V pátek 23. listopadu
proběhla první letošní
discopárty.

Měli jsme projekt
„Cesta do pravěku“.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
3. ČÍSLO
17. ROČNÍKU (2018/2019)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
Byli jsme bruslit na
Zimním stadionu
v Trutnově.

My, druháci, jsme měli
Podzimní víkendovku.
Ve florbalu jsme
postoupili do okresního
kola a tam skončili třetí.

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
V SOBOTU 1. PROSINCE 2018 OD 10.00
12. ROČNÍK
KARNEVALU „S ČERTY NEJSOU ŽERTY“.
Předškoláčci i žáčci 1. – 4. ročníku, přijďte
v převlecích za čerty do naší tělocvičny, kde vás budou
čekat bezmála dvě hodiny zábavy, různých soutěží a
dokonce i pekelná diskotéka.
Vaši rodiče, babičky, dědečkové, sourozenci a
případně i další se na vás budou moci dívat z balkonu.

Milí žáci 1. – 5. ročníku,
ve středu 5. prosince
vás přijde navštívit
Mikuláš s anděly a
hodnými čerty.
Očekávejte je
2., 3. nebo 4. hodinu.
Pokud chcete, připravte
si pro ně nějakou
písničku nebo
básničku. Odměněni
budete drobnými
sladkostmi.

Základní škola Bratří Čapků
pořádá pro všechny šikovné děti a
jejich rodiče dílnu

Vánoční tvořeníčko.
Sejdeme se ve čtvrtek 13. prosince
2018 v 15.30
před vchodem do naší školy.
Předškoláci a školáci, vezměte rodiče,
babičky a dědy
a přijďte si vyrobit vánoční svícínky,
přáníčka a dekorace, zkuste si ozdobit
perníček. Kdo má možnost, přinese si
pastelky, lepidlo, nůžky a popřípadě
další pomůcky.

Na čtvrtek a pátek (3. a 4.
ledna 2019) vyhlásíme
ředitelské volno.
Žáci půjdou do školy
v pondělí 7. ledna 2019.

Listopadové dějepisné akce jsme zahájili v pondělí 12. listopadu 2018
akcí Měsíc filmu na školách, která probíhá 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.
Letošním tématem byla osobnost Jana Masaryka, úzce spojená s tzv.
osmičkovými roky, jejichž výročí si po celý rok připomínáme, i
s městem Úpice, které dvakrát navštívil. Navíc úpické náměstí
několik týdnů zdobí znovuobnovená socha Janova otce, prvního
prezidenta ČSR.
Pro bližší seznámení a porovnání životních osudů žáci 9.A nejprve
třídili informace podle toho, zda se vztahují k Tomášovi či Janovi.
Poté sledovali dokumentární film Jan Masaryk a třetí republika,
popisující život londýnského vyslance a pozdějšího ministra zahraničí
a akcentující zejména jeho poslední tři roky a tragický konec spjatý
s nástupem komunistického režimu. Při popisování emocí, jež během
filmu pociťovali, a silných momentů většina žáků zmiňovala smutek,
dojetí a dramatický konec mladšího z Masaryků.

Pan profesor Vladimír Wolf, spolupracovník Slezské
univerzity v Opavě, deváťákům vysvětlil ministrovu roli
za tzv. třetí republiky a plánovanou úlohu
v protikomunistickém zahraničním odboji a popsal
teorie vysvětlující jeho smrt. Objasnil jim i klíčové
kauzy, ve kterých se angažoval Tomáš Garrigue
Masaryk.
Paní Jana Nešněrová, ředitelka úpického muzea, našim
žákům přiblížila průběh návštěv Masaryků v Úpici
v letech 1926 a 1946, seznámila je s historií budování a
likvidace pomníku TGM a především jim četla z dobové
kroniky, ukázala řadu fotografií i pozvánku a menu ze
slavnostní večeře, pořádané rodinou továrníka
Morawetze při příležitosti prezidentské návštěvy.
Děkuji milým hostům za ochotu, čas, poutavý výklad a
ukázku dobových pramenů. Paní učitelce Žďárské
děkuji za pomoc při pořádání akce. Nemenší poděkování
patří i všem deváťákům, kteří pěkně pracovali a hezky
se chovali.
(Renata Kafková)

16. a 17. listopadu se dočkali žáci druhých tříd již druhé víkendovky. Celkem se zúčastnilo 33 žáků. A co bylo její
náplní? V 16 hod jsme se sešli před školou. Věci jsme si nechali na chodbě ve škole a vyrazili jsme hned ven. Šli
jsme na Dlouhé Záhony, kde na nás čekal „Běh spadaným listím“ a vytvářeli jsme co nejdelší „Housenku“. Venku
jsme pěkně vymrzli. Po návratu do školy jsme si odnesli věci nahoru do 1. A, kde jsme si nachystali ležení na večer.
Měli jsme hlad jako vlci a tak jsme si snědli večeři od maminek. Poté už nás čekalo podzimní zdokonalování.
Jako první jsme si vyzkoušeli z jablek udělat křížaly. Jablka jsme nakrájeli a narovnali do sušičky. Poté nás
ve skupinách čekala soutěž „Podzimní počtář“. Při té jsme se trošku zapotili, ale vše jsme zvládli. Na další soutěž
jsme se přesídlili do naší herny, kde byla nachystaná soutěž „Podzimní zručnost“. Při této soutěži jsme si pořádně
fandili. Další části večera byla „Ochutnávka ovoce a zeleniny“. Poté nás čekal udělat ve skupinkách „Ovocný salát“.
Moc nám všem chutnal a zbyly jen prázdné mísy. A nebyla by to pořádná víkendovka bez stezky odvahy. Pak už
jsme si vyčistili zoubky, zalezli do hajan a paní učitelky nám na dobrou noc pustily pohádku. V sobotu ráno nás
čekala poslední soutěž s názvem „Podzimní znalci“ a pak jen vyhodnocení celé víkendovky.
Děkujeme všem pomocníkům a maminkám za dobrou snídani.
(Jana Hájková)

V pondělí 22. 10. se žáci 9. ročníku, v rámci další
informovanosti o možnostech volby povolání, vydali
na exkurzi do firmy Siemens v Trutnově. Zde byli
seznámeni s provozem a zázemím firmy. Postupně
zhlédli výrobu v jednotlivých krocích např. pájení,
lakování, montování, laserování textu a kompletaci
konečného výrobku.
Vzhledem k bezproblémovému průběhu, zájmu a
zvídavosti deváťáků zvažujeme návštěvu dalších
firem v okolí.
(Věra Nývltová, Silvie Žďárská)

