zpět jsme se ještě zastavili ještě v Mc Donald´s
na občerstvení a potom již hurááá do naší rodné dědinky.
Výlet byl úžasný a ani sychravé počasí nám nezkazilo
úžasnou náladu. Výletům ZDAR, ZDAR, ZDAR!
(Michaela Divišová)

Paní učitelka dala dětem za domácí úkol nakreslit krávu. Pepíček na druhý den přinese prázdný papír. Paní učitelka
se ptá: „Pepíčku kde je tvůj obrázek?“ Pepíček: „Paní učitelko, prosím Vás, už jste někdy viděla krávu na místě, kde
není žádná tráva?“
Víte, co odpoví blondýna, když se ji zeptáte, jestli už vyměnila rybičkám vodu? Ne, tu předchozí ještě nevypili.
Policista říká jinému: „Hele, padesátikoruna! A papírová, to už se jen tak nevidí!“ „Ale ta je falešná", řekl druhý
policista. Tak první policista bankovku roztrhá a jdou dál. Po chvíli se první policista ptá: „A jak jsi poznal, že je
falešná?“ „Padesátikoruna přece nemá tři nuly!“
Zvířátka v lese se domluví, že budou říkat vtipy a pokud se někdo z nich při vyprávění nezasměje, daný vypravěč
bude vždy sežrán.
Jako první vypráví vtip jelen, všichni se smějí, jen želva ne - sežerou tedy jelena.
Jako druhá vypráví vtip liška, všichni se smějí, jen želva zase ne - sežerou tedy i lišku.
Jako další vypráví vtip medvěd, všichni se smějí, jen želva opět ne - sežerou tedy také medvěda.
Najednou se želva začne hrozně smát a říká: „Teda jelene, to bylo dobrý!“

Jedou blázni autobusem na výlet do Prahy. Jede s nimi řidič, který je sice milý, ale má velmi výbušnou povahou. Asi
pět minut od počátku jízdy se zvedne jeden blázen, jde za řidičem a zeptá se ho: „Jedeme do Prahy?“ A řidič odpoví:
„Ano jedeme do Prahy!“ Tak si jde blázen sednout. Asi dvě minuty sedí. Náhle se znovu zvedne, jde za řidičem a
opět se ho ptá, jestli jede do Prahy. Řidič už malinko naštvaně znovu odpoví: „Ano! Jedeš do Prahy!“ Tak si jde
blázen opět sednout! Když se blázen zvedne po deváté a zeptá se řidiče, jestli jede do Prahy, tak už to řidič nevydrží
a křikne na blázna: „Kruci ty blázne! Jdi si laskavě sednout, jo jedeme do Prahy a už za chvilku tam budeš ok?“ Tak
si jde blázen sednout celý nadšený, že už tam za chvilku bude! A řidič je taky nadšený, jak dokonale blázna utřel a
že už určitě dá pokoj! V tu chvíli se zvedne druhý blázen a jde se zeptat řidiče: „A kdy už tam budu já?“
Přijde muž k lékaři a povídá: „Pane doktore, vy jste snad kouzelník, protože ty léky, co jste mi napsal, mě vyléčily!“
„Kouzelník je lékárník, protože já jsem vám místo receptu dal papír, na kterém jsem si rozepisoval tužku.“
Jede opravář, ředitel a programátor autem. Auto se porouchá a nejede. Opravář: „Hned za rohem je servis, to
dotlačíme.“ Ředitel: „To je blbost, koupíme nový auto.“ Programátor: „Já bych ještě zkusil vystoupit a zase
nastoupit.“
Malý dinosaurus se ptá maminky: „Maminko, až umřu, půjdu také do nebe?“ „Ne synku, do muzea.“
Přijde žena k lékaři a říká: „Pane doktore, ráno jsem se prohlížela v zrcadle a vidím, že mám hrozné vrásky a kruhy
pod očima, jsem mrtvolně bledá a mám zpřelámané vlasy. Co mi chybí?“ Doktor si ženu dlouze prohlíží a pak
rozpačitě praví: „No, rozhodně Vám nechybí dobrý zrak.“
Malá Petra se ptá: „Mami, kdy jsem se narodila? „Narodila ses 20. července.“ „To je ale náhoda, zrovna na mé
narozeniny!“
Klavírista se ptá přítele: „Co říkáš na ten potlesk?“ „Dobrý, dobrý. Jen mi, prosím tě, řekni, kde jsi sehnal tolik
příbuzných?“
(Martin Dytrych)

Žáci 3. B navštívili městskou knihovnu. Tentokrát na ně čekaly
příběhy dětí. Paní knihovnice měla připravenou tučnou kupičku
knížek a vyprávěla dětem o osudech jednotlivých hrdinů. Už jen
názvy knížek byly lákavé a zároveň legrační. Např.: Krysburger, Jak
se zbavit mstivé Soni nebo Darebák David. Děti se bavily
a se zájmem poslouchaly vyprávění humorných příběhů. Většina
z nich si zapůjčila jednu či více knížek, což vzbudilo úsměvy
na rtech paní učitelek i paní knihovnice a splnilo tak účel návštěvy.
(Šárka Jánošíková)

Po návratu do školy děti zkusily o návštěvě knihovny napsat
krátkou zprávičku. Jak se jim to podařilo, můžete posoudit níže:
Ve čtvrtek 3. 5. byla 3.B v městské knihovně. Byla tam paní
knihovnice, která nám doporučila nějaké knihy. Léňa a Káťa si
půjčily knihy s názvem Legenda o pistolnici Murphyové, Případ
pro tebe a Klub tygrů. Byli jsme tam, abychom se naučili, k čemu
slouží čtení. Dozvěděli jsme se mnoho o zajímavých knihách.
(Lucka M., Léňa, Káťa V.)
Třetí B byla v úpické knihovně. Aby se něco přiučili. Dětem se to
moc líbilo. Dozvěděli jsme se, že čtení knih je lepší, než jsme si
mysleli. Paní knihovnice byla velmi hodná a řekla nám mnoho
zajímavého o knížkách.
(Šimon, Matěj Kosťa, Leoš)
Byli jsme v knihovně a tam nám paní knihovnice ukazovala knížky.
Pak jsme si vybrali knihy a četli je a prohlíželi. Někteří si je půjčili.
Líbilo se nám to. A pak jsme šli do školy.
(Kuba, Honza, Tonda V.)

