První letošní
víkendovkou pro druhý
stupeň byla ta florbalová.

I v teple jsme chodili bruslit!

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
2. ČÍSLO
17. ROČNÍKU (2018/2019)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
V jídelně proběhla další
tvořivá dílna s názvem
„Strašidláci z dýní“.

13. ročník Drakiády se
opravdu povedl!

Dva dny jsme byli na
adaptačním kurzu v Peci
pod Sněžkou.

A mnoho dalšího ...

Telefony:
do školy (napojen na ústřednu):
499881138
do ředitelny (+ fax):
499884875
do školní jídelny:
499781336

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

ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ POŘÁDÁ PRO SVÉ ŽÁKY ODPOLEDNÍ BRUSLENÍ
NA ZIMNÍM STADIONU V TRUTNOVĚ.
Pro žáky 1. – 3. ročníku ve středu 14. listopadu.
Odjezd: v 12.00 z náměstí T. G. M. v Úpici.
Příjezd: cca v 14.45 na náměstí T. G. M. v Úpici.
Pro žáky 4. – 9. ročníku v úterý 13. listopadu.
Odjezd: v 13.00 z náměstí T. G. M. v Úpici.
Příjezd: cca v 15.45 na náměstí T. G. M. v Úpici.
Bruslit a soutěžit budeme cca 90 minut.
Škola hradí pronájem stadionu, žáci přispívají 40 Kč.
Pití a svačinu si vezměte s sebou!

ZŠ Bratří Čapků
pořádá
v pátek 23. listopadu 2018
ve školní jídelně
DISCOPARTY
PRO UZAVŘENOU SPOLEČNOST
PŘIHLÁŠENÝCH ŽÁKŮ
Pro žáky 1. – 3. ročníku: 16.30 – 18.30,
pro žáky 4. – 7. ročníku: 19.00 – 21.00.
Vstupné (příspěvek na ceny): 20 Kč.
Každý účastník si může přivést jednoho kamaráda,
který není z naší školy. Účastníci budou mít možnost
zakoupit si drobné občerstvení.
S dostatečným předstihem budou žákům rozdány
papíry s bližšími informacemi pro rodiče.

Ve středu a čtvrtek 26. a 27. září se žáci 5.A zúčastnili
adaptačního pobytu na chatě Viktorka v Peci pod Sněžkou.
Hory nás přivítaly mrazivým, ale nádherným počasím –
0°C, slunečno. První túra proběhla dřív, než jsme
se ubytovali – chata Viktorka leží v horní části sjezdovky
Zahrádky, kam autobus nevyjede. Cesta byla náročná, ale
výhled z chaty za tu námahu stojí. Po obědě jsme vyrazili
na první výlet směr Kolínská bouda. Po návratu z túry nás
na chatě čekal teplý čaj, odpočinek a „přemýšlecí“ aktivity.
Následovala večeře a další program. Večerka byla v deset
hodin, některé pokoje však štěbetaly ještě v jednu ráno.
Druhý den po snídani probíhaly in-door aktivity a kolem
desáté jsme opět vyrazili ven. Po obědě už přišel čas balení
a poslední horská túra do centra Pece pod Sněžkou. Výlet
byl krátký a náročný, ale všichni jsme odjížděli nabití
novými zážitky a spokojení. Všichni byli moc hodní a já
se těším, že si s touto třídou ještě užiji spoustu dalších
skvělých zážitků.
Celý kurz byl financován z prostředků Královéhradeckého
kraje.
(Kateřina Minarčíková)

Již páteční ráno a celé dopoledne se neslo v duchu nedočkavosti na odpolední a především noční společnou
víkendovku. Konečně padla 17. hodina a my se začali scházet v budově školy. Jako první jsme si pěkně zabrali
vlastní místečka na spaní, přestože jsme vlastně spaní ani moc neplánovali.
Poté jsme dali hlavy dohromady a vybrali každý pizzu, kterou nám následně paní učitelka Šrollová objednala.
V mezičase jsme si stihli vytvořit třídní sliz, při jehož výrobě byla náramná legrace a to především s pěnou
na holení, protože kdo na sobě nemá pěnu, jakoby tu ani nebyl.
Po třídním slizákovi jsme se vydali do klubu, zapařili jsme Roblox, air hockey, šipky, ale i stolní fotbálek a to
za pouštěné hudby, která nám jen dokreslovala příjemnou atmosféru.
Pak přišla pizza, respektive paní učitelka nám ji donesla, snědli jsme ji (to byla jediná klidná a tichá chvilka večera
a poté jsme se pomalu vypravili do tělocvičny. Tam se víkendovka rozjela na plné pecky a kdo nedělal horse
challenge, ten hrál florbal, fotbal nebo vybíjenou. Je třeba dodat, že celou dobu jsme byli plně podporování i jednou
čtyřnohou štěněčí slečnou, která se párkrát rozhodla, že zápasy bude koučovat a bez vyzvání se vrhla do víru hřiště.
Příjemně unavení jsme přišli zpět na výchozí stanoviště a začali pařit oblíbené Fortnite, případně jiné hry
(elektronické, stolní, či jen klasické povídačky). Rozhodli jsme se, že si pustíme prakticky nový Jurský svět – Zánik
poslední říše a ten jsme si ve společnosti čerstvého popcornu také velmi užili.
Už jsme si s paní učitelkou říkaly, že bychom mohli jít hromadně do hajan, nicméně děti projevily zájem a tvrdě si
za ním stály, že musíme prostě navštívit znovu klub, protože si nestihly zahrát vše, co měly naplánováno. Ve 23:00
jsme opět přistáli hromadně v klubu a to za podmínky, že maximálně o půlnoci odejdeme skutečně do hajan.
Nooooo, jemně se to protáhlo, ale v okolo jedné hodiny ranní jsme se opravdu uložili do „postýlek“ a po druhé
hodině ranní již celé osazenstvo, včetně učitelů spalo.
První členové se začali probouzet okolo sedmé hodiny a jako lavina se během chvilky probudili všichni. Dali jsme si
snídani. Uklidili třídu, opět navštívili oblíbený školní klub, popovídali si, zamávali si a uvidíme se mimo školních
dní zase na další víkendovce, kterou plánujeme záhy po novém roce.
Víkendovku jsme si luxusně užili, dětičky byly hodné, naprosto disciplinované a nebylo třeba řešit žádné problémy –
prostě pohoda.
(Michaela Divišová, Martina Šrollová)

