Vyhrála jsme na
Blahoveckých hrách
v novém školním rekordu.

Měli jsme víkendovku
From Hell to Paradise.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
6. ČÍSLO
17. ROČNÍKU (2018/2019)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE

V pátek 15. února se ve
školní jídelně konala
další discopárty.

Naší první víkendovkou
byla „Rekordyáda“.

Byli jsme bruslit na
Zimním stadionu
v Trutnově.

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

Ve středu 6. března pořádá ZŠ Bratří Čapků
11. ročník neoficiálního

„MISTROVSTVÍ ÚPICE V SUDOKU“.
Začátek v 15.30 (škola bude otevřena již od 15.00).
Soutěž proběhne ve dvou kolech (lehčí a středně těžká
obtížnost).
Soutěží se ve třech kategoriích:
žáci I. stupně, žáci II. stupně a starší.
Přijďte si poměřit své síly a zasoutěžit o zajímavé
ceny!

V úterý 26. března podnikneme v rámci projektu
„Já, ty, my, oni“ již třináctou cestu za
sebepoznáním a poznáním druhých.
Na tématech pro jednotlivé ročníky jsme nic
nezměnili:
1. – 2. ročník: „Vím, co dokážu“ (sebepoznání)
3. – 4. ročník: „Znám svou třídu, své spolužáky“
5. ročník:
„Cítím se jako Evropan“
6. ročník:
„Evropa a svět“
7. ročník:
„Objevujeme Evropu“
8. ročník:
„Volby“
9. ročník:
„Demokracie
jako
protiváha
diktatury“

V sobotu 16. března se v tělocvičně
ZŠ Bratří Čapků koná

29. ROČNÍK „ÚPICKÉ LAŤKY“.
Od 9.00 budou ve skoku vysokém soutěžit mladší a
starší žákyně a žáci,
od 13.30 se předvedou dorostenky, dorostenci,
juniorky, junioři, ženy a muži.
Pořadatel: ZŠ Úpice – Lány ve spolupráci se
ZŠ Bratří Čapků Úpice, Městským gymnáziem a
SOŠ Úpice a Městem Úpice.
Přijďte prožít sportovní den do naší tělocvičny!
Pozor! Určeno všem budoucím prvňáčkům!
Chcete vyzkoušet, jak se sedí v opravdové školní
lavici? Chcete malovat na tabuli? Nebo si zahrát s paní
učitelkou na koberci různé hry? Pak právě pro vás je
připravena
ŠKOLIČKA NANEČISTO.
Přijďte se svými rodiči v sobotu
16. března 2019 do 1.A nebo 1.B
(2. poschodí budovy 1. stupně)
ZŠ Bratří Čapků,
kde pro vás budou nachystané některé z činností, které
dělají děti v první třídě. Vaši rodiče se také mohou
zeptat na vše, co je ohledně školní docházky zajímá.
Začínáme v 10.00 a celý program trvá asi 45 minut.
Těšíme se na vás!

Dva dny před předáváním výpisů z vysvědčení jsme
věnovali prevenci. Program, který připravila školní
psycholožka Mgr. Lenka Mikesková ve spolupráci se
školní preventistkou PaedDr. Věrou Nývltovou, se
uskutečnil s podporou Královéhradeckého kraje.
Mezi jeho hlavní témata patřila tentokrát „Finanční
gramotnost“ a „Zdraví je to nejcennější, co máme“.
Na plnění programu se velkou měrou podíleli
prakticky všichni pedagogičtí pracovníci. Svou úlohu
sehráli také žáci 2.B a 5.B, kteří pro své menší
spolužáky nacvičili divadelní představení. A
nesmíme zapomenout na Oblastní charitu Trutnov,
BPA Malé Svatoňovice, SZŠ a VOŠZ Trutnov a
Zdravou 5. Všem ještě jednou děkujeme.
A co všechno děti viděly, slyšely a zažily? Tak aspoň
namátkou – přednášku o dospívání, test znalostí
ohledně drog a závislostí, film o HIV, program na
téma alkohol a tabák, péči o zuby, rehabilitaci…
Snad se výstupy z těchto programů budou naši žáci
řídit nejen teď, ale i v budoucnu.
(Martin Dytrych)

