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POČTY TŘÍD A ŽÁKŮ, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, PRACOVNÍCI ŠKOLY,
ŠKOLSKÁ RADA
Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo naši školu 326 žáků, byli vyučováni v 15 třídách.
Počet tříd se proti minulému školnímu roku nezměnil. Při škole i nadále fungovala školní
družina rozdělená do tří oddělení, do kterých docházelo 90 dětí, školní klub sdružující 80 dětí
a nabízející 11 zájmových kroužků, do kterých docházelo 198 žáků, a školní jídelna schopná
připravit denně až 450 obědů.
Žáci 1. až 9. ročníku byli vzděláváni podle ŠVP Blahováček, který neprošel zásadními
úpravami, proto zůstalo v platnosti jeho vydání z 1. září 2016.
Žáci s vývojovými poruchami učení byli integrováni v běžných třídách. Žáci s těžšími
poruchami učení měli individuální vzdělávací plány. Tyto plány byly vypracovány třídními
učiteli ve spolupráci s ostatními vyučujícími, trutnovským pracovištěm Pedagogicko –
psychologické poradny v Hradci Králové a rodiči. Pro žáky ohrožené školními neúspěchy
byly vypracovávány plány pedagogické podpory. Probíhaly také konzultace s rodiči týkající
se individuálních vzdělávacích plánů i plánů pedagogické podpory a jejich plnění. Žákům se
zvýšeným normativem byla v dostatečné míře věnována individuální péče i mimo výuku. Na
základě diagnostikace byly všem žákům s vývojovou poruchou učení, či s jiným zdravotním
postižením, poskytovány úlevy dle vyučovaného předmětu, druhu poruchy a její závažnosti.
Některým žákům byly pro výuku podle potřeby poskytovány různé kompenzační pomůcky.
Našim nejmladším žákům, kteří měli problémy s výslovností, byla věnována pravidelná
logopedická péče. Na škole působí několik asistentů pedagoga, kteří se věnují žákům se třetím
stupněm podpůrných opatření.
Celkem ukončilo základní vzdělávání 18 žáků, z toho 16 žáků z 9. ročníku a jeden žák z 8.
ročníku a jedna žákyně ze 7. ročníku. Žáci byli umístěni následovně: 33% žáků bylo přijato na
studijní obory středních škol (dva žáci na střední školy technického zaměření a čtyři žáci na
ostatní střední školy). Dalších 12 žáků bude pokračovat ve studiu oborů středních odborných
učilišť. Šest žáků (tj. 14% žáků pátých tříd) bylo přijato ke studiu víceletého gymnázia.
K zápisu do 1. tříd přišlo celkem 62 dětí. Do 1. tříd bylo přijato 44 žáků (z toho 11 dětí
s odkladem z předchozího roku) a 18 žákům byl dán odklad.

PŘEHLED TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
V letošním školním roce čítala naše škola 15 tříd, z toho bylo 10 tříd prvního stupně a 5 tříd
druhého stupně.

Třída

Třídní učitelka

Celkem za školu:

Chlapců Dívek

Celkový
počet žáků

158

169

327

I. A

Andrea Škodová

11

12

23

I.B

Mgr. Jana Hájková

10

13

23

II. A

Mgr. Radka Řeháková

9

16

25

II.B

Mgr. Veronika Prouzová

11

14

25

III. A

Mgr. Eva Mertlíková

14

7

21

III. B

Šárka Jánošíková

11

9

20

IV. A

Mgr. Blanka Pavlásková

15

8

23

IV. B

Ing. Michaela Divišová

11

15

26

V.A

Mgr. Kateřina Minarčíková

7

13

20

V.B

Bc. Blanka Hozová

10

12

22

109

119

228

Celkem za I. stupeň:
VI. A

Mgr. Lenka Antošová

12

8

20

VI. B

Ing. Jitka Pulkrábková

7

12

19

12

15

27

8

11

19

10

4

14

49

50

99

VII. A Mgr. Renata Kafková, Ph.D.
VIII. A Mgr. Silvie Žďárská
IX. A

PaedDr. Věra Nývltová

Celkem za II. stupeň:

PRACOVNÍCI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
Kolektiv pracovníků školy se před začátkem letošního školního roku dočkal změn. Na naší
škole přestali působit učitelka prvního stupně Mgr. Kateřina Hanková a učitel tělesné výchovy
a předmětu člověk a svět práce, pan Martin Maršík. Učitelka prvního stupně Mgr. Hana
Plašilová odešla na rodičovskou dovolenou.
Na pozice učitelek prvního stupně byly přijaty ing. Michaela Divišová, Mgr. Eva Mertlíková
a Mgr. Kateřina Minarčíková, řady učitelů prvního i druhého stupně posílila Bc. Blanka
Hozová. Na částečný úvazek se z rodičovské dovolené vrátila Mgr. Lenka Antošová, Mgr.
Šárka Kratochvílová vypomáhala při rodičovské dovolené s výukou tělesné výchovy.
Na škole působilo pět asistentek pedagoga. Nově na této pozici pracovaly Mgr. Eva Prouzová,
bývalá učitelka prvního stupně, a slečna Michaela Kosáčková. Paní Ivana Kosáčková rozšířila
tým pracovnic školní družiny, který naopak opustila Mgr. Veronika Kulhavá Páslerová.
Konkrétní personální složení zaměstnaneckého kolektivu ukazuje následující přehled:
Celkem: 37 zaměstnanců (z toho 32 žen)
z toho: 28 pedagogických pracovníků
(z toho 1 psycholožka, 3 vychovatelky a 5 asistentek pedagoga)
1 hospodářka
4 správní zaměstnanci
4 zaměstnanci ve školní jídelně
Pedagogičtí pracovníci:
titul, jméno a příjmení

funkce a hlavní vyučované předměty

Mgr. Martin Zakouřil

ředitel
učitel na II. stupni, zeměpis

Mgr. Martin Dytrych

statutární zástupce
učitel na II. stupni, matematika

Mgr. Lenka Antošová

učitelka na II. stupni, český jazyk

Mgr. Petra Báčová

výchovná poradkyně
učitelka na II. stupni, český jazyk

Ing. Jaromír Beránek

metodik ICT
učitel na II. stupni, přírodopis + ICT

ing. Michaela Divišová

učitelka na I. stupni

Mgr. Jana Hájková

učitelka na I. stupni

Bc. Blanka Hozová

učitelka na I. a II. stupni, tělesná výchova + člověk a jeho svět

Šárka Jánošíková

učitelka na I. stupni

Mgr. Renata Kafková, Ph.D. učitelka na II. stupni, německý jazyk + dějepis
Mgr. Šárka Kratochvílová

učitelka na II. stupni, rodičovská dovolená

Mgr. Eva Mertlíková

učitelka na I. stupni

Mgr. Kateřina Minarčíková učitelka na I. stupni
PaedDr. Věra Nývltová

metodik prevence
učitelka na II. stupni, fyzika + chemie + matematika

Mgr. Blanka Pavlásková

učitelka na I. stupni

Hana Plašilová, DiS

rodičovská dovolená

Mgr. Veronika Prouzová

učitelka na I. stupni

Ing. Jitka Pulkrábková

učitelka na II. stupni, matematika + chemie + výtvarná výchova

Mgr. Radka Řeháková

učitelka na I. stupni

Andrea Škodová

učitelka na I. stupni

Mgr. Silvie Žďárská

učitelka na I. a II. stupni, anglický jazyk

Asistenti pedagoga:

Milena Dostálová
Michaela Kosáčková
Mgr. Eva Prouzová
Bc. Marie Suková
Bc. Radka Štěpánská

Ve školním roce 2017/2018 se pedagogové přihlásili na 19 akcí v rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků. Některé vzdělávací akce byly bohužel pro nedostatek účastníků
zrušeny. Akce se povětšinou soustředily na představování nových metod ve výuce.
Školní družina:
Eva Jansová
Eva Jörková
Ivana Kosáčková

vedoucí vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka

Školní klub:
Martina Šrollová

vedoucí

Nepedagogičtí pracovníci:
Hospodářka:
Martina Šrollová
Jídelna:
Pavlína Blehová
Jana Voleská
Alena Gumbírová
Jaroslava Lednová

vedoucí školní jídelny
vedoucí kuchařka
kuchařka
kuchařka

Správní zaměstnanci:
Josef Nedvěd
Zdeňka Blažková
Marie Seidelová
Lenka Vítová

vedoucí, údržbář
uklízečka
uklízečka
uklízečka

ŠKOLSKÁ RADA
Dle rozhodnutí starosty Města Úpice má školská rada šest členů. Volby do školské rady
proběhly 8. listopadu 2017 (zástupci pedagogů) a 9. listopadu 2017 (zástupci rodičů žáků).
Školská rada se schází v následujícím složení:
Členové jmenovaní zřizovatelem:
 Šrejberová Martina
 Žlůvová Štěpánka
Členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků:
 Křížek Martin
 Sabevová Nyklíčková Andrea
Členové zvolení pedagogickými pracovníky školy:
 Beránek Jaromír, Ing.
 Žďárská Silvie, Mgr.
Spolupráce mezi školskou radou a školou fungovala i v letošním školním roce výborně.

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Chování:
2. stupeň
3. stupeň

I. pololetí
7 (2,2 %)
1 (0,3 %)

II. pololetí
8 (2,5 %)
3 (0,9 %)

Omluvené absence:
I. pololetí:
13 228 (průměr na jednoho žáka: 41,32)
II. pololetí: 21 812 (průměr na jednoho žáka: 70,82)
Neomluvené absence:
I. pololetí:
11 (průměr na jednoho žáka: 0,03)
II. pololetí: 102 (průměr na jednoho žáka: 0,35)
Prospěch na konci školního roku:

Třída Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo
I.A

23

20

3

0

I.B

22

20

2

0

II.A

24

21

3

0

II.B

23

17

5

1

III.A

21

7

12

2

III.B

20

13

7

0

IV.A

23

12

11

0

IV.B

26

16

9

1

V.A

20

6

13

1

V.B

21

8

12

1

VI.A

18

4

13

1

VI.B

19

2

13

4

VII.A

27

4

18

5

VIII.A

18

2

12

4

IX.A

14

4

10

0

VOLNOČASOVÉ A PREVENTIVNÍ AKTIVITY, ŠKOLNÍ KLUB
Na škole realizujeme stejně jako v předchozích letech Minimální preventivní program. Školní
metodička prevence PaedDr. Věra Nývltová vytvořila Krizový plán školy a podílela se na

organizaci řady preventivních akcí, z nichž nejvýznamnější byl program na zlepšení vtahů
v nově sloučené třídě VII.A.
Od ledna 2017 působí na naší škole školní psycholožka Mgr. Lenka Mikesková, která
spolupracuje i na pořádání preventivních akcí. V červnu 2018 uspořádala dny prevence pro I.
a II. stupeň, během školního roku organizovala preventivní akce v jednotlivých třídách.
Velká pozornost je dlouhodobě věnována nejen prevenci závislosti na návykových látkách,
ale i prevenci šikany a násilí obecně, dále seznamování s možnými krizovými situacemi,
jejich příčinami, důsledky a možnými způsoby řešení.
Pro žáky, kteří se dostali do obtížné životní situace, chtějí informovat o problémech svých
kamarádů či sami chtějí někomu pomoci, je k dispozici:
 nástěnka k aktuálním problémům
 schránka na dotazy žáků
 individuální konzultace dle dohody
 individuální konzultace se školní psycholožkou
 spolupráce s oblastní charitou – program „ZVONEK“ (pomoc s domácí přípravou a
práce s rodinou v domácím prostředí)
Preventivní akce uskutečněné ve školním roce 2017/2018:
1. stupeň:


4. ročník: dopravní výchova – v rámci ČJS



5. ročník: dlouhodobý intervenční program (1x za měsíc v obou třídách)

2. stupeň:


6. ročník: program, který se zabývá bojem proti alkoholu a kouření (březen a duben)



7. ročník: program na téma šikana – s filmem „Mezi stěnami“ (duben)



8. ročník: zapojení do sbírky Červená stužka (duben)



8. a 9. ročník: program na téma domácí násilí, bezpečný internet (červen)

Individuálně řešené problémy:


3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B – nevhodné chování, agresivita, chování s prvky šikany



7.A – sebepoškozování

Dny prevence (19. až 22. červen 2018) pro I. a II. stupeň:


1. den: nedrogové závislosti



2. den: řešení konfliktů



3. den: zdravý životní styl



4. den: bezpečnost a doprava

V průběhu 4 dnů jsme pokryli nejzávažnější témata sociálně patologických jevů pro všechny
žáky naší školy.
S prevencí patologických jevů úzce souvisí snaha školy vyplnit volný čas žáků a nabídnout
jim různé způsoby jeho trávení aktivním a zajímavým způsobem. Volnočasové aktivity
spadají zejména pod školní klub, který dětem nabízí trávení volného času v samotné hlavní
místnosti školního klubu, ve školní knihovně, tělocvičně a organizuje činnost 11 zájmových
kroužků:


ANGLICKÝ JAZYK (5. ročník) – vedoucí: Bc. Radka Štěpánská



ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ (2. ročník) – vedoucí: Mgr. Veronika Prouzová



CVIČENÍ VŠESTRANNOSTI SOKOL (1. – 9. ročník) – vedoucí: Lenka Machová



CVIČENÍ VŠESTRANNOSTI SOKOL (1. – 9. ročník) – vedoucí: Ing. Martin Just



FLORBAL (4. – 5. ročník) – vedoucí: Bc. Blanka Hozová



FLORBAL (dívky z 6. – 7. ročníku) – vedoucí: Mgr. Martin Dytrych



HRÁTKY S ANGLIČTINOU (3. ročník) – vedoucí: Mgr. Veronika Prouzová



KREATIVNÍ TVOŘENÍ (1. – 5. ročník) – vedoucí: Mgr. V. Prouzová, Mgr. R.
Řeháková



LOUTKOVÉ DIVADLO (5. – 9. ročník) – vedoucí: Jana Müllerová



MLADÝ HASIČ (1. – 9. ročník) – vedoucí: Tomáš Petira



MLADÝ KAMERAMAN (5. – 9. ročník) – vedoucí: Ing. Jaromír Beránek



POČÍTAČOVÝ KROUŽEK (5. – 9. ročník) – vedoucí: Ing. Jaromír Beránek



PSANÍ VŠEMI DESETI (6. – 9. ročník) – vedoucí: Mgr. Silvie Žďárská



SBOREČEK (1. – 5. ročník) – vedoucí: Mgr. Radka Řeháková



VÝTVARNÝ KROUŽEK (4. – 5. ročník) – vedoucí: Mgr. Veronika Prouzová



ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK (od února 2018) – vedoucí: Martina Šrollová

Volný čas našich žáků jsme se i v tomto školním roce snažili vyplnit rovněž různými typy
soutěží, pořádaných zpravidla v odpoledních hodinách v prostorách školy a zaměřených tak,
aby si vybrali všichni dle svých zájmů. Jednalo se o soutěže dovednostní, sportovní,
vědomostní i takové, které měly žáky pobavit. Nejlepší účastníci byli odměňováni drobnými
dárky a diplomy. Většinu akcí organizovali učitelé nad rámec svých povinností ve vlastním
volném čase.

Mnoho účastníků přilákaly tzv. víkendovky, tvořeníčka, karnevaly a diskotéka.
Sportovní vyžití nabídla také v tomto školním roce florbalová liga, školní turnaj v šipkách,
turnaj ve stolním fotbálku a nově i soutěž ve hře air hockey.

NOVINKY VE ŠKOLE
Během letních prázdnin proběhla kompletní rekonstrukce školního klubu, který byl nově
vymalován, vybaven novým nábytkem i počítači a hrou air hockey.
Obnovy se dostalo i osvětlení chodeb budovy druhého stupně, do několika tříd byl zakoupen
nový nábytek. Do třídy I.A na prvním stupni a do IV.B na druhém stupni přibyly interaktivní
tabule, další třídy se dočkaly dataprojektorů.
V posledních letech škola hodně investuje i do nového nábytku. Do několika tříd byly
zakoupeny nové lavice a židle a do několika učitelských kabinetů byl pořízen nový nábytek.
Každoročně škola – nejen o prázdninách – nakupuje dle aktuálních finančních možností
rovněž nové učební pomůcky – nástěnné mapy, knižní pomůcky, obrazové materiály,
výukové programy, modely apod.

PREZENTACE A AKCE ŠKOLY
Již šestnáctým rokem pokračovalo vydávání školního časopisu „Trhlej svět“, na jehož
vytváření se podíleli především členové redakční rady Mgr. Martin Zakouřil, Mgr. Martin
Dytrych, Mgr. Eva Prouzová, Mgr. Veronika Prouzová a Mgr. Silvie Žďárská. „Trhlej svět“
vycházel jako měsíčník.
Mgr. Eva Prouzová prakticky denně aktualizovala webové stránky školy, které se dočkaly
dalších inovací, škola publikovala články v Úpických novinách a Krkonošském deníku, o
aktuálním dění rodiče i širokou veřejnost informovaly také vývěska u školy či pracemi našich
žáků vyzdobené výlohy úpických obchodů. Aktuální dění ve škole mohli zájemci sledovat i
na sociální síti Facebook.
Pokračovala rovněž úspěšná spolupráce s Televizí JS („Účko“), jež kromě klasických
reportáží o významných akcích naší školy přinášela i „Zprávičky ZŠ Břatří Čapků“.
Reportáže a „Zprávičky“ připravovaly Natali Luštincová (6.A), Veronika Žďárská (6.A),
Eliška Grossmannová (7.A), Agáta Hebká (7.A), Michaela Horáková (7.A), Veronika

Hlavicová (8.A) a Eliška Mesnerová (9.A). Na práci pro Televizi JS se významně podílel
zástupce ředitele Mgr. Martin Dytrych.
Do osmého roku existence vstoupila školní „Blahovka TV“, jejímiž kameramany a
redaktorkami byli výhradně naši žáci. Role režisérů a střihačů plnili učitelé Ing. Jaromír
Beránek a Mgr. Martin Zakouřil. Všechny reportáže Blahovka TV mohli zájemci sledovat na
webových stránkách školy, od letošního školního roku navíc v lepší kvalitě, neboť je bylo
možno spustit přes kanál Youtube.
Nemalý zájem vyvolaly i akce určené pro širokou veřejnost, které naše škola pořádala buď
samostatně, či ve spolupráci s dalšími partnery. S velkým ohlasem se setkala tvořeníčka
neboli tvořivé dílny rodičů s dětmi, při kterých se účastníci pokoušeli vytvářet dekorace s
halloweenskými, vánočními a velikonočními motivy. Nemálo návštěvníků z řad příbuzných
našich žáků přilákala školička nanečisto a oslavy Filipojakubské noci. Značnému zájmu
příznivců sportu se již tradičně těšila Úpická laťka. Milovníky kultury potěšila četná
vystoupení školního sborečku „Blahováčku“, výtvarná soutěž „Rozesmátý svět“ a výstavky
drobnějších prací našich žáků ve školní jídelně.

10. až 14. červenec 2017: Tábor školní družiny
Druhý prázdninový týden, od 10. do 14. července 2017, strávilo téměř třicet táborníků z naší
školní družiny na Hoffmannově boudě v Janských Lázních.
Děti čekalo několik novinek – pozměněné prostředí (přišly o prostor před chatou, a tak
využívali prostranství před chatou Smrčina), nové výlety a v neposlední řadě trochu jiné
složení pedagogického dozoru: vedoucí tábora byla Eva Jansová a pomáhaly jí Martina
Šrollová a Radka Štěpánská).
V pondělí po obědě se táborníci vydali lanovkou na Černou horu, občerstvili se na Černé
boudě a v tichosti, jelikož se plnila tlapka mlčení, se pěšky vrátili zpět na Hoffmannovu
boudu. Úterní dopoledne bylo velmi deštivé, proto ho děti vyplnily oblíbeným karnevalem.
Odpoledne již následovala procházka k Pramínku lásky a na lázeňskou kolonádu, kde nikdo
neodolal teplým lázeňským oplatkám. Ve středu dopoledne táborníci navštívili „horkou“
turistickou novinku – před několika dny otevřenou Stezku v korunách stromů, která byla
vybudována hned naproti Hoffmannově boudě. Ti nejodvážnější nešli dolů pěšky, ale sjeli
tobogánem. Odpoledne pak navštívili horskou chatu Vendlovka s malou farmou lam alpak.
Čtvrtek byl ve znamení sportu. Dopoledne bylo věnováno túře na Zlatou vyhlídku
a odpoledne návštěvě lanového centra spojené s lukostřelbou. Cestu zpět zpestřila šipkovaná
a závěrečné hledání pokladu.
V průběhu celého tábora děti také soutěžily (překážková, lístečkovaná, číselná…) a plnily
tlapičky – mlčení, zručnosti, odvahy a dobrého skutku. V pátek paní učitelky s dětmi vše
vyhodnotily a odměnily nejlepší.
Táborníci se domů vrátili sice unavení, avšak plni zážitků a spokojenosti s vydařeným
průběhem celé akce, o které se zasloužili nejen oni sami, ale také paní učitelky a
provozovatelé Hoffmannovy boudy.

ZÁŘÍ

4. září 2017: Slavnostní přivítání prvňáčků
V pondělí 4. září 2017 přivítala naše škola do svých řad nové prvňáčky. Ve školní jídelně, kde
slavnost probíhala, se jich sešlo čtyřicet sedm.
Děti přišly v doprovodu rodičů a svých nejbližších, přišly se na ně podívat i paní učitelky z
mateřinek. Prvňáčky ve škole přivítal pan ředitel Martin Zakouřil, místostarosta města pan
Pavel Mach a ředitelka městské knihovny paní Jana Šimková.
Slavnostní atmosféru navodily holčičky ze 3. třídy, které přišly pozdravit své mladší
kamarády hudebně recitačním pásmem. Následovalo poděkování učitelkám z mateřských škol
a slavnostní slib prvňáčků. Na závěr každý nový žáček naší školy obdržel pamětní list a
kornout plný sladkostí. Pak se děti rozdělily do jednotlivých tříd, do kterých společně se
svými paními učitelkami Janou Hájkovou a Andreo Škodovou odešly, aby se poprvé jako
školáci usadily do svých lavic.
Třídu 1.A navštěvuje 23 žáků, z toho 11 chlapců a 12 dívek. Třídní učitelkou je paní Andrea
Škodová. Třída 1.B má rovněž 23 žáků, z toho 10 chlapců a 13 dívek. Třídní učitelkou je
Mgr. Jana Hájková.

7. září 2017: Konkurz na redaktorky Blahovky TV a spolupráce s Televizí JS
Z uchazeček na místa redaktorek byly vybrány Eliška Grossmannová (7.A), Veronika
Hainová (8.A), Agáta Hebká (7.A), Veronika Hlavicová (8.A), Michaela Horáková (7.A),
Natali Luštincová (6.A), Eliška Mesnerová (9.A), Karolína Řeháková (6.A), Tereza
Tláskalová (7.A),
Nikola Winklerová (8.A) a Veronika Žďárská (6.A). Tým redaktorek povede Eliška
Mesnerová. Všechny reportáže Blahovky TV mohou zájemci sledovat na webových stránkách
školy a je možné je spustit přes youtube.
Již osmým rokem pokračuje spolupráce s Televizí JS. Reportáže a pořad Zprávičky připravují
Eliška Grossmannová, Agáta Hebká, Veronika Hlavicová, Michaela Horáková, Natali
Luštincová, Eliška Mesnerová a Veronika Žďárská. Tým redaktorek vede zástupce ředitele
Martin Dytrych.

8. září 2017: Sportovní den regionu Jestřebí hory
Dne 8. září 2017 se uskutečnil pod záštitou Jestřebích hor a Havlovického svazu malé kopané
žákovský turnaj, který proběhl ve Sportovním areálu v Havlovicích. Naši sportovci
a sportovkyně se utkali proti ostatním školám úpického okrsku, a to celkem ve 4 disciplínách.
Hlavní disciplínou byla malá kopaná, v průběhu probíhaly disciplíny trojboje, které
zahrnovaly beach přehazovanou, minigolf a streetball.
Soutěžení zahájily naše dívky minigolfem a bylo se, na co dívat. Po parádním dosažení
nejmenšího počtu úderů s přehledem porazily ostatní soupeře a v této disciplíně zvítězily.
Naopak v beach přehazované se dívkám i přes velkou obětavost již dařilo méně a obsadily
příčku poslední. Co se týče streetballu naši chlapci opět ukázali, že se s nimi musí počítat
i v této disciplíně. Po pěkném výkonu, kde 3x vyhráli, 1x remizovali a pouze 1x prohráli,
se nakonec vyšvihli až na 2. příčku. V konečném hodnocení trojboje tak naši žáci a žákyně
dohromady obsadili dělenou 2. příčku se ZŠ Rtyně v Podkrkonoší, zvítězila ZŠ Úpice – Lány.
V rozpisu malé kopané kvůli nahuštěnému programu vznikaly komplikace s přesunem našich
žáků mezi tímto stanovištěm a stanovištěm streetballu. Tuto nesnadnou situaci však chlapci
vyřešili po svém, ukázali soupeři své silné stránky a předvedli pěkný týmový výkon. Díky

třem smolným remízám nakonec hráli o 3. příčku, kterou vysokým výsledkem 4:1 uhájili.
O vítězi rozhodly až penalty, kdy ZŠ Rtyně byla úspěšnější před ZŠ Pilníkov.