V úterý 15. května se žáci 1. stupně sešli ve školní jídelně, aby si poslechli žáky ze
ZUŠ A. M. Buxton a dozvěděli se něco víc o žesťových nástrojích. Žesťový kvintet
pod vedením pana učitele Jana Hofmana zahrál několik skladeb různých žánrů
z různých historických období. V sólových partech se ukázaly všechny nástroje
z kvintetu – trubky, trombon a tenor. Dozvěděli jsme se, čím se tyto nástroje
navzájem liší. A pak už druháci Matěj Hofman a Míša Kuba předvedli, co všechno
se dá za pouhý rok v hudební škole naučit. Matěj hrál na trubku, Míša na lesní roh
a oba byli po zásluze odměněni dlouhým potleskem.
Děkujeme panu Hofmanovi za pěkné vystoupení a budeme se těšit příště.
(Eva Prouzová)

V minulém týdnu soutěžili žáci 2. stupně a dnes, v pondělí 21. května, čekalo rovnání sirek do krabičky žáky 1. –
4. tříd. Šikovnost a hbitost prstíků přišlo vyzkoušet na 60 soutěžících. Úkolem bylo co nejrychleji srovnat rozházené
sirky zpátky do krabičky. Aby to však nebylo tak jednoduché, tak žádný cik cak, nýbrž pěkně čistým dřívkem
na jednu stranu. A samozřejmě krabička musela jít pěkně zavřít, takže žádná sirka nemohla vyčuhovat. Při pohledu
na výsledkovou listinu neplatilo pravidlo, že čím starší žáci, tím hbitější a rychlejší prsty. Jednoznačně nejrychlejší
byli Alex Nguyen a Diana Kuťáková, kteří svým časem hluboko pokořili hranici 1 minuty. Pořadí na dalších
místech zjistíte na našich webových stránkách.
(Martin Dytrych a Martin Zakouřil)
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Aneta Maričová (1.B)
Vojtěch Kubík (1.B)
Alfred Pola (1.B)
Filip Kuťák (1.B)
Thanh Truc Nguyen (1.A)
Matěj David Ota (1.A)
Štěpánka Železová (1.A)
Veronika Horáková (1.B)
Tereza Luštincová (1.A)
Tereza Feketová (1.A)
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Alex Nguyen (2.B)
Valerie Vylíčilová (2.A)
Matěj Hofman (2.A)
Šarlota Nohejlová (2.A)
Adriana Součková (2.B)
Martin Hejcman (2.B)
Markéta Snítilová (2.B)
Andrea Bártová (2.A)
Aneta Schwertnerová (2.B)
Markéta Trojanová (2.A)
Lukáš Farský (2.A)
Klára Nyklíčková (2.B)

49,4
1:10,5
1:15,7
1:18,3
1:19,7
1:25,4
1:30,8
1:33,4
1:34,6
1:35,6
1:37,3
1:39,5

Kategorie – 3. – 4. ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Diana Kuťáková (4.A)
Lucie Mižigárová (3.B)
Natálie Solarzová (4.B)
Gabriela Dušková (4.B)
Kateřina Balogová (4.B)
Erik Winter (4.B)
Kateřina Lokvencová (3.B)
Kateřina Vlčková (3.B)
Tereza Wernerová (4.B)
Štěpán Kysela (3.A)
Karolína Balogová (4.B)
David Kuba (4.B)

51,5
1:08,6
1:11,0
1:12,6
1:14,4
1:16,4
1:17,6
1:19,3
1:19,9
1:25,3
1:27,8
1:30,6

V pátek 18. května navštívila školní družina kynologické cvičiště v Úpici. Za krásného počasí jsme zhlédli
ukázku výcviku psů, jejich poslušnost, přetahování, zdolávání překážek… to vše pejsci zvládli na jedničku.
Na závěr se děti rozeběhly a vyzkoušely obtížnost všech překážek. Pracovníkům stanice děkujeme za příjemně
strávené odpoledne.
(Eva Jansová)

V úterý 1. května 2018 vyhodnotila nezávislá porota ve složení Mgr. Alena Kadaníková a Mgr. Alice Ludvíková
(bývalé učitelky VV) 12. ročník výtvarné soutěže Rozesmátý svět. V letošním roce děti malovaly a tvořily
na téma „Rozesmátý jarní svět“. Dorazilo k nám na 170 prací. Vybrat a ocenit ty nejlepší nebylo jednoduché.
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání diplomů proběhlo ve středu 16. května 2018 v jídelně ZŠ Bří Čapků.
(Veronika Prouzová)

Přehled vítězů v jednotlivých kategoriích:
DĚTI DO 5 LET:
Natálie Pourová
PŘEDŠKOLÁCI:
Alžběta Petirová
ŽÁCI 1. A 2. ROČ.:
Eliška Kuchariková
Aneta Schwertnerová
ŽÁCI 3. – 5. ROČ.:
Jan Balcar
SPEC. KATEGORIE:
Tereza Peterková
KOLEKTIVNÍ PRÁCE: MŠ Jaromír
MŠ Libňatov