Naše nejstarší žáky čeká v nejbližších měsících nejdůležitější část jejich povinné školní docházky. Budou
se rozhodovat, na jaké školy podají přihlášky, a zda se budou připravovat na přijímací řízení.
Právě proto za nimi v úterý 6. listopadu přijely paní Peterová a Rychlovská z Úřadu práce v Trutnově. Ve školním
klubu jim během besedy předaly mnoho užitečných informací. A to, jak o fungování jejich úřadu, tak i o výběru
povolání a tedy střední školy či středního odborného učiliště. Děkuji paní učitelce Báčové za zprostředkování
besedy.
(Martin Dytrych)

V sobotu 10. listopadu se uskutečnil 2. turnaj ČUM ligy ve florbalu. Děkuji všem našim
reprezentantům za vzornou reprezentaci naší školy. Mám z vás všech velkou radost. Už jen
ten fakt, že pozvu 22 hráček a hráčů a oni všichni přijdou, mluví sám za sebe.
Pro holky ze 7. ročníku to byl druhý velký turnaj během 4 dnů a do toho ještě odehrály
těžký zápas v naší florbalové lize! Velká poklona, holky! A jak to dnes dopadlo?
Naše družstvo A obsadilo krásné 2. místo, družstvo B skončilo na 5. místě. S výkony obou
našich mužstev jsem nadmíru spokojen. Jen tak dál!
Naše mužstvo A nastoupilo v sestavě:
Petr Ferenc – brankář
Lukáš Hofman, Sebastien Drejsl, Jakub Černý, Adam Špringer, Veronika Žďárská,
Nela Špringerová, Karolína Řeháková, Barbora Peterová a Michal Hájek
Naše mužstvo B nastoupilo v sestavě:
Marina Zajacová – brankářka
Samuel Vít, Martin Kejzlar, Dominika Davidová, Erika Danko, Veronika Ságlová,
Ivona Szelke, Aliya Mirzojeva, Jiřina Hrůzová, Tomáš Maršík, Jakub Šitina,
Nikol Hejnová, Andrea Jursíková
(Martin Dytrych)
P.S.: Omlouvám se, dnes jsem nějak zapomněl udělat fotky.

Další vesnicí na naší cestě poznávání regionu Jestřebí hory
byly Suchovršice. Opět jsme jeli na kolech. Naší první
zastávkou byla socha sv. Jana Nepomuckého. Od ní byl
hezký výhled na starodávnou dřevěnou zvonici. Vyfotili
jsme se pod památnou lípou Svobody a pokračovali dále
ke Zlaté jámě. Vede sem stará hornická stezka. Odlovili
jsme také jednu kešku a udělali téměř historickou fotku
s dřevěnou lávkou Na Lhotkách. Má se brzy bourat a stavět
nová. Na zpáteční cestě jsme viděli všech pět
suchovršických mostů přes řeku Úpu. Spokojeni jsme
se vrátili.ke škole. Děkuji paní Janě Šedové za spolupráci
a informace a chlapcům za vzorné chování.
(Blanka Pavlásková)

Jedno odpoledne se družina zaplnila mlynáři, stárky,
mládky, učedníky, prášky…. A proč? Protože si chtěli
upéct chleba. Nejdříve se seznámili s historií, mlýnským
erbem a chodem celého mlýna. Pak už všichni měli plno
práce. Vymlátit zrna, rozdrtit je mezi kameny na mouku
(šlo to ztěžka, proto pomohl pytlík mouky z obchodu),
zadělat těsto, nechat vykynout a hurá s ním do trouby.
A výsledek? Podívejte se na fotografie.
(Eva Jansová)

Císař si svolá své gladiátory a říká jim, že zítra budou hrát, pro ně velmi důležitý zápas ve vodním pólu, družstvo,
které vyhraje, získá svobodu! „A jak poznáme soupeře?“ ptají se gladiátoři. „Velice snadno, krokodýlové budou mít
žluté čepičky.“
„Tati, co jsou to ikony?“ ptá se malý Petřík. „To jsou svaté obrázky, Péťo.“ „A proč jich má Windows tolik?“
„Protože potřebuje zázrak, aby fungoval.“
„Pepíčku, které zvířátko musí pracovat, aby tvá maminka mohla nosit hedvábné punčošky?“ zkouší učitelka
Pepíčka. „No přece tatínek!“
Zajíc: „Ahoj hade, chtěl bych se ti omluvit, vážně mě moc mrzí, jak jsem se ti smál.“ Had: „Si děláš legraci, viď?“
Zajíc: „Ne, ne, vážně, je mi líto, jak jsem se ti smál, že nemáš nohy.“ Had: „Ok, omluva se přijímá.“ Zajíc: „Fakt?
Tak ruku na to!“
Sedí Pepa Valášek v zubařském křesle, nad ním se sklání zubař s roztočenou vrtačkou a říká: „Pamatuješ, jak jsi mě
v družině tahal za vlasy?“

Zvoní mobil v posilovně, zvedne jej funící muž: „Prosím.“' „Ahoj miláčku, jsi v posilovně?“' ptá se žena. „Ano
jsem, co potřebuješ?“' odpoví muž otráveným hlasem. „Tak to je fajn. Já jsem ti jen chtěla říct, že ten kožich, jak
stál 150 tisíc, tak ho zlevnili na 80. Že si ho můžu koupit?“' škemrá žena. „Ale jo.“' „Ty jsi hodný. A víš, jak jsme
chtěli jet na ty Seychely a zdálo se nám to za půl milionu drahé? Tak oni to zlevnili jen na 400 tisíc. Co říkáš?
Nemám to vzít?“' „Dobře, ale jen s plnou penzí,“' zamumlá muž. „Jo, to já zařídím. A když máš takovou dobrou
náladu, tak stojím zrovna před autosalonem Mercedesu a víš, jak jsme se dívali na ten S-Class za 3 miliony, tak si
představ, že oni ho zlevnili na dva miliony. Nemám ho zrovna zaplatit?“' „Ale jo, ale jen stříbrnou metalízu,“' řekne
muž docela otráveně. „Jo, jo, oni ho zrovna ve stříbrné mají. Tak to je super, ty jsi dnes tak zlatý! Tak čau,“'
zaševelí sladkým hláskem žena a položí mobil. Muž v posilovně se zvednutým telefonem nad hlavou zakřičí:
„Chlapi, nevíte, čí je to mobil?'“
Na internetovém fóru: „DOBRÝ DEN VŠEM, JSEM TU NOVÝ A POTŘEBOVAL BYCH PORADIT.“ Odpověď:
„Zmáčkni CapsLock“ „JÉ DĚKUJU, UŽ NEMUSÍM DRŽET SHIFT!“
Ptá se blázen druhého blázna: „Letěl jsi už někdy balónem?“ „A myslíš fotbalovým nebo basketbalovým?“
Víte, proč si policajt dává v noci k posteli dvě sklenice, jednu plnou vody a druhou prázdnou? Tu plnou tam má,
kdyby dostal v noci žízeň a tu prázdnou, kdyby ji nedostal.
Babičce ukradli před obchodem kolo a tak tam teď sedí a naříká. Kolemjdoucí se jí ptá: „A volala jste na policii?“
„Volala.“ „No, a co vám tam řekli?“ „Že oni to nebyli.“
Přistoupí Pražák k Ostravákovi do kupé a říká mu: „Posunul byste se, prosím, až k voknu?“ Nic, Ostravák se
zmateně rozhlíží, ale nehýbe se. „Pane, prosím, posuňte se až k voknu!“ „Tak už kvokni!“
Proč mají gorily velké nosní dírky? Protože mají velké prsty!
(Martin Dytrych)