Naši školu reprezentovali:
 Chlapci: Buryšek Matěj, Černý Michal, Fabián Pavel, Hofman Tomáš, Kaplan Filip,
Kuťák Tomáš, Lacko Matyáš, Pecháček Jiří
 Dívky: Čapková Anita, Čiháková Veronika, Holanová Michaela, Kubasová Leona,
Matysková Karolína, Mesnerová Eliška

13. září 2017: Výlet čtvrtých tříd do měděného dolu „Bohumír“ v Jívce
Ve středu 2017 navštívili žáci čtvrtých tříd s paními učitelkami Blankou Pavláskovou a
Michaelou Divišovou bývalý měděný důl Bohumír v Jívce.
Nejprve děti musely do šatny, kde dostaly přilby s čelovkami a mohly si orazítkovat pohledy.
Poté šly k samotnému dolu, kde se společně vyfotily. Pan průvodce jim ještě u vstupu ukázal
mapy chodeb a vyprávěl o historii dolu a těžbě mědi. Čtvrťáci se dozvěděli, že s těžbou se
začalo už v 19. století, do dolu se již 50 let nefárá a že těžkou práci horníků nezřídka

provázely i úrazy a další neštěstí.
V chodbách děti viděly figuríny
horníků, různé přístroje a nářadí,
které horníci používali. V dole byla
zima a vlhko, cestou se někteří i
trochu báli a na závěr vystoupali 16
metrů po pěti žebřících zpět na denní
světlo.

13. až 15. září 2017: Kurz pro zlepšení vztahů v VII.A
Od středy 13. září do pátku 15. září 2017 pobývala třída 7.A v Peci pod Sněžkou, kde
absolvovala kurz pro zlepšení vztahů ve třídě. Kurz připravila a vedla školní metodička
prevence Věra Nývltová za pomoci třídní učitelky Renaty Kafkové Současná sedmá třída
vznikla sloučením dvou tříd na začátku školního roku, sedmáci se teprve poznávají a sžívají,
proto dostali při pořádání kurzu přednost před kolektivy, které se příliš nezměnily. Většina
žáků se kurzu pro zlepšení vztahů ve třídě zúčastnila již podruhé, příprava toho letošního byla
proto pro paní učitelku Nývltovou ještě náročnější než jindy, jelikož přichystala řadu nových
aktivit a her. Kurz naše škola uskutečnila za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Ve středu ráno ještě před odjezdem
plnila třída první stmelující úkol –
nasoukat všechny žáky, dvě paní
učitelky, paní psycholožku a
hromadu krosen, tašek a batohů do
autobusu. S trochou úsilí se vše
podařilo, pan řidič mohl zavřít dveře
a vyrazit do Pece pod Sněžkou.
Krkonoše sedmáky přivítaly temně
šedou oblohou a chladným vlhkem,
které je provázely celým pobytem.
Naštěstí to od stanice nové lanovky
k chatě Betyna nebylo daleko a déšť
počkal, dokud všichni nebyli
v suchu.
Na chatě si děti rozdělily pokoje,
vybalily věci, nasvačily se a sešly se
v jídelně, kde už na ně čekala paní
psycholožka
Lenka
Mikesková
s první aktivitou. Děti si ze školy
přivezly krásně vyzdobené papírové
kufříky, do kterých lepily lístečky.
Ty, na které napsaly, co si ze své
původní třídy chtějí přinést do třídy
nové, měly barvu růžovou, na modré
žáci zaznamenali to, co by do
spojené třídy rozhodně přinést
nechtěli. Potom sedmáci pracovali
s velkým
papírovým
kufrem,
zavazadlem celé třídy, kam po společné diskusi opět lepili růžové a modré lístečky, které
tentokrát platily pro celý třídní kolektiv. Na závěr s paní psycholožkou vše vyhodnotili a pak
už dobrovolníci rychle rozdávali příbory a za chvíli už si všichni pochutnávali na – pro mnohé
překvapivě – lahodné cibulové polévce a výborných borůvkových knedlících.
Poobědový klid vyplnilo vymýšlení a tvorba log pro jednotlivé pokoje. Úkolu se nejlépe
zhostila děvčata z nejmenšího pokoje, která ve dvojici zvládla vytvořit nejpovedenější logo
„Milovnice psů“. Některé pokoje však svůj úkol napoprvé nezvládly. Ani první hra „ostrovy“
neproběhla bez problémů. Úkolem třídy bylo vejít se na zmenšující se počet ostrovů, což se
neobešlo bez křiku, strkání a protěžování kamarádů. Na jediný společný ostrov se sedmáci
nakonec srovnali až po několika radách paní učitelky Nývltové.

Když na chvíli
ustal
déšť,
sedmáci
rychle
vyrazili
ven.
Jelikož ale nebe
zůstávalo temně
šedé, zůstali pro
jistotu v blízkosti
chaty. První hru,
jejímž cílem bylo
získání
co
největšího počtu
mimoňů,
vysvětlila Terezka
Tláskalová, která
pomáhala i při
organizaci.
Děti
musely běhat mezi
třemi stanovišti a
snažily se naklonit
štěstěnu na svou
stranu,
když
házely
mincí,
krabičkou
od
zápalek a ze sirek
vybíraly tu delší.
Paní
štěstěna
nakonec nejvíce
přála
Andrejce
Zárubové a Matěji
Vosmekovi. Při této hře některým trochu „zalezlo za nehty“, rychle se proto vydali k Boudě
v Obřím dole a paní učitelka Nývltová zatím o kousek dál schovávala barevné lístečky. U
boudy sedmáci nechtěně vyplašili ovečky a pak už raději rychle pospíchali zpět hledat více či
méně viditelně rozmístěné barevné lístečky. Zelené a červené byly nejlépe vidět, ovšem
nejvíce bodů vyneslo nalezení kartiček hnědých a černých. Protože se opět rozpršelo, vrátili

se účastníci kurzu na chatu, kde děti – tentokráte již mnohem zdařileji – dokončily loga svých
pokojů.
Po
večeři
přišlo
na
řadu
vyhodnocování venkovních soutěží a
log pokojů a především hry. Chata se
otřásala křikem a smíchem zejména
při „nervících“. Večer se bohužel
udělalo špatně jednomu z chlapců,
pro kterého si nakonec přijela
maminka, kurz sedmá třída tedy
bohužel nedokončila v plném počtu.
Ve čtvrtek si sedmáci díky
deštivému počasí přispali, vydatně
posnídali a pustili se do dalších her.
„Komáry“ děti zvládly bez úhony i
v jídelně a podle kreseb spolužáků
úspěšně hádaly názvy známých
písniček. Zatímco žáci zdobili velký třídní kufr z minulého dne, paní učitelky bodovaly
pořádek na pokojích.
Po opět výborném obědě následovala druhá část písničkového kvízu. Déšť si naštěstí i v tento
den potřeboval na chvilku odpočinout, a tak třída mohla vyrazit ven. Na přání dětí se
opakovala hru o mimoně i hledání lístečků, „komáři“ se rozbzučeli na větším prostoru, „lišky“
si navzájem kradly barevné ocásky a „kraken“ se snažil zabránit lovcům pokladů ve sbírání
mincí. Než děti déšť zahnal zpět do chaty, dovolil jim trochu žertovného pochodování v jedné
řadě za pokynů paní učitelky Nývltové. Zbytek odpoledne sedmáci strávili hraním „nervíků“,
„čokobojem“ i hrou, při které každý, kdo hodil kostkou šestku, co nejrychleji oblékal bundu a
čepici, zatímco spolužáci stále házeli dál. Soutěž „přísloví“ těsně vyhrál Pavel Fabián, který
se nejrychleji a nejpřesněji naučil a paní učitelce přeříkal dvanáct méně známých přísloví.

Čas před večerkou vyplnila „foukaná“, týmová soutěž s černými a bílými korálky, týmové
skládání papírových lodiček, parníčků a čepic. Na chvíli na Betyně zavládlo ticho, když
jednotlivé týmy zdobily své čepice přáními na dobrou noc, na kterých se musely domluvit
beze slov. Překvapivě velký úspěch měl „kufr“ – hádání slov podle nápovědy. Protože den
neprobíhal úplně bez problémů, musely děti některé aktivity oželet a uložit se do postýlek o
něco dříve.
Páteční ráno bylo – jak jinak – opět uplakané. Po snídani sedmáci dlouho balili věci a uklízeli
pokoje, takže si před obědem stihli zahrát už jen několik her, zhodnotit pobyt a rozdělit

odměny všem účastníkům kurzu. Pomyslné stupně vítězů obsadily Terezka Tláskalová,
Adélka Roženská a Natálka Komárková, pochvaly a ocenění si vysloužila i řada dalších žáků.
Nacpaní výbornými těstovinami s kuřecím masem se žáci i paní učitelky rozloučili s panem
správcem, jenž je celý kurz bavil svými žertíky, s paní kuchařkou a panem kuchařem, kteří
jim výborně vařili a vysloužili si za své umění velký aplaus, s tříměsíčním Davídkem, kterého
nerozplakal ani křik našich žáků, i s pejskem Lili a vydali se k přistavenému autobusu.
Přestože děti snědly bohaté zásoby z domova, bylo rovnání zavazadel ještě náročnější než při
odjezdu. V Úpici na náměstí si unavené děti vyzvedli rodiče.
Doufáme, že se dětem kurz líbil a že jim pomůže na jejich další společné cestě. V nově
vytvořeném kolektivu stále panuje nadměrná hlučnost, občas se objevují hádky, neupřímnost
a sobectví, ale žádný začátek není lehký. Věříme, že se děti rychle a dobře sžijí.

20. září 2017: Zlato a stříbro v malé kopané
Ve středu 20. září 2017 se
v Havlovicích uskutečnila v tomto
školním roce první soutěž v GRAND
PRIX – turnaj v malé kopané mladších
a starších žáků.
Oba týmy zahájily školní rok výborně
– mladší žáci přivezli pohár pro vítěze
a starší žáci po loňském posledním
místě vybojovali výborné druhé místo.
Mladší žáci třikrát zvítězili a pouze

jednou
trochu
nešťastně
remizovali.
Nastříleli celkem 10 gólů, což bylo nejvíce
ze všech zúčastněných týmů.
I starší žáci měli na turnajové vítězství, ale
v posledním
zápase
proti
Rtyni

v Podkrkonoší jim chybělo trochu
štěstí a prohráli. Všichni naši
reprezentanti hráli na hranici
svých možností, bojovali a žádný
míč pro ně nebyl ztracen. Na
jejich hře byla znát touha po
vítězství. Za to vše jim patří velké
poděkování.

Naši školu reprezentovali:
 Mladší chlapci: Balog David, Fabián Pavel, Ferenc Petr, Hejna Vojtěch, Hron Pavel,
Novotný Filip, Šivák Vojtěch, Špringer Adam
 Starší chlapci: Buryšek Matěj, Černý Michal, Gabčan Miroslav, Kaplan Filip, Kuťák
Tomáš, Lacko Matyáš, Pecháček Jiří

20 a 21. září 2017: Ovoce a mléko do škol
Dle nových, aktuálně platných nařízení SZIF, budou všem žákům školy od 1. do 9. ročníku
poskytnuty jednou týdně zdarma mléčné výrobky. Výdejním dnem je čtvrtek a kromě
neochuceného mléka mohou žáci obdržet i neochucený jogurt, žervé nebo plátkový sýr.
Každý týden obdrží každý žák jeden kus mléčného výrobku.
Kromě mléka a mléčných výrobků budou mít všichni žáci základních škol nárok na jeden kus
ovoce či zeleniny týdně. Výdejním dnem je středa.

21. září 2017: S lesníkem do lesa
Akce S lesníkem do lesa, které se 21. září
2017 zúčastnila IV.B s paní učitelkou
Michaelou Divišovou a obě páté třídy s paními
učitelkami Kateřinou Minarčíkovou a Blankou
Hozovou, byla pořádána ve spolupráci
s Českou lesnickou akademií v Trutnově a
probíhala po celou dobu v prostorách
lesoparku Trutnov.
Po příjemném uvítání v podobě hry na lesnici
se žáci dozvěděli své vedoucí skupiny a mohli
se rozejít na jednotlivá stanoviště, kterých bylo
celkem šest.
V průběhu ukázky semenářství a zalesňování
se děti dozvěděly vzácné informace o nutnosti
zalesnění holiny v zákonem stanovené lhůtě
dvou let, a jak takové zalesnění probíhá. Také se dozvěděly a v praxi viděly sběr šišek pro
potřeby výsevu a to metodou lezení do koruny stromů.
Dalším předmětem výuky byla
výchova
mladých
porostů,
vyznačování těžeb v probírkových
porostech. Základem zde bylo
poznání
základních
druhů
jehličnatých a listnatých dřevin a
poté
děti
krásně
a
hravě
demonstrovaly samotnou probírku
ve svých vlastních řadách.
Po prozkoumání výchovy mladých
porostů se čtvrťáci a páťáci dostali
k tématu myslivosti a péče o zvěř a
myslivecké tradice, které byly
spojeny se sokolnictvím. Velmi

zábavnou a ukázkovou formou byly děti seznámeny s myslivostí, jejím celonárodním
významem, mohly si osahat shozy z jelena, srnčí a dančí zvěře a také mohly okouknout
vydělané kůže z jednotlivých druhů zvěře. Byla jim představena samice poštolky a také káně,
byl vábičem váben jelen.
Po myslivosti se společně vrhly na
techniku měření stromů, kde jim
studenti České lesnické akademie
ukázali veškeré pomůcky nutné pro
práci s jednoruční motorovou pilou a
děti se naučily pojem protipořezové
kalhoty, antivibrační rukavice, ale i
klín, směrové zářezy a další
pomůcky, které každý těžař v lese
potřebuje.
Na toto téma navazovalo téma
těžební činnosti a přibližování dřeva
pomocí železného koně a také
štěpkování
nevyužitých
větví
pomocí štěpkovačky. Děti si na vše
mohly sáhnout a následně byla práce ukázána i v praxi, což se dětem samozřejmě líbilo
nejvíce.
Posledním bodem byla kreativní dílna, kde se děti naučily stavět budku pro ptáčky a jednu si
také mohly samy vyrobit a odnést.
Na konci se všichni opět setkali před Českou lesnickou akademií, vřele poděkovali
organizátorům a za troubení trubačů se rozloučili společným pozdravem všech lesníků – Lesu
zdar!

ŘÍJEN

3. říjen 2017: 3. místo v Zátopkově desítce
Druhým závodem z cyklu celoročních soutěží Grand Prix byla jako již tradičně Zátopkova
desítka, štafetový běh, který se konal v úterý 3. října 2017 na lánském hřišti. Tentokrát však
byla ve znamení velmi deštivého počasí, neboť již od startu prvního závodníka silně pršelo a
nepřestalo po celý závod.
I přes to všech našich čtyřicet závodníků, z nichž každý absolvoval atletické kolečko v délce
250 metrů, podalo výkon na hranici svých možností. Téměř všichni si vylepšili své časy
dosažené v rámci tělesné výchovy, mnohdy i o několik sekund. V celkovém pořadí a
konkurenci čtyř škol okrsku Úpice (Městské gymnázium Úpice se nezúčastnilo) obsadili naši
běžci třetí místo za prvními Lány a druhou ZŠ Rtyně v Podkrkonoší. Vítězem však byl každý
žák, který se v tomto velmi deštivém počasí závodu zúčastnil a svůj úsek odběhl.
Časy našich reprezentantů:
 Eliška Mesnerová (38 s), Leona Kubasová (41,2 s), Michal Černý (38,5 s), Veronika
Čiháková (41,8 s), Vojtěch Hejna (44 s), Eliška Grossmannová (46,7 s), Pavel Fabián
(39,1 s), Agáta Hebká (45,5 s), Matyáš Lacko (45,6 s), Michaela Holanová (45,2),
Sabina Kubasová (48,4 s), Adam Špringer (44,1 s), Tereza Tláskalová (48 s), Tomáš
Kuťák (44,9 s), Sára Lacková (46,7 s), Andrea Zárubová (47,7 s), Filip Novotný (43,6
s), Natali Luštincová (44 s), David Balog (44,2 s), Marina Zajacová (48,4 s), Matěj
Štauda (50,2 s), Veronika Žďárská (45,7 s), Katka Hejnová (49,3 s), Vojtěch Šivák (46
s), Veronika Hlavicová (51,3 s), Štěpán Nohejl (50,1 s), Anita Hanušová (49 s),
Tomáš Hofman (40,9 s), Klára Zárubová (46,5 s), Martin Staník (41 s), Jan Frydrych
(41,7 s), Nikola Winklerová (45,7 s), Filip Kaplan (39,5 s), Karolína Řeháková (44,2
s), Anita Čapková (42,3 s), Matěj Buryšek (38,8 s), Michaela Horáková (47,6 s),
Vojtěch Petera (46,8 s), Barbora Peterová (42,9 s), Jiří Pecháček (38,6 s)
3. říjen 2017: Začátek 12. ročníku celoročního turnaje v šipkách
Dne 3. října 2017 zahájili své celoroční klání i milovníci šipek. Typem hry byl „301 single
out“. Hrálo se v osmi skupinách po pěti hráčích (každý s každým).
Z každé skupiny postoupili tři nejlepší hráči. Vítězové skupin postoupili mezi šestnáct
nejlepších hráčů. Hráči na druhých a třetích místech si spolu zahráli o postup mezi nejlepších
šestnáct. Hrálo se o hlavních přestávkách. Rozpis zápasů, výsledky a tabulky byly k dispozici
na nástěnce v 1. patře budovy druhého stupně.
Do 12. ročníku školního turnaje v šipkách se přihlásilo 28 žáků:
Balog David, Kubasová Sabina, Nohejl Štěpán, Macháček Ondřej, Šivák Vojtěch
(všichni 6.A),Lacko Alexandr, Lacko Zbyšek, Makulová Nikola, Manych Dominik,
Marek Tomáš, Zajacová Marina (všichni 6.B), Fabián Pavel, Hanušová Anita, Hron
Pavel (všichni 7.A), Buryšek Matěj, Hainová Veronika, Holanová Michaela, Hurdálek
Šimon, Kuťák Tomáš, Lacko Matyáš, Lacková Sára, Maršíková Daniela, Sixtová
Eliška, Turek Filip (všichni 8.A), Černý Michal, Kaplan Filip, Sobolík Pavel (všichni
9.A), Martin Zakouřil
4. říjen 2017: Začátek 12. ročníku celoročního turnaje ve stolním fotbálku
Ve středu 4. října 2017 byl rozehrán 12. ročník turnaje ve stolním fotbálku. Hracími dny byly
pondělí, úterý (nebo čtvrtek) a pátek. Hráči se scházeli v 9.40 ve školním klubu. Rozpis
zápasů, výsledky a tabulky byly k dispozici na nástěnce v 1. patře budovy druhého stupně.
Do 12. ročníku školního turnaje ve stolním fotbálku se přihlásilo 18 dvojic:
Hainová + Winklerová, Černý M. + Kaplan, Buryšek + Lacko M., Lacková + Sixtová,
Řeháková + Špringerová, Luštincová + Žďárská, Lacko Zb. + Makulová, Čisárová +

Manych, Ferenc + Hejna, Hron + Trdlikát, Kuťák + Turek, Hlavicová + Kubasová,
Balog + Macháček, Kryl + Marič, Černý J. + Hofman L., Petera + Špringer, Lacko A.
+ Marek, Dytrych + Zakouřil

5. říjen 2017 2017: Začátek 1. ročníku turnaje v air hockeji
Ve čtvrtek 5. října 2017 měla premiéru další z celoročních soutěží – klání v air hockeyi. Tato
hra byla zakoupena během prázdnin a umístěna ve školním klubu. Hraje se o velkých
přestávkách. Rozpis zápasů, výsledky a tabulky byly k dispozici na nástěnce v 1. patře
budovy druhého stupně.
Do prvního ročníku školního turnaje ve hře air hockey se přihlásilo 40 žáků:
Václav Horák, Tereza Jakubčaninová, Jakub Kryl, Adam Marič, Markéta Sabevová
(všichni 5.B), David Balog, Sabina Kubasová, Natali Luštincová, Ondřej Macháček,
Štěpán Nohejl, Vojtěch Petera, Karolína Řeháková, Adam Špringer, Veronika Žďárská
(všichni 6.A), Zbyšek Lacko, Nikola Makulová, Dominik Manych, Jan Nguyen
(všichni 6.B), Pavel Fabián, Petr Ferenc, Pavel Hron, Vojtěch Hejna (všichni 7.A),
Matěj Buryšek, Veronika Hainová, Šimon Hurdálek, Tomáš Kuťák, Matyáš Lacko,
Sára Lacková, Daniela Maršíková, Eliška Sixtová, Filip Turek, Nikola Winklerová
(všichni 8.A), Michal Černý, Filip Kaplan (oba 9.A), Martin Dytrych a Martin
Zakouřil.

5. říjen 2017: Prvňáci v knihovně
Ve čtvrtek 5. října 2017 se prvňáčci z obou
tříd vydali poprvé do Městské knihovny
v Úpici, aby se seznámili s jejím prostředím
a množstvím knih, které se zde nachází. Paní
knihovnice Jana Šimková jim představila
dětské oddělení. Povídala si s dětmi o tom,
jak se o knihy dobře starat, a co naopak
knížky nemají rády. Nakonec paní
knihovnice
dětem
přečetla
příběh

o kocourovi, který chtěl letět
do vesmíru z knížky Chechtavé
pohádky.
Prvňáci
pozorně
poslouchali a potom si zahráli
na ilustrátory a kreslili k příběhu
obrázek. Jejich výkresy budou
knihovnu zdobit celý rok. Paní
knihovnice se snažila vybrat ten
nejhezčí, ale to vůbec nebylo
jednoduché, proto byli odměněni
všichni. Z knihovny si děti do školy odnesly krásný velký dort.

5. říjen 2017: Začátek 19. ročníku školní florbalové ligy
Dne 5. října byl zahájen 19. ročník školní florbalové ligy. Hrálo se systémem každý tým
s každým dvakrát, v základní části tak každé družstvo absolvovalo 10 zápasů. Hracími dny
byly úterý a čtvrtek. Po základní části následovala část vyřazovací. Každý tým si kdykoliv
mohl přidat na soupisku dalšího hráče, který není na soupisce jiného mužstva. Rozpis zápasů,
výsledky a tabulky byly k dispozici na nástěnce v 1. patře budovy druhého stupně.
Do 19. ročníku školní florbalové ligy se přihlásilo pět družstev:
 DARK PLAYERS: Michal Hájek, Václav Horák, Jakub Kryl, František Kuhn, Ondřej
Polc, Ondřej Nyklíček
 FC BOHEMIA CHIPS: Jakub Černý, Sebastian Drejsl, Lukáš Hofman, Filip Novotný,
Vojtěch Petera, Adam Špringer
 FC PÉŤA HUBNE: David Balog, Pavel Fabián, Petr Ferenc, Vojtěch Hejna, Pavel
Hron, Tomáš Marek, Vojtěch Šivák, Lukáš Trdlikát
 OLD STARS: Anita Čapková, Martin Dytrych, Veronika Hlavicová, Leona Kubasová,
Eliška Mesnerová, Nikola Winklerová, Martin Zakouřil
 SMA + HYYY: Matěj Buryšek, Michal Černý, Tomáš Hofman, Filip Kaplan, Martin
Křížek, Matyáš Lacko, Jiří Pecháček, Pavel Sobolík

11. říjen 2017: Soutěž v hodu míčkem na terč pro žáky 1. až 5. ročníku

Téměř 120 soutěžících z 1. až 5. tříd si ve středu 11. října 2017přišlo vyzkoušet netradiční
soutěž – házení míčků na terč. Soutěžící se šesti hadrovými míčky trefovali do tří otvorů o
různých velikostech, které byly ohodnoceny jedním až třemi body. Jednotlivé soutěžní
kategorie měly při házení různou vzdálenost od terče. Bylo zajímavé sledovat, jak se někteří
soutěžící snažili trefit do největšího otvoru za jeden bod a jiní zase trochu riskovali mířením
do více bodovaných menších otvorů. Trefit se do otvorů ale nebylo vůbec jednoduché.
Někteří účastníci měli při jednotlivých hodech i trochu štěstí a jiní zase smůlu a házeli se
neúspěšně pouze na okraje otvorů. Vítězové v jednotlivých kategoriích, Jakub Kaplan, Matěj
Hofman a Kateřina Balogová, „nastříleli“ po osmi bodech. O bod méně stačilo vítězům
v kategorii 3. tříd, Ondřeji Kulhavému a Liboru Trdlikátovi. Všem soutěžícím patří velké
poděkování za účast a snahu.

Pořadí nejlepších:
Kategorie: 1. ročník
1. Jakub Kaplan (1.B), 8 b.
2. – 4. Lukáš Šlechta (1.B), 6 b.
2. – 4. Kristian Ludvigh (1.A), 6 b.
2. – 4. Thanh Truc Nguyen (1.A), 6
b.
Kategorie: 2. ročník
1. Matěj Hofman (2.A), 8 b.
2. Jakub Přívratský (2.A), 7 b.
3. Martin Hejcman (2.B), 6 b.