MŠ Suchovršice
MŠ Suchovršice
ZŠ Bratří Čapků Úpice
ZŠ Bratří Čapků Úpice
ZŠ Havlovice
SpZŠ Úpice

Ve středu 16. 5. proběhlo okresní kolo Poháru
rozhlasu ve Dvoře Králové nad Labem. Na tuto
soutěž se probojovaly mladší žákyně naší školy. Celý
den děvčata podávala své nejlepší výkony, ale jako
celek se bohužel neumístila. Skvělých výsledků však
dosáhla Barbora Peterová za celkové 2. místo
v běhu na 600 m a Natali Luštincová za 3. místo
v hodu míčkem. Pro všechny to byla velká zkušenost.
Do příštího roku máme, co zlepšovat.
(Eva Mertlíková)

Ve středu 23. května se v naší škole uskutečnil 1. ročník pěvecké soutěže „Blahovecký zpěváček“. Ve třídě 2.
A se sešlo na 30 zpěváků a zpěvaček, kteří si připravili jednu libovolnou písničku bez klavírního doprovodu, o což
to bylo těžší. Děti se moc snažily a za své výkony byly odměněny potleskem. Porota to neměla vůbec jednoduché,
ale rozhodnout samozřejmě musela. Ti nejlepší zpěváčci si odnesli diplom a malou odměnu. Velkým překvapením
bylo vystoupení našeho pana ředitele, po kterém si děti vymohly i písničku od porotkyň, které se nenechaly zahanbit
a zazpívaly také.
A jak soutěž dopadla?
V kategorii 1. a 2. třídy zvítězila Eliška Rychlíková, o druhé místo se podělily Tereza Feketová a Aneta
Schwertnerová a o třetí Filip Kuťák a Alfred Pola.
V kategorii 3. – 5. tříd byli nejlepší Andrea Šrytrová a Jan Ježek, 2. místo si vyzpívala Michaela Ludvíková
a třetí obsadila Ema Brátová.
Všem zúčastněným moc děkujeme za odvahu a příjemně strávené odpoledne.
(Radka Řeháková)

Naši druháci si z pátku 27. dubna na sobotu 28. dubna užili svou druhou víkendovku, tentokrát čarodějnickou,
samotný termín tomu přece nahrával.
V pátek v 16 hodin se 29 žáčků sešlo před školou obtěžkáno batohy, spacáky a karimatkami, ale hlavně plni
očekávání, co pro ně dvě čarodějnice, Křivozubka a Krátkovlasa nachystaly. Všichni jsme se po rozloučení s rodiči
přesunuli do 2.A, kde byla naše noclehárna, připravili jsme si svoje pelíšky, vyzkoušeli spacáky a šli do 2.B, kde
jsme plnili nejrůznější čarodějné úkoly. Zde se děti rozdělily do pěti barevných skupin, ve kterých po celou dobu
víkendovky soutěžily. Nejprve vymýšlely, co všechno taková čarodějnice umí.
A protože nejdůležitější je umět správně létat na koštěti, tak jsme se společně přesunuli do parku, kde jsme takový
malý kurz létání absolvovali. Děti se zde dozvěděly, že čarodějnice letící na koštěti musí mít nejméně 150 let, že létá
minimální rychlostí 200 km/h, že při průletu pod mostem musí letět středem, že se při předlétávání nesmí posmívat
pomalu letícím pilotům, že za letu nesmí oškubávat peří vedle letícím opeřencům a že vzdálenost mezi dvěma
letícími čarodějnicemi musí být minimálně na vzdálenost deseti netopýřích křídel. Natrénovali jsme správný posez
na koštěti, pronesli zaříkadlo: „Čáry máry, máry čáry, vznes se koště, láry fáry“ a všech 29 čarodějů a čarodějnic
se začalo vznášet.

Po doletu následovalo další soutěžení. Třeba hod koštětem do dálky, hod ropuchou na cíl, čarodějný flus, čarodějný
skok přes oheň, závod pavouků, také jsme míchali čarodějné lektvary, učili se kouzelná zaříkadla a skládali věštecká
zrcadla. Po celou dobu děti průběžně plnily úkoly v pracovních sešitech k maturitě. Během soutěžení jsme
samozřejmě nezapomínali na občerstvení a pitný režim. Čas strašně rychle utíkal a tak jsme páteční dovádění
zakončili čarodějnou diskotékou, po které jsme se pomalu začali zavrtávat do připravených pelechů. Na dobrou noc
nám naše dvě hlavní čarodějky pustily pohádku „O nosaté čarodějnici“, při které jsme začali pomaličku odpadávat.
Někteří byli zmoženi a usnuli coby dup, někteří štěbetali ještě hodinu po půlnoci, asi vstřebávali všechny páteční
zážitky. A že jich bylo!
Ráno jsme začali postupně vykukovat, provedli jsme hygienu, sbalili všechny věci a vrhli se do buchtiček, které nám
nachystaly naše maminky. To bylo dobrot a moc za ně děkujeme. A protože krásně svítilo sluníčko, tak jsme se zase
přesunuli do parku a plnili další úkoly. Následovalo předání čarodějných vysvědčení, sladkých odměn a slavnostní
ukončení víkendovky. Před školou na nás čekali rodiče a tak jsme se plni dojmů rozešli do svých domovů.
(Radka Krátkovlasa Řeháková, Veronika Křivozubka Prouzová)