Ve čtvrtek 4. října jsme se s prvňáčky vydali poprvé
do Městské knihovny v Úpici, abychom se seznámili
s jejím prostředím a množstvím knih, které se zde nachází.
Paní knihovnice Jana Šimková nám ukázala dětské
oddělení. Povídali jsme si o tom, jak se o knížky dobře
starat, a co naopak knížky nemají rády. Nakonec nám paní
knihovnice přečetla příběh O strašně zlém drakovi z knížky
Pohádky pro malé smíšky od Jaromíra Sypala. Příběh byl
o klukovi Feldovi, který s kamarádem Prachařem zachránil
princeznu ze spárů zlého draka. My jsme pozorně
poslouchali, a potom si zahráli na ilustrátory a kreslili
k příběhu obrázek. Naše obrázky budou knihovnu zdobit
celý rok. Paní knihovnice se snažily vybrat ten nejhezčí,
ale to vůbec nebylo jednoduché, a proto jsme byli
odměněni všichni. Z knihovny jsme si do školy odnesli
krásný velký dort a druhý den ke svačině jsme si na něm
pěkně pochutnali. Mňam!
(Veronika Prouzová)

Dne 11. října se společně žáci šestých tříd vypravili autobusem do Horního Maršova, aby strávili den
s přírodovědně zaměřeným programem v centru DOTEK. Žáci byli rozděleni do dvou skupin, ve kterých se svými
lektory plnili zajímavé úkoly přímo v terénu. Po vystoupání do velkého kopce si zahráli několik her.
Potom jim lektoři rozdali batohy s potřebným zařízením na odchyt hmyzu. Následovalo hledání „zvířátek“ a jejich
určování podle přiloženého klíče. Ve skupinkách s nadšením běhali po lese a hrabali v listí a v tlejících pařezech.
Podařilo se jim najít několik druhů pavouků, dva druhy mravenců, larvy, stonožky, mnohonožku, klíště, dva druhy
střevlíků a další.
Celý den nás provázelo krásné počasí plné sluníčka a nádherné výhledy na podzimně zbarvené vršky Rýchor.

Jde misionář po poušti a najednou se před ním zjeví lev. Misionář se začne modlit: „Pane Bože, dej tomu lvu
křesťanské city.“ A ten lev se postaví na zadní, sepne tlapy a říká: „Děkuji ti, Hospodine, za jídlo, které teď přijmu.“
„Pane učiteli, jaký je Váš názor na studentky, které si malují oči?“ „Ale vcelku kladný, třeba vůbec nebrečí, když
dostanou špatnou známku.“
Jdou dva blázni po kolejích a první říká: „To je schodů, to je schodů.“ Druhý: „Co schodů, ale to zábradlí jak je
nízko!“
„Pane doktore, můj muž začíná bláznit. Vždy, když pije kávu, sní i celý šálek a nechá jen ouško, není to zvláštní?“
„To tedy je, protože ouška jsou ze všeho nejlepší.“
Dva kamarádi si povídají v autobuse. Jeden říká tomu druhému vtip: „Víš, co mají blondýny v hlavě?“ „Ne, nevím.“
„Vakuum!“ „Ha ha ha...“ Nato se otočí blondýnka sedící na sedadle před nimi: „No, vždycky lepší něco než nic!“
„Tatí, přeložili mě do zvláštní školy.“ „Výborně synku, když na to máš, tak studuj!“

Paní učitelka se ptá dětí, co dostaly o Vánocích pod stromeček. Vyvolá Pepíčka: „Já jsem dostal PSP.“ Učitelka:
„To je ta nová hra, že?“ Pepíček: „Ne to jsou ponožky, slipy a punčocháče.“
Jeník přijde domů celý promáčený. Matka se vyděsí: „Co jste to proboha prováděli?!“ Hráli jsme s klukama na psa a
já byl strom.“
Manžel sleduje televizní utkání hokejové ligy vleže na gauči a přitom usne. Ráno ho manželka budí: „Vstávej, šest
pět!“ „A pro koho?“
„Dědo, proč jste nezavolal doktora, když babička spolkla tu kost?“ „Cože, já neslyším!“ „Proč jste ne-za-vo-lal dokto-ra!“ „Aha, ona lapala po vzduchu a jak otvírala pusu, já myslel, že zpívá koledy..."
Ptá se osmnáctiletý syn: „Tati, mám ti vyprávět, jak jsem jel dneska v tvém autu? Nebo ti stačí, když si to zítra
přečteš v novinách?“
Sestra, která má noční službu, budí po půlnoci tvrdě spící pacientku: „Paní Houžvičková, probuďte se! Zapomněla
jsem Vám dát prášek na spaní!“
Na výstavě květin přiběhne vyděšený pán k pořadateli: „Pomozte mi, prosím, ztratil se mi pes!“ „A kde jste ho
naposledy viděl?“ „Tam u těch krásných červených kytek.“ „Myslíte ty masožravé...?“
Zpráva z novin: V obchodě v centru Brna došlo k přepadení. Přivolaní policisté začali okamžitě střílet a
pronásledovat pachatele. Mezi raněnými a mrtvými nebyl zločinec nalezen.
Chuck Norris objel svět na rotopedu.
Porodní asistentka přichází k čekajícímu otci, který si netroufl být přítomen při porodu, a ukazuje mu tři
novorozence. „Nelekl jste se, že jich je tolik?“ „No... vlastně ne...“ říká rozpačitě tatínek. „Tak je podržte, já jdu pro
zbytek!“
(Martin Dytrych)