Kategorie: 3. ročník
1. – 2. Ondřej Kulhavý (3.A), 7 b.
1. – 2. Libor Trdlikát (3.A), 7 b.
3. – 4. Ketrin Čisárová (3.B), 6 b.
3. – 4. Andy Ságl (3.B), 6 b.
Kategorie: 4. – 5. ročník
1. Kateřina Balogová (4.B), 8 b.
2. – 3. David Škoda (4.B), 6 b.
2. – 3. Kristýna Křížková (4.A), 6 b.

12. říjen 2017: Druhé místo v Zátopkově pětce
Ve čtvrtek 12. října 2017 se konala první letošní soutěž Grand Prix pro žáky 1. stupně,
Zátopkova pětka. Pětadvacet našich běžců se při ní postavilo na start 200 metrů dlouhého
úseku. Počasí se vyvedlo. Se rtyňskou štafetou naši reprezentanti statečně bojovali, většinu
závodu vedli, ale nakonec obhájili loňskou druhou příčku. K výbornému umístění přispěli
naprosto všichni.
Naši školu reprezentovali:
 František Kuhn, Anna Nyklíčková, Dominik Fabián, Václav Horák, David Kuba,
Martin Hejcman, Antonín Bárta, Kristýna Křížková, Adam Jiroušek, Jakub Šitina,
Klára Nyklíčková, Tereza Wernerová, Nikol Anna Hejnová, Valérie Vylíčilová,
Daniela Kuchariková, Kateřina Mesnerová, Andy Ságl, Maxmilián Šeda, Jakub Káža,
Matěj Hofman, Samuel Vít, Matěj Kulda, Adriana Davidová, Andrea Jursíková,
Ondřej Vašata

13. říjen 2017: Dvanáctý ročník drakiády
Nejprve to vypadalo, že
letos počasí nebude drakům
nakloněno, ale druhý pokus
v pátek
13. října
2017
nakonec dopadl úspěšně a
uskutečnil již 12. ročník
školní drakiády pro všechny.
Na louce
za úpickou
hvězdárnou se sešla téměř
stovka dětí. V doprovodu
rodičů či prarodičů společně
krotily
draky
zmítající
se ve větru. Počasí létajícím
drakům
velice
přálo,
sluníčko svítilo a vítr foukal
přiměřenou rychlostí. Všechny děti dostaly za svoji snahu sladkou odměnu a pamětní list.

16. říjen 2017: Soutěž v poznávání vlajek evropských států
V pondělí 16. října 2017 proběhla další ze
soutěží pro žáky 2. stupně, tentokrát
v poznávání vlajek evropských států.
Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií
(6. – 7. ročník a 8. – 9. ročník). Jejich
úkolem bylo správně určit vlajky 21 zemí,
mezi nimi i takových, jako třeba
Bulharsko, Norsko či Kosovo. Soutěž
opanovali sourozenci Černí. Starší Michal
zvítězil s plným počtem 21 bodů, mladší
Jakub získal v kategorii 6. – 7. tříd o bod
méně. Vzhledem k žádosti dvou žáků o
účast v této soutěži, jsme vytvořili ještě
speciální kategorii pro žáky 1. stupně. A
oba účastníci v této kategorii, Tonda Vik i
Vojta Tvarůžek, předvedli své znalosti skvěle – uhádli totiž všech 21 vlajek. Všem
účastníkům ještě jednou gratulujeme k předvedeným výkonům.
Pořadí nejlepších:
Kategorie: žáci 6. – 7. ročníku:
1. Jakub Černý (6.B), 20 b.
2. Adam Špringer (6.A), 18 b.
3. – 4. Marina Zajacová (6.B), 14
b.

3. – 4. Anna Jiroušková (6.B), 14
b.
Kategorie: žáci 8. – 9. ročníku:
1. Michal Černý (9.A), 21 b.
2. Tomáš Hofman (9.A), 20 b.
3. Nikola Winklerová (8.A), 19 b.

Kategorie: dobrovolníci z 1. – 5. ročníku:
1. – 2. Antonín Vik (3.B), 21 b.
1. – 2. Vojtěch Tvarůžek (4.A), 21 b.

18. říjen 2017: Podzimní tvořeníčko aneb Strašidláci z dýní
Desítky dýní nejrůznějších
tvarů, barev a velikostí,
školní jídelna praskající
ve švech,
spousta
dětí
toužících vyrobit si svého
strašidláka
– dýňáka.
A samozřejmě rodiče, tety,
babičky a dědové v roli
doprovodu,
rádců
a pomocníků.
To
byla
podzimní dílna, kterou
ve středu 18. října 2017 již
poněkolikáté pořádala naše
škola.
Pod šikovnýma rukama
vyzbrojenýma
nožíky,
lžícemi
či vykrajovátky vznikaly roztodivné
tvary šklebících se dýňáků. Fantazie
se všech tvůrců se rozběhla na plné
obrátky. Na závěr nikdo nezapomněl
dýňovou
hlavu dozdobit
přírodninami, dovnitř vydlabané
dýně vložit zapálené světýlko a
se strašidlákem se vyfotit.
Poděkování
za zdařilý
průběh
odpoledne patří všem zúčastněným,
štědrým zahrádkářům, kteří nám
věnovali své výpěstky, a paní
učitelce Pavláskové, která vše
zorganizovala.

20. a 21. říjen 2017: Florbalová víkendovka
Na florbalovou víkendovku, jež byla přípravou na blížící se okrskové měření sil a která se
konala 20. a 21. října 2017 dorazilo 36účastníků. Organizace nebyla jednoduchá, ale páni
učitelé Martin Zakouřil a Martin Dytrych vše zvládli. Žáky rozdělili na mladší a starší
polovinu a jejich aktivity střídali. Zatímco mladší např. hráli florbal, starší soutěžili ve
slalomu či ve hře air hockey, poté se skupiny vyměnily. Hrou florbalu strávila každá skupina
sedm hodin čistého času. Snad bude namáhavý trénink zúročen v okrskovém turnaji.

25. říjen 2017: Beseda žáků 9. ročníku s pracovnicemi úřadu práce
Žáky posledního ročníku základní školy v nejbližších měsících čeká rozhodování, na jaké
školy podají přihlášky, a také se budou připravovat na přijímací řízení. Proto za nimi ve středu
25. října 2017 přijely paní Peterová a Rychlovská z úřadu práce v Trutnově. Během

dvouhodinové besedy jim totiž mnoho užitečných informací a internetových odkazů. Nabídly
také spolupráci při vyhledávání té pravé střední školy či toho pravého středního odborného
učiliště. Na závěr pak velmi ochotně zodpověděly veškeré dotazy.

25. říjen 2017: Výlet prvních a druhých tříd za čerty z měděného dolu
Ve středu 25. října 2017 navštívili naši prvňáci a druháci bývalý měděný důl Bohumír v Jívce,
který se v těchto dnech proměnil v peklo. Děti si před vstupem samy zavolaly čerta
Barnabáše, který je po celou dobu doprovázel, a probudily čerta klíčníka, který jim otevřel
pekelnou bránu. Postupně se zastavily v čertí škole, u kováře, kousek opodál je čekala vědma
Berta, která informuje čerta, které zlobivé dítko si zaslouží postrašení. Tmavou chodbou
plnou pavučin, netopýrů a dalších zvířátek žáčci došli až k samotnému pánu pekel –
Luciferovi. Ten den měl zrovna špatnou náladu, a tak ve většině dětí pořádně zatrnulo. A co
teprve, když si k sobě začal zvát hříšníky – ti slibovali, že už nebudou vykřikovat, honit se
po třídě, že se nebudou o přestávkách prát a budou při vyučování pěkně pracovat. Lucifer děti
z pekla nechtěl pustit a tak se musely vykoupit písničkou, která se mu moc líbila. U hlavní
brány ještě prvňáčci i druháčci museli obehrát čerta v kostkách a poté už se tlačili do
autobusu, který je odvezl zpět do školy.

LISTOPAD

1. listopad 2017: Šesťáci trénovali s profesionálními boxery
Překvapení čekalo na šesťáky v první listopadový den. Tělocvik, který normálně ve středu
mají, totiž probíhal úplně v jiném duchu. Díky paní učitelce Evě Mertlíkové na něj zavítali
dva profesionální boxeři Petr Chmelík a Jakub Chval a jejich trenér Karel Kubec. Děti tak
měly možnost sledovat jejich trénink a hlavně si s nimi všechno zkusit. A aby toho
překvapení nebylo málo, tak se jako boxerka představila i zmíněná paní učitelka. Za svůj
výkon sklidila zasloužený potlesk.
Děti atmosféra tréninku zcela pohltila. Opravdu se snažily, což bylo zřetelné na uřícených
obličejích a propocených tričkách. Odcházely spokojené a navíc vyzdobené podpisy boxerů.

2. listopad 2017: Okrskové kolo ve florbalu dívek
Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 se v naší tělocvičně konalo okrskové kolo ve florbalu dívek.
Od 8.00 k němu nastoupily starší žákyně. Po dvou výhrách a dvou remízách jim patří celkové
1. místo. Děvčata tak po několikaleté pauze opět vybojovala postup do okresního kola.
Výsledky jednotlivých zápasů:
 ZŠ Bratří Čapků – ZŠ Úpice – Lány 3 : 0 (branky: Mesnerová 3)
 ZŠ Bratří Čapků – ZŠ Malé Svatoňovice 1 : 0 (branka: Mesnerová)
 ZŠ Bratří Čapků – Městské gymnázium a SOŠ Úpice 2 : 0 (branky: Holanová,
Mesnerová)
 ZŠ Bratří Čapků – ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší 0 : 0
Složení týmu:
 Anita Čapková, Veronika Čiháková, Anita Hanušová, Veronika Hlavicová, Michaela
Holanová, Eva Krouželová, Leona Kubasová, Eliška Mesnerová, Nikola Winklerová
Odpoledne následoval turnaj mladších žákyň. I naše mladší reprezentantky podaly pěkné
výkony – třikrát víceméně smolně remizovaly, v závěrečném utkání zvítězily a v turnaji
obsadily bronzovou příčku.
Výsledky jednotlivých zápasů:
 ZŠ Bratří Čapků – ZŠ Úpice – Lány 2 : 2 (branky: Grossmannová, Peterová)
 ZŠ Bratří Čapků – ZŠ Malé Svatoňovice 1 : 1 (branka: Luštincová)
 ZŠ Bratří Čapků – Městské gymnázium a SOŠ Úpice 2 : 2 (branky: Hebká, Řeháková)
 ZŠ Bratří Čapků – ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší 1 : 0 (branka: Luštincová)
Složení týmu:
 Eliška Grossmannová, Agáta Hebká, Michaela Horáková, Natálie Ludvíková, Natali
Luštincová, Barbora Peterová, Karolína Řeháková, Veronika Žďárská

2. listopad 2017: Okrskové kolo ve florbalu chlapců v Malých Svatoňovicích
Po více jak měsíčním tréninku florbalu na hodinách tělesné výchovy přišel den D. Ve čtvrtek
2. listopadu 2017 se naši chlapci se rozjeli do Malých Svatoňovic na okresní kolo. Ještě před
prvním zápasem stihli velmi zodpovědně zatrénovat, protože nechtěli, aby nepřipravenost
negativně ovlivnila výsledky turnaje, jako se tomu stalo při fotbalovém turnaji v Havlovicích.
A udělali dobře. Hned první zápas, který chlapci odehráli proti domácímu týmu ZŠ Malé
Svatoňovice, proběhl bez komplikací, chlapci většinu času strávili na soupeřově půlce.
S přehledem udrželi dvoubrankový náskok a zvítězili tak 3:1. Dalším soupeřem bylo Městské

gymnázium a SOŠ Úpice. V tomto zápasu byla již vidět větší vyrovnanost obou týmů. Skóre
tohoto zápasu otevřel Michal Černý, bohužel vzápětí sílu soupeřova týmu podcenil gólman
našeho týmu Pavel Sobolík, který byl nepozorný a inkasoval tak gól skoro z poloviny hřiště.
Chlapci bojovali, ale v tomto zápase již nedokázali vstřelit další branku. Zápas tak skončil
nerozhodně 1:1. Následoval zápas s obávaným týmem ZŠ Rtyně v Podkrkonoší a obavy
se bohužel vyplnily. Náš tým prohrál 0:3. Již v prvním poločase posledního utkání chlapci ze
ZŠ Lány ukázali svou sílu a šli do vedení 0:2. Naši chlapci však s tímto skóre nebyli
spokojeni a dokázali se zvednout ze dna. První a krásnou branku vstřelil Michal Černý. Tento
gól výrazně motivoval celý tým a chlapci dlouho drželi obrovský tlak na soupeřově polovině.
Za 20 sekund vstřelil druhý gól Filip Kaplan a bylo vyrovnáno. Schylovalo se k velmi
dramatické koncovce. Naši chlapci však pochybili v obranném pásmu a inkasovali tak dva
rychlé góly, které rozhodly o celém zápasu, který nakonec skončil 2:4 v neprospěch našeho
mužstva. Celkově tak chlapci na tomto turnaji obsadili krásné 3. místo a získali cenné 3 body
do celkového hodnocení Grand Prix. Velká pochvala paní učitelky Blanky Hozové starším
chlapcům byla za příkladný přístup při reprezentování školy a výborné chování na sportovní
akci.

Školu reprezentovali:
 Matěj Buryšek, Michal Černý, Pavel Fabián, Miroslav Gabčan, Tomáš Hofman, Filip
Kaplan, Martin Křížek, Matyáš Lacko, Jiří Pecháček, Pavel Sobolík (G)
Odpoledne se na turnaji představili mladší žáci. Naši chlapci byli rozlosováni až do třetího
zápasu, tudíž měli spoustu času promyslet taktiku, rozdat si posty a pozorovat hru soupeřů.
Bohužel již od přesunu ze školy se nevhodně chovali, což se velmi negativně projevilo
na jejich výkonu v prvním zápasu, který zahájili proti ZŠ Lány. Už od začátku měli chlapci
Lán navrch, proto také zvítězili výsledkem 0:1. Na našich chlapcích byl vidět vztek, možná to
je donutilo začít se chovat týmově a nenechat si utéct i další zápasy. Ve druhém zápasu proti
ZŠ Rtyně v Podkrkonoší již bylo vidět větší porozumění a týmovou práci. A také to bylo
zřetelné na výsledku. V druhém poločasu vstřelil gól Jakub Černý. Tento gólový náskok si již
chlapci nenechali vzít, ukořistili tak první 3 body za vítězství výsledkem 1:0. Dalším
soupeřem pro naše chlapce byl domácí tým ZŠ Malé Svatoňovice. Stejně jako předchozí
zápas byl i tento velice dramatický a přítomní diváci mohli vidět pouze jednu branku, kterou
vstřelil Tomáš Marek a postaral se tedy opět o výhru 1:0 a další 3 body do tabulky.

Na poslední zápas florbalového
turnaje vyzvalo naše chlapce
družstvo Městského gymnázia a SOŠ
Úpice. I v tomto zápase nechyběly
vypjaté okamžiky, obzvlášť kdy náš
gólman Vojtěch Petera několikrát
svými
neuvěřitelnými
zákroky
podržel celý tým před jasnými
gólovými šancemi soupeře. První
poločas byl bez branek, až v druhém
se naši chlapci vzchopili a svůj druhý
gól na tomto turnaji vstřelil Tomáš
Marek a postaral se tak o těsné
vedení. O pár minut později výsledek
potvrdil krásnou brankou Vojtěch
Hejna a o výsledku výhrou 2:0 bylo rozhodnuto. V celkovém součtu tak naši mladší chlapci
získali za 3 výhry celých 9 bodů a obsadili tak výborné 2. místo a přispěli tak čtyřmi body
do celkového hodnocení Grand Prix.
Školu reprezentovali:
 David Balog, Jakub Černý, Petr Ferenc, Vojtěch Hejna, Lukáš Hofman, Pavel Hron,
Tomáš Marek, Tomáš Kuťák, Vojtěch Petera (G), Vojtěch Šivák, Adam Šringer

6. listopad 2017: Školní kolo astronomické olympiády
V pondělí 6. listopadu 2017 se konalo školní kolo astronomické olympiády pro žáky 6. a 7.
ročníku. Zúčastnilo se ho 14 dívek a chlapců. Většina z nich byla úspěšná, protože hned 10
jich postoupilo do krajského korespondenčního kola. Nejlepšími byli Jan Kleistner a Adéla
Roženská se ziskem 34 bodů.
Celkové pořadí:
1. – 2. Jan Kleistner (7.A), 34 b.
Adéla Roženská (7.A), 34 b.
3. Kamila Oborníková (7.A), 25 b.
4. – 7. Natali Luštincová (6.A), 24 b.
Eliška Novotná (7.A), 24 b.
Barbora Peterová (6.A), 24 b.
Karolína Řeháková (6.A), 24 b.
8. Vojtěch Petera (6.A), 22 b.
9. Tomáš Marek (6.B), 21 b.
10. Lucie Železová (7.A), 20 b.
11. Štěpán Nohejl (6.A), 17 b.
12. Dominik Grund (7.A), 16 b.
13. Klára Zárubová (7.A), 15 b.
14. Zbyšek Lacko (6.B), 12 b.

6. a 10. listopad 2017: Exkurze do muzea za historií a současností vahařského řemesla
V pondělí 6. a v pátek 10. listopadu 2017 pospíchaly děti ze 4. a 5. tříd, které si vybraly
volitelné předměty naše město a region Jestřebí hory, se zvoněním do muzea, aby si prohlédly

aktuální
podzimní
výstavu.
Tentokrát žádné z dětí nezapomnělo,
čemu je výstava věnována, protože
podnik TONAVA všechny znají,
některé
dokonce
z vyprávění
a fotografií
prarodičů
a dalších
příbuzných.
Paní průvodkyně seznámily žáčky
se 125 let trvající historií firmy
a vysvětlily jim, že postupně
vystřídala
názvy
KAMOR,
TONAVA i TRANSPORTA, aby
se nakonec vrátila k osvědčenému
názvu TONAVA, který se zkratkou
a.s. používá dodnes.
Děti nadšeně obdivovaly různé typy vah a každé si vybralo svoji „nej“. Děvčata obdivovala
především krásně zdobené kuchyňské váhy a váhy, na kterých se vážila miminka, chlapci
pokukovali
spíše
po velkých
decimálkách
a velmi
přesných
váhách lékárenských. Společnými
favority se staly váhy kupecké,
některé děti dokonce litovaly, že
dnes je v obchodech vystřídaly
„nudné“ digitální váhy. Jen počítat
cenu zboží by prý tehdy nechtěly.
Poté všichni zvědavě tiskli nosíky
k vitrínkám
se závažími
a žasli

nad drobnými plíšky používanými
v lékárnách
i sadou
závaží
z porcelánu. Zájemci si mohli
zaposilovat s velkými závažími,
nechat se zvážit a změřit na různých
typech vah a vyzkoušet si práci
s váhou
běhounovou
i moderní
poštovní.
Nakonec si děti prohlédly dnešní
produkci TONAVY (váhy, okenní
parapety a poštovní schránky), model krkonošské chaty Kamor, která továrně patřívala,
a fotky z továrních rekreací i knihu učňů.

6. listopad 2017: Soutěž ve snášení desetikoruny do krabice
Další, tentokrát dosti bláznivou a legrační, netradiční soutěž s názvem „Snášení desetikoruny
do krabice“ zorganizovala naše škola v pondělí 6. listopadu 2017 pro žáky 5. až 9. ročníku. A

v čem spočíval princip soutěže? Účastník si strčil desetikorunu mezi „půlky“ a po ujití
vytyčené dráhy „snesl“ tuto minci do krabice. Kdo se při „snášení“ nestrefil do krabice, tomu
se k času přičetly dvě sekundy. A nebylo to vůbec jednoduché, vždyť 7 účastníků skončilo
bez platného pokusu. Největší problémy měli účastníci v riflích, zato legíny byly pro soutěž
ideálním oblečením. Chlapci to tedy měli obecně těžší a žádný z nich nepokořil hranici 10
sekund. Absolutní vítězkou byla Eliška Grossmannová, která celou dráhou „prolétla“ a
desetikorunu snesla v čase 6,33 sekund.

7. listopad 2017: Návštěva předškoláků z MŠ Jaromír v první třídě
Zápis do školy je sice ještě
daleko, i přesto se už děti
v mateřských
školách
pilně
připravují. V úterý 7. listopadu
2017 nás o tom přesvědčilo 10
předškoláků z MŠ Jaromír, kteří
se se svou paní učitelkou Xeňou
Beránkovou přišli podívat mezi
starší kamarády do první třídy
a ukázat jim, co všechno už
zvládnou. Školáci a předškoláci
si společně hráli s písmenky,
čísly a geometrickými tvary.

8. a 9. listopad 2017: Volby do školské rady
V prosinci 2017 končí funkční období členům školské rady z řad zákonných zástupců
nezletilých žáků a pedagogů. V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, proto proběhly volby. Při třídních schůzkách dne 9. listopadu
2017 vybírali své zástupce rodiče, o den dříve zvolili dva členy školské rady členové
pedagogické rady.

Rodiče vybírali ze čtyř kandidátů, kterými byli Jan Farský, Martin Křížek, Dagmar Peterová a
Andrea Sabevová Nyklíčková. Voleb se zúčastnilo 94 zákonných zástupců. Učitelé vybírali ze
dvou kandidátů, voleb se zúčastnilo 18 pedagogů z 26.
Do školské rady byli zvoleni za zástupce rodičovské veřejnosti pan Martin Křížek (52 hlasů)
a paní Andrea Sabevová Nyklíčková (41 hlasů), za zástupce pedagogů Ing. Jaromír
Beránek (18 hlasů) a Mgr. Silvie Žďárská (18 hlasů).

9. listopad 2017: Netradiční třídní schůzka ve IV.A
Na čtvrtek 9. listopadu 2017 připravily děti ze IV.A s paní učitelkou Blankou Pavláskovou
netradiční třídní schůzku. Odpoledne čtvrťáci připravovali chlebíčky a jednohubky a
dolaďovali program. Po příchodu rodičů zpívali písničku o mašince a hráli pohádku
o Palečkovi. Poté Erika Danko, Dominika Davidová, Tonda Bárta a Vojta Synáč
sehráli učitele a učitelky jednotlivých předmětů a ostatní děti ze třídy se ujaly rolí žáků.
Občerstvení rodičům podávali čtvrťáci na vlastnoručně malovaných talířcích. Rodiče
netradičně pojaté třídní schůzky pobavily a snad i napomohly tomu, aby doma přimhouřili
oko nad případnými drobnými prohřešky svých ratolestí.

10. listopad 2017: Čtvrté místo v okresním kole ve florbale dívek
V pátek 10. listopadu 2017 vyrazily naše starší reprezentantky do Dvora Králové nad Labem,
kam se okresní kolo ve florbalu sjelo osm nejlepších mužstev okresu.
Hned v prvním zápase porazily naše reprezentantky hráčky z Hostinného jednoznačně 5:2
(branky: Mesnerová 3, Hebká, Kubasová). Druhý zápas v pořadí byl náročnější – naše
děvčata narazila na obhájkyně loňského prvenství z Bernartic a prohrála 0:2. Třetí utkání bylo
zápasem o všechno. Dívky se v něm utkaly s domácími a po senzačním výkonu vyhrály 2:1
(branky: Holanová, Kubasová) a postoupily do semifinále.
V něm se proti našim starším žákyním postavilo trutnovské mužstvo ze ZŠ Mládežnická.
Zápas, v němž dominovaly brankářky, a obrany totiž skončil smírně 0 : 0. Následovaly
samotné nájezdy. Po třech nájezdech byl stav 1:1 (proměněný nájezd: Čapková). V šesté sérii
však náš tým prohrál. Bohužel neuspěl ani v zápase o 3. místo.

Složení týmu:
 Anita Čapková, Veronika Čiháková, Anita Hanušová, Agáta Hebká, Veronika
Hlavicová, Michaela Holanová, Leona Kubasová, Eliška Mesnerová, Nikola
Winklerová

10. listopad 2017: Exkurze žáků čtvrtých tříd na městský úřad
V pátek 10. listopadu 2017 navštívily děti ze čtvrtých tříd městský úřad. Se sociálním
odborem a jeho činností je
seznámila jeho vedoucí, paní
Irena Davidová, která žákům
ukázala i tiskopisy pro blížící
se prezidentské volby. Potom
paní tajemnice Šárka Bušinská
odvedla děti do krásné obřadní
síně
a
vysvětlila
jim
náplň činnosti dalších odborů
úřadu. Při cestě chodbami
čtvrťáci zjistili, kde přesně
jednotlivé
odbory
sídlí
a
pozdravili se i s některými jejich
pracovníky. Ve škole si pro
jistotu
všechny
důležité
informace zopakovaly s paními učitelkami.