Čtvrtek 14. února jsme si ve škole zpestřili „VALENTÝNSKOU POŠTOU“. A tak se hned po ránu objevila na
prvním patře budovy 2. stupně valentýnská krabice. Do ní mohli žáci vhazovat psaníčka, srdíčka, drobné dárečky,
prostě cokoliv, co někomu druhému udělá radost.
Valentýnek bylo opět hodně. Ještě, že valentýnské doručovatelky byly tentokrát čtyři. I tak měly co dělat, aby vše
stihly včas roztřídit a roznést.
Děkuji všem, kteří se na dnešní akci jakkoliv podíleli, především pak Verče Hlavicové, Leonce Kubasové, Elišce
Sixtové a Nikče Winklerové.
(Martin Dytrych)

Počínaje pondělím 1. dubna 2019 bude kompletně uzavřena
tělocvična v naší škole.
Během 6 měsíců jí čeká výměny oken, zateplení, obložení stropu,
výměna svítidel, obložení radiátorů, vymalování, atd.
Pokud to všechno dobře půjde, bude tělocvična opět k dispozici
od října 2019.
Děkujeme za pochopení.
(Martin Dytrych)

Tak, a naši prvňáčci to mají úspěšně za sebou. Co? No přece první spaní ve škole, první víkendovku, na které
se pokoušeli trhat rekordy.
V pátek 22. února jsme se v 16:00 hodin sešli před školou, na zádech batohy, v rukou spacáky a v očích jiskřičky
radosti, ale i trochu nejistoty, co nás vlastně čeká. Maminkám a tatínkům jsme dali pusu na rozloučenou a hned jsme
se šli zabydlet nahoru do 1.A. Rozložili jsme karimatky, vytáhli spacáky a nanečisto jsme si do nich vlezli. A pak už
jsme se přesunuli do vedlejší 1.B, kde nás agentura DNP neboli „Dobrou noc, prvňáčci“ přivítala na Rekordyádě,
rozdala nám startovní čísla a akreditace (oprávnění účastnit se soutěží). A už jsme mohli začít trhat rekordy. Čekalo
nás dvanáct disciplín.
V pátek jsme jich zvládli deset:
 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
 METEOROLOG – sestavování puzzle s obrázky počasí na čas
 OPTIK– za 1 minutu vyndat z pytlíku poslepu co nejvíce koleček
 ELEKTRIKÁŘ– nabít třením o své tělo igelitový pytlík a za minutu a půl jich „přilepit“ co nejvíc na tabuli
 ŽOKEJ– osedlat velký balón a doskákat na něm do cíle
 ÚŘEDNÍK– za 1 minutu přenést co nejvíce papírků nasátých brčkem na určené místo
 MALÍŘ– fixou uchycenou mezi prsty nohy nakreslit obrázek podle předlohy
 ZVĚROLÉKAŘ– z novinového papíru vytrhat v časovém limitu co nejdelšího hada (limit 5 minut)
Čas utekl jako voda a najednou bylo skoro deset hodin. Teď už honem převléknout do pyžama, vyčistit zuby a zalézt
do spacáku. Pohádka na dobrou noc a spát! Ráno jsme po sedmé hodině začali postupně vykukovat, dožadovali
se snídaně a těšili se na poslední dvě disciplíny:
 UKLÍZEČKA– co nejrychleji přenést po jednom 12 plastových víček z jednoho místa na druhé
 LETEC– složit z papíru vlaštovku a poslat ji co nejdál
Pak už jen vyhodnocení, diplomy a sladké odměny. Nikdo neodešel s prázdnou. Děkujeme šikovným a ochotným
maminkám za dobrůtky k snídani (v pondělí budeme mít ještě ke svačině) a holkám osmačkám za vzornou pomoc
po celou dobu trvání Rekordyády.
Rekordyáda 2019 – umístění:
1. místo: BABORÁKOVÁ Adéla
2. místo: OTTOVÁ Magdaléna
3. místo: VÍTOVÁ Tereza
(Veronika Prouzová)