Rok se s rokem sešel a my opět vyrazili na brusle. Hned
první den s námi vyjelo 35 žáků 4. – 9. ročníku. A
zamířili jsme, kam jinam, než na Zimní stadion
v Trutnově.
Měli jsme s sebou i začátečníky. Ti však velmi rychle
pochopili techniku bruslení a za chvíli už s pomocí
hrazdičky pěkně jezdili. Pro zdatnější bruslaře jsme
připravili slalom, soutěž o nejlepšího bruslaře/bruslařku
a chybět samozřejmě nemohla ani oblíbená hra na
ovečky a vlka.
Devadesát minut bruslení uteklo velmi rychle. Můžeme
však bruslaře potěšit skutečností, že ještě jedno takové
odpoledne plánujeme, a to zřejmě v únoru či na začátku
března.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)

Ve středu 14. listopadu se dočkali bruslení i ti naši nejmenší. Na ledovou plochu Zimního stadionu v Trutnově
s námi vyrazilo 37 prvňáků, druháků a třeťáků.
Zkušení bruslaři se na začátku rozbruslili, zatímco my jsme se věnovali jedenácti začátečníkům. Ukazovali
jsme jim, jak se správně bruslí a vybavili je pomůckami (praktickými hrazdičkami) pro další část bruslení.
Během devadesáti minut jsme stihli ještě slalom, soutěž o nejrychlejšího bruslaře/bruslařku a chybět nemohla
ani mezi dětmi oblíbená hra na ovečky a vlka.
Děkujeme učitelkám z prvního stupně a děvčatům ze 7. A za pomoc při organizaci této akce.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)
P.S.: Děti se mohou těšit ještě na jedno bruslení v tomto školním roce. Uskuteční se v únoru nebo začátkem
března.

Ve středu 21. listopadu navštívili naše prvňáčky předškoláci ze školky na Veselce, aby si vyzkoušeli některé
z činností, které už školáci bez problémů zvládají a zažili s nimi to „opravdové“ vyučování.
Nejprve jsme se vzájemně představili, své jméno jsme roztleskali na slabiky a určili počáteční písmenko, podobně
jsme si hráli s obrázkovými kartičkami, děti nás také přesvědčily, že už hodně písmen bez problému poznají.
Na mazací tabulku si vyzkoušely některé uvolňovací cviky, které jsou pro správné psaní moc důležité. Také počítaly
do pěti, k číslům přiřazovaly správný počet puntíků, plnily úkoly na interaktivní tabuli a rozlišovaly geometrické
tvary.
Bylo vidět, že se děti ve školce s paní učitelkou na školu zodpovědně připravují, a že se do ní i těší.
Děkujeme dětem i jejich učitelkám za prima dopoledne, které s našimi prvňáčky prožili.
(Radka Řeháková)

V rámci předmětu Člověk a jeho svět se teď věnujeme podzimu a všemu, co s ním souvisí – počasí, vhodnému
oblečení, stromům, práci na zahradě. A k podzimu také patří ovoce a zelenina, a proto jsme si ve třídě
uspořádali malou ochutnávku. Ve středu po prázdninách jsme donesené plody rozdělili na ovoce a zeleninu a už
jsme se těšili na pátek – na ochutnávku!
Hned ráno jsme se do toho pustili. Nejprve jsme se věnovali zelenině. Paní učitelka všechno nakrájela už doma.
Ve škole jsme potom k dózičkám přiřazovali celé nerozkrájené plody. Se zavřenýma očima jsme hádali, co nám
paní učitelka dává do pusy, a potom už jsme všichni postupně ochutnali úplně všechno. Ze zeleniny to
byl pórek, cibule, česnek, petržel, celer, mrkev, ředkvička, rajče, okurka, paprika, brambor, růžičková kapusta,
kedlubna, listový a ledový salát, kadeřavá petrželka a červená řepa. Z ovoce jsme ochutnali jablko, hrušku,
blumu, hroznové víno, mandarinku, pomeranč, citron, limetku, banán, kiwi a kaki. Ochutnávali jsme
taky oddenek zázvoru a vlašské ořechy. Něco nám chutnalo, něco méně – třeba cibule, česnek nebo celer. Něco
jedli někteří poprvé – třeba červenou řepu, zázvor nebo kaki. Děti si ochutnávku užily. Děkuji všem rodičům za
spolupráci.
(Veronika Prouzová)

