My, prvňáci, jsme byli
pasováni na čtenáře.

V pátek 1. června jsme
měli v tělocvičně Dětský
den.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
10. ČÍSLO
16. ROČNÍKU (2017/2018)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
Zvítězili jsme v Grand
Prix škol našeho okrsku.

V předposledním týdnu
jsme měli Dny prevence.

Jsem nejlepší žákyní 2. stupně
a vyhrála jsem celoroční
soutěž O nejlepšího žáka ve
vědomostních a dovednostních
soutěžích.

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

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.

Poslední letošní soutěží z fyziky byla Archimediáda určená pro žáky sedmé třídy.
Úkolem bylo vyřešit úlohy o pohybu, hustotě, hmotnosti apod. Součástí této
soutěže byl domácí experiment. Cílem bylo navrhnout a prakticky ověřit metodu
měření frekvence pulsů v jednotkách pulzů/min.
Vítězkou školního kola Archimediády se stala Adéla Roženská (7.A).
Blahopřeji a přeji hodně úspěchů v příštím roce ve Fyzikální olympiádě, která na
tuto soutěž navazuje.
(Věra Nývltová)

Začátkem prvního červnového týdne na nás čekal projekt Člověk a jeho tělo. Projekt navazuje na učivo o lidském
těle a prohlubuje ho.
Vyplňovali jsme pracovní listy, hledali informace v knížkách a seznamovali se tak se stavbou a fungováním těla
a s vývojovými etapami lidského života. Největší úspěch měl kostlivec Oskar, na němž jsme si zopakovali části
kostry. Abychom poznali, jak fungují klouby, vyrobili jsme si pohyblivého papírového „človíčka“. Prověřili jsme
i smysly – podle hmatu poznávali různé předměty, podle sluchu zase zvuky. Také jsme si povídali o zdravé výživě.
Dopoledne uteklo jako voda, a tak některé aktivity, na které nezbyl čas, dokončíme následující den.
(za obě třídy třeťáků Eva Prouzová)

Celý rok nás provázel Slabikářem, zpovzdálí sledoval naše čtenářské pokroky a až teprve teď jsme ho uviděli
na vlastní oči a živého. Koho? No přece krále z písmenkové země! Čekal na nás v městské knihovně, a že prý nás
bude pasovat na čtenáře.
Jenže nic není zadarmo. Nejprve si nás trošku vyzkoušela paní knihovnice. Povídali jsme si, jak správně s knížkami
zacházet a naopak, co se s nimi nesmí dělat, přiřazovali jsme obrázky podle počátečních písmen, hádali jsme
pohádkové dvojice a každý z nás četl úryvek z pohádky, kterou nám pak paní knihovnice celou dočetla. Zvládli
jsme to, někdo z nás na jedničku s hvězdičkou, někdo bude ještě muset trochu víc trénovat.
Pak jsme před písmenkovým králem Knihomolem zopakovali čtenářský slib, pěkně po rytířsku poklekli na jedno
koleno a král nás poklepáním mečem na rameno pasoval na čtenáře. Ale to nebylo všechno. Dostali jsme pamětní
list, řád čtenáře, spoustu dalších dárků a kdo z nás měl vyplněnou přihlášku, dostal průkazku do knihovny a mohl si
hned nějakou knihu vypůjčit. Na to jsme se moc těšili a tak jsme se rozeběhli mezi regály plné knížek a tu svou
první knížku si vybrali.
Moc se nám dnešní den líbil, za což děkujeme především paním knihovnicím, obzvláště paní Šimkové a také panu
králi, který vážil tak dalekou cestu ze svého písmenkového království za námi, prvňáčky.
(za všechny prvňáčky Jana Hájková)

V úterý 12. června jsme s našimi
zpěváčky vyrazili do domu seniorů
Beránek zpříjemnit tamním klientům
dopoledne. Tentokrát jsme si připravili
operku
Zdeňka
Svěráka „Šípková
Růženka“
a několik
pohádkových
písniček.
Děti
zpívaly
s plným
nasazením téměř 45 minut. Za to si
zasloužily velký potlesk a sladkou
buchtičku na závěr. Všem mnohokrát
děkuji za krásné vystoupení.
(Radka Řeháková)

Ve čtvrtek 14. června završil náš školní sboreček „Blahováček“ své celoroční snažení letním koncertíkem
v loutkovém divadle, tentokrát přímo pohádkovým. S dětmi jsme se rozhodli nastudovat operku Zdeňka Svěráka –
„Šípková Růženka“. A byl to výborný nápad, děti předvedly krásné vystoupení, za které sklidily opravdu dlouhý
potlesk. Poté zaznělo ještě několik písniček. Věřím, že si všichni dnešní zpívání užili a odcházeli s dobrým pocitem
příjemně prožitého odpoledne.
Děkuji všem zpěváčkům za milé vystoupení a všem v hledišti za přízeň.
(Radka Řeháková)

V pondělí 11. června 2018 jsme vyrazili za vrchním čarodějem Archibaldem I. na pohádkový hrad a zámek Staré
Hrady nedaleko Jičína.
Hned po příjezdu jsme byli všichni vyhladovělí, tak jsme se řádně posilnili svačinkami od maminek. Pak už jsme
se vydali do Zdravosvěta, kde nás čekali skřítkové ovocňáci a saláťáci, dračí porodnice a zuboopravna, víla
Vitamína a skřítkové baciláci a zdravoškola. Také jsme navštívili dračí královskou komnatu.
Po krátké svačince nás čekala pohádková půda. Ale ještě před ní jsme absolvovali rychlokurz létání na koštěti.
Všichni ho zvládli na jedničku a těšili se, že nebudou tedy muset šlapat 75 schodů na půdu. Nakonec však všichni
nahoru museli vystoupat pěšky. Na prostorné hradní půdě opředené letitými pavučinami se zabydlely čarodějnice
různých kategorií a kouzlobabky, pravá starohradská strašidla, strašidýlka a také pěkně vykutálení skřítkové.
Navštívili jsme strašidláckou kuchyni, čarodějnou prádelnu a mydlírnu.
Poté nás čekala obědová svačinka a utratili jsme penízky za suvenýry a něco na zub. Na závěr jsme se byli podívat
v Čarodějné bestyjole s živými zvířátky – viděli jsme ovečky, bažanty, hrdličky, králíčky…
Výlet se vydařil a určitě na něj budeme všichni vzpomínat!
(Jana Hájková)

Soutěže ve sběru tetrapaků se
zúčastnilo v termínu od 4. do
15. června 21 žáků, kteří
dohromady nasbírali 15 475
obalů.
Konečné výsledky jsou uvedeny
v tabulce. Děkuji všem, kteří se
soutěže zúčastnili.
(Jaromír Beránek)
V tabulce uvedené vpravo jsou
všichni, kteří nasbírali aspoň
100 obalů.