15. listopad 2017: Soutěž čára pro žáky 1. až 4. ročníku
Hry našich tatínků a dědečků mohou být populární i u dnešních dětí. To se ukázalo při soutěži
„čára“, které se ve středu 15. listopadu 2017 zúčastnilo 113 žáků z 1. až 4. ročníku. Nehrálo
se sice o peníze, ale k soutěži pořadatelé, pánové Martin Zakouřil a Martin Dytrych, mince
využili. Ve třídě určili dvě čáry – startovní a cílovou. U starších kategorií pak startovní čáru

posunuli o trochu dále. Každý z účastníků dostal pět
mincí, se kterými se postavil na startovní čáru a snažil
se je hodit co možná nejblíže k cílové čáře. Rozhodčí
vybrali tři mince čáře nejbližší a změřili jejich
vzdálenost. Součet těchto vzdáleností stanovil
výsledné pořadí. Nejvýše se umístili ti, jejichž součet
byl nejmenší. Z kategorie žáků 1. ročníku to byl
Tadeáš Andrš (8 cm), který se stal současně i
absolutním vítězem. Mezi druháky kraloval Lukáš
Farský (11 cm), nejúspěšnějším třeťákem se stal

Antonín Vik (43 cm) a
nejlepší výkon předvedla
v kategorii žáků 4. ročníku
Tereza Wernerová (18 cm).
Několikrát se také žákům
podařilo trefit přímo čáru.
Všichni účastníci se snažili a
předvedli pěkné výkony.

15. listopad 2017: Soutěž o nejlepšího anglického křížovkáře 7. ročníku
Ve středu 15. listopadu uspořádala paní učitelka Silvie Žďárská soutěž o nejlepšího
anglického křížovkáře. Na luštění si troufli jen ti nejlepší ze třídy, nejlépe si se záludnostmi
anglického jazyka poradila Andrea Zárubová.
Pořadí nejlepších:
1. místo: Andrea Zárubová
2. místo: Jan Hruška
3. místo: Tereza Tláskalová
16. a 17. listopad 2017: Víkendovka Zblázníme se smíchy
Víkendovky s názvem Zblázníme se smíchy se ve čtvrtek 16. a v pátek 17. listopadu 2017
zúčastnilo 35 žáků z 6. až 9. ročníku. Ti se hned v úvodu rozdělili do šesti skupin, ve kterých
absolvovali většinu soutěží. Zápolilo se v netradičních soutěžích:
o Tuhá zima na Sibiři = kolik zvládneme navléknout kousků oblečení na jednoho
člověka
o Ložnicový volejbal = volejbal, který se hraje prostěradly
o Středověká krčma = jak dojít poslepu ke šňůře a zakousnout se do sušenky
o Štafeta trochu nakřivo = vyběhnout, desetkrát se obtočit kolem tyče a doběhnout zpět
o Špendlíkosaurus = kolik dokážeme napíchat špendlíků do brambory, když máme na
ruce rukavici

Kromě výše zmíněných soutěží uskutečnili účastníci s panem učitelem Martinem Dytrychem
ještě zážitkový program „Parašutista“ a soutěž dvojic „Trakárkový fukar“.

20. listopad 2017: Projekt Cesta do pravěku pro žáky
šestých tříd
V pondělí 20. listopadu 2017 nahlédli žáci obou šestých tříd
prostřednictvím projektového dne „Cesta do pravěku“ do
nejstarší epochy lidských dějin.
Do hodin dějepisu
zavítal pan Daniel
Richter
z královéhradecké
společnosti Dějeprava
a představil dětem
program
„Lovci
mamutů aneb Co pan
Štorch ještě nevěděl“, v němž porovnává Štorchovo
pojetí pravěku s objevy současných archeologů,
experimentálních archeologů a etnografů. Pan lektor
žákům přiblížil svět lovců mamutů, poznali jejich
oblečení, bydlení, zábavu, oblékání a způsob lovu. Děti
si mohly všechny předměty i oblečení vyzkoušet, a tak
hrály na píšťalku, roh i buben, zkoušely si repliky
oděvů, pokoušely se rozdělat oheň, potěžkávaly zbraně.
K panu Štorchovi se šesťáci vrátili při hodinách českého jazyka, které byly zaměřeny na práci
s knihou „Lovci mamutů“ a s ilustracemi Zdeňka Buriana. Žáci četli ukázky, vypisovali údaje
o pravěkých zvířatech, postavách knihy, jejich jménech a pravěkém způsobu života.

Při hodině přírodopisu shlédly děti film o prehistorických a pravěkých zvířatech a o životě
pravěkých lidí, následný kvíz pak prověřil, jak dobrý dávali pozor.
Při výtvarné výchově si žáci vyzkoušeli práci pravěkých umělců, když malovali na stěny
„jeskyní“ a z hlíny modelovali sošky, nádoby i šperky.

20. listopad 2017: Školní
kolo dějepisné olympiády
Listopad je měsícem, kdy se
na naší škole pořádá školní
kolo dějepisné olympiády.
Jelikož
si
příští
rok
připomeneme sté výročí založení Československa, byl letošní ročník věnován první
Československé republice. Téměř tři desítky řešitelů zjišťovaly informace o letech 1918 až
1938 a musely zabrousit do různorodých oblastí – domácí i zahraniční politiky, kultury, vědy
i hospodářství. Žáci a žákyně pracovali s rozmanitými typy úloh – podle krátkých
charakteristik poznávali jména, opravovali chyby v textu, vyhledávali chybějící informace,
poznávali dobovou módu i loga známých firem a pracovali s mapkami i grafem.
První republika nejvíce „sedla“ dvojici vítězek Karolině Matyskové z 9.A a Adéle Roženské
ze 7.A. Adélce se tímto povedlo obhájit loňské prvenství. Na pomyslnou „bednu“ vítězná
děvčata doprovodili a o stříbrnou příčku se podělili Michal Černý (9.A), Jan Kleistner (7.A) a
Sabina Kubasová (6.A).
Nejlepší soutěžící se dočkali drobných věcných cen a plusových bodů, všichni žáci, kteří
získali alespoň polovinu bodů (tj. 33), obdrželi jedničku do předmětu dějepis a ostatní alespoň
„pluska“ za projevenou aktivitu.
Jsme velmi rádi, že se po odchodu velmi aktivních absolventů i letos našel dostatek zájemců o
dějepisnou soutěž. Velkou pochvalu za účast i pěkné výsledky si zaslouží nejmladší účastníci
ze 6.A a ze 7.A, kteří se statečně vypořádali s tématem probíraným až v 9. ročníku.
Pořadí nejlepších:
1. – 2. Karolina Matysková (9.A), 61 b.
Adéla Roženská (7.A), 61 b.
3. – 5. Michal Černý (9.A), 59 b.
Jan Kleistner (7.A), 59 b.
Sabina Kubasová (7.A), 59 b.
6. – 7. Tomáš Hofman (9.A), 58 b.
Daniela Maršíková (8.A), 58 b.
8. Dominik Grund (7.A), 57 b.
9. Michaela Horáková (7.A), 55 b.
10. Andrea Zárubová (7.A), 54 b.

20. listopad: Školní kolo astronomické olympiády
V pondělí 20. listopadu 2017 se konalo školní kolo astronomické olympiády kategorie E – F.
Soutěže se zúčastnilo 7 žáků. Nejlépe si vedl Tomáš Kuťák, na druhém a třetím místě
se umístily Veronika Hlavicová a Leona Kubasová. Přestože se všichni snažili, nikdo ze
soutěžících v této kategorii nedosáhl dostatečného počtu bodů pro postup do krajského,
korespondenčního kola. Domníváme se, že tentokrát byly soutěžní úlohy příliš náročné
a některé z nich tematicky a ani svou obtížností neodpovídaly učivu probíranému na základní
škole.
Pořadí:
1. Tomáš Kuťák (8.A), 14 b.
2. – 3. Veronika Hlavicová (8.A), 13 b.
Leona Kubasová (8.A), 13 b.
4. – 5. Eva Krouželová (8.A), 11 b.
Nikola Winklerová (8.A), 11 b.
6. Michaela Holanová (6.A), 10,5 b.
7. Šimon Hurdálek (8.A), 7,5 b.

21. listopad 2017: Bruslařské odpoledne pro žáky 4. až 9. ročníku
V úterý 21. listopadu 2017 se téměř 40 žáků 4. až 9. ročníku vydalo na trutnovský zimní
stadion. Jako vždy měli rezervovánu ledovou plochu na dobu 90 minut. Nejprve se rozbruslili,
neboť mnozí stáli na bruslích poprvé od minulé zimy. Poté už následovala soutěž
o nejrychlejšího bruslaře a chybět nemohla ani oblíbená hra na ovečky a vlka. Potěšilo nás, že
tentokrát zvládli všichni bruslení bez úrazu.

22. listopad 2017: Bruslařské odpoledne pro žáky 1. až 3. ročníku
O den později než starší spolužáci, 22. listopadu
2017, na zimní stadion vyjelo 52 žáků 1. až 3. ročníku.
Ledovou plochu měli opět pronajatou na 90 minut. První
činností bylo rozbruslení. Mezi zmíněným počtem účastníků
bylo 26 začátečníků. Zatímco ostatní volně bruslili, věnovali
se učitelé a pomocníci z řad nejstarších žáků naší školy
především začínajícím bruslařům. Využili k tomu pomůcky,
které jsou na stadionu k dispozici. Pro pokročilejší bruslaře
čekala jízdu do „osmičky“ a slalom i soutěž o nejrychlejšího
bruslaře.

24. listopad 2017: Diskopárty pro zvané ve školní jídelně
V pátek 24. listopadu 2017 se v naší školní jídelně
uskutečnila diskotéka pro zvané. Dostavilo se dvě stě tanečníků, nejvíce v historii této akce.
Obě skupiny se sotva vešly do jídelny.
Během odpoledne a večera se především tancovalo se a soutěžilo. Tentokrát se jednalo o
tanec s míčkem mezi čely a soutěž o nejlepší tanečnici/nejlepšího tanečníka. Zábava zdárně
plynula a večer všem líbil.

27. listopad 2017: Měsíc filmu na školách
Listopad bychom na naší škole mohli s trochou nadsázky nazývat měsícem dějepisu. Po
projektovém dni Cesta do pravěku a školním kole dějepisné olympiády jsme se v pondělí 27.
listopadu 2017 zapojili do Měsíce filmu na školách, akce probíhající v rámci projektu Příběhy
bezpráví, jenž si dává za cíl připomínat mladým lidem několik desetiletí vlády totalitních
režimů v naší zemi. Projekt Příběhy bezpráví organizuje audiovizuální vzdělávací portál
Jeden svět na školách, který je jedním z projektů nevládní neziskové organizace Člověk
v tísni.

Tématem letošního ročníku byla na
naší škole kolektivizace venkova.
Jelikož se tomuto období budeme
v hodinách dějepisu věnovat až ve
druhém pololetí, museli jsme se
s danou dobou nejprve alespoň letmo
seznámit. Protože jednou z myšlenek
komunismu bylo odstranit rozdíly
mezi bohatšími a chudšími, museli
deváťáci na úvod odevzdat svou
nejcennější věc. Někteří odevzdali
bez protestů, někteří se pokoušeli o
chabý odpor nebo úhybné manévry,
všichni se svého majetku vzdávali
s pocitem smutku, vzteku a ztráty.
Vzdorovat nakonec vydržel jediný žák, když však zjistil, že si na něj všichni ukazují, že zůstal
sám a především, když se dozvěděl, co by ho v dobách kolektivizace čekalo, kdyby nevstoupil
do JZD, hrdinský úsměv ho rychle přešel. Poté deváťáci ve dvojicích přiřazovali dobové
termíny a jejich vysvětlení, což jim usnadnilo porozumění filmu.
Pro projekci jsme letos vybrali film Meze, příběh valašského zemědělce Jana Sedláčka,
kterému byly po letech vzdoru a naschválů vyvlastněny pozemky a musel vstoupit do JZD.
V 70. letech schovával a rozdával náboženskou literaturu, za což byl na několik měsíců
uvězněn, a podepsal Chartu 77. K soukromému hospodaření se mohl vrátit až po roce 1989,
vzniklé škody mu nikdo nikdy neuhradil. V jeho vzdoru ho podporovala rodina, sílu mu
dodávala silná víra v boha.
Pan
profesor
Vladimír
Wolf,
spolupracovník
Slezské
univerzity
v Opavě, žákům poté upřesnil průběh
kolektivizace, upozornil na podobný
charakter hospodaření na Valašku a
v Podkrkonoší i na rozdíly mezi oběma
oblastmi – na Valašsku patřila půda
jednotlivým rodinám často po mnoho
generací,
zatímco do našeho okolí
přicházelo po druhé světové válce mnoho
nových obyvatel, kteří s větším či menším
úspěchem převzali hospodářství po
odsunutých Němcích, na Valašsku bylo
také jen málo průmyslu, Valaši měli
silnější vztah k náboženství. Pan profesor
deváťákům vyprávěl i zážitky z dětství, které prožil na Jaroměřsku, a své vzpomínky na
období rozorávání mezí i některé zajímavé příběhy z okolí Úpice a Trutnova. Vysvětlil
rovněž, že kolektivizace není jen záležitostí dávno minulou, nýbrž že se s jejími důsledky
setkáváme dodnes. Závěrem deváťáky vyzval, aby si s rodiči a prarodiči popovídali o historii
svých vlastních rodin.

27. listopad až 1. prosinec 2017: Soutěž ve sběru tetrapakových obalů
Ve dnech 27. listopadu až 1. prosince 2017 proběhla na naší škole soutěž ve sběru tetrapaků.
Zúčastnilo se jí 16 žáků. Ti dohromady přinesli 6 469 tetrapakových obalů.
Pořadí nejlepších:
1. Adam Marič (5.B)
1 373 ks
2. Lena Šťovíčková (3.B)
1 163 ks
3. Lukáš Pecháček (5.A)
1 118 ks
4. Filip Kuťák (1.B)
678 ks
5. Dominik Manych (5.A)
630 ks
6. Adriana Součková (2.B)
370 ks
7. Jakub Přívratský (2.A)
261 ks
8. Veronika Nyklíčková (6.A) 220 ks
9. Kateřina Vlčková (3.B)
170 ks
10. Vojtěch Kubík (1.B)
145 ks

28. listopad 2017: Víčka pro Tomáška
Dne 15. dubna 2016 darovala naše škola víčka rodině hendikepovaného Tomáška Kolínského.
Uplynulo zhruba 19 měsíců a my jsme pro ně připravili další „dáreček“, tentokrát v podobě
400 tisíc plastových víček. Chlapci z 9.A pomohli při předmětu člověk a svět práce
s transportem pytlů. Sběr odpadových surovin tedy opět napomohl dobré věci.

PROSINEC

1. prosinec 2017: Koncert školního sborečku v Beránku
Děti z našeho školního sborečku celý podzim s paní učitelkou Radkou Řehákovou po celý
podzim pilně pracovaly a se připravovaly svá předvánoční vystoupení.
V pátek 1. prosince 2017 potěšily úpické seniory v Beránku. Děti svým vystoupením navodily
tu správnou předvánoční atmosféru a potěšily tak nejedno srdíčko. Na závěr obdarovaly
každého posluchače malým přáníčkem, které vyráběly naši prvostupňáci ve výtvarném
kroužku. Každý zpěváček si za svůj výkon odnesl sladkou odměnu.

3. prosinec 2017: Koncert sborečku pod vánočním stromem
První adventní neděle je už tradičně dnem, kdy se na úpickém náměstí rozsvěcí vánoční
strom. K navození správné předvánoční atmosféry přispěl také náš školní sboreček
Blahováček. Děti zazpívaly čtyři písničky, za které se dočkaly zaslouženého potlesku publika
a umocnily atmosféru blížících se svátků.

4. až 7. prosinec 2017: Projekt Rodina ve druhém ročníku
Během prvního prosincového týdne
si
druháčci
povídali
o svých
rodinách. Děti
vyprávěly
o rodinných
příslušnících,
ale
i o tom, jak doma pomáhají a jak
slaví různé svátky a narozeniny. Žáci
dostali speciální pracovní sešit,
ve kterém plnili nejrůznější úkoly –
vyplňovali křížovku, v osmisměrce
hledali názvy rodinných příslušníků,
popisovali
jednoho
člena
rodiny. Do školy si také přinesli
rodinné fotografie, které si vzájemně
ukázali a které poté využili při tvorbě
plakátu, který měl představit právě
jejich rodinu.

5. prosinec 2017: Andělský den
Ani letos na děti z naší školy Mikuláš nezapomněl. V úterý 5. prosince 2017 však nepřišel
sám, společnost mu dělali andělé a čerti. Akci pro děti z prvního stupně připravili žáci IX.A.
Nejdříve se projevili čerti. Ti si s sebou přinesli pekelnou listinu, na které měli všechny dětské
hříšníky. Ti se pak museli „vykoupit“ splněním úkolu, nejčastěji přeskočením metly a nějakou
tou básničkou či písničkou. Ty nejzlobivější děti pak čerti dokonce strčili do pytle a odnesli je
do symbolického pekla.
Pak se dostal ke slovu konečně i Mikuláš. Pochválil hodné děti a těm zlobivým připomněl
jejich sliby, že se zlepší. Poté už vyzval andílky, aby všem dětem rozdali drobné dárečky.
Některé třídy pak měly pro vzácnou návštěvu připravenu písničku.

6. prosinec 2017: Sboreček Blahováček zpíval dalším seniorům
Středa 6. prosince 2017 byla věnována bývalým učitelům na odpočinku a v úterý 12. prosince
2017 se naši zpěváčci vypravili do domu s pečovatelskou službou na Sychrově. Všem
seniorům představili pásmo známých i méně známých zimních písní a koled a zpříjemnili jim
odbobí adventu.

7. prosinec 2017: Druhé místo v malé kopané
Ve čtvrtek 7. prosince 2017 se v Malých Svatoňovicích konalo okrskové kolo v halové
kopané žáků 1. stupně. Do bojů vyrazilo šest žáků 5. ročníku.
Na úvod prohrál náš tým se Rtyní po jednoznačném průběhu 0:4. Jak se ale nakonec ukázalo,
rtynští hráči převyšovali všechny ostatní minimálně o dvě třídy. Po důkladném rozboru
v šatně a připomenutí jednotlivých úkolů porazili naši hráči mužstvo ze ZŠ Úpice – Lány 4:0.
I poslední zápas chlapci zvládli a vyhráli jej 1:0.
Přehled zápasů:
 ZŠ Bratří Čapků Úpice – ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší 0:4
 ZŠ Bratří Čapků Úpice – ZŠ Úpice – Lány 4:0 (branky: Horák 2, Fabián, Kryl)
 ZŠ Bratří Čapků Úpice – ZŠ Malé Svatoňovice 1:0 (branka: Fabián)
Složení mužstva:
 Dominik Fabián, Václav Horák, Jakub Kryl, František Kuhn, Adam Marič, Petr Seidl

12. prosinec 2017: Pernštejni představili staré pověsti české
Staré pověsti české od Aloise Jiráska již nejsou všem mladým lidem notoricky známé. Žáci 4.
až 7. ročníku měli možnost vidět v úterý 12. prosince 2017 alespoň část z nich v podání členů
skupiny historického šermu Pernštejni. Na provizorním pódiu se vystřídaly velké postavy
našich dějin. K vidění byli praotec Čech či kněžna Libuše. Přítomné však asi nejvíc zaujal
souboj Bivoje s divokým kancem (tentokrát v plyšovém provedení) a skok Šemíka
s Horymírem z Vyšehradu.

13. prosinec 2017: Prezentační akce projektu Ovoce do škol
Ve středu 13. prosince 2017 zavítali do naší školy zástupci firmy Bovys, která pro naše žáky
zajištuje dovoz ovoce a zeleniny v rámci projektu Ovoce do škol. Do každé třídy
prvostupňáků vstoupil „ovocný panďuláček“, který děti vyzkoušel z druhů ovoce a poptal se,
které ovoce a zeleninu mají nejraději. Nakonec jim rozdal pexesa s dvojjazyčnými obrázky
zeleniny a ovoce, které se jim budou hodit při výuce angličtiny. Celou akci ve spolupráci
s firmou Bovys zorganizovala paní hospodářka Martina Šrollová, jež má projekt v naší škole
na starost.

14. prosinec 2017: Karneval školní družiny S čerty nejsou žerty
V sobotu 2. prosince 2017 se naše tělocvična proměnila v peklo. Konal se totiž 11. ročník
karnevalu „S čerty nejsou žerty“. Už před desátou hodinou se scházeli čertíci – od maličkých
dětí, přes předškoláky, prvňáky až po ty, kteří navštěvují čtvrtou třídu. Aby mohli pekelníci
vstoupit do pekla, museli prolézt dlouhým látkovým tunelem, odměnou jim byla čertovská
medaile. Pak už následovalo čertovské dovádění. V první části předvedli rarášci svoji
šikovnost a obratnost v různých disciplínách – běhali mezi kotlíky, sjížděli Belzebubovu

skluzavku, házeli do ohnivého kruhu a spoustu dalšího. Ve druhé části si čerti poměřili síly
mezi sebou – přetahovali se lanem. A při navíjení provázku na tužku soutěžili
o nejšikovnějšího a nejrychlejšího z nich. Samozřejmě nechyběla ani čertovská diskotéka.
Při odchodu z pekla si každý odnesl balíček, kde nechyběla polínka a kousek uhlí.

14. prosinec: Okrskový basketbalový turnaj
Ve čtvrtek 14. prosince 2017 se v naší tělocvičně odehrál poslední závod Grand Prix
v letošním kalendářním roce – okrskové kolo v basketbalu.
Dopoledne se v něm představili naši starší chlapci. Hned první zápas se ZŠ Úpice – Lány
ukázal, hoši jsou připraveni předvést kvalitní výkony. Chlapci hráli na hranici svých možností
a vytvořili si i dost střeleckých příležitostí. Bohužel, na výborné soupeře ze ZŠ Úpice - Lány
to nestačilo. V dalších dvou zápasech však dokázali porazit Malé Svatoňovice a po velké
bitvě i místní gymnázium. V boji o výsledné 2. místo pak ale nestačili na rtyňské hráče. Třetí
příčka byla v kontextu předvedené hry a nasazení úspěchem.
Školu reprezentovali:
 Daniel Benko, Matěj Buryšek, Michal Černý, Tomáš Hofman, Filip Kaplan, Tomáš
Kuťák, Matyáš Lacko, Jiří Pecháček

Dívky odehrály svůj turnaj v odpoledních hodinách a naše sedmičlenné družstvo zářilo. Dívky
podaly vynikající výkon, byť jim to někdy soupeřky dost usnadnily. Jak to ve sportu bývá,
chyb se nevyvarovaly, ale dokázaly se z nich vždy poučit. Všechny hráčky plnily pokyny paní
učitelky Kratochvílové a bojovaly ze všech sil. Po výhrách nad Lány, Malými Svatoňovicemi,
úpickým Gymnáziem a Rtyní naše děvčata bez ztráty bodu zvítězila. Celkový dojem z turnaje
pokazilo jen zranění Káji Matyskové v posledním zápase.
Školu reprezentovaly:
 Karolína Matysková, Anita Čapková, Eliška Mesnerová (všechny 9.A), Leona
Kubasová, Michaela Holanová, Nikola Winklerová, Sára Lacková (všechny 8.A)
14. prosinec 2017: Vánoční tvořeníčko
Ve čtvrtek 14. prosince 2017 se ve
školní
jídelně
sešli
kreativci
z prvního stupně a jejich rodinní
příslušníci, neboť se zde opět
po
roce
konalo
vánoční

tvořeníčko. V začínajícím předvánočním shonu
si rodiče či prarodiče našli čas a společně
se svými dětmi strávili okamžiky radosti
nad povedenými výrobky.
Na dvou stanovištích si mohly děti vyrobit andělíčky – jednoho z kolíčku na prádlo a druhého
si umotaly z drátu. Na dalším stanovišti se vyráběl balicí papír, také dvěma způsoby – buď
se otiskovala tiskátka nebo se zmizíkovalo. Letos se zde nezdobily jenom perníčky, ale také
ozdobičky z netradičního těsta z kukuřičného škrobu a sody. Nechybělo ani tvoření z papíru –
děti si vystříhaly a poskládaly vánoční stromeček a vyrobily vánoční přáníčko.
A na posledním stanovišti na zájemce čekalo tavení a odlévání cínových kousků.

15. a 18. prosinec 2017: Vánoční výstava v muzeu
V pátek 15. prosince a v pondělí 18. prosince 2017 vyrazili čtvrťáci a páťáci z předmětů
Region Jestřebí hory a Naše město do muzea na vánoční výstavu Den přeslavný jest k nám
přišel.
V přízemí se děti vrhly k ozdobenému stromečku a zabaleným dárečkům a svěřovaly paní
průvodkyni svá vánoční přání. V prvním patře obdivovaly především řadu krásných betlémů –
markoušovický kostelní s velkými figurkami a araukarity, Alšův, papírové, vyřezávané,
pohyblivé, se světýlky i bez,
z kukuřičného
šustí,
s podkrkonošskou i betlémskou
krajinou a zejména ty z Úpice a
okolí, protože jsou „naše“. Mezi
prohlížením betlémů děti vyprávěly
paní průvodkyni, jak probíhají
Vánoce u nich doma.
Krásu
rozmanitých
betlémů
v dětských očích téměř zastínily
repliky starodávných kuchyní a vůně
vánočních sladkostí. Sliny se dětem
sbíhaly jak nad vánočkou, vrkočem a
sušeným ovocem na venkovském
stole, tak nad drobným cukrovím,
čokoládou a marcipánem v kuchyni měšťanské rodiny. Dobroty na krásně prostřeném stole
v prvorepublikovém salonu, kde k posezení lákala pohodlná křesla a kde krásně voněl živý
stromeček, už paní průvodkyně musela hlídat jako ostříž. Děti dostaly alespoň přivonět
k exotickému pomerančovému cukroví a kochaly se dřevěnými perníkovými formami.
Krásná výstava umocnila těšení na Vánoce a připomněla, proč Vánoce slavíme a řadu
adventních i vánočních zvyků a tradic.