V listopadovém programu akcí naší školy nesmí chybět školní kolo dějepisné olympiády. Tematické zaměření
letošního ročníku znělo „ Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace.“ Žákyně a žáci
zahájili své klání v časech knížete Sáma, Velké Moravy a Praotce Čecha, nahlédli do historie křižáckých výprav
zámořských objevů i dopravních prostředků, zabývali se historií mostů, vydali se po stopách poselstev Jiřího
z Poděbrad i J. A. komenského. Soutěžící pracovali s mapami i obrázky, luštili malou křížovku, spojovali informace
do dvojic, vybírali správné možnosti, doplňovali údaje do textu. Práci jim usnadnilo to, že olympiádu mohli řešit
doma.
Vítězkou letošního ročníku se stala Adéla Roženská z 8.A, čímž dosáhla třetího vítězství v řadě. Toto Adélčino
„zlato“ je ze všech dosažených zřejmě nejcennější, neboť ho vybojovala v době po delší absenci, kdy dohání
zameškané učivo. Na pomyslné „bedně“ vedle vítězky stanuli a o stříbrnou příčku se podělili Jakub Černý (7.B),
jenž na této pozici vystřídal svého staršího bratra, a Kristýna Kábrtová (6.A).
Nejlepší soutěžící se dočkali drobných věcných cen a plusových bodů, všichni žáci, kteří získali alespoň polovinu
bodů (tj. 35), obdrželi jedničku do předmětu dějepis a ostatní alespoň „pluska“ za projevenou aktivitu. Při rovnosti
bodů za úkoly v hlavní části rozhodovala úspěšnost v rozřazovacím úkolu. Všem zúčastněným děkuji za aktivitu a
účast.
Jsem velmi ráda, že se letošní soutěžící nenechali odradit složitě znějícím tématem a zúčastnili se dějepisné
olympiády v hojném počtu. Velkou pochvalu za účast i pěkné výsledky si zaslouží nejmladší účastníci ze šestého
ročníku, kteří se s dějepisem seznamují jen několik málo měsíců.
(Renata Kafková)
Výsledková listina:
1.
Adéla Roženská (8.A), 68 bodů
2 – 3. Jakub Černý (7.B), 63 bodů
Kristýna Kábrtová (6.A), 63 bodů
4. – 5. Daniel Benko (9.A), 62 bodů
Barbora Růžičková (6.B), 62 bodů
6.
Hřebíčková Anna (6.A), 61 bodů (+2)
7.
Zajacová Marina (7.B), 61 bodů (+1)
8.
Veronika Hlavicová (9.A), 60 bodů
9.
Jan Hruška (8.A), 59 bodů
10.
Dominik Grund (8.A), 57 bodů
11.
Dominika Meierová (6.A), 55 bodů
12.
Andrea Zárubová (8.A), 52 bodů
13.
Sebastian Drejsl (7.B), 51 bodů
14.
Tereza Zárubová (8.A), 50 bodů (+1)
15.
Agáta Hebká (8.A), 50 bodů
16.
Tomáš Kuťák (9.A), 49 bodů
17.
Daniela Maršíková (9.A), 47 bodů
18.
Natálie Komárková (8.A), 45 bodů
19.
Klára Zárubová (8.A), 44 bodů
20.
Nikola Winklerová (9.A), 43 bodů (+2)
21.
Jan Nguyen (7.B), 43 bodů
22.
Tereza Hejcmanová (6.A), 41 bodů
23. – 24.Eliška Grossmannová (8.A), 39 bodů
Veronika Hejcmanová (6.A), 39 bodů
25.
Zbyšek Lacko (7.B), 35 bodů (+2)
26.
Martina Dvořáková (6.A), 35 bodů
27.
Nikola Makulová, (7.B), 33 bodů
28.
Simona Sobolíková (7.B), 27 bodů
29.
Michaela Horáková (8.A), 21 bodů

V pátek 9. listopadu 2018 se školní družina vydala
do úpického
muzea,
aby
si
prohlédla
výstavu
ČESKOSLOVENSKO.
Děti
vyslechly
příběhy
československých legionářů, prošly zákopem, zhlédly
mnoho historických předmětů. Nejvíce je však zaujal vláček,
který projíždí kolem celé výstavy.
Děkujeme paní Jursíkové za milé přijetí a těšíme se na další
návštěvu.
(Eva Jansová)

Dobrá hudba, skvělí tanečníci, světla, lasery, stroboskop a výrobník dýmu, to byly hlavní atributy discopárty pro
zvané. A že jich bylo! Do jídelny se postupně namačkalo 165 žáků. Čas od 16.30 do 18.30 byl vyhrazen prvňákům
až třeťákům, 120 minut od 7 večerní pak jejich starším spolužákům.
Kromě tancování se také soutěžilo. Namotávaly se šňůrky na tužky, přendávaly kelímky a přenášely barevné papírky
pomocí brček. A samozřejmě nesměla chybět soutěž o nejlepšího tanečníka/tanečnici. Páteční večer se vydařil. A já
děkuji všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na organizaci. Tedy paním učitelkám, holkám – tanečnicím,
prodavačkám v bufetu, klukům – stěhovákům, panu školníkovi a panu řediteli.
Těším se s vámi zase příště, byli jste všichni úžasní.
(Martin Dytrych)

Ranní počasí – první sníh, náledí a teploty pod bodem mrazu
– obstaralo v pondělí 19. listopadu 2018 ideální úvod
projektovému dni „Cesta do pravěku“, během kterého se naši
šesťáci vydali po stopách lovců mamutů doby ledové.
Zvláště dojíždějící ze Suchovršic, kteří promrzli při čekání
na zpožděný autobus a do školy dorazili na poslední chvíli
s prokřehlými prsty a červenými nosy, rázem snáze
porozuměli nelehkému údělu našich předků.
Do hodin dějepisu zavítal pan Daniel Richter
z královéhradecké společnosti Dějeprava s programem
„Lovci mamutů aneb Co pan Štorch ještě nevěděl“. Pan
lektor dětem představil každodenní život lovců mamutů,
jejich zbraně, nástroje, oděvy, šperky, hudební nástroje,
nádobí i obydlí. Vysvětlil jim rovněž, jak a z čeho lovci
mamutů tyto věci vyráběli a jak je používali. Šesťáci
nadšeně hltali jeho vyprávění a zkoušeli dovezené věci.
Všechny děti i exponáty přežily horlivé poznávání ve zdraví,
ovšem luková vrtačka ani letos nenašla nikoho natolik
zručného, kdo by s její pomocí dokázal rozdělat oheň.
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 jejich pozornost. Ti nejrychlejší a nejpozornější
pak ještě luštili křížovku, osmisměrku a zjišťovali
zajímavosti o mamutech.
Na vlastní ruce si šesťáci pravěk vyzkoušeli při výtvarné
výchově, kdy malovali na stěny „jeskyní“ a z hlíny
modelovali sošky, nádoby i šperky. Pravěcí předkové žáků
6.A byli nejspíše malíři, neboť jejich potomci vytvořili
krásnou „jeskynní“ malbu úctyhodných rozměrů. Děti ze 6.B
mají jistě původ mezi pravěkými výrobci keramiky, neboť
vyrobily řadu venuší, šperků i mističek.
Všem kolegyním a kolegům děkuji za vzornou přípravu a
spoluorganizaci celé akce, panu lektorovi za čas a poučnou
besedu, dětem za pěkné chování a přístup k práci a chlapcům
ze šestých tříd i za pomoc s materiály pana lektora.
(Renata Kafková)

Na dolním obrázku domaluj rozdíly. Najdeš všechny? Je jich 10.
Vzniklý obrázek si vybarvi.