Florbal je na naší škole jedním z nejpopulárnějších sportů, ne-li tím nejpopulárnějším vůbec. O tom svědčí i zájem o
florbalovou víkendovku, která byla určena pro žáky 6. – 9. ročníku. Zúčastnilo se jí 29 obdivovatelů děravého
míčku, což je 26,4 % ze všech žáků 2. stupně.
Žáky jsme rozdělili na dívky a chlapce. Jejich aktivity se střídaly. Zatímco dívky hrály florbal, chlapci soutěžili ve
slalomu či ve hře air hockey. A po čase se skupiny samozřejmě vyměnily. Nechyběla ani soutěž v přesnosti střelby.
V brance se trefovaly zavěšené plastové lahve. Úplně na závěr proběhly samostatné nájezdy.
Florbal jsme hráli přibližně 6 hodin, výjimkou byl pouze čas večeře. K té jsme si dali řízeček s chlebem a okurkou.
Z víkendovky jsme pořídili spoustu fotek a také veselou reportáž.
Doufáme, že nám dobrá nálada vydrží a že to, co jsme tu natrénovali, využijeme na blížícím se okrskovém kole ve
florbalu.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)

Přes 80 žáků 1. – 4. ročníku si v pondělí 15. října přišlo vyzkoušet svoji šikovnost v hodu kroužků na cíl. Každý
z účastníků měl k dispozici 8 kroužků a mohl se rozmyslet, na jakou z pěti tyček bude házet. Ta nejatraktivnější byla
uprostřed, která byla honorována 50 body, a na ní se samozřejmě zaměřili starší soutěžící. Ti menší házeli spíše na tu
nejbližší tyčku, která však byla za pouhých 10 bodů. Výsledný výkon byl samozřejmě součtem hodnot úspěšných
hodů. Absolutně nejúspěšnějšími „házeči“ byli Andy Ságl a Antonín Vik (oba ze 4.B), kterým se shodně podařilo
získat 250 bodů. Všem soutěžícím patří poděkování za účast. Nejlepší soutěžící v každé kategorii obdrželi jako již
tradičně diplom a sladkou odměnu.
(Martin Zakouřil)
Podrobnější výsledky najdete na našich webových stránkách.
Soutěž „V hodu kroužků na cíl“
Kategorie: žáci 2. ročníku
Soutěž „V hodu kroužků na cíl“
1. – 2.
Michal Nývlt (2.A)
200 bodů
Kategorie: žáci 1. ročníku
1. – 2.
Aneta Maričová (2.B)
200 bodů
1.
Adéla Baboráková (1.A) 130 bodů
3.
Tereza Luštincová (2.A) 160 bodů
2. – 3.
Jiří Bárta (1.A)
100 bodů
4.
Kateřina Fridrichová (2.B) 140 bodů
2. – 3.
Magdaléna Ottová (1.A) 100 bodů
5.
Thanh Truc Nguyen (2.A) 110 bodů
4. – 6.
Adéla Benková (1.A)
60 bodů
6. – 8.
Matěj David Ota (2.A)
100 bodů
4. – 6.
Eliška Němečková (1.A)
60 bodů
6. – 8.
Alex Blažek (2.A)
100 bodů
4. – 6.
Nicolas Rybár (1.B)
60 bodů
6. – 8.
Alfred Pola (2.B)
100 bodů
7. – 8.
Šimon Rykr (1.A)
50 bodů
9. – 12. Ema Komárková (2.A)
60 bodů
7. – 8.
Vojtěch Hejna (1.B)
50 bodů
9. – 12. Veronika Horáková (2.B) 60 bodů
9. – 12. Antonín Došek (1.B)
30 bodů
9. – 12. Vojtěch Kubík (2.B)
60 bodů
9. – 12. Jenifer Fabiánová (1.B)
30 bodů
9. – 12. Filip Kuťák (2.B)
60 bodů
9. – 12. Sofie Jirásková (1.B)
30 bodů
9. – 12. Pavel Manych (1.B)
30 bodů
Soutěž „V hodu kroužků na cíl“
Kategorie: žáci 3. ročníku
1. – 3.
Matěj Hofman (3.A)
200 bodů
1. – 3.
Ondřej Vít (3.A)
200 bodů
1. – 3.
Anh Tuan Nguyen (3.B) 200 bodů
4.
Nela Petirová (3.A)
160 bodů
5. – 6.
Daniela Lelková (3.A)
150 bodů
5. – 6.
Ester M. Velechová (3.A) 150 bodů
7.
Ondřej Bursa (3.A)
130 bodů
8. – 9.
Nikola Hájková (3.A)
120 bodů
8. – 9.
Karina Rybárová (3.B)
120 bodů
10.
Šarlota Nohejlová (3.A)
110 bodů
11.
Leona Rybárová (3.A)
80 bodů
12. – 13. Kristýna Pourová (3.A)
60 bodů
12. – 13. Lucie Tláskalová (3.A)
60 bodů
Soutěž „V hodu kroužků na cíl“
Kategorie: žáci 4. ročníku
1. – 2.
Andy Ságl (4.B)
250 bodů
1. – 2.
Antonín Vik (4.B)
250 bodů
3.
Matěj Kulda (4.B)
130 bodů
4.
Štefan Čep (4.A)
110 bodů
5. – 7.
Jakub Jindra (4.A)
100 bodů
5. – 7.
Ondřej Kulhavý (4.A)
100 bodů
5. – 7.
Jakub Šitina (4.A)
100 bodů
8.
Lucie Mižigárová (4.B)
80 bodů
9.
Jakub Sixta (4.B)
70 bodů
10. – 11. Miroslava Holanová (4.A) 50 bodů
10. – 11. Tomáš Maršík (4.A)
50 bodů
12.
Veronika Fabiánová (4.B) 10 bodů
13.
Světlana Balogová (4.A)
0 bodů