V pondělí 30. dubna 2018 se na úpické náměstí slétlo hejno malých čarodějnic a čarodějů. Od 18 hodin se tam
konalo zahájení oslav Filipojakubské noci.
Na začátku zazněly čtyři čarodějnické písničky v podání čarodějnic a čarodějů z našeho sborečku. Pak už
následovaly soutěže. Děti se strefovaly do kýblů, shazovaly tyčí pyramidy z konzerv, přenášely kouzelný lektvar,
zametaly kamínky či shazovaly kuželky. Za splnění úkolu získaly děti buřtěnku, koněnku či něco malého
na zub. Koněnka zaručovala projížďku koňským povozem a buřtěnku si děti vyměnily na Dlouhých Záhonech
za buřtík. Na závěr následoval čarodějnický rej a vyhodnocení nejzdařilejších převleků. Tak si některé čarodějky
a čarodějové odnesli odměnu navíc.
Nakonec se účastníci oslav seřadili do průvodu a se zapálenými lampiony se přesunuli na Dlouhé Záhony, kde
čarodějné rejdění pokračovalo dál. (Veronika Prouzová)

Pospojuj čísla od 1 do 20 Obrázek si vybarvi.

Pomůžeš Jackovi slézt dolů po fazoli?

V pátek 25. května za krásného počasí vyjelo v časných ranních
hodinách smíšené družstvo ze 4. a 5. ročníku do Kostelce
nad Orlicí. Na volejbalových kurtech se tam konalo krajské kolo
ve vybíjené. Turnaj byl zahájen v devět hodin a to už slunce
nelítostně pálilo a navíc se k tomu přidal občasný vítr.
Naše družstvo zahájilo dost rozpačitě a první poločas s Opočnem
jsme vyhrávali o jednoho hráče. Bohužel druhý poločas jsme dost
nešťastně přišli párkrát o míč a o jednoho hráče jsme nakonec
těsně před koncem prohráli (9:10). Druhý zápas s Hradcem
Králové jsme bohužel po vlastních chybách prohráli (10:15).
V třetím zápase na nás čekala Stará Paka (budoucí vítěz turnaje).
Po smolném prvním poločasu jsme v druhé půli předvedli skvělý
výkon a skóre se nám podařilo srovnat, tak nás čekalo
prodloužení. Bohužel nám nepřálo štěstí a o jednoho vybitého
hráče jsme v prodloužení prohráli (12:13). V posledním zápase
s Novým Městem jsme se konečně dočkali a zaslouženě vyhráli
(17:9).
Přesto, že naše družstvo skončilo nakonec na 4. místě, si myslím,
že jsme byli ostatním družstvům důstojným protivníkem a soupeři
si proti nám museli sáhnout až na dno svých sil. Musím uznat, že
výkon našeho družstva si zaslouží pochvalu. Škoda jen, že nebylo
na naší straně víc toho štěstíčka.
Sestava družstva: František Kuhn, Michal Hájek, Jakub Kryl,
Adam Marič, Kateřina Mesnerová (všichni z 5.B), Dominik
Fabián, Alexandr Klouček (oba z 5.A), Martin Kejzlar, Natálie
Solarzová (oba ze 4.B), Radim Vaněk, Vojtěch Synáč, Antonín
Bárta (všichni ze 4.A)
(Jana Hájková)

Na poslední netradiční soutěž v tomto školním roce dorazilo 26 žáků 5. – 9. tříd. Aby to neměli tak jednoduché,
sirky do krabičky rovnali pouze jednou rukou. Nejpočetnější skupinou byli žáci a žákyně 5. ročníku, odkud také
pochází absolutní vítěz soutěže, Ivona Szelke. Té se nepodařilo pokořit hranici 1 minuty o pouhé 3 sekundy.
Výsledky také ukázaly, že věk v této soutěži nehrál výraznou roli a rozhodujícím faktorem tak byla šikovnost a
hbitost soutěžících. Podrobnější výsledky najedete na našem webu.
(Martin Dytrych a Martin Zakouřil)
Kategorie: 5. ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ivona Szelke (5.B)
Daniela Kuchariková (5.A)
Markéta Sabevová (5.B)
Kateřina Mesnerová (5.B)
Maria Stibbová (5.B)
Čeněk Grund (5.B)
Dominik Fabián (5.A)
Anna Nyklíčková (5.B)
Václav Horák (5.B)
Veronika Hejcmanová (5.A)

Kategorie: 6. – 9. ročník
1:02,9
1:07,9
1:11,3
1:16,3
1:17,8
1:19,1
1:23,5
1:33,9
1:34,8
1:38,2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Adéla Roženská (7.A)
Tereza Zárubová (7.A)
Andrea Zárubová (7.A)
Adam Špringer (6.A)
Tomáš Hofman (9.A)
Vojtěch Hejna (7.A)
Lukáš Hofman (6.A)
Vojtěch Petera (6.A)
Tomáš Kuťák (8.A)
Jaromír Jansa (8.A)