Výborný, skvělý, perfektní. Jen tak lze hodnotit výkon našich mladších dívek na okrskovém kole ve florbalu. Holky
do puntíku plnily to, co jsme si řekli. A to se odráželo v naší týmové hře. Během turnaje jsme prožili snad jen dvě
slabší chvilky. Dva zbytečné góly od gymnázia a především hodně těžký pád Nely Špringerové po souboji se
rtyňskou hráčkou. Nela se však zvedla a za bouřlivého potlesku obecenstva zápas dohrála. To její spoluhráčky
vyhecovalo k doslova famózním čtyřem minutám, během kterých vstřelily čtyři góly.
Holky, velká poklona před vámi všemi, neboť každá z vás měla v týmu své místo a své úkoly. Těším se na středeční
den, který s vámi strávím ve Dvoře Králové.
(Martin Dytrych)
Přehled zápasů:
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ Úpice-Lány 2 : 1; branky: Luštincová (as. Žďárská), Peterová (as. Luštincová)
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ Malé Svatoňovice 4 : 2
branky: Luštincová (as. Špringerová), Luštincová (as. Žďárská), Luštincová (as. Špringerová), Szelke
ZŠ Bratří Čapků – Městské gymnázium a SOŠ Úpice 2 : 2
branky: Peterová (as. Luštincová), Luštincová (as. Žďárská)
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší 4 : 1
branky: Luštincová (as. Peterová), Luštincová (as. Žďárská), Luštincová (as. Špringerová),
Luštincová (as. Peterová)
Naše sestava:
Jiřina Hrůzová, Natali Luštincová, Barbora Peterová,
Barbora Růžičková, Nela Špringerová, Veronika Ságlová,
Ivona Szelke, Marina Zajacová, Veronika Žďárská

Ve čtvrtek 1. 11. 2018 jsme se zúčastnili okrskového kola ve florbalu v Malých Svatoňovicích. I přes velká
očekávání a vydařeném minulém ročníku se nám letos turnaj nevydařil.
Chlapci mladší kategorie sice zahájili turnaj výhrou nad favoritem z Lán, další průběh turnaje nám však do karet
nehrál. Začalo to smolnou remízou proti Gymnáziu Úpice, třetí zápas proti domácímu družstvu byl velice
vyrovnaný, avšak nepřijatelná chyba rozhodčího nás bohužel v tomto zápase úplně vykolejila a nakonec jsme
prohráli 2:3. Poslední zápas proti ZŠ Rtyně v Podkrkonoší byl opět vyrovnaný, kluci se střelecky trápili a i přes
velký tlak jsme prohráli o jeden gól. Celkově se chlapci umístili na 4. místě, avšak berme v potaz chybu v řízení
hry, kdy při dosažené remíze bychom bodově dosáhli na třetí příčku.
(Blanka Hozová)
Školu reprezentovali:
Černý Jakub, Drejsl Sebastian, Fabián
Dominik, Grund Dominik, Grund Čeněk,
Hájek Michal, Hejna Vojtěch, Hofman
Lukáš, Novotný Filip, Petera Vojtěch (G),
Špringer Adam

Horší začátek jsme si snad ani přát nemohli. Festival našich vyložených šancí v prvním zápase k ničemu nevedl. Co si
budeme namlouvat, bezbranková remíza s lánským mužstvem nás srazila dolů. A navíc druhý zápas s pozdějšími
vítězkami, plný zbrklostí z naší strany a naprosté neefektivity naší hry. Bohužel jsme prohráli 3 : 4. Pak však nastal
zvrat k lepšímu. Pomohly víc mnou rozmlácené desky nebo můj dosti hlučný projev v kabině? Každopádně to začalo
„šlapat“. V dalších dvou zápasech jsme nastříleli osm gólů a lehce jsme je vyhráli. Nu, škoda. I vy, starší holky, jste
na to měly! I tak vám z celého srdce děkuji za vaši příkladnou reprezentaci školy. I vy si zasloužíte velkou pochvalu!
(Martin Dytrych)
Přehled zápasů:
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ Úpice-Lány 0 : 0
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ Malé Svatoňovice 3 : 4
branky: Grossmannová, Hebká (as. Holanová), Holanová
ZŠ Bratří Čapků – Městské gymnázium a SOŠ Úpice 4 : 0
branky: Holanová (as. Horáková), Grossmannová (as. Kubasová), Hebká, Grossmannová (as. Ludvíková)
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší 4 : 0
branky: Horáková (as. Holanová), Holanová, Horáková (as. Kubasová), Grossmannová (as. Hebká)
Naše sestava:
Eliška Grossmannová, Agáta Hebká, Michaela Holanová,
Michaela Horáková, Leona Kubasová, Natálie Ludvíková,
Kamila Oborníková, Karolína Řeháková

Starší kategorie chlapců nastoupila do svého turnaje hned proti ZŠ Rtyně v Podkrkonoší. Průběh zápasu byl
velmi dramatický a i přes prohru 1:3 byl celkový dojem ze hry dobrý. Druhý zápas proti Gymnáziu Úpice byl
však špatný. Jeho žáci nás rozstříleli vysoko 2:7. I třetí zápas proti ZŠ Lány jsme nezvládli. V posledním zápase
proti domácího týmu jsme se však probrali a uhájili alespoň jednu výhru. Starší chlapci tak získali pouze 3 body
do tabulky a umístili se na 5. místě.
I tak patří dík všem zúčastněným žákům za reprezentaci školy.
(Blanka Hozová)
Školu reprezentovali:
Balog David, Benko Daniel, Ferenc Petr (G), Gabčan Miroslav, Kuťák Tomáš, Lacko Matyáš, Marek Tomáš,
Trdlikát Lukáš, Kleistner Jan

MY PENCILCASE - můj penál
VOCABULARY- slovíčka
PEN – pero
PENCIL – tužka
FELT TIP – fixa
SCISSORS – nůžky
SHARPENER – ořezávátko
MARKER - zvýrazňovač

CRAYON -pastelka
RUBBER – guma
RULER – pravítko
GLUE - lepidlo

Správné řešení z minulého čísla:
1. black and orange, 2. trick or treat,
3. jack-o-lantern
Vylosovaní výherci:
J.Pospíšil(7.A), V.Petera(7.A), S.Drejsl(7.B),
D.Manych(7.B), J.Hruška (8.A)

PUZZLE 2 - křížovka

Across - rovně
3. ořezávátko
5. fixa
7. tužka
9. pero
Down - dolů
1. guma
2. zvýrazňovač
3. nůžky
4. pravítko
Z písmen v šedivých polích sestav
6. lepidlo
tajenku, týká se osoby spojené se
8. pastelka
školou:
TAJENKA: __ __ __ __ __ __ __
PUZZLE 1 -čtyřsměrka
Vyškrtej následující slova: 2x pero,
2x pastelka, lepidlo, tužka, guma,
pravítko, fixa, zvýrazňovač, nůžky
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Správná odpověď:

N

E

P

I

C

E

I

PUZZLE 1: __ __ __ __
PUZZLE 2: __ __ __ __ __ __ __
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Zbylá písmena tvoří tajenku:
__ __ __ __
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SOUTĚŽNÍ LÍSTEK

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

Pravidla soutěže: všechny tři správně vyplněné odpovědi
na tomto soutěžním lístku odevzdej nejpozději do st 12.12.
p. uč. Žďárské. Losujeme 5 z vás, kteří obdrží odměnu.