Bruslit na ledě v říjnu a pod širým nebem? Ano, i v Úpici to jde! Toho musela využít i školní družina.
První kroky byly nejisté, ale po chvíli jsme se proháněli po umělém povrchu jak zdatní bruslaři. Sice to neklouzalo
tolik, jak na klasickém ledě, ale nám to vůbec nevadilo.
Všichni jsme se po hodině bruslení vraceli do školy příjemně unavení a spokojení. Těšíme se, že tuto akci brzy
zopakujeme.
(Eva Jansová)

V pátek 5. 10. jsme se s chlapci čtvrtých a pátých tříd v rámci výuky volitelného předmětu „Region Jestřebí hory“
vydali na kolech prozkoumat Havlovice. Poznali jsme historii i moderní současnost této obce, památky staré i nové.
Co všechno jsme viděli a navštívili, ukazují fotky. Kluky musím pochválit za skvělé chování a už teď se těším
na další výlet.
(Blanka Pavlásková)

Za krásného slunečného počasí se ve čtvrtek 11. října žáci
z 3. A a 3. B v rámci předmětu „Člověk a jeho svět“ vydali
prozkoumat krásu Janských Lázní a okolí. Nejprve jsme
navštívili vyhlídkovou věž „Stezku korunami stromů“,
která se nachází v srdci Krkonošského národního parku.
Naše cesta pokračovala k „pramínku lásky“ v Rudolfově
údolí u Janských Lázní. Zde jsme tento studený, ale
chuťově velice dobrý přírodní pramen ochutnali a vydali
se do centra lázeňského města. Poslední zastávka byla
na samotné „kolonádě“, kde jsme nabírali energii ze
sluníčka a přikusovali lázeňskou oplatku. Naše cesta byla
zakončena u lanovky na Černou horu, kde nás čekal
autobus na cestu zpět. Celý slunečný den se úspěšně
vydařil a všichni jsme plni zážitků.
(Hana Machačová)

Krásné slunečné počasí provázelo účastníky tradiční podzimní drakiády, která se konala v pátek
5. října. Na louce u hvězdárny se sešlo 92 dětí v doprovodu rodičů, babiček a dalších příbuzných či kamarádů.
Počasí nám velice přálo, sluníčko svítilo, ale zpočátku slabý větřík znemožňoval draky vypustit. K radosti všech
se ale umoudřil, a tak se všem drakům nakonec podařilo vzlétnout. Všechny děti dostaly za svoji snahu sladkou
odměnu a pamětní list. Užili jsme si příjemné podzimní odpoledne. Tak zase za rok na shledanou!
(Eva Jansová)

Desítky
dýní
nejrůznějších
tvarů,
barev
a velikostí, naplněná školní jídelna a 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
10. října již po desáté pořádala naše škola.
Pod šikovnýma rukama vyzbrojenýma nožíky, lžícemi
či vykrajovátky vznikaly roztodivné tvary šklebících
se dýňáků. Fantazie se rozjela na plné obrátky. Ještě
dýňovou hlavu dozdobit přírodninami, dovnitř vložit
zapálené světýlko, se strašidlákem se vyfotit – a hotovo!
Poděkování
za zdařilý
průběh
odpoledne
patří všem zúčastněným, panu Matyskovi, který nám
věnoval své výpěstky, a paní učitelce Pavláskové, která vše
zorganizovala.
(Veronika Prouzová)

Pospojuj čísla od 1 do 11. Obrázek si vybarvi.

Spojovačka pro druháky. Co dělá pejsek?
Obrázek si vybarvi.