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

Lena Šťovíčková (3.B)
Sabina Kubasová (6.A)
Lukáš Pecháček (5.A)
Adam Marič (5.B)
Filip Kuťák (1.B)
Dominik Manych (5.A)
Ondřej Vašata (5.A)
Adriana Součková (2.B)
Veronika Nyklíčková (6.A)
Jakub Přívratský (1.B)
Ondřej Kulhavý (3.A)
Adam Havel (4.A)
Vojtěch Kubík (1.B)

5 553 ks
2 728 ks
1 500 ks
1 258 ks
925 ks
687 ks
654 ks
480 ks
400 ks
273 ks
240 ks
162 ks
125 ks

Ve čtvrtek 31.5. se třídy 5.A a 5.B zúčastnily výletu do Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou. Počasí nám přálo,
teplota stoupala ke 30°C.
Ve Fajnparku nás přivítal příjemný personál a obrovská spousta atrakcí. Děti se ve skupinkách se zájmem rozběhly
po rozlehlém areálu, vyzkoušely např. různé trampolíny, skákací hrad, uffo autíčka nebo projížďku safari jeepem.
Velmi oblíbeným se stalo 5D kino, které někteří žáci navštívili i více než 10x. Vzhledem k vysokým teplotám
se často navštěvovanou atrakcí stalo i místní brouzdaliště.
Žáci se velmi aktivně zapojili do molitanové bitvy proti učitelskému týmu posílenému o milého pana řidiče
autobusu. Dospěláci neměli proti žákovské přesile šanci. Děti, které měly zájem, mohly navštívit kozí výběh
s možností krmení nebo se svézt na koních. Někteří také využili příležitost projít si Bosov – okruh cca 800m
pro bosé nožky, objevit úžasný Svět dinosaurů nebo Hmyzákov. Atrakce všichni prokládali relaxací
na všudypřítomných lehátkách a občerstvením v místních bistrech – frčela hlavně ledová tříšť a hranolky
s kepučem. Na závěr se většina žáků projela místním vláčkem, který projížděl celým areálem.
Fajnpark jsme opustili v odpoledních hodinách spokojení a příjemně unavení. Obě třídy si zaslouží velkou pochvalu
a poděkování za bezproblémový průběh celé akce. Děkujeme.
(Blanka Hozová a Katka Minarčíková)

Zubař se ptá pacientky: „Chcete helium?“ „A to pomáhá proti bolesti?“ „Ne, ale až začnete řvát, bude to slušná
sranda.“
„Tati, kup mi buben.“ „Nekoupím, rušil bys mě v práci.“ „Tati, neboj, budu bubnovat jenom, když budeš spát.“
Přijde Eskymák z lovu a vidí, že jeho iglú taje. Strčí hlavu dovnitř a povídá: „Ženo, ty máš zase teplotu?“
Na autobusové zastávce čeká už delší dobu blondýnka. Kolemjdoucí muž ji upozorňuje: „Ale ten autobus tu jezdí
jen ve svátek!" Dotyčná se rozzáří: „To mám ale štěstí, ten mám zrovínka dneska!“
Manželé se chystají na zimní dovolenou: „Kanárka dáme k sestře, kocoura k sousedům, děti pojedou k babičce, psa
umístíme v útulku.“ Manžel navrhne: „A nezůstaneme radši doma, když tu bude tak nádherný klid?“
Pan učitel zadává ve škole slohovou úlohu na téma: Co bych dělal, kdybych byl majitel velké firmy. Všichni se
pustí do práce, jenom Pepíček nic. Učitel: „Proč nic nepíšeš?“ Pepíček: „Čekám na sekretářku!“

Ráno vrazil velitel policajtů do jedné z kanceláří a za stolem uviděl místo svého podřízeného tučňáka.
Zařval: „Koudelka, co tady dělá to zvíře? Ihned ho seberte a jděte s ním do zoologické zahrady!“
K večeru, když velitel odcházel ze služby, potkal Koudelku s tučňákem. „Prokristapána, Koudelka," zhrozil se,
„copak tady děláte s tím tučňákem? Poslal jsem vás přece do ZOO.“ „V ZOO jsme byli skoro celej den,“
vysvětloval policista Koudelka, „ale už nás to přestalo bavit, tak teďka jdeme do kina.“
„Paní, zavolejte si toho dotěrného psa, vždyť už jsem plná blech.“ „Amorku, pojď sem, ta paní má blechy!“
Jiřík vybírá v obchodě pro maminku kuchařskou knihu. Prodavačka se ho ptá: „Chceš tu za osmdesát, nebo za
padesát?“ „Stačí ta menší, my zase tolik nejíme.“
Chuck Norris objel svět na rotopedu.
Vizita na psychiatrii: „A víte jistě, že jste Napoleon, vždyť ještě včera jste říkal, že jste Einstein!“ „Víte, já se
rozhodl, že už vám nebudu lhát.“
Před stánkem se zeleninou stojí paní Mráčková. Na řemínku má takového chundelatého japonského pinčlíka.
Najednou povídá pán stojící za ní: „Promiňte, milostivá paní, můžete mi říct, kde má ten Váš pejsek ocásek?“
„Proč?“ diví se paní. „Umazal mi nohavici a nerad bych ho kopnul do hlavy,“ povídá zdvořile pán.
Dostihový jezdec dojede konečně do cíle. Jeho trenér ho už čeká a hned se začne rozčilovat, jak zbabral závod.
„Co řvete?! Vždyť za mnou byli ještě tři koně!“, brání se žokej. „No, ty už ale byli z dalšího dostihu!“
Přichází muž k věhlasnému právníkovi do jeho kanceláře a nejdřív se ptá: „Mohu se, pane doktore, otázat, kolik
stojí vaše služby?“ „Ale, samozřejmě, taxa je 10.000 korun za tři otázky.“ Klient se značně zděsí a říká: „Není to
přece jen trochu moc?“ „Je,“ odpoví právník s klidem. „A vaše třetí otázka?“
Víte, proč blondýnky nemusí umět karate? Protože je nikdy nic nenapadne….
(Martin Dytrych)