Good Luck 

stránku připravila Silvie Žďárská

V rámci přírodovědného učiva jsme si v druhém listopadovém týdnu naplánovali exkurzi do Dolu Bohumír v Jívce
a do mlýna Dřevíček v nedalekém Horní Dřevíči.
V bývalém měděném dole nás pan průvodce poutavou a srozumitelnou formou seznámil s historií
dolování měděných rud, ukázal nám mapy chodeb a různé přístroje a nářadí, které horníci tehdy používali. Viděli
jsme také figuríny horníků při práci. Dozvěděli jsme se také, že v dole přezimují chránění netopýři. Prohlídka
skončila výstupem na povrch větrací šachtou. Zdolali jsme sedm žebříků a výšku 16 metrů :-).
Ve mlýně Dřevíček na nás čekal usměvavý „pan otec“, který nás seznámil s prací mlynáře a jeho pomocníků.
Prohlédli jsme si zařízení mlýna – různá soukolí, řemenice, větráky, síta i mlecí válce. Ve mlýnici byly i stroje
na výrobu těsta a rohlíků. Na vlastní oči jsme viděli, jak ze zrní vzniká mouka – to když nakonec pan mlynář celý
mlýn uvedl do provozu.
(za třeťáky a čtvrťáky Eva Prouzová)

Prostot pro odstřižení
soutěžního lístku - angličtina

Časomíra ukazovala 13:27 a naše holky přebíraly pohár za 3. místo a bronzové medaile. Věřte mi, že jejich šťastné
oči a úsměvy na tvářích pro mě byly tou nejlepší dnešní odměnou. Vždyť jsme vyrovnali dosud nejlepší výsledek
naší školy ve florbalové éře! A navíc, od celkového vítězství nás dělil opravdu jen kousíček. Jejda, to jsem to vzal
dneska nějak od konce. Takže…
Nezačali jsme úplně šťastně. V zápase se ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové jsme neproměnili spoustu šanci a
naopak ze tří střel na branku jsme dvakrát inkasovali.
Jak se později ukázalo, byla to jen souhra náhod. Srdíčka našich mladších florbalistek jsou totiž bezedná a jejich síly
snad nekonečné. To, co tam některé z nich předváděly, bylo na hranici lidského chápání. Co na tom, že dostanu
florbalkou ránu do hlavy? Vstanu, oklepu se a hraju dál! Mám problémy s třísly? Maličkost, po obstřiku jedu dál!
Statečné holky to máme! Jsem na ně opravdu hrdý.
A přesně tyhle své vlastnosti „přetavily“ holky na úspěchy v dalších zápasech. Ze hřiště jsme postupně
„vyprovodili“ ZŠ Mládežnickou Trutnov 3 : 0 a ZŠ Karla Klíče Hostinné rovněž 3 : 0.
Pak už nastaly tuhé vyřazovací boje. Na nás čekal přetěžký soupeř, budoucí vítězky ze ZŠ náměstí Míru Vrchlabí.
Po vyrovnaném boji jsme prohráli 1 : 2. Ale věřím, že kdybychom hráli ještě tak 2 – 3 minutky, tak bychom skóre
otočili. Naše hrdinky měly totiž na konci zápasu podstatně víc sil a také slušný tlak.
Vše jsme si však vynahradili v boji o 3. místo. Gólem naší nejlepší střelkyně, Natálky Luštincové, jsme další
z dnešních velkých soubojů rozhodli pro sebe.
A ruce i florbalky letěly nahoru! Holky, ze srdce vám tenhle úspěch přeju. Jste výborné, skvělé, fantastické. Teprve
časem vám dojde, jakého úspěchu jste dosáhly. Porazily jste výběry podstatně větších škol, než je ta naše. A hlavně
nejste třetí z osmi (okresního kola se na základě kvalifikací účastnilo osm nejlepších mužstev), ale třetí v celém
okrese! Je radost s vámi spolupracovat! Jen tak dál, holky.
(Martin Dytrych)

Přehled zápasů:
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem 0 : 2
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ Mládežnická Trutnov 3 : 0
branky: Horáková (as. Peterová), Luštincová (as. Horáková), Růžičková (as.
Řeháková)
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ Karla Klíče Hostinné 3 : 0
branky: Luštincová (as. Grossmannová), Luštincová (as. Grossmannová),
Luštincová (as. Žďárská)
semifinále:
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ náměstí Míru Vrchlabí 1 : 2
branka: Luštincová (as. Špringerová)
o 3. místo:
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem 1 : 0
branka: Luštincová (as. Grossmannová)
Naše sestava:
Eliška Grossmannová, Michaela Horáková, Jiřina Hrůzová,
Natali Luštincová, Barbora Peterová, Barbora Růžičková,
Karolína Řeháková, Nela Špringerová, Veronika Ságlová, Ivona Szelke,
Marina Zajacová, Veronika Žďárská

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

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

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 23. 11. 2018)
728,0 kg
38 kg/žáka
Ondřej Kulhavý
880,0 kg
37 kg/žáka
Josef Horák
845,0 kg
33 kg/žáka
Adriana Davidová
693,0 kg
30 kg/žáka
Eliška Peterková
682,0 kg
30 kg/žáka
Alfred Pola
426,0 kg
18 kg/žáka
Andrea Bártová
403,0 kg
18 kg/žáka
Adam Jiroušek
170,0 kg
9 kg/žáka
Karolína Řeháková
150,0 kg
8 kg/žáka
Martina Dvořáková
118,0 kg
8 kg/žáka
Čeněk Grund
120,0 kg
7 kg/žáka
Anna Jiroušková
57,0 kg
4 kg/žáka
Jakub Synáč
92,0 kg
3 kg/žáka
Jan Hruška
15,0 kg
1 kg/žáka
Leona Kubasová

370,0 kg
880,0 kg
545,0 kg
380,0 kg
390,0 kg
234,0 kg
136,0 kg
83,0 kg
141,0 kg
118,0 kg
120,0 kg
57,0 kg
66,0 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
odměněni i nejlepší sběrači v rámci jednotlivých tříd. Podmínkou je minimálně 100 kg doneseného papíru.
15.
Celkem jsme již sebrali 5 379,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 16,65 kg. Pro porovnání
16.
v loňském roce jsme měli sesbíráno 4 376,0 kg s průměrem 13,46 kg na žáka. Dohromady jsme také sesbírali
17.
467 vybitých baterií (k 24.11.2017 to bylo 7 484).
18.
Sběr vybitých baterií:
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Filip Kuťák (2.B)
535 ks
Josef Horák (2.A)
880 kg
Lukáš
Farský
(3.A)
264 ks
Adriana Davidová (5.B)
545 kg
Jiří Bárta (1.A)
78 ks
Alfred Pola (2.B)
390 kg
19.
Amelie
Viková
(5.A)
59 ks
Eliška Peterková (5.A)
380 kg
20.
Václav Peterka (1.A)
35 ks
Ondřej Kulhavý (4.A)
370 kg
21.
Aneta Maričová (2.B)
Andrea Bártová (3.A)
Kateřina Šrytrová (5.B)
Martina Dvořáková (6.A)
Miroslava Holanová (4.A)
Adam Jiroušek (3.B)
Anna Jiroušková (7.B)
Diana Kuťáková (5.A)
Čeněk Grund (6.B)
Pavol Kročil (3.B)
Jakub Přívratský (3.A)
Lukáš Kargel (4.A)
Matěj Boháč (4.A)
Karolína Řeháková (7.A)

292
234
160
141
138
136
120
119
118
115
110
110
110
83

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Pouze ve sběru
plastových víček má
soutěž nového lídra.