V úterý 2. 10. jsme absolvovali druhý závod v celoroční
soutěži Grand Prix, a to Zátopkovu desítku. Již tradičně
se 40 našich nejlepších atletů vydalo na atletický ovál
v Úpici, aby změřilo síly s ostatními školami našeho
okrsku ve štafetě na 40 x 250 metrů. Jelikož minulý rok
celý závod propršel, tak nás letos chladné a větrné
počasí ani moc nepřekvapilo a naši sportovci i přes tuto
překážku byli opět připraveni na startu.
Po výborném startu se naši žáci téměř do poloviny
závodu drželi na krásném druhém místě za ZŠ Lány.
Poté však pro nás nastala slabší chvilka a naše štafeta
byla předstižena štafetou žáků ze ZŠ Rtyně. Tento stav
se v závěru soutěže pokusilo změnit několik našich
nasazených „es“. Společnými silami kousek po kousku
ukrajovali ze ztráty na druhé místo, to se jim však
dohnat nepodařilo. Po velmi rozpačitém doběhu
posledního závodníka jsme tak naštěstí udrželi krásné 3.
místo a tedy super body do celkového hodnocení.
Naše poděkování patří všem zúčastněným žákům za
odvedené výkony, protože většina z nich si překonala i
svoje osobní maxima. Nesmíme zapomenout zmínit ani
100% účast všech nominovaných žáků, což je skvělé.
Už nyní se těšíme na další závody.
(Blanka Hozová a Eva Mertlíková)

Ve středu 3. října 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. Na rtyňskou štafetu jsme bohužel
od začátku nestačili, statečně jsme bojovali o druhé místo s lánskou školou, ale bohužel v posledním kole nás
předběhli a doběhli jsme třetí. Všem našim běžcům děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
(Jana Hájková)

Halloween vocabulary
witch - čarodějnice
broom - koště
cat - kočka
black - černá
pumpkin - dýně
fire - oheň

costume - kostým
ghost - duch
orange - oranžová
bat - netopýr
skeleton - kostlivec

PUZZLE 1
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PUZZLE 2

Rozlušti kryptogram a dozvíš se, jaké barvy jsou
typické pro Halloween.
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Doplň do anketního lístku a hraj o ceny !!!!

SOUTĚŽNÍ LÍSTEK

kočka
oheň
čarodějnice

24 26

_______

20

Správné řešení z minulého čísla:
1. HAVE FUN, 2. RELAX, 3. PLAY
Vylosovaní výherci:
T. Tláskalová 8.A, J. Nguyen 7.B,
L. Kubasová 9.A, M. Gabčan 9.A,
A. Roženská 8.A,

Jméno:.............................
Třída: ................

Správná odpověď:
PUZZLE 1: _______________________
PUZZLE 2: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SNAKE: _ _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _ _
Pravidla soutěže: všechny tři správně vyplněné odpovědi
na tomto soutěžním lístku odevzdej nejpozději do út 13.11.
p. uč. Žďárské. Losujeme 5 z vás, kteří obdrží odměnu.

Good Luck 

černá
dýně
koště
oheň
kostým
oranžová
kostlivec
netopýr
duch
Překlad tajenky: "Koledu, nebo ti něco provedu"
SNAKE
- vyškrtej postupně všechna slovíčka, zbylá
písmena přečti a dozvíš se tajenku:
COSTUMEJACATBATCWITCHORANGE
KSKELETONBROOMOFIRELABLACK
PUMPKINNTEWITCHRBATNBROOMGHOST
TAJENKA:
__ __ __ __ - __ - __ __ __ __ __ __ __

Základní znalosti o 100 leté historii našeho státu museli prokázat soutěžící 5. – 9. tříd, kteří se zúčastnili vědomostní
soutěže, kterou jsme připravili ke kulatému výročí vzniku našeho státu. Soutěžní test měl 20 otázek a rozdělen byl
do 4 okruhů – stát a politika, sport, kultura a hospodářství. Celkem 29 soutěžících bylo rozděleno do 3 kategorií
podle věku. Ale i nejmladší soutěžící mile překvapili svými dobrými znalostmi. Vždyť absolutním vítězem se stal
Vojtěch Tvarůžek z 5.A, který chyboval pouze ve 3 otázkách. Všem soutěžícím patří poděkování za účast a snahu.
Nejlepší pak samozřejmě obdrželi diplom a drobnou odměnu.
(Martin Dytrych a Martin Zakouřil)

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

Pořadí žáků z 5. ročníku
(maximum – 20 b.):
Vojtěch Tvarůžek (5.A)
Maxmilián Šeda (5.A)
Tomáš Urban (5.A)
Antonín Bárta (5.A)
Erika Danko (5.A)
Michaela Ludvíková (5.B)
Hana Jeschková (5.B)
Adriana Davidová (5.B)
Diana Kuťáková (5.A)
Adam Havel (5.A)
Jan Benko (5.A)
Kristýna Křížková (5.A)
Petra Regnerová (5.A)

17 b.
12 b.
10 b.
10 b.
9 b.
9 b.
9 b.
8 b.
8 b.
8 b.
7 b.
6 b.
6 b.

Pořadí žáků z 6. – 7. ročníku
(maximum – 20 b.):
1.
Vojtěch Petera (7.A)
2. – 3. Jakub Černý (7.B)
2. – 3. Marina Zajacová (7.B)
4.
Barbora Peterová (7.A)
5.
Sabina Schwertnerová (7.B)
6.
Michal Hájek (6.B)
7.
Čeněk Grund (6.B)
8.
Natálie Ludvíková (7.B)

15 b.
13 b.
13 b.
11 b.
10 b.
9 b.
8 b.
5 b.

Pořadí žáků z 8. – 9. ročníku
(maximum – 20 b.):
1.
Adéla Roženská (8.A)
16 b.
2.
Andrea Zárubová (8.A)
13 b.
3. – 4. Tereza Zárubová (8.A)
11 b.
3. – 4. Michaela Horáková (8.A)
11 b.
5. – 7. Pavel Fabián (8.A)
10 b.
5. – 7. Vojtěch Hejna (8.A)
10 b.
5. – 7. Dominik Grund (8.A)
10 b.
8.
Tereza Tláskalová (8.A)
6 b.