Od 19. do 22. června jsme uskutečnili dosud
nejrozsáhlejší preventivní program na naší škole. A
protože se jednalo o čtyři dny, tak i témat byl stejný
počet. Jednalo se o nedrogové závislosti, řešení
konfliktů, zdravý životní styl a bezpečnost s dopravní
výchovou.
Program sestavila a zajistila školní psycholožka Lenka
Mikesková, za což jí velmi děkuji. Zapojeno bylo do
něho mnoho organizací a všechny informace byly
předávány v podobě praktických zkušeností a
modelových situací.
(Martin Dytrych)

Čtvrťáci si při své víkendovce
kromě mnoha dalších aktivit
vyzkoušeli spaní ve stanu, a ti
odvážnější
dokonce
pod
širákem. Fotky dokládají, že se
všichni moc dobře bavili.
(Michaela Divišová)

Ve středu 13. 6. 2018 se třídy 4.A a 4.B vydaly na výlet do Josefova, kde jsme měli objednanou prohlídku
v podzemí. Výprava začala v Bastionu I., kde jsme byli rozděleni na dvě skupiny a byly nám přiděleny dvě
průvodkyně, které se nám po celou dobu věnovaly. Děti se prošly podzemím Josefova a dozvěděly se spoustu
nových informací o této pevnosti. Měli jsme všichni možnost se projít podzemím, a to v doprovodu lamp se svíčkou
a následně v úplné tmě. I přes počáteční strach některých dětí, všichni cestu zvládli a nakonec jsme všichni dorazili
v pořádku opět ven a našli drahocenný poklad, který nám všem chutnal.
Poté jsme se vydali do prostor Traxlerovy sýpky a poté již přes Ravelin zpět do autobusu.
Poslední zastávkou byl zmrzlinový stánek v České Skalici, kde jsme se občerstvili a vydali se zpět do naší rodné
Úpice. Výlet byl prima a těšíme se na další.
(Michaela Divišová)

1. stupeň:
1.
Maxmilián Šeda (4.A)
2.
Kateřina Vlčková (3.B)
3.
František Kuhn (5.B)
4. – 6.
Veronika Vavrušová (4.B)
Valerie Vylíčilová (2.A)
Tereza Wernerová (4.B)
7.
Anna Nyklíčková (5.B)
8.
Adéla Homolová (2.A)
9.
Vojtěch Tvarůžek (4.A)
10.
Adriana Součková (2.B)
11.
Erika Danko (4.A)
12. – 13. Adriana Davidová (4.B)
Markéta Trojanová (2.A)
14. – 15. Dominika Davidová (4.A)
Kateřina Mesnerová (5.B)
16.
Klára Nyklíčková (2.B)
17.
Lena Šťovíčková (3.B)
18.
Andrea Bártová (2.A)
19.
Antonín Bárta (4.A)
20.
Nela Petirová (2.A)

62 b.
57 b.
54 b.
54 b.
54 b.
54 b.
53 b.
53 b.
52 b.
51 b.
50 b.
50 b.
50 b.
49 b.
49 b.
49 b.
49 b.
48 b.
47 b.
46 b.

Nejlepší žáci
1. ročníku:
Tereza Feketová,
Kristian Ludvigh,
Matěj Ota,
Eliška Srnová,
(všichni 1.A)
Natálie Hájková,
Vojtěch Kryl,
Filip Kuťák
Andrea Viková
(všichni 1.B)
Při rovnosti bodů
rozhodoval lepší
prospěch a menší
počet přestupkových
bodů.

2. stupeň:
1.
Adéla Roženská (7.A)
100 b.
2.
Andrea Zárubová (7.A)
80 b.
3.
Karolína Řeháková (6.A) 73 b.
4.
Eliška Mesnerová (9.A)
70 b.
5.
Tereza Tláskalová (7.A) 64 b.
6.
Klára Zárubová (7.A)
57 b.
7.
Karolina Matysková (9.A) 53 b.
8.
Veronika Žďárská (6.A)
51 b.
9.
Agáta Hebká (7.A)
49 b.
10. Veronika Hlavicová (8.A) 49 b.
11. Natali Luštincová (6.A)
47 b.
12. Leona Kubasová (8.A)
47 b.
13. Vojtěch Petera (6.A)
44 b.
14. Tereza Zárubová (7.A)
37 b.
15. Barbora Peterová (6.A)
33 b.

.

S více než 100 bodovým náskokem zvítězila Adéla Roženská (7.A) v letošní soutěži „O nejlepšího žáka ve
vědomostních a dovednostních soutěžích“. Mezi největší úspěchy bylo její vítězství v okresním kole Matematické
olympiády a také postup do celostátního kola Astronomické olympiády. Druhý Tomáš Hofman zvítězil ve školním
kole Zeměpisné olympiádě a v anglické soutěži „London quiz“. Bronzový Michal Černý byl úspěšný v SUDOKU a
v Dějepisné olympiádě. Celkem bodovalo 66 žáků 5. – 9. tříd.
(Martin Zakouřil)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. – 8.
7. – 8.
9. – 14.
9. – 14.

Adéla Roženská (7.A)
152 b.
Tomáš Hofman (9.A)
37 b.
Michal Černý (9.A)
30 b.
Jan Kleistner (7.A)
25 b.
Jan Hruška (7.A)
22 b.
Michaela Horáková (7.A)
20 b.
Karolina Matysková (9.A) 19 b.
Marina Zajacová (6.B)
19 b.
Michal Hájek (5.B)
18 b.
Tereza Jakubčaninová (5.B) 18 b.

9. – 14.
9. – 14.
9. – 14.
9. – 14.
15.
16. – 18.
16. – 18.
16. – 18.
19.
20.