Na padesát nejlepších žáků a žákyň naší školy ve středu 13.2.2019 navštívilo pohádku režiséra Marka Najbrta
s názvem „Čertí brko“ v kině Mír. Příběh nás zavedl do městečka Pytlov, kde místní obyvatelé vůbec netuší, že
každý jejich přestupek nebo hřích je evidován místní pekelnou pobočkou. Veškeré hříchy neomylně zapisuje
kouzelné čertí brko. Problém nastane v okamžiku, kdy se brko porouchá a doručením nového je pověřen zmatený
čert Bonifác. Po náročném boji s vychytralým správcem nakonec Bonifác zachrání Pytlov a získá za manželku
krásnou Markétku. Skvělé bylo i herecké obsazení v čele s Ondřejem Vetchým, Janem Budařem či Václavem
Koptou. Pohádka byla velmi zdařilá a dětem se líbila.
Výběr žáků byl sestaven na základě pořadí v bodovací soutěži, kde 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.
(Martina Šrollová)

Ve čtvrtek 21. února jsme s třetími třídami navštívili Planetárium v Hradci Králové. I přes chladné počasí jsme
se na výlet všichni těšili.
V krásném moderním sále planetária jsme 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.
Bonusem pro děti byla pohádka Polaris, která děti seznámila s astronomickými zákonitostmi, jakými jsou důvody
střídání ročních období, značné délky polární noci nebo podobnostmi Země a dalších planet. Po pohádce jsme se šli
podívat na velký hvězdářský dalekohled. Dále děti měly možnost zakoupit si drobné suvenýry a venku se projít
po části planetární stezky.
Když nastal čas oběda, tak naše cesta byla jasná – McDonald’s. S plným bříškem na nás začala doléhat únava, což
byla pravá chvíle k odjezdu domů. Cestu jsme zakončili zastávkou v České Skalici, kde jsme se podívali
na roubenou chaloupku, kam chodila do školy spisovatelka Božena Němcová. Celý den se nám vydařil na výbornou.
(Hana Machačová)

Dva blázni se na výletě v dešti přikryjí koly, načež se za chvíli ozve: „Na mě leje víc než na tebe!“ Druhý si
prohlédne kola a hlásí: „No jo, vždyť tobě chybí dva dráty!“
Lenochoda okradou tři želvy. Policie se ptá, jak se to stalo. Lenochod říká: „Já nevím, seběhlo se to strašně rychle.“
Oznamuje tatínek rodině: „Rodino, těšte se, letos o dovolené poletíme k moři. Proč brečíš, Pepíčku?“ „Já s vámi
nemůžu, já ještě neumím létat.“
Tři muži se ucházejí o místo u policie. K pohovoru si zavolají prvního z nich. Policista mu dá fotografii muže, kterou
si má důkladně prohlédnout a říct, jakých zajímavých detailů si všiml. Po pár minutách uchazeč prohlásí: „Ten muž
má jen jedno ucho.“ „To je fotka z profilu,“ upozorní ho policista a požádá, aby odešel. Druhý kandidát dostává
stejný snímek, se stejnou otázkou. „Ten muž má jen jedno ucho!“ prohlásí po chvíli. „To je fotka z profilu!“ rozzuří
se policista. I druhého kandidáta vyhodí. Třetí kandidát si několik minut prohlíží fotku a pak odpoví: „Ten muž má
kontaktní čočky.“ Policista se podívá do svých spisů a uznale řekne: „Správně, je vidět, že nejste takový blbec jako ti
dva před vámi. Jen mi řekněte, jak jste to poznal?“ „Snadno. Těžko může nosit brýle, když má jen jedno ucho.“