Prostot pro odstřižení
soutěžního lístku - angličtina

Není to tak dlouho, co jsme společně s Orlem Červený Kostelec, Sokolem Markoušovice a ZŠ Úpice – Lány založili
ČUM ligu ve florbalu, a už proběhl první turnaj. Jeho začátek se nesl v duchu nepřítomnosti mužstva z Lán, ale i
s tím jsme se nakonec dokázali vyrovnat. Turnaj odehrála dvě mužstva z Červeného Kostelce, dvě od nás a jedno
z Markoušovic.
My jsme do bojů vyslali především dívky a několik menších kluků. Jak se ukázalo, na ostatní mužstva to nestačilo.
Ovšem i tak si naše dívky zjednaly velký respekt. A nám to navíc přineslo perfektní obrázek toho, jak jsou na tom
jednotlivé hráčky s formou před okrskovým kolem.
Příště však naši sestavu vylepšíme o kluky z 6. – 7. ročníku a turnaj se tak stane velmi vyrovnaným. Těšíme se na
další zápolení, které proběhne 10. listopadu opět v naší tělocvičně.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)
Velké poděkování patří všem našim reprezentantům:
Nikol Anna Hejnová, Andrea Jursíková (obě 4.A),
Erika Danko, Dominika Davidová (obě 5.A),
Matěj Endlich, Jakub Káža, Martin Kejzlar (všichni
5.B),
Jiřina Hrůzová, Jakub Kryl, Aliya Mirzojeva,
Veronika Ságlová, Ivona Szelke (všichni 6.B)
Sabina Kubasová, Natali Luštincová, Barbora
Peterová, Karolína Řeháková, Nela Špringerová,
Veronika Žďárská (všechny 7.A)

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

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

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 19. 10. 2018)
618,0 kg
33 kg/žáka
Ondřej Kulhavý
680,0 kg
28 kg/žáka
Josef Horák
380,0 kg
17 kg/žáka
Aneta Maričová
368,0 kg
14 kg/žáka
Adriana Davidová
317,0 kg
13 kg/žáka
Andrea Bártová
288,0 kg
13 kg/žáka
Adam Jiroušek
293,0 kg
13 kg/žáka
Eliška Peterková
120,0 kg
7 kg/žáka
Anna Jiroušková
46,0 kg
3 kg/žáka
Čeněk Grund
25,0 kg
2 kg/žáka
Jakub Synáč
15,0 kg
1 kg/žáka
Leona Kubasová

370,0 kg
680,0 kg
260,0 kg
295,0 kg
172,0 kg
136,0 kg
150,0 kg
120,0 kg
46,0 kg
25,0 kg
15,0 kg

Odměnou nejlepším bude opět finanční příspěvek na výlet či exkurzi: 1. místo – 1.200,- Kč; 2. místo – 900,- Kč;
3. místo – 600,- Kč; 4. místo – 400,- Kč a 5. místo – 200,- Kč. Na závěr školního roku budou vyhodnoceni a
12.
odměněni
i nejlepší sběrači v rámci jednotlivých tříd. Podmínkou je minimálně 100 kg doneseného papíru.
13. jsme již sebrali 3 150,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 9,75 kg (v minulém roce se
Celkem
14. množství sesbíraného papíru nepočítalo). Dohromady jsme také sesbírali 467 vybitých baterií.
v říjnu
15.
Sběr vybitých baterií:
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Filip Kuťák (2.B)
330 ks
Josef Horák (2.A)
680 kg
Jiří Bárta (1.A)
78 ks
Ondřej Kulhavý (4.A)
370 kg
Amelie
Viková
(5.A)
59 ks
16.
Adriana Davidová (5.B)
295 kg
17.
Aneta Maričová (2.B)
360 kg
18.
Andrea Bártová (3.A)
172 kg
Eliška Peterková (5.A)
150 kg
Miroslava Holanová (4.A)
138 kg
Adam Jiroušek (3.B)
136 kg
Alfred Pola (2.B)
120 kg
Anna Jiroušková (7.B)
120 kg
Jakub Přívratský (3.A)
110 kg
Lukáš Kargel (4.A)
110 kg
Dominik Mach (3.B)
79 kg
Michal Kuba (3.B)
73 kg
David Kuba (5.B)
73 kg
Sběrové soutěže se postupně
Vojtěch Tvarůžek (5.A)
65 kg
rozjíždějí na plné obrátky.
Diana Kuťáková (5.A)
53 kg
Opět očekáváme napínavé
Čeněk Grunt (6.B)
46 kg
souboje o vítězství
Ondřej Bursa (3.A)
30 kg
v jednotlivých komoditách.
Jakub Synáč (1.A)
25 kg
Vojtěch Synáč (5.A)
25 kg

(stránku
připravil
Martin
Zakouřil
ve spolupráci
s Jaromírem
Taktéž v rámci
sběru
plastových
lahví,
kelímků,
víček a kovových
víčekBeránkem)
na závěr školního roku
vyhodnotíme a odměníme nejlepší sběrače!
Sběr plastových lahví
Tereza Vítová (1.A)
Ondřej Vít (3.A)
Ondřej Kulhavý (4.A)
Kristýna Pourová (3.A)
Kevin Denis Kroka (2.A)
Helena Kroková (4.A)
Filip Kroka (5.A)
Tereza Feketová (2.A)
Jakub Synáč (1.A)