František Kuhn (5.B)
Natali Luštincová (6.A)
Ondřej Polc (5.B)
Markéta Sabevová (5.B)
Sabina Kubasová (6.A)
Leona Kubasová (8.A)
Tomáš Kuťák (8.A)
Vojtěch Petera (6.A)
Tereza Tláskalová (7.A)
Klára Zárubová (7.A)

18 b.
18 b.
18 b.
18 b.
17 b.
16 b.
16 b.
16 b.
15 b.
14 b.

V pátek 15. června vyrazili druháci do Pěnčína u Jablonce nad Nisou, kde navštívili kozí bio farmu, řemeslnou
korálkovou dílnu a projeli se vláčkem.
Dříve se v areálu korálky vyráběly. V první části prohlídky jsme tedy navštívili bývalou dílnu a paní průvodkyně
nám pohádkou představila jednotlivé fáze výroby skleněných perlí. V současné době se však areál zaměřuje
především na živočišnou výrobu, a tak jsme navštívili hlavní výběhy stád koz a ovcí a dozvěděli se spoustu
zajímavých informací. Na farmě prý chovají asi 1000 koz a 600 ovcí! Nekochali jsme se však jen kozami
s kůzlátky a ovečkami, ale také prasaty se selátky, krávami, drobnou drůbeží, lamami alpakami a oslicí. Dokonce
jsme viděli i páva. V sýrárně jsme také zhlédli film o kozí farmě a o postupu výroby sýrů. Nechyběla ani
ochutnávka kozích a ovčích sýrů, tvarohů či jogurtů. Někteří si nakoupili sýry i domů.
Zábavná byla korálková tvůrčí dílna. Každý dostal paměťový drát a mohl si na něj navléknout korálky podle svého
výběru a vyrobit tak originální náramek.
Po krátkém volnu, kdy jsme utráceli za korálkové maličkosti, sladkosti a zmrzku, nás čekala vyjížďka výletním
vláčkem z Pěnčína na Krásnou. Tam nás paní průvodkyně seznámila s příběhem o doktoru Kittelovi. Viděli jsme
jeho dům a sanatorium a tak jsme si prohlédli kostel sv. Josefa a léčivou studánku s lakomou mlynářkou zakletou
v ropuchu. A pak už hurá domů! Výlet se nám vydařil a my doufáme, že si ho děti užily…
(Veronika Prouzová)

Ani na naší škole nezapomínáme na Mezinárodní den dětí. Stalo se již tradicí, že každoročně pořádáme dětský
den nejen pro žáky naší školy, ale i pro děti z místních i okolních mateřských škol. A tak se ve čtvrtek
31. května naše tělocvična opět po roce hemžila barevnými tričky mrňousků, kteří si přišli se svými učitelkami
trochu protáhnout tělíčka a vyzkoušet, co všechno dokážou. Sešlo se jich přes stovku.
Na děti čekalo plno různých atrakcí – tradičně se prolézalo látkovými tunely, skákalo se v pytlích
a na trampolíně, prolézalo se obručemi, přebíhala se dlouhatánská lavička, na tenisové raketě se přenášel míček,
skákal se panák, běhal se slalom či se podbíhal obrovský barevný padák. Na všech stanovištích dětem ochotně
pomáhali v plnění úkolů naši třeťáci a čtvrťáci. Dětský den se vydařil, všichni odcházeli spokojení a s úsměvem.
Tak za rok zase na shledanou!
(Eva Prouzová)

V pátek 1. června jsme do velké tělocvičny pozvali žáky
1. stupně na oslavu Dne dětí. Připravili jsme pro ně
podobné atrakce jako pro jejich mladší kamarády
z mateřinek. Zdoláváním jednotlivých úkolů získávaly
děti žetonky, které si už tradičně vyměňovaly v krámku
za mlsky a hračky. Děti odcházely nadšené, co všechno
se jim podařilo „nakoupit.“
Děkujeme všem rodičům, kteří dětem přispěli spoustou
drobných dárků a rozšířili tak „sortiment přitažlivého
zboží“ v krámku. Pochvalu zaslouží páťáci v roli
průvodců
na jednotlivých
stanovištích. Dětský
den se prostě opět vydařil na jedničku.
(Veronika Prouzová)

Pospojuj čísla od 1 do 20. Obrázek si vybarvi.

Poznáš, z které pohádky je obrázek?
Pečlivě si ho vybarvi.

V pátek 22. 6. jsme se vydali na poslední závody tohoto roku a to atletický čtyřboj. Celkem čtyři pětičlenná
družstva složená jak z mladších, tak starších nejlepších atletů i atletek naší školy byla připravena čelit velké výzvě.
Už v průběhu závodu při náhledu do průběžných výsledků bylo vidět, že jsme si rozhodně nepřišli pouze „zapsat
čárku za účast“, ale ukázat, co v nás opravdu je. Celkově pěkné výkony prvních tří disciplín jsme překvapivě
s přehledem zakončili i velmi kvalitními časy dlouhých běhů, které nás při posledních závodech trápily asi nejvíce.
Po dobře odvedené práci jsme nedočkavě čekali na závěrečný ceremoniál. Hned u kategorie mladších žáků nás
čekala velká radost. Celou soutěž této kategorie s přehledem ovládl Pavel Fabián a na smolném, ale pěkném
čtvrtém místě skončil Vojta Šivák. Společnými silami se družstvo kluků katapultovalo až na první místo a zvítězilo
tak v této kategorii. I starší žáci o sobě dali vědět, kdy s velkým nasazením přímo „urvali“ třetí příčku. Nejlepšího
výkonu dosáhl Jirka Pecháček, který obsadil ve vysoké konkurenci závodníků z Lán pěkné páté místo.
Výbornými výsledky jsme pokračovali i v kategorii dívek. Mladší žákyně se nenechaly zastínit chlapci
a vybojovaly celkové třetí místo, kde nejlepší šestou příčku obsadila Bára Peterová. I starší žákyně měly závody
ve své režii a celkově obsadily perfektní druhou pozici, kterou zajistily svými individuálními výkony třetí Leona
Kubasová a čtvrtá Eliška Mesnerová. V celkovém hodnocení škol „Grand prix“ nakonec po celoročním vedení
bereme třetí místo, ale pozor, pouze s minimálním bodovým odstupem!
Všem zúčastněným závodníkům čtyřboje, ale i ostatním žákům, kteří se podíleli na celoroční sportovní reprezentaci
školy, chceme velice poděkovat za svědomitý přístup a perfektně odvedené výkony. Jen díky vaší snaze
a obětavosti jsme dosáhli nejlepšího celkového výsledku za posledních několik let!!! Je to pro nás velmi milé
překvapení a velice si toho vážíme.
(Blanka Hozová a Šárka Kratochvílová)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. – 14.