Blondýnka hraje Chcete být milionářem a na poslední otázku si vybere posledního žolíka a volá přítelkyni, též
blondýnce: „Ahoj Marto, tady Katka, hraju Milionáře a poslední - milionová - otázka je: Který z těchto ptáků si
nestaví hnízdo? Orel, vlaštovka, kukačka nebo bažant?“ Marta na beton tvrdí, že kukačka a Katka vyhraje milión.
Když to večer zapíjejí, ptá se Katka: „Marto, jak sis mohla být tak jistá?“ A ta ji poučí: „Přece každý ví, že kukačky
bydlí v hodinách!“
Chuck Norris se dokáže tak rychle probudit, že přistihne sám sebe, jak spí.
Chlubí se jeden vedoucí: „A tohle je, pánové, náš nejvyvinutější stroj, který nahradí pět pracovních sil. O jeho
údržbu se stará šest specialistů.“
Chlap ve školce: „Dobrý den, přišel jsem si pro dítě.“ „A které?“ „A není to jedno? Stejně ho zítra ráno zase
přivedu.“
Volá fotbalista otci: „Ahoj tati, dneska jsem dal 2 góly!“ „No, to jo super a kolik to skončilo?“ „1:1“
Přijde starý děda do pojišťovny, že by si rád uzavřel životní pojištění. Pojišťovák: „Neblázněte, dědo, kolik máte
roků?“ „95, ale chci letět s otcem do zahraničí a to je dobré být pojištěný.“ „Cože? A kolik je otci?“ „Za měsíc mu
bude 119.“ „A co bude dělat v zahraničí?“ „Ale, chceme jít dědovi na svatbu.“ „Dědovi?! A kolik je proboha tomu?“
„Nedávno oslavoval 142.“ „A proč se chce v tomhle věku ženit?!“ „No však on nechce, ale rodiče ho donutili."
Tři si povídají, co udělají s vánočními odměnami. První říká: „Pracuji v německé E-bance, z vánočních odměn si
koupím auto a za zbytek pojedu na dovolenou.“ Druhý povídá: „Pracuji v Daimler Chrysler, za vánoční odměny si
nechám vybudovat bazén a za zbytek pojedu na cestu kolem světa.“ Třetí povídá: „Já pracuji v Čechách a za vánoční
odměny si koupím svetr.“ Ostatní se ho ptají: „A co zbytek?“ „Zbytek mi na něj přidají rodiče.“
Když Abraham Bell vynalezl telefon, zjistil, že má 2 zmeškané hovory od Chucka Norrise.
(Martin Dytrych)

Po třech měsících jsme opět vyrazili na brusle. V úterý 19. února jsme s 35 žáky 4. – 9. ročníku zamířili na Zimní
stadion v Trutnově.
Na začátku programu bylo rozbruslení, následoval slalom, soutěž o nejlepšího bruslaře/bruslařku a chybět
samozřejmě nemohla ani oblíbená hra na ovečky a vlka. Devadesát minut bruslení uteklo velmi rychle. A my
doufáme, že si to všichni patřičně užili.
Děkujeme všem za bezproblémový průběh akce a doufáme, že i bruslení na podzim 2019 absolvujeme, stejně jako
dnes, bez zranění.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)

Ve středu jsme na bruslení vyrazili i s 35 žáky 1. – 3.
ročníku. Program byl v podstatě úplně stejný.
Děkuji všem dětem za bezproblémový průběh akce. Děkuji
také všem, kteří mně pomáhali, tedy paním učitelkám
Hájkové, Hozové, Machačové a Prouzové, a také holkám
ze 7.A – Karolíně Řehákové, Nele Špringerové a Veronice
Žďárské.
(Martin Dytrych)

V rámci předmětu člověk a svět práce pokračovali žáci
9.A s paní učitelkou Nývltovou v návštěvách místních
či blízkých firem. V pondělí 11. února byla na řadě
TONAVA, a. s. Úpice. Doufejme, že jim to pomůže
v orientaci na trhu práce.
Děkujeme panu Jiřímu Nývltovi za zprostředkování
exkurze.
(Martin Dytrych)

Není nad to si někdy prostě
udělat radost.
Naše zaměstnankyně tak
učinily ve středu 13. února. A
při čem že odpočívaly? Při
tvoření z pedigu.
Koneckonců jejich výrobky,
překrásné košíčky, si můžete
prohlédnout na fotografii.
Máme to ale ve škole šikulky!
(Martin Dytrych)

Ve středu 13. února přijela do 3.B návštěva – OSKAR. Opravdová kostra člověka na kolečkách. To děti koukaly!
V rámci projektu „Člověk a jeho tělo“ se učili o kostech, svalech, lidských orgánech a jejich funkcích. Smysly si
děti vyzkoušely v praxi : čich – česnek, paprika, chuť – cukr, sůl, citron , hmat- jablko, pomeranč, ručník a zrak –
jaká by to byla hrůza být slepý. Také si povídali o zdravé výživě a jak co nejlépe pečovat o své tělo. Celé
dopoledne rychle uteklo a bylo moc hezké.
(Blanka Pavlásková)