18. až 20. prosinec 2017: Projekt Pohádka v prvních třídách
Naši
prvňáčci
se ve dnech
18. a 20. prosince 2017 v rámci
projektu Pohádka vydali na cestu
do pohádkového
světa.
Hned
na začátku se obě první třídy společně
vydaly do loutkového divadla, kde
zhlédly pohádku. Dále potom děti
soutěžily o to, kdo se stane králem
pohádkového
světa.
Za správné
odpovědi a za plnění různých úkolů
sbíraly razítka – malé královské
koruny. Prvňáčci soutěžili v poznávání
pohádkových
a večerníčkových
písniček, obrázků a postaviček, hledali
různé rozdíly na obrázcích, vyplňovali
nejrůznější pracovní listy, pohádkově
počítali, četli slabiky a hledali slova. Aby se mohli stát rytířem, museli projít několika
důležitými zkouškami: prokličkovat hustým lesem, přejít úzkou lávku nad řekou plnou
krokodýlů, bez zranění se skutálet z kopce, vyšplhat na vysokou horu a sklouznout
se po ledovci a na závěr co nejrychleji utéct před drakem.

19. prosinec 2017: Prvňáčci zdobili stromeček v ZOO
V úterý 19. prosince 2017 se žáci
obou prvních tříd vydali do ZOO
ve Dvoře Králové nad Labem ozdobit
zvířátkům
vánoční
stromeček.
Stromečky děti zdobily sušeným
ovocem, které si přinesly z domova.
Při této příležitosti si prvňáčci
prohlédli ZOO a navštívili i několik
pavilonů. První velký výlet našich
nejmladších žáčků se vydařil.

19. prosinec 2017: Vánoční koncert školního sborečku
Krásným vánočním koncertem zakončil sboreček Blahováček letošní kalendářní rok. Rodiče,
prarodiče, známí i kamarádi si v předvánočním shonu udělali čas a 19. prosince 2017 si přišli
do loutkového divadla vychutnat tu správnou vánoční atmosféru. Připraven pro ně byl
třičtvrtěhodinový program plný méně známých zimních písniček, ale i klasických koled, které
k Vánocům bezpochyby patří.

LEDEN

4. leden 2018: Boxerský trénink žáků 7. až 9. ročníku
Po úspěchu boxerského tréninku v šestých třídách čekalo hned po vánočních prázdninách, ve
čtvrtek 4. ledna 2018, totéž i žáky 7. až 9. ročníku. Na jejich hodiny zavítali profesionální
boxer Jakub Chval a jeho trenér Karel Kubec. Žáci tak měli možnost sledovat jejich trénink a
hlavně si s nimi část tréninku vyzkoušet. Lekci boxu s profesionály opět zprostředkovala paní
učitelka Eva Mertlíková.

10. leden 2018: Soutěž v poznávání dopravních značek
Zákaz zastavení nebo zatáčka vpravo, tuto značku poznal téměř každý. Ale se značkou náledí
měli mnozí soutěžící už problémy. Na soutěž Poznáváme dopravní značky dorazilo ve středu
10. ledna 2018 na 40 soutěžících. U každé značky měli účastníci ze čtyř nabízených možností
vybrat tu správnou. Celkem poznávali 20 dopravních značek, v nejmladší kategorii měli o 4
značky méně. Bez jediné chyby se zaskvěl Ondřej Kulhavý. A při pohledu na výsledkové
listiny rozhodně neplatilo, že by starší žáci svými znalostními výkony zastínili své mladší
spolužáky. Nejlepší z každé kategorie byli odměněni diplomem a drobnou odměnou.
Nejlepší soutěžící:
Kategorie žáci 3. – 4. ročníku (maximální počet bodů: 16)
1. Ondřej Kulhavý (3.A), 16
2. Antonín Vik (3.B), 14
3. – 5. Vojtěch Synáč (4.A), 13
3. – 5. Adam Havel (4.A), 13
3. – 5. Kateřina Vlčková (3.B), 13
Kategorie žáci 5. ročníku (maximální počet bodů: 20)
1. Ondřej Polc (5.B), 18
2. – 3. František Kuhn (5.B), 17
2. – 3. Kateřina Mesnerová (5.B), 17
Kategorie žáci 6. – 7. ročníku (maximální počet bodů: 20)
1. Adéla Roženská (7.A), 18
2. Marina Zajacová (6.B), 15
3. Klára Zárubová (7.A), 14
Kategorie žáci 8. – 9. ročníku (maximální počet bodů: 20)
1. Eliška Mesnerová (9.A), 17
2. Michal Černý (9.A), 16
3. Miroslav Gabčan (8.A), 13
16. až 18. leden 2018: Soutěž v hodu pingpongovým míčkem
Nejen síla, ale i rychlý švih a správný úhel hodu, byl důležitý v netradiční soutěži „Hod
pingpongovým míčkem“, kterou naše škola ve dnech 16. až 18. ledna 2018 zorganizovala pro
žáky 1. a 2. tříd. Soutěže se celkem zúčastnilo téměř 80 žáků a žákyň, kteří byli rozděleni do
kategorií podle tříd a pohlaví. A některým létal lehoučký míček opravdu velmi daleko.
Nejdelší hod předvedl Jozef Čisár z 1. B, který výkonem 10,70 m jako jediný přehodil hranici
10 metrů. Mezi děvčaty zvítězila Viktorie Vylíčilová z 2. A, která výkonem 9,55 metru
vyrovnala na centimetr rekord školy. Nejlepší z každé kategorie obdrželi diplom a drobnou
odměnu.

17. a 22. leden 2018: Školní kolo zeměpisné olympiády

Ve středu 17. ledna a v pondělí 22. ledna
2018 proběhlo školní kolo zeměpisné
olympiády. Dorazili i všichni vítězové
z loňského roku. Vynikající výkon – jako
již tradičně – předvedl Tomáš Hofman z 9.
A, který v nejstarší kategorii získal
maximální počet 30 bodů a stal se již
čtyřnásobným vítězem této soutěže.
Nejdramatičtější byla kategorie 7. tříd, kde
o vítězství Michaely Horákové před
loňskou vítězkou Adélou Roženskou
rozhodoval vyšší počet bodů v testu bez
mapy. V nejmladší kategorii 6. tříd pak
celkovým počtem 26 bodů přesvědčivě
zvítězil Adam Špringer ze 6.A. Nejlepší
dva z každé kategorie postupují do okresního kola, které se uskuteční 20. února ve Dvoře
Králové nad Labem.

17. leden 2018: Soutěž dvojic v anglické hře Loto
Další ze soutěží určených milovníkům angličtiny proběhla ve středu odpoledne 17. ledna
2018 a zúčastnit se jí mohly dvojice žáků 6. a 7. ročníku. Náskok jednoho roku výuky
angličtiny se ukázala být výhodou, když zvítězila dvojice žákyň sedmého ročníku Adéla
Roženská a Klára Zárubová, která porazila spolužačky Terezu Tláskalovou a Andreu
Zárubovou.

15. až 19. leden a 22. až 26. leden 2018: Dva turnusy lyžařské akademie
Dvě skupiny celkem 85 nadšených lyžařů a snowboardistů vyrazily na svahy lyžařského
areálu v Mladých Bukách. Letošní zima milovníkům zimních sportů přála, všichni si tak své
odpolední lekce mohli dosyta užít. Zařádili si jak začátečníci, kteří za pouhé dva dny zvládli
tolik, že mohli vyrazit na velké vleky a sjezdovky, tak i pokročilí, kteří vypilovali

a zdokonalili své lyžařské a snowboardové dovednosti. Všechny děti byly na závěr za svou
snahu a píli odměněny diplomem, vzpomínkovou fotografií a drobným dárkem.

26. leden 2018: Den otevřených dveří do výuky
Pátek 26. ledna 2018 se stal školním dnem nejen pro školáky, ale také pro desítky rodičů a
prarodičů. Ti měli totiž v tento den možnost navštívit výuku a sledovat své ratolesti přímo při
vyučování. Akce se týkala prvních čtyř vyučovacích hodin a prvních čtyř ročníků. Plno bylo
především ve třídách 1. ročníku.

26. leden 2018: Vyšlo 150. číslo školného časopisu
Lednové číslo školního časopisu Trhlej svět je již 150. číslem našeho školního časopisu.
Vlastní periodikum naše škola vydává již šestnáctým rokem. Náš měsíčník přináší zprávy a
fotografie ze života školy, informace o připravovaných akcích, statistiky celoročních soutěží,
přehledy sběrové činnosti, čtenáři mohou řešit různé úkoly a kvízy, časopis má anglickou
stránku a otiskuje i jídelníček školní jídelny na následující měsíc. Žáci i zájemci z řad
veřejnosti jej dostávají zdarma.

30. leden 2018: Celoškolní projekt Já, ty, my, oni
Úterým 30. ledna 2018 žáky provázel celoškolní projekt „JÁ, TY, MY, ONI“. Na prvním
stupni byl zaměřený na poznání sebe i druhých, který poodhalil jejich znalosti, dovednosti,
paměť, obratnost, výdrž a trpělivost.
Prvňáčci zjišťovali, co všechno dokážou. Paní učitelky pro ně měly připraveny spousty úkolů.
Vědí děti, kde bydlí a do jaké třídy a školy chodí? Znají části svého těla? Pojmenují barvy
a geometrické tvary? Zvládnou spočítat jednoduchou slovní úlohu? Jsou šikovní a obratní?
Umí šplhat či skákat přes švihadlo? Zavážou si tkaničku? Umí stříhat podle čáry a bez zubů?
Někteří zvládli skoro všechno, jiní zjistili, že v něčem mají ještě rezervy.

Druháčky hned ráno čekal pracovní list, kde měli na čas spočítat sloupeček příkladů, napsat
jméno své a svých rodičů, adresu bydliště a datum narození. Dobrou paměť prokázali
zapamatováním si alespoň sedmi dvojciferných čísel z deseti a pěti slov z osmi. Kdo je
obratný, ten bez zaváhání přeskočil desetkrát švihadlo, výdrž prověřilo minutové dělání
dřepů, trpělivost navlékání bavlnky do jehly a šikovnost střihání po čáře a bez zubů
a zavázáním tkaničky. Závěrečnou disciplínou, která byla ovšem pro většinu dětí obtížná,
bylo vyfouknutí žvýkačkové bubliny. Všichni si den opravdu užili, i když ne všem se dařilo
tak, jak by chtěli.
Třeťáci a čtvrťáci se zamýšleli nejen nad sebou, ale i nad svými spolužáky a vztahy ve své
třídě. I oni vyplňovali pracovní list, povídali si s paní učitelkou o kamarádství, vzájemné
pomoci a nakonec si zahráli několik her a naučili se novou písničku.

31. leden 2018: Hodnocení 1. pololetí školního roku 2017/2018
Ve čtvrtek 31. ledna byla rozdána pololetní vysvědčení. První pololetí jsme zakončili
s následující bilancí:
 Průměrný prospěch v 1. pololetí školního roku 2017/2018 dosáhl hodnoty 1,59, což
znamená vyrovnání našeho rekordu ze školního roku 2013/2014.
 V počtu vyznamenání jsme dosáhli druhého nejlepšího výsledku – 175.
 Počet neprospívajících v 1. pololetí školního roku 2017/2018 je 15.
 Naši žáci v 1. pololetí zameškali 13 239 hodin, což je 41,33 hodin na 1 žáka.
 Z výše uvedeného počtu hodin je jich pouze 11 neomluvených, což je 0,02 hodiny na
1 žáka. Celkem bylo uděleno: 2 036 jedniček, 631 dvojek, 416 trojek, 233 čtyřek a 33
pětek. Zhoršených známek z chování je 8.
 Průměrný počet žáků jednotlivých tříd: 1.A (1,02), 1.B (1,06), 2.A (1,19), 3.B (1,29),
2.B (1,30), 4.B (1,36), 4.A (1,37), 3.A (1,47), 5.B (1,47), 5.A (1,58), 9.A (1,84), 7.A
(2,00), 6.A (2,08), 8.A (2,38), 6.B (2,47)

31. leden 2018: Nejlepší žáci za 1. pololetí:
Nejlepší žáci 1. ročníku:
1.A:
1.B:
Tereza Ježková
Jakub Kaplan
Viktorie Kyselová
Aneta Maričová
Natálie Kadaníková
Andrea Viková
1. stupeň:
1. – 3. Veronika Vavrušová (4.B)
Valerie Vylíčilová (2.A)
Tereza Wernerová (4.B)
4. Kateřina Vlčková (3.B) 37 b
5. – 6. Adéla Homolová (2.A)
Adriana Součková (2.B)
7. – 9. Adriana Davidová (4.B)
Nela Petirová (2.A)
Markéta Trojanová (2.A)
10. Daniela Grundová (2.A)
11. Lena Šťovíčková (3.B)

38 b.
38 b.
38 b.
36 b.
36 b.
35 b.
35 b.
35 b.
34 b.
33 b.

12.
13.
14.
15.
16.
2. stupeň:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Maxmilián Šeda (4.A)
Klára Nyklíčková (2.B)
Erika Danko (4.A)
Anna Nyklíčková (5.B)
Vojtěch Tvarůžek (4.A)

33 b.
32 b.
31 b.
30 b.
30 b.

Eliška Mesnerová (9.A)
Andrea Zárubová (7.A)
Karolína Řeháková (6.A)
Karolina Matysková (9.A)
Adéla Roženská (7.A)
Natali Luštincová (7.A)
Veronika Hlavicová (8.A)
Leona Kubasová (8.A)
Klára Zárubová (7.A)
Martin Staník (9.A)
Tereza Tláskalová (7.A)
Agáta Hebká (7.A)
Tereza Zárubová (7.A)
Veronika Žďárská (6.A)
Barbora Peterová (6.A)

54 b.
48 b.
47 b.
43 b.
41 b.
38 b.
35 b.
34 b.
33 b.
32 b.
30 b.
29 b.
29 b.
27 b.
26 b.

.

ÚNOR

1. únor 2018: Tisící zápas školní florbalové ligy
Ve čtvrtek 1. února 2018 odehráli naši florbalisté 1 000. zápas školní florbalové ligy. Během
19 let její existence se na soupiskách objevily stovky jmen a do branek padly tisíce gólů.
Florbalová liga je ukázkou toho, jak nám záleží na tom, aby měli naši žáci dostatek pohybu.

1. únor 2018: Rekordyáda aneb Spaní ve škole
Ve čtvrtek 1. února se v 16:00 hodin sešli zájemci o spaní ve škole z řad druháčků před školou
– na zádech batohy, v rukou spacáky a krabice s dobrůtkami k snídani. Po rozloučení s rodiči
se šli zabydlet do 2.A. Na podlaze rozložili karimatky, vytáhli spací pytle a nanečisto si
do nich vlezli. Poté se přesunuli do vedlejší 2.B, kde je agentura DND neboli „Dobrou noc,
druháčci“ přivítala na Rekordyádě, rozdala jim startovní čísla a akreditace neboli oprávnění
účastnit se soutěží. A už děti mohly začít trhat rekordy. Čekalo je dvanáct disciplín, jež pro ně
– stejně jako celou akci – připravily paní učitelky Radka Řeháková a Veronika Prouzová.
Úvod obstaraly následující disciplíny:
 ZEDNÍK – za 1 minutu postavit z kostiček co nejvyšší komín
 ZPĚVÁK – na jeden nádech zazpívat nejdelší tón
 SKOKAN – za 1 minutu udělat snožmo co nejvíce přeskoků přes švihadlo
Po večeři děti čekaly další soutěže:
 METEOROLOG – sestavit puzzle s obrázky počasí na čas
 OPTIK – za 1 minutu vyndat z pytlíku poslepu co nejvíce obdélníků
 ELEKTRIKÁŘ – nabít třením o vlasy igelitový pytlík a za minut a půl jich
„přilepit“ co nejvíc na tabuli
 ÚŘEDNÍK – za 1 minutu přenést co nejvíce papírků nasátých brčkem na určené
místo
 MALÍŘ – fixou uchycenou mezi prsty nohy nakreslit obrázek podle předlohy
Čas při soutěžení rychle ubýval, takže se v deset hodin druháčci převlékli do pyžam, vyčistili
si zuby a zachumlali se do spacáků. Paní učitelky jim ještě přečetly pohádku na dobrou noc a
pak už všichni usnuli. Ráno děti už po sedmé hodině začaly postupně ze spacích pytlů,
dožadovaly se snídaně a těšily se do tělocvičny na další závodění. Soutěžící absolvovali
poslední čtyři disciplíny:
 LETEC – složit z papíru vlaštovku a poslat ji co nejdál
 ŽOKEJ – osedlat velký balón a doskákat na něm do cíle
 UKLÍZEČKA – co nejrychleji sesbírat 12 plastových víček na trase a doběhnout
do cíle
 ZVĚROLÉKAŘ – z novinového papíru vytrhat v časovém limitu co nejdelšího
hada (limit 5 minut)
Vítězkami rekordyády se staly tři dívky:
1. místo: Klára NYKLÍČKOVÁ
2. místo: Nela PETIROVÁ
3. místo: Lucie TLÁSKALOVÁ
A protože stejné disciplíny už absolvovaly děti v letech 2013 a 2015, mohly paní učitelky
vyhodnotit rekordmany v jednotlivých disciplínách. Klárka Nyklíčková překonala dokonce
dva rekordy, a to v disciplínách úředník a zpěvák. Adélka Homolová je držitelkou nového
rekordu v disciplíně elektrikář. Tečku za vydařenou akcí udělaly závěrečné vyhodnocení,
předání diplomů a drobných odměn.

7. únor 2018: Blahovecké hry
Opět po roce ve středu 7. února 2018 se žáci 1. stupně sešli ve velké tělocvičně na tradičních
Blahoveckých hrách. Tyto hry jsou v podstatě završením celoročního tréninku čtyř disciplín
– šplhu, hodu plným míčem, člunkového běhu a skoku z místa. Každou třídu reprezentovalo
družstvo chlapců a dívek, které soutěžilo se svými spolužáky z paralelní třídy.
Přestože letošní výkony rekordy z minulých let většinou neohrozily, závodníci zasloužili
za svou snahu pochvalu. Nejvyššího bodového ohodnocení – 72 bodů – letos dosáhla skvělým
výkonem páťačka Kateřina Mesnerová. O tři body se jí tak podařilo překonat šest let starý
rekord Báry Müllerové.
Na závěr byli nejzdatnější závodníci z každé kategorie odměněni diplomy a drobnými dárky.
Pořadí nejlepších:
1. třídy - chlapci:
1. Kaplan Jakub (1.B) 48 b.
2. – 4. Kryl Vojtěch (1.B) 41 b.
Ludvigh Kristian (1.A) 41 b.
Nývlt Michal (1.A) 41 b.
1. třídy - děvčata:
1. Feketová Tereza (1.A) 55 b.
2. Ježková Tereza (1.A) 54 b.
3. – 4. Horáková Veronika (1.B) 37 b.
Viková Andrea (1.B) 37 b.
2. třída - chlapci:
1. Hofman Matěj (2.A)
2. Jiroušek Adam (2.B)
3. Hejcman Martin (2.B)
2. třída - děvčata:
1. Nyklíčková Klára (2.B)
2. Bártová Andrea (2.A)
3. Schwertnerová Aneta (2.B)

58 b.
53 b.
50 b.
59 b.
56 b.
55 b.

3. třída - chlapci:
1. Šitina Jakub (3.A) 43 b.
2. Ságl Andy (3.B)
40 b.
3. Vik Antonín (3.B) 39 b.
3. třída - děvčata:
1. Hejnová Nikol (3.A)
47 b.
2. Šťovíčková Lena (3.B)
32 b.
3. Vlčková Kateřina (3.B)
26 b.
4. třídy - chlapci:
1. Šeda Maxmilián (4.A)
2. Káža Jakub (4.B)
47 b.
3. Ježek Jan (4.B)
46 b.
4. třídy - děvčata:
1. Davidová Adriana (4.B)
2. Wernerová Tereza (4.B)
3. Křížková Kristýna (4.A)

48 b.

59 b.
50 b.
39 b.

5. třída - chlapci:
1. Kuhn František (5.B)
2. Vašata Ondřej (5.A) 49 b.
3. Kryl Jakub (5.B) 46 b.
5. třída - děvčata:
1. Mesnerová Kateřina (5.B)
2. Nyklíčková Anna (5.B)
3. Šrytrová Andrea (5.A)

57 b.

72 b.
57 b.
36 b.

9. únor 2018: Tipovací soutěž k ZOH v Pchjongčchangu
U příležitosti konání zimních olympijských her připravil pan učitel Martin Dytrych pro žáky
naší školy tipovací soutěž. Otázky byly řazeny do skupin, u nichž vždy našli vysvětlení, jak je
vyplnit, a také kolik bodů mohou za správnou odpověď získat. Odpovědi odevzdávali
nejpozději v pátek 9. února, kdy začínaly olympijské hry.
Soutěžící potřebovali nejen dobré znalosti o sportu, ale i trochu štěstí a ochotu riskovat. Nikdo
například netipoval vítězství Slovenska nad Ruskem v základní skupině hokejového turnaje a
stříbrné Německo nikdo nezařadil na medailovou pozici v tomtéž sportu. I tipování
konkrétních výsledku byla trochu loterie a soutěžícím se v tomto směru moc nedařilo. Ze 12
nabízených zápasů se totiž nikomu nepodařilo uhádnout více než jeden zápas. Co se týká
celkové počtu českých medailí, tak naprostá většina tipařů předpovídala menší úspěch naší
reprezentace. V tomto směru byli dostatečně optimističtí pouze Pavel Sobolík, Lukáš Hofman
a Marina Zajacová. Nejlepší „tipovači“ obdrželi diplom a cenu.
Pořadí nejlepších:
1.
2.
3. – 4.
3. – 4.
5.

Michal Černý (9.A)
Eliška Novotná (7.A)
Pavel Sobolík (9.A)
Marina Zajacová (6.B)
Eliška Mesnerová (9.A)

36 b.
34 b.
33 b.
33 b.
32 b.

13. a 21. únor 2018: Návštěva paní učitelky Řehákové u předškoláků ve školkách
Nedávno do prvních tříd nastoupili noví žáčci a blíží se další zápis budoucích prvňáčků. To je
nejvyšší čas přesvědčit se, jak se na školu děti připravují se svými paními učitelkami v
mateřských školkách.
Proto se v úterý 13. února 2018 paní učitelka Radka Řeháková vypravila do suchovršické
školky a 21. února 2018 do mateřinky v Libňatově, kde společně s předškoláčky i jejich rodiči
strávila dvě odpoledne plná písmenek, čísel a zábavy.
Děti z obou školek paní učitelku Řehákovou přesvědčily, že se na školu připravují svědomitě,
jelikož už nyní rozpoznají některá písmena, určí počáteční písmena ve slovech, umí roztleskat
své jméno na slabiky, poradí si s čísly, zvládnou je přiřadit ke správnému počtu puntíků,
orientují se mezi geometrickými tvary.
Obě odpoledne se vydařila a paní Řeháková tak mohla pochválit nejen budoucí prvňáčky a
jejich rodiče, ale i paní učitelky ze školek, jež děti na první třídu svědomitě připravují.

14. únor 2018: Valentýnská pošta
Středu 14. února 2018 si naši žáci zpestřili
valentýnskou poštou. Proto v prvním patře
budovy 2. stupně opět po roce objevila
valentýnská krabice, do které mohli žáci od
brzkého rána házet psaníčka, srdíčka, ale i drobné
dárečky.
Množství valentýnek bylo letos opravdu velké.
Ještě, že valentýnských doručovatelek a
doručovatelů, kterými tentokrát byli žáci sedmé
třídy, bylo letos dvakrát více než vloni. I tak měli
co dělat, aby vše stihli včas roztřídit a roznést.
Valentýnská přáníčka a dárečky potěšily mnoho
žáků i učitelů.

14. únor 2018: Filmové představení pro nejlepší žáky
Na padesát nejlepších žáků a žákyň naší školy se ve středu 14. února 2018 zúčastnilo
filmového představení režiséra Zdeňka Trošky s názvem „Čertoviny“ v místním Kině Mír.
Výběr žáků byl sestaven na základě pořadí v bodovací soutěži, do které se započítávají body
za prospěch, plusové body, ale i záporné body za chování. K nim pak byli přiřazeni ještě
nejlepší žáci a žákyně z jednotlivých tříd, aby ve výběru byli zastoupeni zástupci všech tříd.