Pavel Fabián (7.A)
Jiří Pecháček (9.A)
Michal Černý (9.A)
Filip Kaplan (9.A)
Vojtěch Petera (6.A)
Matěj Buryšek (8.A)
David Balog (6.A)
Tomáš Kuťák (8.A)
Filip Novotný (6.A)
Matyáš Lacko (8.A)
Vojtěch Hejna (7.A)
Tomáš Hofman (9.A)
Vojtěch Šivák (6.A)
Adam Špringer (6.A)
15.
Lukáš Hofman (6.A)
16.
Štěpán Nohejl (6.A)
17. – 18. Petr Ferenc (7.A)
Pavel Hron (7.A)

345 b.
335 b.
290 b.
245 b.
225 b.
220 b.
200 b.
195 b.
190 b.
180 b.
175 b.
175 b.
175 b.
175 b.
95 b.
85 b.
80 b.
80 b.

1.
2.
3.
4.
5.
6. – 7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Leona Kubasová (8.A)
385 b.
Eliška Mesnerová (9.A)
370 b.
Anita Čapková (9.A)
365 b.
Barbora Peterová (6.A)
342 b.
Eliška Grossmannová (7.A) 290 b.
Michaela Holanová (8.A) 285 b.
Natali Luštincová (6.A)
285 b.
Veronika Čiháková (9.A) 280 b.
Michaela Horáková (7.A) 270 b.
Agáta Hebká (7.A)
265 b.
Nikola Winklerová (8.A) 247 b.
Marina Zajacová (6.B)
205 b.
Anita Hanušová (7.A)
195 b.
Klára Poláková (6.B)
190 b.
Karolína Řeháková (6.A) 182 b.
Sára Lacková (8.A)
180 b.
Veronika Žďárská (6.A)
165 b.
Sabina Kubasová (6.A)
130 b.

Školní rok se blíží pomalu ke konci a tím i meziškolní zápolení o putovní pohár Grand Prix 1. stupně. Poslední
závod letošního roku se odehrál v úterý 29. května 2018 na lánském hřišti a jednalo se jako již tradičně o Atletické
finále.
Žáci a žákyně závodí ve čtyřech kategoriích – chlapci 1.- 3. třída, dívky 1.- 3. třída, chlapci 4.- 5. třída a dívky 4.5. třída. Každý závodník může startovat maximálně ve dvou disciplínách, čímž se závody většinou stávají
vyrovnanější a napínavější.
Do závodu jsme nastupovali s jediným cílem – získat tolik bodů, abychom vybojovali prvenství a patřil nám pohár
Grand Prix. Holky i kluci bojovali ze všech sil, snažili se podat maximální výkon, a tak jsme netrpělivě očekávali
výsledky. Velký počet medailových umístění i vítězství hned ve třech kategoriích (pouze dívky z 1.- 3. ročníku
skončily třetí) znamenaly, že jsme v celkovém pořadí škol okrsku Úpice zvítězili a po roce se na naši školu tak
vrátil pohár Grand Prix.
Velké poděkování patří nejen všem atletům, kteří dneska závodili, ale všem sportovcům a sportovkyním,
kteří se zúčastnili třeba jen jediného závodu ve školním roce a podíleli se tak na tomto skvělém úspěchu. Všichni si
přejeme, aby naše úspěšná éra neskončila, a za rok jsme mohli onen pohár nad hlavu zvednout znovu.
Závěrem ještě jedno poděkování, které patří všem kolegům a kolegyním ze škol okrsku Úpice, kteří se podíleli
na bezproblémovém průběhu všech závodů. V novém školním roce na viděnou!
(Jana Hájková)

MEDAILOVÁ UMÍSTĚNÍ
CHLAPCŮ Z 1. – 3. ROČNÍKU:
1. místo:
Matěj Kulda – běh 350 m
2. místo:
Matěj Kulda– běh 50 m
Adam Jiroušek – běh 350 m
Jakub Šitina – hod míčkem
3. místo:
Jakub Sixta – hod míčkem
Matěj Hofman – skok daleký
MEDAILOVÁ UMÍSTĚNÍ
DÍVEK Z 1. – 3. ROČNÍKU:
1. místo:
Karina Rybárová – hod míčkem
2. místo:
Klára Nyklíčková – běh 50 m
3. místo:
Nikol Anna Hejnová – skok daleký

MEDAILOVÁ UMÍSTĚNÍ
CHLAPCŮ Z 4. – 5. ROČNÍKU:
1. místo:
František Kuhn – běh 50 m, běh 650 m
3. místo:
Ondřej Vašata – běh 50 m
Alexandr Klouček – hod míčkem
MEDAILOVÁ UMÍSTĚNÍ
DÍVEK Z 4. – 5. ROČNÍKU:
1. místo:
Anna Nyklíčková – skok daleký, běh 50 m
Kateřina Mesnerová – hod míčkem
3. místo:
Adriana Davidová – běh 50 m