1:06,9
1:12,8
1:18,0
1:21,9
1:22,5
1:22,7
1:23,1
1:25,5
1:25,6
1:30,3

Ve čtvrtek 3. května 2018 se ve Sportovním areálu Květoslava Matysky na Lánech odehrálo okrskové kolo
atletického Poháru rozhlasu. Nastupovali jsme s očekáváním, jak si naši závodníci povedou, neboť právě atletika je
poslední roky naším pověstným „trnem v patě“.
Všech našich téměř čtyřicet závodníků se nechtělo nechat zahanbit a bojovalo ze všech sil. Výborně si vedly
především dívky. Družstvo mladších žákyň obsadilo ve své kategorii skvělé druhé místo. Jmenujme zejména Báru
Peterovou, která se zaskvěla super časem pod dvě minuty v běhu na 600 m a Natálku Luštincovou, která ovládla
hod kriketovým míčkem. Na medailových pozicích ve svých disciplínách ještě byly Míša Horáková (2. místo
ve skoku dalekém) a Eliška Grossmannová (3. místo v běhu na 600 m).
Výborně si vedly i starší dívky, které ve své kategorii obsadily třetí místo. Za všechny musím uvést Leonku
Kubasovou, která svedla krásný běžecký souboj s lánskou vytrvalkyní v běhu na 800 m a zaskvěla se i ve sprintu
na 60 m.
Bohužel chlapcům se v závodě už tolik nedařilo. Jak mladší
chlapci, tak starší, skončili ve svých kategoriích na čtvrtém místě.
Všichni se snažili, bojovali, vylepšovali své výsledky z hodin
tělesné výchovy, ale na nejlepší atlety nestačili.
I přes to si myslím, že byl pro nás Pohár rozhlasu úspěšný a velké
poděkování patří všem závodníkům a závodnicím, kteří nás na něm
reprezentovali.
Mé osobní poděkování a uznání patří všem holkám, mladším
i starším. Některé se samy hlásily, že by chtěly reprezentovat,
dokonce se předháněly, kdo poběží vytrvalostní běh, navzájem
se povzbuzovaly. Jen tak dál, holky!
(Šárka Kratochvílová)

Nastal čas školních výletů, a tak jsme se v pondělí 14. května vydali se třeťáky do Archeoparku ve Všestarech
u Hradce Králové.
Od rána se na nás smálo sluníčko a všichni jsme se moc těšili. Měli jsme objednaný dvouhodinový program, kde
jsme se stali na chvíli „pravěkými lovci a zemědělci“. Mohli jsme si vyzkoušet spoustu činností s primitivními
nástroji doby kamenné. Například kopání dřevěnou motykou, kypření půdy, čištění kůže pomocí pazourkové
škrabky, drcení obilí mezi dvěma kameny, řezání kůže a spoustu dalšího. Zjistili jsme, že to tehdejší lidé vůbec
neměli jednoduché.
Po prohlídce archeoparku jsme se přesunuli do Hradce Králové, kde jsme si vyšlapali nemálo schodů na Bílou věž.
Ale námaha stála za to. Potěšili jsme se krásnými výhledy na Hradec a okolí.
Tečku za zdařilým výletem udělala návštěva hradeckého Mc’Donaldu. Zde jsme utratili poslední zbytky peněz
a „mekáč“ jsme si řádně užili.
(Šárka Jánošíková)

IN THE LIVING ROOM - v obývacím pokoji
VOCABULARY- slovíčka
SOFA - pohovka
PLANT - rostlina
TELLY - telka
BOOKCASE - knihovna
CHAIR - židle
CABINET - skříňka
ARMCHAIR - křeslo
LAMP- lampička
RUG - kobereček
PICTURE - obraz
LIGHT - lustr
SHELF - polička
COFFEE TABLE - stolek (u pohovky)
1) Doplň názvy a vylušti tajenku:
knihovna
rostlina

2) Čtyřsměrka
- najdi: 2x telka, rostlina, lampa, lustr,
polička, skříňka, knihovna, kobereček,
křeslo, židle, stolek, pohovka

obraz
lampička

W
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E

skříňka

T

A

telka

N

TAJENKA: __ __ __ __ __ __

3) Přesmyčky:

Řešení: 1) carpet = koberec
2) windows = okna
3) candle = svíčka

London Quiz - výsledky
1. místo
Tomáš Hofman
2. - 3. místo
Filip Kaplan
Martin Staník
Všem účastníkům gratuluji ☺
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TAJENKA: __ __ __ __ __ __ __

ESOBKOAC → __ __ __ __ __ __ __ __
RIHAC

→__ __ __ __ __

ATENCBI

→__ __ __ __ __ __ __

DNIWOW

→__ __ __ __ __ __

LATPN

→__ __ __ __ __

LFHES

→__ __ __ __ __

TAJENKA: __ __ __ __ __ __

stránku připravila Silvie Žďárská

T

V pondělí 30. dubna jsme uskutečnili další z celoškolních projektů, tentokrát s názvem „Voda“. Co bylo jeho náplní,
je z něho naprosto zřejmé. A věřte, že jsme životadárnou tekutinu prozkoumali snad ze všech stran.
Ti nejmenší zkoušeli, co ve vodě plave a které látky se ve vodě rozpustí. Tématem pro třeťáky byla řeka Úpa,
čtvrťáci si udělali výlet k batňovickému rybníku, páťáky čekalo moře.
Po odborné stránce se vodě věnovali žáci druhého stupně. Šesťáci se mimo jiné zabývali tím, kolik vody proteče,
když nám bude celou noc kapat kohoutek. Jejich o rok starší spolužáci se prošli kolem Úpy, aby ji lépe
poznali. Osmáci se zabývali srážkami, lavinami, ledovci, ale třeba také vodou v našem těle. A ti úplně nejstarší? Ti
se dozvěděli o extrémech počasí a zpracovávali referáty s ekologickou tématikou.
(Martin Dytrych)

Naše škola je zapojená do celostátního
projektu „Mléko do škol“. Cílem
projektu je podpora zdravé výživy
a zvýšení spotřeby mléka a mléčných
výrobků.
Minulý týden dorazily do školy čtyři
bedýnky s mléčnými výrobky od firmy
Madeta, a tak se v prvních a druhých
třídách ochutnávalo. Děti měly možnost
ochutnat goudu, eidam, Madeland,
Blaťácké
zlato,
Kamadet,
nivu,
polotučný tvaroh, pomazánkové máslo
a polotučné a odtučněné mléko.
Ochutnávka byla pro děti zajímavá.
Okusily různé chutě, ne všem chutnalo,
na některé typy sýrů by si musely
zvyknout.
(Veronika Prouzová)