21. únor 2018: Vítězství v okrskovém kole ve šplhu
Po tříměsíční odmlce pokračovalo ve středu 21. února 2018 zápolení žáků 1. stupně o putovní
pohár Grand Prix. Další v řadě tradičních soutěží byl šplh, jehož okrskové kolo se uskutečnilo
na lánské škole.
Do závodu nastupovali naši zástupci s velkým očekáváním, neboť v historii Grand Prix tato
soutěž nepoznala, kromě loňského roku, jiného vítěze než naši školu. Všichni naši
reprezentanti a reprezentantky se snažili podat co nejlepší výkon a šplhali na hranici svých

možností. Nejlepší výkon podala Kateřina Mesnerová, která vyšplhala úplně nejrychleji, její
čas byl 3,28 s. Po roce si tak naši reprezentanti po zásluze opět odvezli vítězství.
Naše medailová umístění:
1. místo: Tereza Feketová, Jakub Káža, František Kuhn, Kateřina Mesnerová, Anna
Nyklíčková, Klára Nyklíčková
2. místo: Kristýna Křížková, Tereza Luštincová, Viktorie Vylíčilová
3. místo: Adriana Davidová, Lukáš Farský, Matěj Hofman, Maxmilián Šeda, Andrea
Šrytrová, Kateřina Šrytrová
Výsledné pořadí škol a celkový čas všech závodníků:
1. ZŠ Bratří Čapků Úpice
110,20 s
2. ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
121,60 s
3. ZŠ Úpice – Lány
139,10 s
4. ZŠ Malé Svatoňovice
193,70 s

21. únor 2018: Ochutnávka v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol
Naše škola je již poněkolikáté zapojená do celostátního projektu „Ovoce a zelenina do škol“.
Cílem celého projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit
správné stravovací návyky ve výživě dětí, a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.
Ve středu 21. února 2018 do naší školy dorazily „ochutnávkové“ bedýnky, které obsahovaly
známé i méně známé druhy ovoce a zeleniny rostoucí v našich krajích i exotických zemích.
Celou akci pojali vyučující nejen jako ochutnávku, ale i jako příležitost, jak zajímavou
formou rozšířit vědomosti dětí, které tentokrát ochutnaly například rukolu, bílou ředkev,
pomelo, nashi, mango, avokádo, plody mochyně, karambolu, ale také australská jablka,
blumy, granátové jablko a anonu.

27. únor 2018: Bruslařské odpoledne pro žáky 4. až 9. ročníku
Ani chřipková epidemie, ani silné mrazy neodradily milovníky ledu a bruslí od jejich
oblíbeného sportu. Sice jich bylo méně než obvykle, ale bruslení se nevzdali a 27 žáků
vyrazilo v úterý 27. února 2018 na trutnovský zimní stadion.
Absolvovali vše, tak jako každé bruslařské odpoledne a pochvalovali si, že menší počet
bruslařů je vlastně z hlediska prostoru na ledě výhodou. Proběhlo rozbruslení, jízda do
osmičky, slalom, závody o nejrychlejšího bruslaře i stále populární hra na ovečky a vlka. Jen
bylo potřeba se občas zajít ohřát do šatny.

28. únor 2018: Bruslařské odpoledne pro žáky 1. až 3. ročníku
O den později, 28. února 2018, se po zimním stadionu
v Trutnově prohánělo 31 bruslařů z 1. až 3. ročníku. I zde
se na účasti
podepsala
chřipková
epidemie.
Ledovou plochu měla naše
škola opět pronajatou na 90
minut. První činností bylo
jako
vždy
rozbruslení,
následovaly různé soutěže.
Mnoho začátečníků udělalo
oproti podzimu značný
pokrok
a s využitím
pomůcek,
které
jsou
na stadionu k dispozici, si
bruslení
užili
i oni.
A pokročilí bruslaři nakonec své síly změřili v soutěži
o nejrychlejšího bruslaře.

únor 2018: Chřipková epidemie
Chřipková epidemie šířící se v únoru celou naší republikou se bohužel nevyhnula ani naší
škole. Nejhorší stav jsme zaznamenali v pátek 16. února 2018. V tento den nebylo ve škole
přítomno 107 žáků, co představuje 32,92 %. V některých třídách chyběla polovina žáků, jiné
naopak nebyly chřipkou poznamenány skoro vůbec. Když se k tomu ale přidala i nemoc
několika vyučujících, chod školy musel být přeorganizován. Vedení muselo přistoupit
například na spojení 8.A a 9.A do jedné třídy, a to hned ve třech po sobě jdoucích dnech.
V některých třídách se s ohledem na vysoký počet nemocných věnovali učitelé především
opakování učiva. Situaci komplikoval i fakt, že zatímco někteří žáci se uzdravení vraceli do
školy, velký počet jiných vzápětí onemocněl. Chřipková epidemie naši školu trápila několik
týdnů.

BŘEZEN

3. březen 2018: Školička nanečisto
Začátkem dubna čeká předškoláčky zápis do 1. třídy a spousta z nich se už do školy
těší. Jelikož se však někteří z nich školy trochu obávají a netuší, zda vše zvládnou, mohli si
v sobotu 3. března 2018 v rámci školičky nanečisto vyzkoušet některé školní činnosti a
především se seznámit s prostředím naší školy. Na lavičkách na děti čekaly barevné fixy,
blok, pracovní listy a samozřejmě také sladkosti. Předškoláčci dokazovali paním učitelkám
Radce Řehákové a Veronice Prouzové i rodičům, že zvládnou spoustu činností, které
v 1. třídě dělají jejich starší spolužáci – vytleskávali své jméno a hledali na tabuli jeho
počáteční písmenko, odpovídali na otázky, počítali s lentilkami, které za odměnu mohli
spořádat, rozeznávali a malovali geometrické tvary. Ukázali, že znají barvičky, poznávali
zvířata a jejich mláďata a také s písničkou protáhli své tělo. Nechyběly ani úkoly, při kterých
si děti vyzkoušely práci s interaktivní tabulí, která se všem moc líbila.
Předškoláčci se snažili, a tak si zasloužili první jedničku s hvězdičkou. Úplně nakonec dostali
jako opravdoví školáci svůj první domácí úkol – vybarvit omalovánku a přinést ji ukázat
k zápisu.

7. březen 2018: 10. ročník neoficiálního mistrovství Úpice v SUDOKU
Středeční odpoledne středeční odpoledne 7. března 2018 patřilo na naší škole 10. ročníku
neoficiálního mistrovství Úpice v sudoku. Celkem 20 účastníků bylo rozděleno do tří
kategorií: žáci 1. stupně, žáci 2. stupně a starší mládež či dospělí. Každá kategorie obdržela
dvě zadání, přičemž to druhé bylo trochu složitější než první. Výsledný čas byl získán
sečtením časů z obou kol. Pokud někdo sudoku nevyluštil či odevzdal nesprávné řešení, bylo
mu za první kolo automaticky započítáno 15 minut, za druhé 20 minut.
Mezi žáky 1. stupně vcelku jasně zvítězila Ivona Szelke. V kategorii žáků 2. stupně obhájil
loňské prvenství Michal Černý. Mezi dospělými posedmé za sebou kraloval Josef
Rychnovský.
Pořadí nejlepších:
1. kategorie (žáci 1. stupně):
1. Ivona Szelke
5 min 52 s
2. Jakub Filípek
8 min 23 s
3. Natálie Frydrychová 8 min 54 s

2. kategorie (žáci 2. stupně):
1. Michal Černý
8 min 09 s
2. Eliška Sixtová
15 min 13 s
3. Marina Zajacová
18 min 02 s

8. a 21. březen 2018: Návštěvy předškoláků v prvních třídách
Ve čtvrtek 8. března 2018 zavítali
mezi naše prvňáčky předškoláci
z MŠ Suchovršice, aby se před
blížícím
se zápisem
seznámili
s prostředím naší školy a zažili
s žáky prvních skutečné vyučování a
seznámili se s prostředím, do kterého
budou od září patřit i oni.
Nejprve
spolu
s prvňáčky
vytleskávali
a počítali
slabiky
a plnili
úkoly
připravené
na interaktivní tabuli. Pak jim
školáci předvedli, jak se už většina
z nich
kamarádí
s písmenky.
Vyzkoušeli si práci s mazací
tabulkou a nakonec se usadili do laviček ke svým starším kamarádům, kde si společně
prohlédli učebnice a pracovní sešity. Předškoláci tak viděli, co všechno se prvňáci za téměř
sedm měsíců školní docházky naučili, a zároveň paní učitelky přesvědčili, že jsou na školu
dobře připraveni a že se do ní těší. Stejný program absolvovali v prvních třídách 21. března
2018 i předškoláčci z libňatovské mateřské školky.

9. březen 2018: Rej masek aneb Karneval školní družiny podruhé
V pátek 9. března 2018 se pro děti ze školní družiny uskutečnil ve školní jídelně další
karneval. Na děti čekalo odpoledne plné zábavy, které začalo rejem masek. Nejvíce legrace si
děti užily při netradičních soutěžích. Kdo měl energii a chuť, mohl si mezi jednotlivými
soutěžemi zatančit na známé písničky. Nálada byla skvělá a všechny děti se náramně bavily.

9. březen 2018: Okresní kolo v halové kopané
Poslední den před jarními prázdninami, v pátek 9. března 2018, se starší žáci zúčastnili
okresního kola v halové kopané. Do Hostinného se sjelo celkem 7 nejlepších fotbalových
týmů okresu. Rozlosování turnaje našemu mužstvu příliš nepřálo, neboť bylo zařazeno
do čtyřčlenné skupiny, ze které nakonec oba nejlepší týmy postoupily až do finále. Přestože
se naši reprezentanti snažili a bylo na nich znát velké úsilí, na své soupeře bohužel nestačili.
Škoda, že jim chyběla i trocha štěstí, neboť ve dvou zápasech hráli se svými soupeři velmi
vyrovnaně.

10. a 11. březen 2018: Víkendovka Light in the Dark
Ústředním motem víkendovky Light in the Dark bylo tajemno. Téma účastníky nevystrašilo,
naopak, neboť na víkendovku v sobotu a neděli před jarními prázdninami dorazilo 38 žáků 6.
až 9. ročníku, čímž byl překonán prozatímní rekord.
Účastníci zhlédli prezentace s názvy „Upíři, duchové, démoni“, „Příšery, které by už neměly
existovat“, „Osudy a andělé“, „Možná ani netušíme“ a „Proroctví“. Všechny byly založeny na

konkrétních příbězích a poutavě zpracovány v programu pro interaktivní tabuli. Samozřejmě,
že vše bylo potřeba brát s nadhledem.
Program, který připravil a vedl pan učitel Martin Dytrych, byl navíc proložen řadou soutěží, v
nichž proti sobě stála čtyři družstva. Na základě výsledného pořadí pak družstva hledala
poklad víkendovky.

23. a 26. březen: Velikonoční výstava v muzeu
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 místní 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.
24. březen 2018: Úpická laťka
V sobotu 24. března 2018 naši školu na Úpické laťce reprezentovalo 10 skokanek a skokanů.
Nejlépe si vedli majitelé medailí – Vojtěch Petera si tu svou bronzovou vybojoval výkonem
115 cm v kategorii mladších žáků. Odpoledne ho napodobila Veronika Čiháková, která
v soutěži dorostenek přeskočila laťku ve výšce 135 cm. Neztratili se ani naši další skokané.

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

26. březen 2018: Vítězství v okrskovém turnaji ve vybíjené žáků 2. a 3. ročníku
V pondělí 26. března 2018 se v naší tělocvičně konalo okrskové kolo turnaje ve vybíjené
smíšených družstev žáků 2. a 3. ročníku. Naše družstvo neponechalo nic náhodě a porazilo
všechny své soupeře – tedy družstva ZŠ Úpice – Lány, ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší a ZŠ
Malé Svatoňovice. Nejvyrovnanější souboj svedli naši sportovci se ZŠ a ZUŠ Rtyně
v Podkrkonoší, kterou porazili až v prodloužení. Obhájili tak loňské prvenství a získali
putovní pohár.

26. březen 2018: Preventivní program v VI.A
V průběhu školního roku 2017/2018 na naší škole probíhá ucelený preventivní program, do
kterého byly zařazeny třídy 5. až 9. ročníku. V pondělí 26. března 2018 se do něj zapojila i
třída VI.A. Program v ní se týkal prevence kouření a užívání alkoholu. Program přichystaly a
řídily školní psycholožka Mgr. Lenka Mikesková a školní preventistka PaedDr. Věra
Nývltová.

26. březen 2018: Červená stužka – sbírka
na pomoc nemocným AIDS
Naše škola se díky paní učitelce Věře
Nývltové již pošesté zapojila do sbírky
Červená stužka. Červená stužka je symbolem
solidarity s lidmi HIV pozitivními a s AIDS
nemocnými, symbolem prevence a boje proti
AIDS. Naši osmáci sbírku uskutečnili
v pondělí 26. března 2018. Celkem se jim
podařilo vybrat 1 556 Kč. Děkujeme našim
spoluobčanům, že nejsou lhostejní k šíření
této zákeřné nemoci, že trpělivě vyslechli
naše žáky a přispěli na dobrou věc.

27. březen 2018: Zlato a stříbro z vybíjené žáků 4. a 5. ročníku
V úterý 27. března 2018 se, tentokrát na ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší, představily týmy
žáků a žákyň 4. a 5. ročníku, které bojovaly o putovní pohár ve vybíjené.
Celodenní zápolení dopoledne odstartovali chlapci. Naši chlapci podávali celý turnaj
svědomitý výkon podpořený vynikající střelbou. Pouze v posledním utkání remizovali a došlo
tedy na tzv. náhlou smrt, ve které bohužel prohráli. Přesto si chlapci zaslouženě odnesli
putovní pohár pro vítěze okrsku a postoupili do okresního kola, kterého se zúčastní 18. dubna
2018.
Odpoledne se představila děvčata ze 4. a 5. ročníku. Naše reprezentantky šly do turnaje
s cílem obhájit loňské zlato, bohužel se tak ale nestalo. Děvčata prohrála se ZŠ a ZUŠ Rtyně
v Podkrkonoší vlastními chybami, a tak jim patří 2. místo. Snad se jim příští rok podaří získat
putovní pohár zpět.

27. březen 2018: Den ve středověkém městě v VII.A
V předvelikonoční úterý 27. března
2018 jsme žákům sedmého ročníku
sice nepootevřeli dveře do jara, ale
zato jsme je nechali nahlédnout do
dávných časů českého středověku.
Úvodní a nejautentičtější vhled do
přelomu 13. a 14. století obstaral pan
Daniel Richter z královéhradecké
společnosti Dějeprava, který za
sedmáky
přijel
s programem
„Stříbrný král“. Před tabulí se během
několika desítek minut prošli
venkovský poddaný i dva rytíři z dob
Václava II. Pan lektor dětem
vysvětlil, že ve středověku se lidé
oblékali podle svého společenského postavení, které tak bylo patrné na první pohled. Popsal

jim i výrobu látek, šití oblečení a
postupy oblékání.
A protože
středověk byl dobou tvrdou, nesměly
chybět ukázky zbroje a zbraní. Pan
lektor rovněž názorně předvedl, jak
jednotlivé části zbroje chránily svého
majitele a jak bojovali zkušení
válečníci. Na závěr si žáci mohli vše
prohlédnout a vyzkoušet. Ukázalo se,
že mladá generace se zbavuje
zažitých genderových stereotypů,
neboť chlapce kromě zbraní zaujalo i
dřevěné nádobí, děvčata místo
oblečení věnovala více pozornosti drátěné
zbroji, helmám a dřevákům.
Za vlády otce a děda stříbrného krále u nás
vznikla řada měst. A že jen podobu města
naplánovat, natož ho postavit, nebylo nic
jednoduchého, zjistili naši sedmáci na vlastní
kůži, když ve dvojicích navrhovali jejich
podobu. Přes jisté obtíže nakonec vzniklo
několik pěkných plánů. Pak si děti zahrály na
kronikáře a sepisovaly krátké záznamy z

„dějin“ svých měst. Přitažlivými tématy byly
tradičně živelní katastrofy, požáry a morové
epidemie. Při psaní sedmáci bědovali nad
kaňkami a velebili vynálezce propisky.
Odměnou za namáhavou práci bylo
závěrečné poznávání věcí, které se daly
koupit na středověkém tržišti. Využití
různých smyslů často provázely zajímavé
grimasy, jež se těšily (škodolibému)
pobavení spolužáků.

27. březen 2018: Výlet školní družiny ke svatoňovické studánce
Krátce před velikonočními prázdninami, v úterý 27. března 2018, navštívila školní družina
výstavu Velikonoce u Studánky v Malých Svatoňovicích. Nejprve se děti zastavily u údajně
zázračné studánky a ochutnaly pramenitou vodu. Následovala prohlídka historického náměstí
s kostelem, bývalými obecními lázněmi a Muzeem bratří Čapků. Poté 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.

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

28. a 29. březen 2018: Víkendovka Jeden za všechny, všichni za jednoho
Víkendovka Jeden za všechny,
všichni za jednoho byla určena
výhradně pro žáky pátých tříd,
neboť jejím hlavním cílem
byla podpora soudržnosti a
zlepšení
vztahů
v tomto
ročníku. Víkendovka se konala
na začátku velikonočních
prázdnin.
Páťáci se nejprve seznámili
s pravidly víkendovky a poté
byli rozděleni do tří skupin po
sedmi a soutěžili. Soutěžilo se
ale pro zábavu, nikoli pro výsledky. Výsledné pořadí totiž přineslo skupinám jen výhodu lepší
startovní pozice při hledání pokladu. Aby páni učitelé Martin Zakouřil a Martin Dytrych
víkendovku zpestřili, zařadili i hádání slov ve dvojicích a podlézání laťky, při kterém bojoval
každý sám za sebe. Příjemnou atmosféru doladilo výborné jídlo a dobrodružné spaní ve škole.

DUBEN

4. duben 2018: Okrskové kolo ve vybíjené žáků 6. ročníku
Ve středu 4. dubna 2018 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. Jejich obavy se bohužel vyplnily a dívkám ze ZŠ
Rtyně jasně podlehly. Jelikož se turnaje neúčastnilo Městské gymnázium Úpice, čekal dívky
poslední soupeř turnaje, a to ZŠ Malé Svatoňovice. Díky bojovnému nasazení a skvělé
týmové práci naše dívky s přehledem vyhrály a spravily si tak chuť po předchozí prohře.
Celkově tak děvčata se šesti body v tabulce obsadila konečné 2. místo.
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. Naši hoši zahájili turnaj 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 jim bohužel nepodařilo bodovat. Naši
reprezentanti tak skončili na 4. místě.
Školu reprezentovali:
 Daniel Bejr, Sebastien Drejsl, Lukáš Hofman, Zbyšek Lacko, Dominik Manych,
Štěpán Nohejl, Filip Novotný, Vojtěch Petera a Matěj Štauda

5. duben 2018: Zápis do prvního ročníku
Ve čtvrtek 5. dubna 2018 čekal budoucí prvňáčky zápis na téma Můj pohádkový svět.
Děti hravou formou poznávaly zvířátka, barvy, malovaly obrázek, cvičily, zpívaly
a procvičovaly jazýček při povídání s paní učitelkou. Vyzkoušely si 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. 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.

6. duben 2018: Exkurze do muzea za historií Vízmburku
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.

8. duben 2018: Školní kolo matematické olympiády
Během několika posledních měsíců proběhlo na naší škole školní kolo matematické
olympiády. V kategorii Z8 zvítězila Leona Kubasová z VIII.A, když odevzdala pět správně
vyřešených úloh ze šesti. Mezi o rok mladšími žáky brala první místo Adéla Roženská ze
VII.A, která zároveň postoupila do okresního kola.

9. duben 2018: Preventivní program v VI.B
V pondělí 9. dubna 2018 pokračoval na naší škole preventivní program. Školní metodička
prevence PaedDr. Věra Nývltová a školní psycholožka Mgr. Lenka Mikesková tentokrát
zavítaly do 6.B. Stejně jako v 6.A se program týkal prevence kouření a požívání alkoholu.
Nezbývá než doufat, že si žáci z preventivního programu odnesou alespoň trochu ponaučení.

9. duben 2018: Návštěva Husova
sboru
V pondělí 9. dubna 2018 poznali žáčci
předmětu
Naše
město
další
z významných úpických budov – Husův
sbor. Pan farář Tomáš Karel úvodem 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.

9. duben 2018: Postup Adély Roženské do celostátního kola astronomické olympiády
V pátek 18. května 2018 se
v královéhradeckém planetáriu
sejdou nejlepší astronomové
kategorie G – H České
republiky, ve kterém se letos
objeví i žákyně naší školy
Adéla Roženská ze VII.A.
Výborně připravená Adélka
porazila
v korespondenčním
krajském kole dalších 42
soupeřů a se ziskem 92 bodů
suverénně
postoupila
do
celostátního klání.

9. až 13. duben 2018: Duhový týden na prvním stupni
Jaro si letos dalo s příchodem načas, a aby si ho děti z prvního stupně ještě více užily,
připravily pro ně jejich paní učitelky od 9. do 13. dubna 2018 duhový týden.
Prvostupňáci dostali za úkol chodit celý týden oblečení v barvách duhy – červení, žlutí
a oranžoví, zelení, modří a nakonec fialoví. S pomocí rodičů provětrali skříně a celý týden
poctivě střídali oděvy určených barev, takže naše škole postupně vystřídala všechny barvy
duhy.

11. duben 2018: Den Země
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 2018 již
od rána svítilo sluníčko, bylo
krásné počasí a tak děti z prvního
stupně vybavené pytli a rukavicemi
mohly vyrazit do přírody sbírat
odpadky.
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. Páťáci a
šestáci pracovali v okolí Kréty a Velbaby.
Nepořádku zdaleka nebylo tolik jako minulé
roky, což nás potěšilo. Sedmá třída v rámci
dne Země vyrazila za poznáváním – do
Zemědělského muzea v Radči.
Žáci 8. ročníku se vydali do dvorské ZOO,
aby tamním zaměstnancům pomohli s
jarním úklidem. Počasí jim 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.

13. duben 2018: Preventivní program v VII.A

Preventivní program absolvovali v pátek 13. dubna 2018 i žáci VII.A, kteří se věnovali tématu
šikana. Hned v úvodu sedmáci 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. Žáci poté diskutovali nejen o filmu, ale i o příčinách a obětech šikany obecně a
navrhovali možná řešení tohoto problému. Pro lepší názornost byl i tento program proložen
řadou skupinových aktivit a her.

17. duben 2018: Návštěva IV.A v knihovně
V úterý 17. dubna 2018 se děti
ze
IV.
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
předmětu Člověk a jeho svět. 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 nějakou
knihu i domů.

18. duben 2018: Vítězství v okresním kole ve vybíjené žáků 4. a 5. ročníku

Ve středu 18. dubna 2018 vyjeli naši reprezentanti ze 4. a 5. ročníku na okresní kolo ve
vybíjené – otevřené kategorii, ve kterém se sešlo šest družstev. Turnaj zahájil náš tým
vítězstvím nad ZŠ R. Frimla. Následovala vítězství nad ZŠ Vrchlabí, ZŠ Mládežnická
Trutnov a ZŠ Lánov. Poslední zápas hráli se ZŠ Náchodská Trutnov, který po zbytečných
chybách prohráli po prodloužení podle pravidla „náhlá smrt“. Naštěstí to nezměnilo nic
na konečném výsledku. Náš tým celý okresní turnaj vyhrál a postoupil do krajského kola.
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)

18. duben 2018: Okrskové kolo ve zdravotnickém víceboji
Dne 18. dubna 2018 se paní Martina Šrollová –
tentokrát prosluněným odpolednem – vydala
se dvěma hlídkami mladých zdravotníků od ZŠ
Úpice
–
Lány
do sportovního
areálu
v Havlovicích. Cestou musely obě hlídky
zvládnout na 11 stanovištích různé záludné úkoly
a překážky.
Poznávaly
léčivé
byliny,
transportovaly raněné, probíhaly překážkovou
dráhu, běhaly se zátěží na nosítkách na čas,
zastavovaly krvácení a obvazovaly končetiny.
Nejvíce je 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 v sestavě kapitánka Sabina
Kubasová, Marina Zajacová, Natali Luštincová,
Nikola Makulová a Veronika Žďárská soutěžila v
tomto složení teprve poprvé a místy to bylo znát.
Sice doufala v lepší umístění, ale ani 7. místo není zklamáním.
Obě hlídky postoupily do okresního kola v Trutnově.

19. duben 2018: Okrskové kolo ve šplhu žáků druhého stupně
Po mnoha odkladech se ve čtvrtek 19. dubna 2018 uskutečnilo okrskové kolo ve šplhu žáků a
žákyň 2. 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 naši reprezentace obsadili třetí příčku za vítěznou pořádající ZŠ a ZUŠ Rtyně
v Podkrkonoší a lánskou školou. I v jednotlivých kategoriích dosáhli několika medailových
umístění.

Medailová umístění v jednotlivých kategoriích:
1. místo: Čiháková Veronika, Fabián Pavel
2. místo: Zajacová Marina, Čapková Anita
3. místo: Grossmannová Eliška, Žďárská Veronika

19. duben 2018: Výlet třetích tříd do královéhradeckého planetária
Ve čtvrtek 19. dubna 2018 navštívily obě třetí třídy Planetárium v Hradci Králové. V krásném
moderním sále nedávno otevřeného planetária třeťáci 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“. Příjemným bonusem
k poutavému programu byla pohádka Polaris, která děti seznámila s astronomickými
zákonitostmi, jakými jsou důvody střídání ročních období, délka polární noci nebo
zajímavostmi o Zemi a dalších planetách. Po pohádce se šli třeťáci podívat na velký
hvězdářský dalekohled. Dále děti měly možnost zakoupit si drobné suvenýry a venku se projít
po části planetární stezky.