2 400
2 400
1 300
170
160
160
160
75
39

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

Sběr plastových kelímků
Diana Kuťáková (5.A)
Adam Jiroušek (3.B)
Anna Jiroušková (7.B)
Markéta Trojanová (3.A)
Tereza Feketová (2.A)
Michaela Kaslová (3.B)

890
600
600
400
180
107

ks
ks
ks
ks
ks
ks

Dohromady jsme k 19.10. sesbírali 6 864 plastových lahví a 2 777 plastových kelímků (v minulém školním
roce se v říjnu počty sesbíraných plastových lahví a plastových kelímků nepočítaly).
Sběr plastových víček
Eliška Rychlíková (2.A)
Antonín Bárta (5.A)
Jakub Janků (5.B)
Adam Jiroušek (3.B)
Anna Jiroušková (7.B)
Miroslava Holanová (4.A)
Ondřej Kulhavý (4.A)
Andrea Bártová (3.A)
Ondřej Bursa (3.A)
Lukáš Farský (3.A)
Jakub Synáč (1.A)
Kevin Denis Kroka (2.A)
Helena Kroková (4.A)
Filip Kroka (5.A)
Michaela Kaslová (3.B)
Jakub Přívratský (3.A)

8 000
6 837
6 240
1 500
1 500
1 410
1 000
650
580
300
253
200
200
200
180
171

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

Sběr kovových víček
Markéta Trojanová (3.A)
Jakub Janků (5.B)
Jiří Bárta (1.A)
Andrea Bártová (3.A)
Ondřej Bursa (3.A)
Andy Ságl (4.B)
Michaela Kaslová (3.B)
Amelie Viková (5.A)
Adam Jiroušek (3.B)
Anna Jiroušková (7.B)
Kevin Denis Kroka (2.A)
Helena Kroková (4.A)
Filip Kroka (5.A)
Jakub Synáč (1.A)

14 250
5 600
3 750
1 800
1 400
1 014
872
800
500
500
100
100
100
20

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

Jiroušková Anna (5.B)
250 ks
Dohromady jsme k 19.10. sesbírali 29 221 plastových víček a 30 806 kovových víček (v minulém školním
roce se v říjnu počty sesbíraných plastových a kovových víček nepočítaly).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem Beránkem)

Tabulka základní části:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NIGDO
STEAK HOUSE
OLD STARS
DZARDA
FC SPARTA ORLI
EDA

Z
2
2
2
2
2
2

V
2
2
2
0
0
0

Vp
0
0
0
0
0
0

R
0
0
0
0
0
0

Pp
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
2
2
2

skóre
15 : 0
9:1
7:2
3:9
0:7
0 : 15

B
6
6
6
0
0
0

Vysvětlivky:
Z = počet zápasů
V = počet výher
Vp = počet výher v prodl.
R = počet remíz
Pp = počet proher v prodl.
P = počet proher
B = počet získaných bodů

Kanadské bodování základní části:
Z
B
Br + A
1.
Adam Špringer
2
7
6+1
2
Jakub Kryl
2
6
4+2
3.
Blanka Hozová
2
6
0+6
4.
Jakub Černý
2
5
3+2
5. – 6.
Michal Hájek
2
4
4+0
Tomáš Marek
2
4
4+0
7.
Martin Zakouřil
2
4
3+1
8.
Veronika Žďárská 2
4
2+2
9.
Petr Ferenc
2
3
2+1
10.
Karolína Řeháková 2
2
1+1
11. – 14. E. Grossmannová
2
1
1+0
Michaela Horáková 2
1
1+0
Natali Luštincová
2
1
1+0
Petr Seidl
2
1
1+0
15. – 18. Sebastian Drejsl
2
1
0+1
Lukáš Hofman
2
1
0+1
Leona Kubasová
2
1
0+1
Nela Špringerová
2
1
0+1
Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí

STATISTIKY BRANKÁŘŮ:
Čisté konto po dobu
20 min – Vojtěch Petera
14 min – Marina Zajacová
13 min – Ondřej Nyklíček
6 min – Ondřej Křížek

Úspěšnost zásahů:
100,00 % - Vojtěch Petera
94,74 % - Marina Zajacová
83,33 % - Ondřej Nyklíček
71,43 % - Nikola Winklerová Prům. počet zásahů na zápas:
63,64 % - Vojtěch Synáč
11,00 – Marina Zajacová
57,14 % - Ondřej Křížek
10,00 – Nikola Winklerová
46,05 % - Tomáš Kuťák
7,00 – Vojtěch Synáč
Ve statistikách brankářů jsou uvedeni všichni brankáři,
kteří odchytali aspoň jeden zápas.

Čt 1.11.
Pá 2.11.

Po 5.11.
Út 6.11.
St 7.11.
Čt 8.11.
Pá 9.11.

Po 12.11.
Út 13.11.
St 14.11.
Čt 15.11.
Pá 16.11.

Po 19.11.
Út 20.11.
St 21.11.
Čt 22.11.
Pá 23.11.

Po 26.11.
Út 27.11.
St 28.11.
Čt 29.11.
Pá 30.11.