V den desátého výročí odhlasování vstupu ČR do ESA, byly vyhlášeny výsledky kosmicko-výtvarné soutěže
„Vesmír a my“ pořádané NIDV (Národní institut pro další vzdělávání). Žáci si mohli vybrat ze dvou tematických
okruhů, Návrat na Měsíc a Kosmické objevy. Do soutěže jsme odeslaly čtyři obrázky, které musely být doplněny
textem zdůvodňujícím volbu tématu. Krásné umístění našich „šikulek ze sedmičky“ bylo pro mne velmi milým
překvapením. Podívejte se na vítězné obrázky a doprovodné texty!
Téma: Kosmické objevy
Vítězkou se stala Adéla Roženská ze ZŠ Bří Čapků Úpice. Moc pěkně ztvárnila sondu Cassini u nádherné planety
Saturn. Jak píše v doprovodném textu, planeta Saturn je krásná a plná tajemství…
Na druhém místě se umístila Tereza Tláskalová (také ZŠ Bří Čapků) ztvárnila planety naší sluneční soustavy
a dodává, že se často mluví o možnostech žít na Marsu, planetě uprostřed jejího obrázku.
Na třetím místě Klára Zárubová (rovněž z naší školy) zajímavým výtvarným způsobem ukázala, jak by podle ní
mohla vypadat planeta u hvězdy Gliese 581. Na obrázku je první objevená planeta u této hvězdy, Gliese 581b, která
je výrazně větší než naše Země.
Na 4. – 5. místě se umístila Andrea Zárubová (ZŠ Bří Čapků). Andrea ztvárnila čtyři velké měsíce Jupiteru
(a kromě nich a této planety na obrázku vidíme i Slunce a Saturn). Jak píše, můžeme je pozorovat i malým
dalekohledem a jako první je pozoroval už Galileo Galilei – a to byl skutečně historický okamžik!
Děvčatům blahopřeji ke krásnému umístění a přeji hodně úspěchů v dalších soutěžích.
(Věra Nývltová)

Šesťáci vyrazili na školní výlet 14. – 15. června
do chatové osady Ostaš. Cestovalo se linkovým
autobusem přes Náchod a Polici nad Metují. Kilometrový
kopec do osady zvládli bez obtíží. Po příjezdu byly dětem
přiděleny chatky, kde musely zvládnout povlékání. Poté
jsme se všichni vydali do skal. Skalní útvary se všem
velmi líbily, prolézali jsme, fotili jsme se a sbírali jsme
borůvky. Po návratu jsme se lehce osvěžili a vydali
se hrát šipkovanou ke studánce zvané Samaritánka. Poté
hurá na večeři. Večer jsme pak ještě opékali, rozprávěli
u ohníčku vážně i nevážně. A pak už následovalo
rozhánění do chatek, které se protáhlo do pozdních
nočních hodin.
Druhý den ráno po snídani jsme vyrazili na další skalní
útvar Kočičí hrad. Po návratu do osady jsme se každý
podle chuti najedli a vyrazili na autobusovou zastávku
pod Ostaší. Náladu nám lehce pokazilo to, že jsme
se nevědomky postavili na již nefungující autobusovou
zastávku, takže nám autobus projel bez zastavení.
Vyhledali jsme další spoj, který následoval za půl hodiny.
Z Náchoda jsme tedy odjížděli o hodinu později, než jsme
měli naplánováno. Pak už vše proběhlo bez obtíží.
Doufáme, že se dětem výlet líbil stejně jako nám.
(Jitka Pulkrábková, Věra Nývltová)

Konec školního roku bývá ve znamení výletů a exkurzí.
A tak jsme se společně se třeťáky ve středu 30. května
vydali do Malých Svatoňovic, abychom se v tamním
muzeu blíže seznámili s životem bratrů Čapkových.
Vždyť právě po nich se jmenuje naše škola.
Paní průvodkyně nám vyprávěla o rodině Čapkových.
O tatínkovi, známém úpickém lékaři, o hronovské
babičce, která doprovázela Karla na studiích v Hradci
Králové, o šťastném dětství všech sourozenců stráveném
v Úpici. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o jejich
životě a díle a připomenuli si nejznámější knihy, které
napsali pro děti. V horním patře muzea jsme si prohlédli
výstavu obrazů Josefa Čapka.
Před zpáteční cestou jsme se v parku, pod sousoším
Josefa a Karla, nasvačili, prohlédli si malosvatoňovické
náměstíčko a pak už jen spěchali na autobus.
(Eva Prouzová)

Sviť sluníčko, sviť, v řece je nám nejlíp……
Huráááááá, máme radost z koupání v řece Úpě.
(Eva Jörková)

Řada exkurzí školní družiny pokračovala v pátek
8. června 2018 návštěvou hasičské zbrojnice v Úpici,
která se nachází nedaleko naší školy. Letos se dětem
věnoval pan Vojta Jarý. Pro děti si připravil velmi
poutavé vypravování ze života hasičů. Děti si mohly
zblízka prohlédnout hasičské auto, vyzkoušet helmu,
dýchací masku a seznámit se s další výstrojí a výzbrojí.
Myslím, že se letošní exkurze velmi vydařila a všechny
děti odcházely spokojené.
(Eva Jansová)

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

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(konečný stav k 15. 6. 2018)
2 635,0 kg
115 kg/žáka
Eliška Peterková
2 563,0 kg
111 kg/žáka
Andrea Bártová
2 455,0 kg
107 kg/žáka
Alfred Pola
1 691,0 kg
89 kg/žáka
Kateřina Vlčková
1 547,0 kg
67 kg/žáka
Pavol Kročil
1 279,0 kg
49 kg/žáka
Adriana Davidová
412,0 kg
22 kg/žáka
Veronika Nyklíčková
369,0 kg
18 kg/žáka
Ondřej Kulhavý
350,0 kg
18 kg/žáka
Leona Kubasová
397,0 kg
17 kg/žáka
Josef Horák
306,0 kg
16 kg/žáka
Anna Jiroušková
367,0 kg
14 kg/žáka
Jan Hruška
296,0 kg
13 kg/žáka
Michal Hájek
200,0 kg
10 kg/žáka
Martina Dvořáková
90,0 kg
6 kg/žáka
Jiří Pecháček