(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem Beránkem)

Taktéž v rámci sběru plastových lahví, kelímků, víček a kovových víček na závěr školního roku
vyhodnotíme a odměníme nejlepší sběrače!
Sběr plastových 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)
Adam Havel (5.A)
Tereza Feketová (2.A)
Daniela Lelková (3.A)
Jakub Synáč (1.A)
Martina Dvořáková (6.A)

2 400
2 400
1 610
220
160
160
160
143
135
117
68
58

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

Sběr plastových kelímků
Diana Kuťáková (5.A)
1 340 ks
Markéta Trojanová (3.A)
800 ks
Adam Jiroušek (3.B)
600 ks
Anna Jiroušková (7.B)
600 ks
Adéla Roženská (8.A)
483 ks
Adam Havel (5.A)
300 ks
Michaela Kaslová (3.B)
256 ks
Tereza Feketová (2.A)
180 ks
Petr Hruška (8.A)
110 ks
Jakub Synáč (1.A)
84 ks
Vojtěch Synáč (5.A)
84 ks

Dohromady jsme k 23.11. sesbírali 7 689 plastových lahví (k 24.11.2017 to bylo 10 542) a 4 837 plastových
kelímků (k 24.11.2017 to bylo 19 768).
Sběr plastových víček
Pavol Kročil (3.B)
Jakub Janků (5.B)
Václav Peterka (1.A)
Eliška Rychlíková (2.A)
Antonín Bárta (5.A)
Adéla Roženská (8.A)
Ondřej Bursa (3.A)
Adam Jiroušek (3.B)
Anna Jiroušková (7.B)
Miroslava Holanová (4.A)
Anna Schejbalová (4.A)
Tereza Luštincová (2.A)
Klára Nyklíčková (3.B)
Tereza Přívratská (3.B)
Ondřej Kulhavý (4.A)
Amelie Viková (5.A)
Veronika Nyklíčková (7.A)
Petr Hruška (8.A)
Andrea Bártová (3.A)
Andrea Mertlíková (5.A)
Daniela Lelková (3.A)
Tadeáš Andrš (2.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)
Martina Dvořáková (6.A)
Vojtěch Synáč (5.A)

14 623
11 700
8 250
8 000
6 837
6 200
3 180
1 500
1 500
1 410
1 300
1 200
1 160
1 067
1 000
950
920
850
650
639
467
418
300
271
200
200
200
180
171
51
18

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

Sběr kovových víček
Markéta Trojanová (3.A)
Jakub Janků (5.B)
Petr Hruška (8.A)
Václav Peterka (1.A)
Filip Kuťák (2.B)
Andrea Bártová (3.A)
Elena Vítová (2.B)
Jiří Bárta (1.A)
Klára Nyklíčková (3.B)
Tereza Luštincová (2.A)
Ondřej Bursa (3.A)
Jakub Synáč (1.A)
Vojtěch Synáč (5.A)
Amelie Viková (5.A)
Andy Ságl (4.B)
Adéla Roženská (8.A)
Michaela Kaslová (3.B)
Tadeáš Andrš (2.A)
Adam Jiroušek (3.B)
Anna Jiroušková (7.B)
Kevin Denis Kroka (2.A)
Helena Kroková (4.A)
Filip Kroka (5.A)

Jiroušková
Anna
Dohromady jsme k 23.11. sesbírali 75 412 plastových víček (k 24.11.2017
to bylo 85
584)(5.B)
a 88 115
kovových víček (k 24.11.2017 to bylo 10 542).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem Beránkem)

22 050
11 900
10 500
8 000
7 300
6 685
4 500
3 750
1 840
1 600
1 400
1 311
1 291
1 100
1 014
1 000
872
702
500
500
100
100
100

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

250 ks

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

NIGDO
STEAK HOUSE
OLD STARS
EDA
FC SPARTA ORLI
DZARDA

Z
4
4
4
4
4
4

V
4
4
2
1
0
0

Vp
0
0
0
0
0
0

R
0
0
0
1
1
0

Pp
0
0
0
0
0
0

P
0
0
2
2
3
4

skóre
B
19 : 1 12
19 : 7 12
12 : 11 6
6 : 17
4
3 : 11
1
4 : 16
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

Čelo kanadského bodování základní části:
Z
B
Br + A
1. – 2.
Michal Hájek
4
9
8+1
Martin Zakouřil
4
9
8+1
3.
Blanka Hozová
4
9
3+6
4.
Adam Špringer
4
8
7+1
5.
Jakub Černý
4
8
6+2
6.
Jakub Kryl
4
6
4+2
7.
Matyáš Lacko
4
5
5+0
8.
Veronika Žďárská 4
5
2+3
9.
Tomáš Marek
4
4
4+0
10.
Petr Ferenc
4
3
2+1
11.
Sebastian Drejsl
4
3
0+3
12. – 13. Natali Luštincová
4
2
2+0
Jakub Šitina
4
2
2+0
14. – 15. Antonín Bárta
4
2
1+1
Karolína Řeháková 4
2
1+1
16. – 22. E. Grossmannová
4
1
1+0
Vojtěch Hejna
4
1
1+0
Michaela Horáková 4
1
1+0
Martin Kejzlar
4
1
1+0
Veronika Ságlová
4
1
1+0
Petr Seidl
4
1
1+0
Ivona Szelke
4
1
1+0
Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí

STATISTIKY BRANKÁŘŮ:
Čisté konto po dobu
28 min – Vojtěch Petera
15 min – Ondřej Nyklíček
14 min – Marina Zajacová
11 min – Vojtěch Synáč

Úspěšnost zásahů:
92,31 % - Vojtěch Petera
85,38 % - Marina Zajacová
72,02 % - Ondřej Nyklíček
71,43 % - Nikola Winklerová Prům. počet zásahů na zápas:
70,37 % - Vojtěch Synáč
10,00 – Nikola Winklerová
63,20 % - Tomáš Kuťák
8,67 – Marina Zajacová
62,50 % - Kamila Oborníková 5,67 – Vojtěch Synáč
57,14 % - Ondřej Křížek
5,50 – Kamila Oborníková
Ve statistikách brankářů jsou uvedeni všichni brankáři,
kteří odchytali aspoň jeden zápas.