1. Italský guláš, těstoviny
2. Vaječná omeleta se špenátem, brambor
1. Zahradnická sekaná, bramborová kaše
2. Kuřecí perkelt po maďarsku, rýže
1. Srbské rizoto
2. Krůtí nudličky s bylinkami a smetanou, špecle
1. Obalované rybí porce se sýrem, brambor
2. Houbové halušky
1. Zapečené těstoviny
2. Kovbojská pánev, pečivo
1. Kuřecí stehna dušená s hráškem, brambor, kompot
2. Lívance
1. Svíčková na smetaně z vepřové panenky, knedlík
2. Boloňské špagety
1. Kuře na paprice, těstoviny
2. Smažené žampiony, brambor
1. Selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, špenát
2. Lasagne
1. Čočka s párkem
2. Sýrový bulgur
1. Holandský řízek, brambor
2. Buchtičky s vanilkovým krémem
1. Hovězí roláda cikánská, rýže
2. Tagliatelle s vepřovým masem a rajčaty
1. Šunkové halušky se zelím
2. Americké bramborové placičky
1. Kuřecí prsa na houbách, bulgur
2. Ovesná kaše s jablky
1. Rybí karbanátek, bramborová kaše
2. Neapolské nudle
1. Vejce, koprová omáčka, brambor
2. Drůbeží maso po čínsku, rýže
1. Guláš a la španělský ptáček, knedlík
2. Čevabčiči, brambor, obloha
1. Přírodní mletý řízek s hořčicovou omáčkou, těstoviny
2. Krupicová kaše
1. Kuřecí maso s fazolí, brambor
2. Špekové knedlíky, zelí
1. Novohradský vepřový plátek, rýže
2. Gnocchi po neapolsku
1. Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka
2. Pikantní hovězí nudličky s kečupem, čínské nudle
1. Krůtí na česneku, bramborový knedlík
2. Kuskus se šunkou a žampiony

Dobrou chuť!

Vybírání stravného na listopad: pátek 26.10., středa 31.10. (7.30 – 11.30)
Cena obědů: pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 22 obědů x 23 Kč = 506 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 22 obědů x 25 Kč = 550 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 22 obědů x 26 Kč = 572 Kč
pro veřejnost …………………….......... 22 obědů x 52 Kč = 1 144 Kč
(výdej obědů pro veřejnost: 11.15 – 11.35, 12.20 – 12.30, 13.00 – 13.25)
(Veronika Prouzová ve spolupráci s Pavlínou Blehovou)

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do listopadového čísla předávejte do 26.11. p. Dytrychovi nebo je zasílejte na: dytrych@zsbcupice.cz
Redakční rada: Martin Dytrych, Eva Prouzová, Veronika Prouzová, Martin Zakouřil, Silvie Žďárská
Kde všude mě najdete?
V tašce každého žáka a zaměstnance naší školy a samozřejmě i v našem archivu.
Kde jinde si mě ještě můžete přečíst?
V městské knihovně či Okresním archivu v Trutnově.
A odkud si mě můžete odnést domů?
Ze školní jídelny nebo z městského úřadu, kde bude vždy několik desítek výtisků k dispozici.

ZNÁMKUJEME, RADÍME, SEZNAMUJEME
06. 11. - Beseda žáků 9.A se zástupcem Úřadu práce Trutnov (10.50 – 12.30)
07. 11. - Pedagogická rada
08. 11. - Schůzka rodičů žáků 9.A – výběr SŠ a SOU, přihlášky (15.30)
08. 11. - Rodičovské schůzky (1. stupeň od 16.00, 2. stupeň od 16.30)
POKRAČUJE ČUM LIGA VE FLORBALU
10. 11. - ČUM liga ve florbalu – 2. turnaj … více na 2. str.
(tělocvična ZŠ Bratří Čapků, vybraní žáci 4. – 7. ročníku, 9.00 – 12.00)
POJEĎTE SI S NÁMI ZABRUSLIT
13. 11. - Bruslařské odpoledne pro žáky 4. – 9. ročníku … více na 2. str.
(odjezd v 13.00 z náměstí TGM, příjezd v 15.45 na náměstí TGM)
14. 11. - Bruslařské odpoledne pro žáky 1. – 3. ročníku … více na 2. str.
(odjezd v 12.00 z náměstí TGM, příjezd v 14.45 na náměstí TGM)
DALŠÍ VÍKENDOVKA JE TU
16. 11. - 17. 11. Podzimní víkendovka pro žáky 2. ročníku
PRVNÍ CELODENNÍ PROJEKT TOHOTO ŠKOLNÍHO ROKU
19. 11. - Cesta do pravěku (6.A, 6.B)
A MÁME TU PRVNÍ LETOŠNÍ DISKOTÉKU
23. 11. - Diskopárty pro uzavřenou společnost přihlášených žáků … více na 2. str.
SPORTOVNÍ AKCE
02. 11. - Okrskové kolo ve florbalu dívek (ZŠ Bratří Čapků, od 8.00 mladší dívky, od 12.30 starší dívky)
02. 11. - Okrskové kolo ve florbalu chlapců (ZŠ Bratří Čapků, od 8.00 mladší chlapci, od 12.30 starší chlapci)
OSTATNÍ AKCE
12. 11. - Fotografování prvňáčků (8.00)
12. 11. - Měsíc filmu na školách (žáci 9.A, 13.00 – 14.30)
21. 11. - Návštěva předškoláků z MŠ Veselka v 1.A
30. 11. - Vychází listopadové číslo školního časopisu
Bez termínu: Školní kolo Dějepisné olympiády
Školní kolo Matematické olympiády – 9. ročník
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga – 09. 11., 16. 11., 23. 11., 30. 11.
Pravidelné soutěže (šipky, stolní fotbálek, air hockey) se hrají o hlavních přestávkách.
(stránku připravil Martin Dytrych)