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

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

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 18. 5. 2018)
2 422,0 kg
105 kg/žáka
Eliška Peterková
2 199,0 kg
96 kg/žáka
Kristýna Pourová
1 698,0 kg
74 kg/žáka
Alfred Pola
1 244,0 kg
65 kg/žáka
Kateřina Vlčková
1 469,0 kg
64 kg/žáka
Pavol Kročil
1 155,0 kg
44 kg/žáka
Adriana Davidová
339,0 kg
18 kg/žáka
Veronika Nyklíčková
397,0 kg
17 kg/žáka
Josef Horák
306,0 kg
16 kg/žáka
Anna Jiroušková
283,0 kg
13 kg/žáka
Michal Hájek
238,0 kg
12 kg/žáka
Ondřej Kulhavý
310,0 kg
11 kg/žáka
Jan Hruška
200,0 kg
10 kg/žáka
Martina Dvořáková
142,0 kg
7 kg/žáka
Leona Kubasová
82,0 kg
6 kg/žáka
Jiří Pecháček

1 400,0 kg
620,0 kg
910,0 kg
810,0 kg
745,0 kg
780,0 kg
215,0 kg
340,0 kg
306,0 kg
165,0 kg
120,0 kg
275,0 kg
200,0 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 12 484,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 39,01 kg. Pro porovnání
v loňském roce jsme měli sesbíráno 14 549,0 kg s průměrem 47,39 kg na žáka. Dohromady jsme také sesbírali
19.
25 312 vybitých baterií (k 24.5.2017 to bylo 29 513).
20.
Sběr vybitých baterií:
Sběr
21. papíru - nejlepší jednotlivci:
Lena Šťovíčková (3.B)
10 973 ks
Eliška Peterková (4.A)
1 400 kg
22.
Klára Zárubová (7.A)
6 330 ks
Alfred Pola (1.B)
910 kg
23.
Leona Kubasová (8.A)
2 706 ks
Kateřina Vlčková (3.B)
810 kg
24.
Lukáš Farský (2.A)
1 159 ks
Aneta Maričová (1.B)
788 kg
Veronika Hlavicová (8.A)
500 ks
Adriana Davidová (4.B)
780 kg
Natálie Hájková (1.B)
496 ks
Pavol Kročil (2.B)
745 kg
Matěj Klíma (4.B)
374 ks
25.
Kristýna Pourová (2.A)
620 kg
Lucie Zahradníková (3.B)
372 ks
26.
Andrea Bártová (2.A)
610 kg
Jakub Janků (4.B)
356 ks
27.
Jakub Přívratský (2.A)
385 kg
Filip Kuťák (1.B)
355 ks
Lucie Zahradníková (3.B)
384 kg
Katka Hejnová (8.A)
288 ks
Josef Horák (1.A)
340 kg
Ondřej Kulhavý (3.A)
180 ks
Anna Jiroušková (6.B)
306 kg
Maxmilián Šeda (4.A)
305 kg
Adam Jiroušek (2.B)
303 kg
Konec sběrových soutěží je
Ondřej Bursa (2.A)
299 kg
v pátek 15. června!
Jan Hruška (7.A)
275 kg
Adriana Součková (2.B)
260 kg
Vojtěch Tvarůžek (4.A)
260 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
Eliška Srnová (1.A)
24 860
Sběr plastových lahví
Markéta
Trojanová
(2.A)
16 320
Ondřej Vít (2.A)
8 200 ks
Štěpán Rykr (5.B)
5 570
Nela Petirová (2.A)
3 921 ks
Sabina
Kubasová
(6.A)
4 286
Ondřej Kulhavý (3.A)
3 250 ks
Lena Šťovíčková (3.B)
3 088
Kateřina Vlčková (3.B)
2 313 ks
Diana
Kuťáková
(4.A)
2 845
Aneta Maričová (1.B)
1 220 ks
Aneta Maričová (1.B)
2 670
Kristýna Pourová (2.A)
1 150 ks
Lucie
Zahradníková
(3.B)
2 600
Leona Kubasová (8.A)
979 ks
Lukáš Pecháček (5.A)
2 351
Štěpán Rykr (5.B)
570 ks
Pavol Kročil (2.B)
1 261
Petr Hruška (7.A)
273 ks
Anna Jiroušková (6.B)
1 200
Adam Havel (4.A)
268 ks
Adam Havel (4.A)
1 138
Helena Kroková (3.A)
105 ks
Adam Jiroušek (2.B)
900
Petr Vít (1.A)
100 ks

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

Dohromady jsme k 18.5. sesbírali 22 479 plastových lahví (k 24.5.2017 to bylo 19 252) a 73 350 plastových
kelímků (k 24.5.2017 to bylo 31 347).
Sběr plastových víček
Jakub Janků (4.B)
Daniela Grundová (2.A)
Adéla Hrdinová (4.B)
Aneta Maričová (1.B)
Eliška Rychlíková (1.A)
Andrea Zárubová (7.A)
Pavol Kročil (2.B)
Sabina Kubasová (6.A)
Kateřina Šrytrová (4.B)
Lena Šťovíčková (3.B)
Filip Kroka (4.A)
Markéta Trojanová (2.A)
Petr Vít (1.A)
Matěj Klíma (4.B)
Anna Nyklíčková (5.B)
Natálie Solarzová (4.B)
Veronika Nyklíčková (6.A)
Veronika Hlavicová (8.A)
Ondřej Kulhavý (3.A)
Andrea Bártová (2.A)
Michaela Ludvíková (4.B)
Natálie Ludvíková (6.B)
Lucie Zahradníková (3.B)
Tomáš Maršík (3.A)
Antonín Bárta (4.A)
Adam Jiroušek (2.B)
Anna Jiroušková (6.B)
Aneta Schwertnerová (2.B)
Sabina Schwertnerová (6.B)
Antonín Vik (3.B)
Martina Dvořáková (5.A)