1 400,0 kg
696,0 kg
1 440,0 kg
1 140,0 kg
745,0 kg
780,0 kg
215,0 kg
120,0 kg
180,0 kg
340,0 kg
306,0 kg
332,0 kg
178,0 kg
200,0 kg
59,0 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 letos sebrali 14 957,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 46,60 kg. Pro porovnání
v loňském roce jsme sebrali 18 199,0 kg s průměrem 59,67 kg na žáka. Dohromady jsme také sesbírali 36 835
vybitých baterií (vloni to bylo 38 505).
Sběr vybitých baterií:
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Lena Šťovíčková (3.B)
10 973 ks
Alfred Pola (1.B)
1 440 kg
Klára Zárubová (7.A)
6 330 ks
Eliška Peterková (4.A)
1 400 kg
Jakub Káža (4.B)
4 500 ks
Kateřina Vlčková (3.B)
1 140 kg
Štěpán Rykr (5.B)
3 400 ks
Aneta Maričová (1.B)
1 015 kg
Leona Kubasová (8.A)
2 706 ks
Adriana Davidová (4.B)
780 kg
Veronika Hlavicová (8.A)
1 460 ks
Pavol Kročil (2.B)
745 kg
Lukáš Farský (2.A)
1 335 ks
Andrea Bártová (2.A)
696 kg
Sabina Kubasová (6.A)
908 ks
Kristýna Pourová (2.A)
620 kg
Natálie Hájková (1.B)
550 ks
Jakub Přívratský (2.A)
460 kg
Adriana Součková (2.B)
454 ks
Lucie Zahradníková (3.B)
384 kg
Jakub Janků (4.B)
416 ks
Adam Jiroušek (2.B)
363 kg
Matěj Klíma (4.B)
374 ks
Josef Horák (1.A)
340 kg
Jan Hruška (7.A)
332 kg
Anna Jiroušková (6.B)
306 kg
Do poslední chvíle to byly
Maxmilián Šeda (4.A)
305 kg
skvělé souboje o prvenství
Ondřej Bursa (2.A)
299 kg
v mnoha sběrových surovinách.
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
Markéta Trojanová (2.A) 25 100
Sběr plastových lahví
Eliška Srnová (1.A)
24 860
Ondřej Vít (2.A)
9 000 ks
Štěpán Rykr (5.B)
6 270
Nela Petirová (2.A)
4 155 ks
Sabina
Kubasová
(6.A)
6 207
Ondřej Kulhavý (3.A)
3 810 ks
Lukáš Pecháček (5.A)
3 849
Kateřina Vlčková (3.B)
3 255 ks
Diana
Kuťáková
(4.A)
3
660
Leona Kubasová (8.A)
2 609 ks
3 589
Lena Šťovíčková (3.B)
Aneta Maričová (1.B)
1 220 ks
Aneta
Maričová
(1.B)
3 320
Kristýna Pourová (2.A)
1 150 ks
Lucie Zahradníková (3.B)
2 600
620 ks
Štěpán Rykr (5.B)
Adam Havel (4.A)
1 445
Petr Vít (1.A)
403 ks
Pavol Kročil (2.B)
1 261
Adam Havel (4.A)
309 ks
Anna Jiroušková (6.B)
1 200
Petr Hruška (7.A)
273 ks
Adam Jiroušek (2.B)
1 200
Sebastien Drejsl (6.B)
200 ks

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

Dohromady jsme letos sesbírali 27 398 plastových lahví (vloni to bylo 24 324) a rekordních 91 758
plastových kelímků (vloni to bylo 42 484).
Sběr plastových víček
Daniela Grundová (2.A)
Jakub Janků (4.B)
Adéla Hrdinová (4.B)
Aneta Maričová (1.B)
Sabina Kubasová (6.A)
Dominik Manych (5.A)
Eliška Rychlíková (1.A)
Lena Šťovíčková (3.B)
Andrea Zárubová (7.A)
Veronika Hlavicová (8.A)
Pavol Kročil (2.B)
Kateřina Šrytrová (4.B)
Markéta Trojanová (2.A)
Filip Kroka (4.A)
Petr Vít (1.A)
Michaela Ludvíková (4.B)
Matěj Klíma (4.B)
Anna Nyklíčková (5.B)
Andrea Bártová (2.A)
Natálie Solarzová (4.B)
Ondřej Kulhavý (3.A)
Aneta Schwertnerová (2.B)
Petr Hruška (7.A)
Miroslava Holanová (3.A)
Veronika Nyklíčková (6.A)
Antonín Vik (3.B)
Natálie Ludvíková (6.B)
Tereza Kašparová (4.B)
Sabina Schwertnerová (6.B)
Lucie Zahradníková (3.B)
Tomáš Maršík (3.A)

36 200
34 914
17 300
17 250
16 853
14 600
12 300
10 210
10 170
8 728
8 171
7 610
7 200
6 501
5 588
4 200
3 470
3 370
3 171
3 100
3 080
2 700
2 650
2 610
2 510
2 473
2 250
2 205
2 200
2 190
2 120
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Sběr kovových víček
Natálie Frydrychová (5.B)
Markéta Trojanová (2.A)
Tereza Zárubová (7.A)
Matěj Klíma (4.B)
Filip Kuťák (1.B)
Jakub Janků (4.B)
Dominik Manych (5.A)
Petr Hruška (7.A)
Lucie Zahradníková (3.B)
Ondřej Bursa (2.A)
Andrea Viková (1.B)
Jan Benko (4.A)
Leona Kubasová (8.A)
Dominika Hejnová (3.B)
Daniela Grundová (2.A)
Michaela Ludvíková (4.B)
Filip Kroka (4.A)
Andrea Jursíková (3.A)
Lena Šťovíčková (3.B)
Natálie Ludvíková (6.B)
Pavol Kročil (2.B)
Veronika Hlavicová (8.A)
Adéla Hrdinová (4.B)
Petr Vít (1.A)
Kateřina Mesnerová (5.B)
Antonín Bárta (4.A)
Tereza Feketová (1.A)
Amelie Viková (4.A)
Elena Vítová (1.B)
Tomáš Maršík (3.A)
Klára Nyklíčková (2.B)

52 800
51 230
41 490
39 000
31 665
29 139
28 300
24 000
22 400
18 662
17 568
14 470
13 473
13 133
12 650
12 250
11 465
10 885
10 114
9 850
9 142
9 049
9 000
7 700
6 896
6 316
5 855
5 800
5 120
4 780
4 680