Na zpáteční cestě se
výletníci ještě zastavili
v České Skalici, kde si
prohlédli roubenou
chaloupku, kam chodila
do školy spisovatelka
Božena
Němcová.
V její blízkosti nikdo
nepřehlédl
stánek
se zmrzlinou a každý si
vybral svou oblíbenou,
takže tečka za hezkým
výletem byla opravdu
sladká.

20. duben 2018: Exkurze IV.A do Trutnova
Exkurze čtvrťáků do Trutnova
proběhla 20. dubna 2018 a byla i
díky krásnému počasí velmi
vydařená.
Nejprve šly děti s paní učitelkou
Blankou Pavláskovou k památníku
generála Gablenze a dozvěděly se od
ní zajímavé informace o bitvě
prusko-rakouské války, která se zde
v roce 1866 odehrála. Po schodech
sešly do srdce městského parku, kde
se nachází fontána s drakem a busta
spisovatele Uffo Horna. Čtvrťáci
nemohli vynechat ani Krakonošovo

náměstí, kde si prohlédli starou radnici, Krakonošovu kašnu se sochami trpaslíků, sloup
Nejsvětější trojice a pomník císaře Josefa II. Cukrárny na náměstí využily děti k občerstvení a
pokračovaly do Galerie draka, kde se důkladně seznámili s nejznámější trutnovskou pověstí.
U Uffa ještě pohladili kovové sochy šelem a poté už nasedli na autobus, který je dopravil zpět
do Úpice, kde už na ně čekaly paní kuchařky s obědem.

20. a 21. duben 2018: Pohádková víkendovka pro žáky prvních tříd

V pátek a sobotu 20. a 21. dubna 2018 se pohádkové
víkendovky dočkalo i 27 dětí z obou prvních tříd.
V 17 hodin se prvňáčci sešli s paními učitelkami Janou Hájkovou a Andreou Škodovou před
školou a hned nato si odnesli všechny věci do 2. A, kde si přichystali spaní na večer. Dobroty
od maminek si donesli do 5. A, kde čekaly do večeře a snídaně. Hlavní třídou víkendovky
byla 2. B, kde děti během víkendovky plnily různé úkoly. Rozdělily se do pohádkových

skupinek, ve kterých potom soutěžily. Za každou soutěž získávaly „perly“, které navlékaly
na náhrdelníky.
Nejprve skládaly pohádkové loto a jejich úkolem bylo pohádku převyprávět. Správně
poznaly, že se jedná o pohádku o červené řepě, a tak si tuto zeleninu zkusili vytrhat
z papíru. Poté se prvňáčci ocitli v „ledovém království“ a aby nezmrzli, museli spolužáci
jednoho člena ze svého týmu během minuty co nejvíce obléknout. Byla to dřina, tak je čekal
odpočinkový úkol – hádání pohádkových postav.
Po večeři pokračoval program v jídelně. Děti soutěžily ve štafetách. Karkulky sbíraly
do košíků
dárky
pro babičku
a dědové
tahali
v pytli
řepu.
A nebyla by to pořádná blahovecká
víkendovka, kdyby chyběla stezka
odvahy. Pak si prvňáci vyčistili
zoubky, zalezli do spacáků a paní
učitelky jim na dobrou noc pustily
Maxinožku.
Místo ranní rozcvičky si děti zahrály
na Jeníčka a Mařenku a vyběhly si
na kopec uloupit perníček, který
spolu s maminkami připravenými
dobrotami snědli ke snídani.
Závěrečnou aktivitou bylo pečlivé
sledování šipek a hledání ukrytého
pokladu.

27. a 28. duben 2018: Čarodějnická víkendovka pro žáky druhých tříd
Naši druháci si krátce
před
filipojakubskou
nocí – z pátku 27. dubna
na sobotu
28. dubna
2018 – užili svou druhou
víkendovku,
tentokrát
čarodějnickou.
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
(paní učitelka Veronika
Prouzová) a Krátkovlasa (paní učitelka Radka Řeháková) nachystaly. Všichni
se po rozloučení s rodiči přesunuli do 2.A, kde vznikla improvizovaná noclehárna, připravili
si svoje noční ležení, vyzkoušeli spacáky a šli do 2.B, kde 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 se druháci společně vydali
do parku, kde absolvovali malý kurz létání. Děti se dozvěděly, že čarodějnice letící na koštěti

musí mít nejméně 150 let, létá
minimální rychlostí 200 km/h,
při průletu pod mostem musí letět
středem, že se při předlétávání nesmí
posmívat pomalu letícím pilotům,
za letu nesmí oškubávat peří vedle
letícím opeřencům a že vzdálenost
mezi dvěma letícími čarodějnicemi
musí být minimálně na vzdálenost
deseti netopýřích křídel. Děti
natrénovaly správný posez na koštěti,
pronesly zaříkadlo: „Čáry máry,
máry čáry, vznes se koště, láry fáry“
a všech 29 čarodějů a čarodějnic
se začalo vznášet.
Po doletu následovalo další soutěžení: hod koštětem do dálky, hod ropuchou na cíl, čarodějný
flus, čarodějný skok přes oheň, závod pavouků. Druháci rovněž míchali čarodějné lektvary,
učili se kouzelná zaříkadla a skládali věštecká zrcadla. Po celou dobu děti průběžně plnily
úkoly v pracovních sešitech k čarodějnické maturitě. Během soutěžení samozřejmě paní
čarodějnické učitelky nezapomínaly na přestávky na občerstvení a pitný režim.
Páteční dovádění zakončili čarodějničtí učni čarodějnou diskotékou, po které se odebrali do
spacáků. Na dobrou jim obě hlavní
čarodějky pustily pohádku „O nosaté
čarodějnici“.
Ráno si druháci nejprve sbalili
všechny věci a posnídali dobroty
připravené maminkami. A protože
krásně svítilo sluníčko, tak se znovu
přesunuli do parku a plnili další
úkoly.
Následovalo
předání
čarodějných vysvědčení, odměn
a slavnostní ukončení víkendovky.

30. duben 2018:
Celoškolní projekt Voda
V pondělí 30. dubna 2018 jsme
uskutečnili další z celoškolních
projektů,
tentokrát
s názvem
„Voda“. Co bylo jeho náplní, je
z něho
naprosto
zřejmé,
životadárnou tekutinu prozkoumali
naši žáci z mnoha různých úhlů
pohledu.
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, a dozvěděli se o povodních v našem městě a jejich
ničivých následcích. Osmáci se zabývali srážkami, lavinami, ledovci, ale třeba také vodou
v našem těle. A ti úplně nejstarší se dozvěděli o extrémech počasí a zpracovávali referáty
s ekologickou tématikou.

30. duben 2018: Oslavy filipojakubské noci
V pondělí 30. dubna 2018
se na úpické náměstí slétlo
hejno malých čarodějnic
a čarodějů. Od 18 hodin
se tam
konaly
oslavy filipojakubské noci.
Na začátku zazněly čtyři
čarodějnické
písničky
v podání
čarodějnic
a čarodějů
z našeho
sborečku.
Pak
už
následovaly soutěže. Děti
se strefovaly
do kbelíků,
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 později 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.

KVĚTEN

1. květen 2018: Výtvarná soutěž Rozesmátý svět

V úterý 1. května 2018 vyhodnotila nezávislá porota ve složení Mgr. Alena Kadaníková
a Mgr. Alice Ludvíková, naše bývalé kolegyně a učitelky výtvarné výchovy, 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.
Přehled vítězů v jednotlivých kategoriích:
 DĚTI DO 5 LET: Natálie Pourová, MŠ Suchovršice
 PŘEDŠKOLÁCI: Alžběta Petirová, MŠ Suchovršice
 ŽÁCI 1. A 2. ROČ.: Eliška Kuchariková, ZŠ Bratří Čapků Úpice
Aneta Schwertnerová, ZŠ Bratří Čapků Úpice
 ŽÁCI 3. – 5. ROČ.: Jan Balcar, ZŠ Havlovice
 SPEC. KATEGORIE: Tereza Peterková, SpZŠ Úpice
 KOLEKTIVNÍ PRÁCE: MŠ Jaromír
MŠ Libňatov

3. květen 2018: Okrskové kolo Poháru rozhlasu
Ve
čtvrtek
3. května
2018
se ve Sportovním areálu Květoslava
Matysky
na Lánech
odehrálo
okrskové kolo atletického Poháru
rozhlasu. Naši atleti nastupovali
s obavami, jak si povedou, neboť
právě atletika je poslední roky
pověstným „trnem v patě“ našich
sportovců.
Všech
našich
téměř
čtyřicet
závodníků
se nechtělo
nechat
zah
anb
it
a bo
jovalo ze všech sil. Výborně si vedly především
dívky. Družstvo mladších žákyň obsadilo ve své kategorii
skvělé druhé místo. Zmínku si zaslouží zejména Bára
Peterová, která se zaskvěla výborným časem pod dvě minuty
v běhu na 600 m, a Natálka Luštincová, 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. Výborné výkony předvedla Leona
Kubasová, 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 ti starší skončili
ve svých kategoriích na čtvrtém místě. Všichni se snažili, bojovali, vylepšovali své výsledky
z hodin tělesné výchovy, ale na nejlepší atlety nestačili.
3. květen 2018: Návštěva 3.B v knihovně
Žáci 3.B navštívili městskou
knihovnu, kde na ně tentokrát čekaly
příběhy dětí. Paní knihovnice měla
připravenou vysokou 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 učitelky i paní
knihovnice a splnilo tak účel
návštěvy.
Po návratu do školy děti zkusily o návštěvě knihovny napsat krátkou zprávičku:
 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.)

9. květen 2018: Projekt Holocaust v IX.A
Projektový den s názvem Holocaust
proběhl v IX.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.

11. květen 2018: Oblastní kolo
soutěže mladých zdravotníků
Naši mladí zdravotníci se 11. května
2018 zúčastnili oblastního kola
soutěže mladých zdravotníků, které
se konalo v parku u Lesnické
akademie v Trutnově.

Pořadatelé si pro soutěžící hlídky i
tentokrát
připravili
na
osmi
stanovištích značné množství zranění
kombinovaných s bezvědomím a
zlomeninami,
obvazové
úkoly,
otázky z historie Červeného kříže,
poznávání léčivých bylin, dopravní
výchovu a transport raněného do
schodů.
Družstvo mladších žáků čekalo lepší
umístění. Bohužel řada drobných
pochybení a zbytečných zmatků ho
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 jediný 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.

14. květen 2018: Výlet třetích tříd do archeoparku ve Všestarech

Nastal čas školních výletů, a tak se v pondělí 14. května 2018 třetí třídy vydaly
do archeoparku ve Všestarech u Hradce Králové.
Třeťáci měli objednaný dvouhodinový program, díky kterému se na chvíli stali pravěkými
lovci a zemědělci. Mohli si vyzkoušet spoustu činností s nástroji doby kamenné, například
kopání dřevěnou motykou, kypření půdy, čištění kůže pomocí pazourkové škrabky, drcení

obilí mezi dvěma kameny, řezání kůže a spoustu dalšího. Děti zjistily, že to tehdejší lidé
vůbec neměli jednoduché.
Po prohlídce archeoparku se přesunuly do centra Hradce Králové, kde vyšlapaly nemálo
schodů na Bílou věž. Ale námaha stála za to – potěšily se krásnými výhledy na Hradec
a okolí.

15. květen 2018: Žesťový minikoncert ve školní jídelně
V úterý 15. května 2018 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.

16. květen 2018: Exkurze čtvrtých tříd do Prahy
Ve středu 16. května 2018 se žáci
obou čtvrtých tříd sešli na náměstí
s úsměvem
na tváři
a vidinou
krásného výletu do hlavního města
Prahy. Cesta proběhla v pořádku,
avšak Praha děti přivítala velmi
nepříjemným a poměrně silným
deštěm. Vystoupili u Pražského
hradu a vydali se skrze kontroly
do prostor sídla králů a prezidentů.
Poštěstilo se jim vidět střídání stráží
a díky malé frontě před Katedrálou

svatého Víta jsme šli podívat i do vnitřních prostor této krásné památky.
Po prohlídce nádvoří a vyhlídce
na celou Prahu sešli čtvrťáci dolů,
prošli kolem Malostranské až
ke Karlovu mostu. Zde dostaly
děti rozchod a mohly si celý
Karlův most projít samostatně.
Po prohlídce
jsme
vydali
na Staroměstské náměstí, kde je
bohužel nyní nefunkční orloj
a poté na Václavské náměstí, kde
šli nejdříve do stanice metra
Můstek.
Děti
se
projely po jezdících eskalátorech
tam a zpět, prohlédly si prostory
metra a poté čekal rozchod
na Václavském náměstí. Někteří šli nakoupit dárky pro rodiče a někteří se jen procházeli.
Když se znovu rozpršelo, zamávali výletníci soše sv. Václava a pokračovali v cestě
k autobusu, který je odvezl zpět domů.

16. květen 2018: Okresní kolo Poháru rozhlasu
Ve středu 16. května 2018 proběhlo ve Dvoře Králové nad Labem okresní kolo Poháru
rozhlasu. 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.

16. květen 2018: Soutěž v rovnání sirek do krabičky do krabičky pro žáky 5. až 9.
ročníku
Na poslední netradiční soutěž v tomto školním roce dorazilo dne 16. května 2018 celkem 26
žáků 5. až 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.

Pořadí nejlepších:
Kategorie: 5. ročník
1. Ivona Szelke (5.B), 1:02,9
2. Daniela Kuchariková (5.A), 1:07,9
3. Markéta Sabevová (5.B), 1:11,3

Kategorie: 6. – 9. ročník
1. Adéla Roženská (7.A), 1:06,9
2. Tereza Zárubová (7.A), 1:12,8
3. Andrea Zárubová (7.A), 1:18,0

17. a 18. květen 2018: Ústřední kolo astronomické olympiády
Čtvrtek a pátek 17. a 18. května 2018 strávila vítězka krajského kola astronomické olympiády
kategorie G-H Adéla Roženská ze VII.A v Hradci Králové, kde se konalo celostátní kolo

astronomické soutěže. Ve čtvrtek účastníci navštívili město, v pátek se soutěžilo. Mladí
astronomové navštívili obří akvárium, archeopark ve Všestarech, na večer organizátoři
připravili návštěvu planetária s pozorováním noční oblohy. Páteční ráno a dopoledne patřilo
samotnému soutěžení, odpoledne pak exkurzi do historického centra Hradce Králové.
Přestože se Adélka neumístila na předních pozicích, již sama účast v celorepublikovém finále
je velkých úspěchem. Cesta celou soutěží vyžadovala pečlivou a časově náročnou přípravu, za
kterou Adélce patří mnoho díků.

17. květen 2018: London´s Quiz
S ohledem na blížící se zájezd do britské metropole, uspořádala paní učitelka Silvie Žďárská
soutěž zaměřenou právě na Londýn. Ve čtvrtek 17. května 2018 poznávali žáci 7. až 9.
ročníku dominanty města na Temži a řešili další úkoly. Nejlépe obstáli deváťáci Tomáš
Hofman a o stříbro se dělící Filip Kaplan a Martin Staník.

18. květen 2018: Školní družina na kynologickém cvičišti
V pátek 18. května 2018 navštívila školní družina kynologické cvičiště v Úpici. Za krásného
počasí zhlédly děti ukázku výcviku psů, jejich poslušnost, přetahování, zdolávání překážek a
další prvky výcviku. Na závěr se děti rozeběhly a samy vyzkoušely obtížnost všech překážek.

20. až 24. květen 2018: Zájezd do Londýna
Angličtinářka naší školy, paní učitelka Silvie Žďárská, letos po několikaleté pauze opět
zorganizovala zájezd do britské metropole. Díky velkému zájmu, měli naši žáci tentokrát celý
autobus sami pro sebe.
V neděli 20. května 2018 vyrazilo 43 žáků pátého až devátého ročníku, dva řidiči, jedna paní
průvodkyně a tři paní učitelky na výpravu za krásami Londýna. Cesta, během které projeli 4
další státy (Polsko, Německo, Holandsko a Belgie), trvala 16 hodin. Kanál La Manche

překonali vlakovou dopravu přes Eurotunel a hned za tunelem si posunuli hodinky o hodinu
zpět, aby se „naladili“ na britský čas.
První den v Anglii zahájili
výletníci v krásné čtvrti
Greenwich, kde se nachází
Královská
observatoř,
kterou
prochází
nultý
poledník.
Procházkou
Greenwichským parkem se
dostali na břeh řeky Temže,
odkud se lodí dopravili do
centra, aby si prohlédli
pevnost Tower, kde jsou
uchovávány korunovační
klenoty. Kromě korun a
žezel zde byly k vidění také
expozice brnění, královský
zvěřinec, popraviště nebo mučírna. Blízko Toweru se nachází velmi známý most Tower of
London se dvěma pověstnými věžemi. Poté si někteří prohlédli i malebné Doky svaté
Kateřiny s krásnými loděmi, jiní
občerstvovali unavená těla. Zpět do
Greenwiche se už všichni opět společně
plavili po Temži. Pak už naši výpravu
čekal jen nákup suvenýrů a chvilka napětí
při příjezdu do rodin na ubytování.
Naštěstí nikdo neměl smůlu na
nesympatické či podivínské hostitele.
Další den výletníci odstartovali opět u
řeky Temže, tentokrát se jeli podívat na
technický div a tím – protipovodňové
bariéry.
Jde
o
druhý
největší
protipovodňový systém na světě. Odtud se
autobusem přepravili přes centrální
Londýn k Britskému muzeu. Britské
muzeum je velmi rozsáhlé, proto stačili
zhlédnout jen zlomek z expozic – egyptské mumie, pověstnou Rosettskou desku a
architektonicky zajímavou Dvoranu Alžběty II. Zlatým hřebem dne byly filmové ateliery
Warner Bros. v Leavesdenu, kde se natáčely všechny filmy o Harry Potterovi. Milovníci
čarodějnického učně se prošli např. Příčnou ulicí, Doupě, Ministerstvo kouzel, místnost s
lektvary, Hodovní síň, Nástupiště 9 a
3/4, prohlédli si obrovskou maketu
Bradavic a mnoho dalšího. Někteří
ochutnali i pověstný máslový ležák a
samozřejmě nakoupili nějaký ten
suvenýr. Po velmi náročném dni se
večer všichni těšili do svých
náhradních britských rodin.
Třetí den poznávací výpravy strávili
naši žáci procházkou po historickém
centru Londýna. Autobus zaparkovali

páni řidiči u O2 arény (Millennium Dome) a do centra se výletníci dopravili londýnským
metrem, které patří k nejstarším na světě. Prohlídku začali tradičně u nejdůležitější budovy a
tou je Buckinghamský palác, sídlo královny. Měli štěstí, neboť 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 bohužel pokrývalo lešení, neboť na něm
probíhají nutné opravy a samozřejmě nesmělo chybět Westminsterské opatství. Poslední
zastávkou bylo známé Londýnské oko, které nabídlo pohled na Londýn z ptačí perspektivy. K

autobusu naše výprava opět využila metro a po večerním občerstvení se vydala na cestu
domů.

21. květen 2018: Soutěž ve skládání sirek do krabičky pro žáky 1. až 4. ročníku

V pondělí 21. května 2018 čekalo rovnání sirek do krabičky žáky 1. až 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
systém, 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 (2.B) a Diana Kuťáková (4.A), kteří svým časem hluboko pokořili hranici 1
minuty.

22. květen 2018: Školní družina na hvězdárně
V úterý 22. května 2018 navštívily děti ze školní
družiny úpickou hvězdárnu. Nejprve zhlédly
pohádku Martin a hvězda a vyslechly poutavou
přednášku pana Klimeše o planetách sluneční
soustavy a o samotném Slunci.
V kopuli hvězdárny si prohlédly dalekohled a byly
upozorněny, že je zdraví nebezpečné dívat se
přímo do sluníčka. Děti měly štěstí – slunce
nakonec prosvítilo mraky a díky pokusu
s papírkem tak účastníci exkurze poznali, jaká je
síla slunečních paprsků.
Následovala prohlídka areálu hvězdárny a všetečné
otázky ze strany dětí. Návštěva byla velmi
zajímavá a poučná.

23. květen 2018: Pěvecká soutěž Blahovecký zpěváček
Ve středu 23. května 2018 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.
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. až 5. tříd byli nejlepší Andrea Šrytrová a Jan
Ježek, 2. místo si vyzpívala Michaela Ludvíková a třetí
obsadila Ema Brátová.

25. květen 2018: Krajské kolo ve vybíjené

V pátek 25. května 2018 v časných ranních hodinách smíšené družstvo ze 4. a 5. ročníku
do Kostelce nad Orlicí, kde se na volejbalových kurtech konalo krajské kolo ve vybíjené.
Naše družstvo zahájilo turnaj dost rozpačitě a první zápas s Opočnem těsně prohrálo (9:10).
Druhý zápas s Hradcem Králové naši reprezentanti po vlastních chybách opět prohráli
(10:15). V třetím zápase na ně čekala Stará Paka, budoucí vítěz turnaje. Po smolném prvním
poločasu náš tým v druhé půli předvedl skvělý výkon a skóre se mu podařilo srovnat, a tak jej
čekalo prodloužení. Bohužel našim žákům nepřálo štěstí a o jednoho vybitého hráče
v prodloužení prohráli (12:13). V posledním zápase s Novým Městem se konečně dočkali
a zaslouženě vyhráli (17:9).
Přesto, že naše družstvo skončilo nakonec na 4. místě, bylo ostatním týmům důstojným
protivníkem.

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)

29. květen 2018: Ochutnávka mléčných výrobků

Naše škola je zapojená do celostátního projektu „Mléko do škol“. Cílem projektu je podpora
zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků.
Do školy dorazily 29. května 2018 bedýnky s mléčnými výrobky od firmy Madeta, a tak se ve
všech třídách ochutnávalo. Děti měly možnost ochutnat goudu, eidam, Madeland, Blaťácké
zlato, Kamadet, nivu, polotučný tvaroh, pomazánkové máslo, sýr Cottage,

karamelové, polotučné i odtučněné mléko. Ochutnávka byla pro děti zajímavá, i když ty
menší prozatím nepřišly na chuť aromatickým sýrům.

29. květen 2018: Atletické finále a vítězství v Grand Prix prvního stupně
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 závodili ve čtyřech kategoriích
– chlapci 1. až 3. třída, dívky 1. až 3. třída,
chlapci 4. až 5. třída a dívky 4. až 5. třída.
Každý závodník mohl startovat maximálně
ve dvou disciplínách, čímž se závody staly
vyrovnanějšími a napínavějšími.

Do závodu naši atleti nastupovali
s jediným cílem – získat tolik bodů, aby
vybojovali prvenství a patřil jim pohár
Grand Prix. Všichni bojovali ze všech sil,
snažili se podat maximální výkon, a pak
netrpělivě očekávali výsledky. Velký
počet medailových umístění i vítězství
hned ve třech kategoriích (pouze dívky
z 1. až 3. ročníku skončily třetí)
znamenaly,
že naši
reprezentanti
v celkovém pořadí škol okrsku Úpice
zvítězili a po roce se na naši školu vrátil
pohár Grand Prix.

Medailová umístění:
Chlapci 1. až 3. ročník:
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
Dívky 1. až 3. ročník:
1. místo: Karina Rybárová – hod míčkem
2. místo: Klára Nyklíčková – běh 50 m
3. místo: Nikol Anna Hejnová – skok daleký
Chlapci 4. až 5. ročník:
1. místo: František Kuhn – běh 50 m, běh 650 m
3. místo: Ondřej Vašata – běh 50 m
Alexandr Klouček – hod míčkem
Dívky 4. až 5. ročník:
1. místo: Anna Nyklíčková – skok daleký, běh 50 m
Kateřina Mesnerová – hod míčkem
3. místo: Adriana Davidová – běh 50 m

30. květen 2018: Třeťáci v muzeu bratří Čapků
Třetí třídy se ve středu 30. května vydaly do Malých Svatoňovic, aby se v tamním muzeu
blíže seznámili s životem bratrů Čapků, po kterých se jmenuje naše škola.

Paní průvodkyně dětem 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. Dozvěděly se spoustu zajímavostí o jejich životě
a díle a připomenuly si nejznámější knihy, které napsali pro děti. V horním patře muzea si
žáci prohlédli výstavu obrazů Josefa Čapka.

31. květen 2018: Den dětí pro děti z mateřských školek
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 2018 naše tělocvična
opět po roce stala útočištěm žáčků
místních školek, kteří si přišli
se svými učitelkami protáhnout
tělíčka a vyzkoušet, co všechno
dokážou. Sešlo se jich přes
stovku.
Na děti čekalo mnoho různých
atrakcí – tradičně se prolézalo
látkovými
tunely,
skákalo
se v pytlích a na trampolíně, prolézalo se obručemi, přebíhala se 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.