32 974
20 500
17 300
12 630
12 300
10 170
8 171
8 092
7 610
7 457
6 501
6 400
4 600
3 470
3 370
3 100
2 510
2 500
2 350
2 306
2 250
2 250
2 190
2 120
1 900
1 750
1 750
1 700
1 700
1 618
1 530

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

Sběr kovových víček
Markéta Trojanová (2.A)
Tereza Zárubová (7.A)
Matěj Klíma (4.B)
Natálie Frydrychová (5.B)
Jakub Janků (4.B)
Petr Hruška (7.A)
Lucie Zahradníková (3.B)
Filip Kuťák (1.B)
Ondřej Bursa (2.A)
Andrea Viková (1.B)
Dominika Hejnová (3.B)
Daniela Grundová (2.A)
Filip Kroka (4.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)
Antonín Bárta (4.A)
Kateřina Mesnerová (5.B)
Amelie Viková (4.A)
Tomáš Maršík (3.A)
Klára Nyklíčková (2.B)
Tereza Feketová (1.A)
Kristýna Pourová (2.A)
Jan Benko (4.A)
Kateřina Šrytrová (4.B)
Erika Danko (4.A)

47 200
41 490
39 000
30 000
29 139
22 500
22 400
19 015
18 662
16 033
13 133
12 650
11 465
10 885
9 850
9 850
9 142
9 000
7 877
7 700
7 230
6 316
5 906
5 800
4 780
4 680
4 125
2 910
2 903
2 850
2 555

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

Dohromady jsme k 18.5. sesbírali 214 047 plastových víček (k 24.5.2017 to bylo 210 499) a 455 295
kovových víček (k 24.5.2017 to bylo 471 058).
Jiroušková Anna (5.B)
250 ks
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem Beránkem)

VYŘAZOVACÍ ČÁST - FINÁLE:
SMA+HYYY – OLD STARS 3 : 1 (2 : 1, 1 : 4, 3 : 0, 5 : 0)
VYŘAZOVACÍ ČÁST – SÉRIE O 3. MÍSTO:
FC BOHEMIA CHIPS – DARK PLAYERS
0 : 3 (0 : 2, 1 : 2 na samostatné nájezdy, 1 : 2 po prodloužení)
Kanadské bodování vyřazovací části:
Z
B Br + A
Matěj Buryšek
7 13 9 + 4
Michal Černý
7 13 8 + 5
Martin Zakouřil
8 11 11 + 0
Jakub Černý
7
5 5+0
Jiří Pecháček
7
5 3+2
Antonín Bárta
6
4 4+0
Adam Špringer
7
4 2+2
František Kuhn
6
4 1+3
Agáta Hebká
8
3 1+2
Filip Kaplan
7
2 2+0
Lukáš Hofman
7
2 1+1
El. Grossmannová
8
2 0+2
Martin Dytrych
8
1 1+0
Martin Kejzlar
6
1 1+0
Matyáš Lacko
7
1 1+0
16. – 17. Jakub Kryl
6
1 0+1
Eliška Mesnerová
8
1 0+1
Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. – 15.

Počet nastřelených tyčí:
5 - SMA+HYYY
2 - FC BOHEMIA CHIPS
2 - DARK PLAYERS
0 - OLD STARS
Průměrný počet střel na 1 zápas:
15,71 - SMA+HYYY
5,86 - OLD STARS
5,57 - FC BOHEMIA CHIPS
5,33 - DARK PLAYERS
STATISTIKY BRANKÁŘŮ:
Čisté konto po dobu
40 min – Pavel Sobolík
15 min – Michal Hájek
14 min – Nikola Winklerová
13 min – Vojtěch Petera

Úspěšnost zásahů:
100,00 % - Pavel Sobolík
82,75 % - Michal Hájek
81,13 % - Vojtěch Petera
80,74 % - Nikola Winklerová Prům. počet zásahů na zápas:
75,71 % - Martin Křížek
10,00 – Nikola Winklerová
8,50 – Michal Hájek
7,00 – Martin Křížek
Již jsou uvedeni jen brankáři, kteří odchytali aspoň 2 zápasy.
(stránku připravil Martin Dytrych)

Pá 1.6.

1. Tyrolské brambory
2. Kuřecí maso po čínsku, rýže

Po

4.6.

Út

5.6.

St

6.6.

Čt

7.6.

1. Italský guláš, těstoviny
2. Povidlové taštičky s makovou posypkou
1. Obalované rybí porce se sýrem, brambor
2. Bulgur s kuřecím masem a zeleninou
1. Hovězí maso, okurková omáčka, knedlík
2. Kapustový karbanátek s pohankou, šťouchané brambory
1. Přírodní krůtí řízek, bramborová kaše
2. Langoše
1. Vepřová roláda, barevná rýže
2. Letní salát s tuňákem, pečivo

Pá 8.6.

Po 11.6.
Út 12.6.
St

13.6.

Čt 14.6.
Pá 15.6.

Po 18.6.
Út 19.6.
St

20.6.

Čt

21.6.

Pá 22.6.

Po

25.6.

Út

26.6.

St

27.6.

Čt

28.6.

Pá 29.6.