Po

3.12.

Út

4.12.

St

5.12.

Čt

6.12.

Pá 7.12.
Po 10.12.
Út 11.12.
St 12.12.
Čt 13.12.
Pá 14.12.
Po 17.12.
Út 18.12.
St

19.12.

Čt

20.12.

Pá 21.12.

1. Pekingské kuřecí maso (smetana, okurka, žampiony), rýže
2. Palačinky
1. Hovězí v mrkvi, brambor
2. Játra na smetaně, knedlík
1. Zapečené těstoviny s mletým masem a lečem
2. Vepřová kýta po mexicku (fazole, kukuřice…), hranolky
1. Obalovaná treska s bylinkovou omáčkou, brambor
2. Kari bulgur se zeleninou a drůbežím masem
1. Segedínský závitek, chlupaté knedlíky
2. Milánské špagety
1. Masové koule v rajské omáčce, těstoviny
2. Langoše
1. Zapékané valašské brambory s pohankou
2. Hovězí směs (houby, hrášek, smetana), kuskus
1. Znojemská hovězí pečeně, knedlík
2. Kuřecí maso s brokolicí v rýži
1. Zeleninový karbanátek se sýrem, bramborová kaše
2. Řeznický tokáň z vepřového masa, halušky
1. Krůtí rolka a la bažant, rýže
2. Vanilkové knedlíky se zakysanou smetanou a mandarinkami
1. Uzené maso, hrachová kaše
2. Paella se zeleninou, tuňákem a kuřecím masem
1. Lahůdková ryba, brambor
2. Hermelínové rizoto
1. Cikánský vepřový plátek, těstoviny
2. Tvarohové smaženky
Dobrou chuť!
1. Hovězí cibulář, bramborový knedlík
2. Sekaný máslový řízek na žampionech, petrželové brambory
1. Bílá klobása, bramborový salát
2. Gnocchi s boloňskou směsí

Vybírání stravného na prosinec: čtvrtek 29.11., pátek 30.11. (7.30 – 11.30)
Cena obědů: pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 15 obědů x 23 Kč = 345 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 15 obědů x 25 Kč = 375 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 15 obědů x 26 Kč = 390 Kč
pro veřejnost …………………….......... 15 obědů x 52 Kč = 780 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 prosincového čísla předávejte do 17.12. 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.

DO TĚLOCVIČNY ZAVÍTAJÍ ČERTI
01. 12. - Karneval „S čerty nejsou žerty“ – akce pro předškoláky a žáky 1. – 4. ročníku … více na 2. str.
(tělocvična ZŠ Bratří Čapků, od 10.00)
A PŘIJDOU ANDĚLÉ, MIKULÁŠ A TAKY ČERTI
05. 12. - Andělský den (pro žáky 1. – 5. ročníku, 2. – 4. vyučovací hodina, pořádá: 9.A) … více na 2. str.
SBĚROVÁ SOUTĚŽ
03. 12. - 07. 12. - Soutěž ve sběru tetrapaků … více na 2. str.
BLÍŽÍ SE VÁNOCE
02. 12. - Vánoční strom (náměstí T.G.M., od 16.00)
07. 12. - Adventní koncert ZUŠ A. M. Buxton (DAJ, žáci 4. – 6. ročníku, od 10.00, vstupné: 30 Kč)
12. 12. - program ZUŠ A. M . Buxton „Sněhurka a sedm trpaslíků“
(DAJ, žáci 1. – 3. ročníku, od 9.30, vstupné: 30 Kč)
12. 12. - Vánoční Dřevěnka (4.B, od 8.00), 18. 12. (4.A od 10.00)
14. 12. - 15. 12. - Vánoční víkendovka 6.B (od 16.00)
21. 12. - Zpívání koled ve školní jídelně (žáci 1. stupně, od 8.00)
21. 12. - Vánoční besídky ve třídách
(oběd pro žáky 2. stupně v 10.40, oběd pro žáky 1. stupně v 11.00)
SPORTOVNÍ AKCE
06. 12. - Okrskové kolo v halové kopané (ZŠ Malé Svatoňovice, žáci 1. – 5. ročníku, od 9.15)
13. 12. - Okrskové kolo v basketbalu (tělocvična ZŠ Bratří Čapků, starší žákyně od 8.00, starší žáci od 12.45)
OSTATNÍ AKCE
03. 12. - Zahájení školního kola Matematické olympiády v 6.A, 6.B (kategorie Z6)
03. 12. - Zahájení školního kola Matematické olympiády v 7.A (kategorie Z7)
03. 12. - Zahájení školního kola Fyzikální olympiády v 8.A (kategorie F)
03. 12. - Zahájení školního kola Fyzikální olympiády v 9.A (kategorie E)
03. 12. - Zahájení teoretické části Chemické olympiády v 9.A (kategorie D)
07. 12. - Vystoupení MŠ a ZŠ Havlovice „Havlovický rok“ (žáci 1. – 3. ročníku)
10. 12. - Exkurze 9.A do muzea (místo Vv)
11. 12. - Školní kolo Astronomické olympiády pro 6. – 7. ročník (kategorie G – H, od 13.45 ve školním klubu)
11. 12. - V tento den nebude otevřen školní klub
12. 12. - Školní kolo Astronomické olympiády pro 8. – 9. ročník (kategorie E – F, od 13.45 ve školním klubu)
17. 12. - Preventivní program pro žáky 7. ročníku (2. – 5. vyuč. hod.)
19. 12. - UFFO Trutnov – 5.A, 5.B
20. 12. - Vychází prosincové číslo školního časopisu
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY: 22. 12. – 02. 01.
ŘEDITELSKÉ VOLNO: 03. 01. – 04. 01.
PLAVECKÝ VÝCVIK ŽÁKŮ 1. ROČ.: 03. 12., 06. 12., 13. 12., 17. 12., 20. 12 (odjezd z nám T.G.M. v 9.30)
PLAVECKÝ VÝCVIK ŽÁKŮ 2. ROČ.: 03. 12., 06. 12., 13. 12., 17. 12., 20. 12 (odjezd z nám T.G.M. v 8.00)
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga – 06. 12.
Pravidelné soutěže (šipky, stolní fotbálek, air hockey) se hrají o hlavních přestávkách.
(stránku připravil Martin Dytrych)