31. květen 2018: Výlet pátých tříd do Fajnparku
Ve čtvrtek 31. května 2018 podnikly
třídy 5.A a 5.B výlet do Fajnparku
v Chlumci nad Cidlinou. Počasí jim
přálo, teplota stoupala ke 30°C.
Ve Fajnparku páťáky a jejich paní
učitelky přivítal příjemný personál a
spousta
atrakcí.
Děti
se ve skupinkách
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 desetkrát. 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.
Dospělí 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 lehátkách a občerstvením v místních
bistrech. Na závěr se většina žáků projela místním vláčkem, který projížděl celým areálem.

ČERVEN

1. červen 2018: Dětský den
V pátek 1. června 2018 byli do velké
tělocvičny na oslavu dne dětí pozváni i
žáci prvního stupně. Připraveny pro ně
byly podobné atrakce jako pro jejich
mladší
kamarády
z mateřinek.
Zdoláváním
jednotlivých
úkolů
získáv
aly
děti
žeton
ky,
které
si už
tradič
ně
vyměňovaly v krámku za pamlsky a hračky. Děti odcházely
nadšené, co všechno se jim podařilo „nakoupit.“
„Krámek“ nabízel mnoho hezkých věcí i díky dárkům ze
strany rodičů. Celá akce se vydařila nejen díky úsilí paní
učitelek a vychovatelek, ale i díky vydatné pomoci
pomocníků z pátých tříd.

1. červen 2018: Školní kolo archimediády
Poslední letošní soutěží z fyziky byla archimediáda určená pro
žáky sedmé třídy. Úkolem soutěžících 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 ze 7.A.

4. až 15. červen 2018: Soutěž ve sběru tetrapaků
Soutěže ve sběru tetrapakových obalů se v termínu od 4. do 15.
června zúčastnilo 21 žáků, kteří dohromady nasbírali 15 475
obalů. Třináct dětí nasbíralo více než stovku tetrapaků.
Nejpilnější sběračkou a vítězkou celé soutěže se stala Lena
Šťovíčková ze 3.B.
Pořadí nejlepších:
1. Lena Šťovíčková (3.B), 5 553 ks
2. Sabina Kubasová (6.A), 2 728 ks
3. Lukáš Pecháček (5.A), 1 500 ks
4. Adam Marič (5.B), 1 258 ks
5. Filip Kuťák (1.B), 925 ks

5. a 6. červen 2018: Projekt Člověk a jeho tělo ve třetích třídách
Začátkem prvního červnového týdne čekal žáky
třetích tříd projekt Člověk a jeho tělo. Projekt
navazuje na učivo o lidském těle, které žáci
probírají v rámci předmětu člověk a jeho svět,
a prohlubuje ho.
Děti vyplňovaly pracovní listy, hledaly
informace v knížkách a seznamovaly se tak
se stavbou a fungováním těla a s vývojovými
etapami lidského života. Největší úspěch měl u
třeťáků kostlivec Oskar, na jehož kostech si
zopakovali pojmenování základních částí těla.
Aby poznali, jak fungují klouby, vyrobili si
pohyblivého papírového „človíčka“. Prověřili
i smysly – podle hmatu poznávali různé
předměty, podle sluchu zase zvuky. Povídali si
také o zdravé výživě, jež přispívá ke zdárnému růstu a vývoji dětských tělíček.

7. červen 2018: Pasování prvňáčků na čtenáře
Ve čtvrtek 7. června 2018 čekal na naše prvňáčky v úpické městské knihovně písmenkový
král, aby je pasoval na čtenáře. Jelikož každý čtenář musí umět dobře rozpoznávat písmenka a
správně pečovat o knihy, předcházela pasování malá zkouška ze čtení a dalších kompetencí
správného čtenáře. Prvňáčci si s paní knihovnicí zopakovali, jak správně s knížkami zacházet
a naopak, co se s nimi nesmí dělat, přiřazovali obrázky podle počátečních písmen, hádali
pohádkové dvojice a každý četl úryvek z pohádky, kterou pak paní knihovnice dočetla až do
konce. Zkoušku všichni zvládli, a tak písmenkový král mohl přistoupit k samotnému
pasování. Děti před králem Knihomolem zopakovaly čtenářský slib, pěkně poklekly na jedno
koleno a král je poklepáním mečem na rameno pasoval na čtenáře. Každý pak ještě dostal

pamětní list, řád čtenáře a kdo měl vyplněnou přihlášku, dostal průkazku do knihovny a mohl
si nějakou knihu vypůjčit.

8. červen 2018: Školní družina u hasičů
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.

11. červen 2018: Výlet prvních tříd na Staré Hrady
V pondělí 11. června 2018 vyrazili
prvňáci
za vrchním
čarodějem
Archibaldem I. na pohádkový hrad
a zámek Staré Hrady nedaleko Jičína.
Nejprve se vydali do Zdravosvěta,
kde je čekali skřítkové ovocňáci
a saláťáci,
dračí
porodnice
a zuboopravna,
víla
Vitamína
a skřítkové baciláci a zdravoškola.
Navštívili
i
dračí
královskou
komnatu.
Po svačinkové přestávce čekal děti
rychlokurz létání na koštěti a
pohádková půda opředená letitými
pavučinami,
kde
se zabydlely
čarodějnice různých kategorií a kouzlobabky, pravá starohradská strašidla, strašidýlka a také

vykutálení skřítkové. Prvňáci si
prošli také strašidláckou kuchyni,
čarodějnou prádelnu, mydlírnu a
čarodějnou
bestyjolu
s živými
zvířátky.

11. červen 2018: Třída 7.A na výletě v Hradci Králové
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.

12. červen 2018: Dramatické finále turnaje e stolním fotbálku
Vyrovnaná, dramatická, nervy drásající, taková byla finálové série 12. ročníku celoročního
turnaje ve stolním fotbálku, 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 získali Jakub Černý s Lukášem Hofmanem, když porazili 2:1 na zápasy
pány učitele Martina Dytrycha a Martina Zakouřila. Celoročního turnaje se zúčastnilo 18
dvojic. Sehráno bylo 64 zápasů.
Pořadí nejlepších:
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

12. červen 2018: Koncert školního sborečku v penzionu pro seniory Beránek
V úterý 12. června 2018 vyrazili zpěváčci z našeho školního sborečku do domu seniorů
Beránek zpříjemnit tamním klientům dopoledne. 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 odměnu na závěr. Toto vystoupení bylo zároveň
předpremiérou letního koncertu.

13. červen 2018: Výlet čtvrtých tříd do josefovské pevnosti
Ve středu 13. června 2018 se třídy 4.A a 4.B vydaly na výlet do Josefova, kde měly
objednanou prohlídku podzemních chodeb. Výprava začala v Bastionu I., kde byli žáci
rozděleni na dvě skupiny a byly jim přiděleny dvě průvodkyně. Děti se prošly podzemím

Josefova a dozvěděly se
mnoho
informací o této pevnosti a její historii.
I tentokráte se všem líbilo osvětlení z
lamp se svíčkou a následné projití částí
chodby v úplné tmě. Přes počáteční
strach některých dětí všichni zvládli
a nakonec dorazili v pořádku ven
a našli drahocenný poklad, který všem
chutnal. Poté se čtvrťáci vydali
do prostor Traxlerovy sýpky a poté již
přes
Ravelin zpět
do autobusu.
Posledním
bodem
výletu
byl

zmrzlinový stánek v České Skalici

13. červen 2018: Marina Zajacová první dívčí vítězkou turnaje v šipkách
Pohromou favoritů skončil 12. ročníku turnaje v šipkách „301 single out“. 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 pak o vítězství bojovala formou play off.
Pořadí nejlepších:
1. Marina Zajacová (6.B)
2. Pavel Hron (7.A)
3. Matěj Buryšek (8.A)
4. Michal Černý (8.A)
5. Veronika Hainová (8.A)
6. Tomáš Kuťák (8.A)
7. Tomáš Marek (6.B)
8. Anita Hanušová (7.A)
9. Martin Zakouřil
10. Štěpán Nohejl (6.A)

14. červen 2018: Letní koncert Blahováčku
Ve čtvrtek 14. června 2018 završil náš školní sboreček Blahováček své celoroční snažení
letním koncertíkem v loutkovém divadle. Paní učitelka Radka Řeháková s dětmi
nastudovala dětmi operku Zdeňka Svěráka – „Šípková Růženka“. Zpěváčci předvedli krásné
vystoupení, za které sklidili dlouhý potlesk. Jako přídavek zapěl sboreček několik dalších
písní ze svého repertoáru.

14. a 15. červen 2018: Výlet 6:B na Ostaš

Šesťáci vyrazili na školní výlet 14. a 15. června 2018 do chatové osady Ostaš. Cestovali
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
se všichni vydali do skal. Skalní útvary se všem velmi líbily, prolézali je, fotili se a sbírali
borůvky. Po návratu se šesťáci lehce osvěžili a vydali se hrát šipkovanou ke studánce zvané
Samaritánka. Večer pak ještě opékali špekáčky a povídali si u táboráku.
Druhý den ráno po snídani vyrazili výletníci na další skalní útvar – na Kočičí hrad. Po návratu
do osady se naobědvali a vyrazili na autobusovou zastávku pod Ostaší. Náladu jim lehce

pokazilo to, že se nevědomky postavili na již nefungující autobusovou zastávku, takže
autobus projel bez zastavení. Vyhledali si další spoj, který následoval za půl hodiny.

Z Náchoda tedy odjížděli o hodinu později, než měli naplánováno, ale domů všichni dorazili
bez dalších obtíží.

15. červen 2018: Výlet druháků do Pěnčína
V pátek 15. června 2018 vyrazili druháci do Pěnčína
u Jablonce nad Nisou, kde navštívili kozí bio farmu,
řemeslnou korálkovou dílnu a projeli se vláčkem.
V první části prohlídky navštívily děti bývalou dílnu,
kde se dříve vyráběly skleněné korálky, a paní
průvodkyně jim pohádkou představila jednotlivé fáze
výroby skleněných perel. V současné době se však areál
zaměřuje především na živočišnou výrobu, a tak
navštívily hlavní výběhy stád koz a ovcí a dozvěděly
se spoustu zajímavých informací, např. že na farmě
chovají asi 1000 koz a 600 ovcí. Výletníci se nekochali
jen kozami s kůzlátky a ovečkami, ale také prasaty
se selátky, krávami, drobnou drůbeží, lamami alpakami
a oslicí. Dokonce viděli i páva. V sýrárně 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.
Poté děti čekala vyjížďka výletním vláčkem z Pěnčína
na Krásnou. Tam je paní průvodkyně seznámila
s příběhem o doktoru Kittelovi. Viděly jeho dům
a sanatorium, kostel sv. Josefa a léčivou studánku s lakomou mlynářkou zakletou v ropuchu.

15. červen 2018: Bilance celoroční sběrové činnosti
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.
Pořadí tříd ve sběru papíru a přehled nejlepších sběračů třídy:
1. 4.A 2 635,0 kg
115 kg/žáka Eliška Peterková
1 400,0 kg
2. 2.A 2 563,0 kg
111 kg/žáka Andrea Bártová
696,0 kg
3. 1.B 2 455,0 kg
107 kg/žáka Alfred Pola
1 440,0 kg
4. 3.B 1 691,0 kg
89 kg/žáka
Kateřina Vlčková
1 140,0 kg
5. 2.B 1 547,0 kg
67 kg/žáka
Pavol Kročil
745,0 kg
6. 4.B 1 279,0 kg
49 kg/žáka
Adriana Davidová
780,0 kg
7. 6.A 412,0 kg
22 kg/žáka
Veronika Nyklíčková 215,0 kg
8. 3.A 369,0 kg
18 kg/žáka
Ondřej Kulhavý
120,0 kg
9. 8.A 350,0 kg
18 kg/žáka
Leona Kubasová
180,0 kg
10. 1.A 397,0 kg
17 kg/žáka
Josef Horák
340,0 kg
11. 6.B 306,0 kg
16 kg/žáka
Anna Jiroušková
306,0 kg
12. 7.A 367,0 kg
14 kg/žáka
Jan Hruška
332,0 kg
13. 5.B 296,0 kg
13 kg/žáka
Michal Hájek
178,0 kg
14. 5.A 200,0 kg
10 kg/žáka
Martina Dvořáková 200,0 kg
15. 9.A 90,0 kg
6 kg/žáka
Jiří Pecháček
59,0 kg
Pořadí nejlepších jednotlivců ve sběru papíru:
1.
Alfred Pola (1.B)
1 440
2.
Eliška Peterková (4.A)
1 400
3.
Kateřina Vlčková (3.B)
1 140
4.
Aneta Maričová (1.B)
1 015
5.
Adriana Davidová (4.B)
780

kg
kg
kg
kg
kg

6.
7.
8.
9.
10.

Pavol Kročil (2.B)
Andrea Bártová (2.A)
Kristýna Pourová (2.A)
Jakub Přívratský (2.A)
Lucie Zahradníková (3.B)

745
696
620
460
384

kg
kg
kg
kg
kg

Dohromady jsme sesbírali 36 835 vybitých baterií (vloni to bylo 38 505).
Pořadí nejlepších ve sběru baterií:
1.
Lena Šťovíčková (3.B)
10 973 ks
2.
Klára Zárubová (7.A)
6 330 ks
3.
Jakub Káža (4.B)
4 500 ks
4.
Štěpán Rykr (5.B)
3 400 ks
5.
Leona Kubasová (8.A)
2 706 ks
6.
Veronika Hlavicová (8.A)
1 460 ks
7.
Lukáš Farský (2.A)
1 335 ks
8.
Sabina Kubasová (6.A)
908 ks
9.
Natálie Hájková (1.B)
550 ks
10.
Adriana Součková (2.B)
454 ks
Celkem naši žáci sesbírali 27 398 plastových lahví (vloni to bylo 24 324) a rekordních 91 758
plastových kelímků (vloni to bylo 42 484).
Sběr plastových lahví:
1.
Ondřej Vít (2.A)
9 000 ks
2.
Nela Petirová (2.A)
4 155 ks
3.
Ondřej Kulhavý (3.A)
3 810 ks
4.
Kateřina Vlčková (3.B)
3 255 ks
5.
Leona Kubasová (8.A)
2 609 ks
6.
Aneta Maričová (1.B)
1 220 ks
7.
Kristýna Pourová (2.A)
1 150 ks
8.
Štěpán Rykr (5.B)
620 ks
9.
Petr Vít (1.A)
403 ks
10.
Adam Havel (4.A)
309 ks
Sběr plastových kelímků:
1.
Markéta Trojanová (2.A)
2.
Eliška Srnová (1.A)
3.
Štěpán Rykr (5.B)
4.
Sabina Kubasová (6.A)
5.
Lukáš Pecháček (5.A)
6.
Diana Kuťáková (4.A)
7.
Lena Šťovíčková (3.B)
8.
Aneta Maričová (1.B)
9.
Lucie Zahradníková (3.B)
10.
Adam Havel (4.A)

25 100 ks
24 860 ks
6 270 ks
6 207 ks
3 849 ks
3 660 ks
3 589 ks
3 320 ks
2 600 ks
1 445 ks

Děti přinesly 297 909 plastových víček (vloni to bylo 264 103) a 582 550 kovových víček
(vloni to bylo 653 982).
Sběr plastových víček:
1.
Daniela Grundová (2.A)
36 200 ks
2.
Jakub Janků (4.B)
34 914 ks

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)

17 300 ks
17 250 ks
16 853 ks
14 600 ks
12 300 ks
10 210 ks
10 170 ks
8 728 ks

Sběr kovových víček:
1.
Natálie Frydrychová (5.B)
2.
Markéta Trojanová (2.A)
3.
Tereza Zárubová (7.A)
4.
Matěj Klíma (4.B)
5.
Filip Kuťák (1.B)
6.
Jakub Janků (4.B)
7.
Dominik Manych (5.A)
8.
Petr Hruška (7.A)
9.
Lucie Zahradníková (3.B)
10.
Ondřej Bursa (2.A)

52 800 ks
51 230 ks
41 490 ks
39 000 ks
31 665 ks
29 139 ks
28 300 ks
24 000 ks
22 400 ks
18 662 ks

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

18. červen 2018: Beseda o energii v 8.A
V pondělí 18. června 2018
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.
Přednášel Ing. Petr Vácha
z ÚJV Řež, a.s. Oddělení
těžkých
havárií
a
termomechaniky.
Beseda
akcentovala
globální
pohled
na
energetiku v současném světě a nutnost uvědomění si hodnoty energie i 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.

18. červen 2018: Velké úspěchy ve výtvarné soutěži „Vesmír a my“
18. června 2018, 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 odeslala paní
učitelka Věra Nývltová čtyři
obrázky, které musely být
doplněny textem zdůvodňujícím
volbu tématu. Krásné umístění
čtyř našich výtvarnic ze 7.A na
čelních pozicích bylo velmi milým překvapením.
Vítězkou kategorie „Kosmické objevy“ se stala Adéla Roženská. Zdařile ztvárnila sondu
Cassini u planety Saturn. Tento námět si vybrala proto, že planeta Saturn je krásná a plná
tajemství. Druhá Tereza Tláskalová ztvárnila planety naší sluneční soustavy a napsala, že
se často mluví o možnostech žít na Marsu, planetě uprostřed jejího obrázku. Třetí Klára
Zárubová zajímavým výtvarným způsobem ukázala, jak by podle ní mohla vypadat planeta
u hvězdy Gliese 581. Namalovala první objevenou planetu u této hvězdy, Gliese 581b, která
je výrazně větší než naše Země.
Na 4. – 5. místě se umístila Andrea Zárubová, která ztvárnila čtyři velké měsíce Jupiteru
(a kromě nich a této planety i Slunce a Saturn). Namalovala je, protože je můžeme pozorovat
i malým dalekohledem a jako první je pozoroval už Galileo Galilei.

19. až 22. červen 2018: Dny prevence

Od 19. do 22. června 2018 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
Mgr. Lenka Mikesková. Zapojeno bylo mnoho
organizací, např. Policie ČR, Městská policie
Trutnov, Báňská záchranná služba Odolov,
trutnovská zdravotnická škola, pedagogickopsychologická
poradna
v Trutnově
či
malosvatoňovická střední škola ochrany osob a
majetku. Všechny informace byly předávány
v podobě praktických zkušeností a modelových
situací – žáci hráli hry, diskutovali, navrhovali řešení problémů, hráli divadlo, vymýšleli
kampaně proti závislostem, zachraňovali zraněného figuranta a poskytovali první pomoc,
prohlíželi si vybavení záchranných složek, sportovali, ochutnávali zdravé dobroty.

20. červen 2018: Konec turnaje v air hockeyi
V prvním ročníku celoročního turnaje v air hockeyi zvítězil pan ředitel Martin Zakouřil, který
ve finále porazil svého statutárního zástupce pana Martina Dytrycha. Oba pánové se však
vzdali odměn i zápisu do tabulky vítězů. 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.
Pořadí nejlepších:
1. Filip Kaplan
2. Michal Černý
3. Vojtěch Petera
4. Natali Luštincová
5. Pavel Fabián

22. červen 2018: Atletické finále
V pátek 22. června 2018 vyrazili naši sportovci na poslední závody tohoto roku – na 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 si rozhodně nepřijeli pouze zúčastnit, ale bojovat ze
všech sil. Celkově pěkné výkony prvních tří disciplín naši sportovci překvapivě zakončili
i velmi kvalitními časy dlouhých běhů, které je při posledních závodech trápily.
Po dobře odvedené práci naši reprezentanti nedočkavě čekali na závěrečný ceremoniál. Hned
u kategorie mladších žáků je 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 chlapců katapultovalo až na první místo a zvítězilo tak v této
kategorii. I starší žáci o sobě dali vědět, kdy s velkým nasazením získali třetí příčku.
Nejlepšího výkonu dosáhl Jirka Pecháček, který obsadil ve vysoké konkurenci závodníků
z Lán pěkné páté místo.
Výbornými výsledky pokračovala i v kategorie 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 druhou pozici, kterou zajistily
svými individuálními výkony třetí Leona Kubasová a čtvrtá Eliška Mesnerová.
V celkovém hodnocení škol Grand Prix nakonec naši sportovci získali třetí místo, ale pouze
s minimálním bodovým odstupem na zlatou a stříbrnou příčku.

23. červen 2018: Nejlepší sportovci druhého stupně
Po posledním sportovním klání zveřejnili vyučující tělesné výchovy konečné pořadí
nejlepších sportovců druhého stupně:
Dívky:
Chlapci:
1. Leona Kubasová (8.A)
385 b.
1. Pavel Fabián (7.A) 345 b.
2. Eliška Mesnerová (9.A)
370 b.
2. Jiří Pecháček (9.A) 335 b.
3. Anita Čapková (9.A)
365 b.
3. Michal Černý (9.A) 290 b.
4. Barbora Peterová (6.A)
342 b.
4. Filip Kaplan (9.A) 245 b.
5. Eliška Grossmannová (7.A) 290 b.
5. Vojtěch Petera (6.A) 225 b.
6. – 7. Michaela Holanová (8.A) 285 b.
6. Matěj Buryšek (8.A) 220 b.
Natali Luštincová (6.A)
285 b.
7. David Balog (6.A) 200 b.
8. Veronika Čiháková (9.A)
280 b.
8. Tomáš Kuťák (8.A) 195 b.
9. Michaela Horáková (7.A)
270 b.
9. Filip Novotný (6.A) 190 b.
10. Agáta Hebká (7.A)
265 b.
10. Matyáš Lacko (8.A) 180 b.

23. červen 2018: Nejlepší žáci ve vědomostních a dovednostních soutěžích
S více než 100 bodovým náskokem zvítězila Adéla Roženská (7.A) v letošní soutěži O
nejlepšího žáka ve vědomostních a dovednostních soutěžích. Mezi největší její úspěchy patří
vítězství v okresním kole matematické olympiády a také postup do celostátního kola
astronomické olympiády. Druhý Tomáš Hofman zvítězil ve školním kole zeměpisné
olympiády a v anglické soutěži „London quiz“. Bronzový Michal Černý byl úspěšný
v SUDOKU a v dějepisné olympiádě. Celkem bodovalo 66
žáků 5. až 9. tříd.
1.
Adéla Roženská (7.A)
152 b.
2.
Tomáš Hofman (9.A)
37 b.
3.
Michal Černý (9.A)
30 b.
4.
Jan Kleistner (7.A)
25 b.
5.
Jan Hruška (7.A)
22 b.
6.
Michaela Horáková (7.A)
20 b.
7. – 8. Karolina Matysková (9.A) 19 b.
7. – 8. Marina Zajacová (6.B)
19 b.
9. – 14. Michal Hájek (5.B)
18 b.
9. – 14. Tereza Jakubčaninová (5.B) 18 b.
9. – 14. František Kuhn (5.B)
18 b.
9. – 14. Natali Luštincová (6.A)
18 b.
9. – 14. Ondřej Polc (5.B)
18 b.
9. – 14. Markéta Sabevová (5.B)
18 b.

23. červen 2018: Nejlepší žáci školy za druhé pololetí školního roku 2017/2018:
Nejlepší žáci 1. ročníku:
1.A:
1.B:
Tereza Feketová
Natálie Hájková
Kristian Ludvigh
Vojtěch Kryl
Matěj Ota
Filip Kuťák
Andrea Viková
1. stupeň:
1.
2.
3.
4. – 6.

Maxmilián Šeda (4.A)
Kateřina Vlčková (3.B)
František Kuhn (5.B)
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)

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

Adéla Roženská (7.A)
Andrea Zárubová (7.A)
Karolína Řeháková (6.A)
Eliška Mesnerová (9.A)
Tereza Tláskalová (7.A)
Klára Zárubová (7.A)
Karolina Matysková (9.A)
Veronika Žďárská (6.A)
Agáta Hebká (7.A)
Veronika Hlavicová (8.A)
Natali Luštincová (6.A)
Leona Kubasová (8.A)
Vojtěch Petera (6.A)
Tereza Zárubová (7.A)
Barbora Peterová (6.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.

100 b.
80 b.
73 b.
70 b.
64 b.
57 b.
53 b.
51 b.
49 b.
49 b.
47 b.
47 b.
44 b.
37 b.
33 b.

26. červen 2018: Výlet pro nejlepší žáky školy
V úterý 26. června vyrazilo 49 nejlepších žáků
naší školy na výlet, který byl odměnou za jejich
práci
ve 2. p
ololetí.
Žáci 1.
až
4.
ročníku
navštív
ili
Baldův
svět
v Mlad
ých
Bukách
, jejich
starší
spolužá
ci pak
Relaxp
ark v Peci pod Sněžkou. Počasí vyšlo a my
doufáme, že si to naši nejlepší žáci užili.

28. červen 2018: Rozloučení s žáky IX.A
Ve čtvrtek 28. června 2018 jsme se rozloučili se 14 žáky třídy IX.A, kteří tímto ukončili své
působení na základní škole. Slavnostním odpolednem provázeli Eliška Mesnerová a Jiří
Pecháček. Pro příbuzné, učitele a další hosty si deváťáci připravili několik recitačních a
hudebních vystoupení. Velký úspěch sklidila vzpomínková tvorba Tomáše Hofmana
v osobitém autorově podání, prezentace fotografií pořízených během školní docházky a
společná píseň všech absolventů, kterou pro ně na hudbu jednoho z hitů skupiny Olympic
přebásnila paní učitelka Radka Řeháková.