1. Halušky s kuřecím masem a zelím
2. Maso tří barev, rýže
1. Čočka s párkem
2. Hermelínové rizoto
1. Marinovaná vepřová krkovička, brambor
2. Bramborové krokety, špenát
1. Karlovarský guláš, noky
2. Zapékané těstoviny
1. Holandský řízek, brambor
2. Kynuté knedlíky s povidly
1. Hovězí cibulář, bramborový knedlík
2. Lasagne
1. Novohradský vepřový plátek, rýže
2. Pařížské mleté celerové řízečky, bramborová kaše
1. Rybí karbanátek, brambor
2. Halušky se sýrovou omáčkou a slaninou
1. Masové koule v rajské omáčce, těstoviny
2. Lívance
1. Krůtí rolka s jablky, chlupatý knedlík, červené zelí
2. Bramborový guláš, chléb
1. Rizoto
2. Buchtičky s vanilkovým krémem
1. Drůbeží řízek, bramborovo-luštěninový salát
2. Zapečená brokolice se smetanou a mozzarellou, brambor
1. Sekaná svíčková, knedlík
2. Smažený sýr, brambor
1. Vepřová kotleta na hořčici, kuskus se zeleninou
2. Čevabčiči, brambor, obloha
Dobrou chuť!
1. Minutkový kuřecí guláš, bramborové těstoviny
2. Gnocchi s boloňskou směsí

Vybírání stravného na červen: středa 30.5., čtvrtek 31.5. (7.30 – 11.30)
Cena obědů: pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 21 obědů x 23 Kč = 483 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 21 obědů x 25 Kč = 525 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 21 obědů x 26 Kč = 546 Kč
pro veřejnost …………………….......... 21 obědů x 52 Kč = 1092 Kč
(výdej obědů pro veřejnost: 11.15 – 11.35, 12.20 – 12.30, 13.00 – 13.25)
(Veronika Prouzová ve spolupráci s Pavlínou Blehovou)

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do červnového čísla předávejte do 25.6. 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.

A JE TU DĚTSKÝ DEN I PRO NAŠE ŽÁKY
01. 06. - Dětský den pro žáky 1. – 4. ročníku „Ve zdravém těle zdravý duch“ … více na 2. str.
SBĚROVÉ SOUTĚŽE
04. 06. - 15. 06. - Soutěž ve sběru tetrapakových obalů … více na 2. str.
08. 06. - Ukončení sběru bylin, pomerančové a citrónové kůry … více na 2. str.
15. 06. - Konec sběru druhotných surovin … více na 2. str.
ČERVEN JE DOBOU VÝLETŮ A EXKURZÍ
04. 06. - 06. 06. - Školní výlet 8.A (Sedmihorky)
07. 06. - 08. 06. - Školní výlet 6.A (Sobotka)
11. 06. - Školní výlet 1.A, 1.B (Staré Hrady)
11. 06. - Školní výlet 7.A (Hradec Králové)
13. 06. - Školní výlet 4.A, 4.B (Josefov)
14. 06. - 15. 06. - Školní výlet 6.B (Ostaš)
15. 06. - Školní výlet 2.A, 2.B (Pěnčín)
DNY PREVENCE
19. 06. - 22. 06. - Dny prevence pro žáky 1. – 8. ročníku
KONČÍ ŠKOLNÍ ROK
25. 06. - 26. 06. - Vybírání učebnic + závazný termín předání vybraných učebnic nižšímu ročníku do 12.00
(oběd pro 1. st.: v 11.35, pro 2. st.: v 12.15)
26. 06. - Výlet pro nejlepší žáky školy
27. 06. - Předávání ocenění nejlepším žákům, sběračům, sportovcům
(tělocvična, žáci 1. – 5. ročníku od 9.00, žáci 6. – 9. ročníku od 8.00)
27. 06. - Vydávání učebnic pro školní rok 2018/2019 (oběd pro 1. st.: v 11.35, pro 2. st.: ve 12.15)
28. 06. - Předání otevřených a vyklizených šatních skříněk třídnímu učiteli (9.A)
29. 06. - Předání otevřených a vyklizených šatních skříněk třídnímu učiteli (ostatní třídy)
29. 06. - Ukončení školního roku + vydávání vysvědčení (2. stupeň má oběd v 9.30, 1. stupeň v 10.00)
MILÍ DEVÁŤÁCI, LOUČÍME SE S VÁMI
28. 06. - Slavnostní rozloučení se žáky 9.A (školní jídelna, od 16.00) … více na 2. str.
SPORTOVNÍ AKCE
22. 06. - Okrskové kolo Atletického čtyřboje (pořadatel: ZŠ Úpice – Lány, žáci 6. – 9. ročníku, od 8.30)
OSTATNÍ AKCE
01. 06. - Ukončení školního kola Archimediády
05. 06. - Projekt „Člověk a jeho tělo“ 3.A (3.B bude mít tento projekt 06. 06.)
11. 06. - Ukončení výtvarné soutěže „Vesmír a my“
14. 06. - Letní koncertík školního sborečku (loutkové divadlo, od 16.00)
18. 06. - Beseda o energii pro žáky 8.A (4. a 5. vyuč. hod., třída 9.A)
26. 06. - Termín pro zaplacení sešitů na školní rok 2018/2019
27. 06. - Vychází červnové číslo školního časopisu
PRAVIDELNÉ AKCE
Plavecký výcvik 1.A, 1.B: 06. 06., 13. 06., 20. 06.
Plavecký výcvik 2.A, 2.B: 07. 06., 14. 06., 21. 06.
Pravidelné soutěže (šipky, stolní fotbálek, air hockey) se hrají o hlavních přestávkách.
(stránku připravil Martin Dytrych)