Dohromady jsme letos sesbírali 297 909 plastových víček (vloni to bylo 264 103) a 582 550 kovových víček
(vloni to bylo 653 982).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem Beránkem)
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V pondělí 11. června 2018 se na školní výlet vydali i žáci 7.A. Do areálu královéhradecké hvězdárny a planetária
dorazili kvůli pracím na silnicích a ranní špičce se zpožděním, ochotní pracovníci však na naše sedmáky počkali.
A nejen to, díky tomu, že si ráno přivstali, měli projekční sál s unikátními digitálními dataprojektory sami pro sebe
a mohli se usadit na nejlepších místech. Uvelebení v pohodlných sedačkách pozorovali hvězdnou letní denní i noční
„oblohu“ a její nejznámější planety a souhvězdí, lektoři jim popsali fungování ISS. Poutavý film Kosmické srážky
dětem osvětlil např. vznik Sluneční soustavy a Měsíce, příčinu vyhynutí dinosaurů či jak zabránit srážce
s asteroidem. Přestávku někteří žáci využili k prohlídce expozice Mikrosvět – makrosvět, všichni potom s pány
lektory přešli do kopule hvězdárny, kde si prohlédli velký dalekohled, pravý měsíční kámen a dozvěděli se mnoho
zajímavostí o pozorování Slunce. Ve vstupní hale se pak ještě zvážili na kosmické váze. Poté si sedmáci ještě prošli
část Planetární stezky a usazení ve stínu kvetoucích lip posvačili, přičemž se ještě mohli kochat výhledem
na dominanty Hradce Králové.
Další zastávkou bylo centrum města a prohlídka Bílé věže. Bez větších problémů všichni statečně vyšlapali až
na vyhlídku a prohlédli si krajské město z ptačí perspektivy. Dětem se velmi líbila zdařilá kombinace starých
a nových schodů, velký zvon Augustin i interaktivní LCD panely. Na Velkém náměstí pak výletníci doplnili energii
různými dobrotami, např. paní učitelky si odnesly krásné chuťové zážitky z obchodu s čokoládou a kakaem.
Sedmáci stihli ještě další občerstvení a někteří i menší nákup v obchodním centru a pak už vyrazili zpět domů.
A protože byli dobře naladění, paní učitelka Nývltová je dokonce „vyhecovala“ ke zpěvu.
Děkuji paní učitelce Nývltové za doprovod, paní Šrollové za zajištění autobusu a dětem za vcelku pěkné chování
a dochvilnost.
(Renata Kafková)

V pondělí 18. 6. proběhla beseda "Energie - budoucnost lidstva" určená žákům osmého ročníku. Trvala dvě
vyučovací hodiny a skládala se z výkladu, promítání filmů a diskuse se zodpovídáním otázek posluchačů.
Obsahovala globální pohled na energetiku v současném světě, nutnost uvědomění si hodnoty energie a důležitosti
jejího dostatku. V průběhu interaktivní besedy se osmáci seznamovali s typy zdrojů energie. Přednáška byla
doprovázená promítáním krátkých videí, prezentací fotografií, grafů a kreseb a praktickými ukázkami.
Přestože se blíží konec školního roku a všichni jsou již unaveni, sledovali všichni. Aktivně se zapojovali do besedy.
Za správné odpovědi pak obdrželi drobné odměny.
Přednášel Ing. Petr Vácha ÚJV Řež, a.s. Oddělení těžkých havárií a termomechaniky.
(Věra Nývltová)

Tak tohle nepamatujeme. Vyrovnaná, neskutečně dramatická, nervy drásající, to všechno jsou možné přívlastky
finálové série, která se hrála na dva vítězné zápasy. Matěj Buryšek s Matyášem Lackem v ní tím nejtěsnějším
rozdílem 9 : 10, 10 : 9 a 10 : 9 porazili Michala Černého s Filipem Kaplanem.
Bronzové medaile berou Jakub Černý s Lukášem Hofmanem, když porazili 2 : 1 na zápasy Martina Dytrycha a
Martina Zakouřila. Celoročního turnaje se zúčastnilo 18 dvojic. Sehráno bylo 64 zápasů.
(Martin Dytrych)
CELKOVÉ POŘADÍ PRVNÍCH OSMI DVOJIC:
1. Buryšek, Lacko
2. Černý M, Kaplan
3. Černý J., Hofman L.
4. Dytrych, Zakouřil
5. Lacko A., Marek
6. Hlavicová, Kubasová
7. Hron, Trdlikát
8. Hainová, Winklerová

Pohromou favoritů skončil 12. ročníku turnaje v šipkách „301 single out“. Vždyť všichni vítězové základních skupin
skončili před branami semifinále. Jeden z nich, Štěpán Nohejl, prohrál již v osmifinále s Marinou Zajacovou, která
nakonec svoji spanilou jízdu překvapivě dotáhla až do vítězného konce. A to málem ani nepostoupila ze základní
skupiny, kde skončila až na 4. místě. Ve finále porazila ve vyrovnaném a napínavém souboji Pavla Hrona, který ve
vyřazovací části původně patřil spíše k outsiderům. Medaile zůstala zakletá pro Michala Černého, který po loňském
čtvrtém místě bral opět „bramborovou“ medaili. Tentokrát v souboji o 3. místo podlehl Matěji Buryškovi. Turnaje se
celkem zúčastnilo 28 šipkařů, kteří byli rozděleni do 4 skupin. Nejlepší šestnáctka si to pak o vítězství rozdala
formou play off.
(Martin Zakouřil)
Pořadí nejlepších deseti šipkařů:
1.
2.
3.
4.
5.
6..
7.
8.
9.
10.

Marina Zajacová (6.B)
Pavel Hron (7.A)
Matěj Buryšek (8.A)
Michal Černý (8.A)
Veronika Hainová (8.A)
Tomáš Kuťák (8.A)
Tomáš Marek (6.B)
Anita Hanušová (7.A)
Martin Zakouřil
Štěpán Nohejl (6.A)

I když to není tak úplně pravda. Zvítězil totiž Martin Zakouřil, který ve finále porazil Martina Dytrycha.
Žákovským finále tak byl zápas o 3. místo mezi Filipem Kaplanem a Michalem Černým. Celoročního turnaje se
zúčastnilo 36 hráček a hráčů. Celkem bylo odehráno 111 zápasů.
(Martin Dytrych)

CELKOVÉ POŘADÍ PRVNÍCH ŠESTI ŽÁKŮ:
1. Filip Kaplan
2. Michal Černý
3. Vojtěch Petera
4. Natali Luštincová
5. Pavel Fabián
6. Vojtěch Hejna

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do zářijového čísla předávejte do 24.9. 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.

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.

Redakce časopisu
vám všem přeje ty nejkrásnější
prázdniny!