Hvězdárna v Úpici patří od roku 1959 mezi nejstarší lidové hvězdárny v České republice. Svým zaměřením je také
jednou z nejpestřejších svého druhu. Věnuje se výzkumu Slunce a meziplanetární hmoty, pořizuje astrofotografie.
Stejně významnou složkou je také popularizace astronomie a pozorování denní i noční oblohy pro širokou veřejnost.
Ve středu 14. 2. 2019 jsme využili nabídky hvězdárny a vypravili se na přednášku o Sluneční soustavě a na
prohlídku zařízení, hlavně dalekohledů. Děkujeme panu Mgr. Aleši Lockerovi, který nás celou hvězdárnou provedl.
Moc se nám to líbilo.
(Blanka Pavlásková)

V pátek 15. února večer ožila školní jídelna. Ne, večeře
se v ní vařit nezačaly. Ožila hudbou při již druhé
discopárty tohoto školního roku. A jak to tak bývá, o
tancování ve škole byl velký zájem. Do jídelny se
postupně vtěsnalo 110 žáků. Čas od 16.30 do 18.30 byl
vyhrazen prvňákům až třeťákům, dvě hodiny od 7 večerní
pak jejich starším spolužákům.
A co je čekalo? Dobrá hudba, skvělé tanečnice, světelné
efekty a výrobník dýmu. A nejen to! Také se soutěžilo při
tancování s míčkem mezi čely. A samozřejmostí už je
soutěž o nejlepšího tanečníka. Atmosféra byla skvělá a
děti si ty své dvě vyhrazené hodiny skutečně užily.
Děkuji všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na
organizaci. Tedy paním učitelkám, holkám – tanečnicím,
prodavačkám v bufetu, klukům – stěhovákům a panu
školníkovi.
Těším se s vámi zase někdy příště, byli jste všichni
úžasní.
(Martin Dytrych)

Když jsme plánovali tuto víkendovku, říkali jsme si sami pro sebe: „Přihlásí se jich dost? Nezevšedněly jim už tyto
akce?“ A pak jsme jen zírali na to, jak se vrší kupička s přihláškami. Dokonce natolik, že jejich počet přesáhl
maximální možnou hranici 30 žáků. A tak jsme poprvé v dějinách víkendovek museli přistoupit k vyřazení žáků. Na
základě chování v prvním pololetí jsme ze seznamu vyškrtli 7 jmen.
Ale teď už k vlastní víkendovce. Pro žáky druhého stupně byly připraveny čtyři prezentace založené na skutečných
příbězích – „Voodoo“, „Prokleté filmové role“, „Ilumináti“ a „Andělé“. Dále několik legračních soutěží, které se
uskutečnily v tělocvičně. Nu a tentokrát nechyběla ani stezka odvahy pro pořádné hrdiny.
Děkujeme všem účastníkům za bezproblémový průběh a těším se na další víkendovku.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)

Pospojuj čísla od 1 do 14, jak jdou za sebou,
a domaluj obrázek. Pak si ho můžeš vybarvit.

Pospojuj čísla od 1 do 15. Obrázek si vybarvi.

FRUIT - ovoce
Vocabulary
peach - broskev
apricot - meruňka
pear - hruška
tangerine- mandarinka
currant - rybíz

PUZZLE 1
lemon - citron
apple - jablko
grapes - hroznové víno
cherry - třešeň
plum - švetka

PUZZLE 2

Tajenku tvoří další anglický název ovoce
- do anketního lístku napiš i český název!!!

Tajenku tvoří další anglický název ovoce
- do anketního lístku napiš i český název!!!

SOUTĚŽNÍ LÍSTEK

PUZZLE 3
1.
2.
3.
4
5.
6. B
7.
8.
9.
10.
TAJENKA: __ __ __ __ __ B __ __ __ __

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

Správná odpověď:
PUZZLE 1: ____________ - ___________
česky
PUZZLE 2: ____________ - ___________

česky
PUZZLE 3: ____________ - ___________

česky
Pravidla soutěže: všechny správně vyplněné odpovědi
na tomto soutěžním lístku odevzdej nejpozději do pá 8.3.
p. uč. Žďárské. Losujeme 5 z vás, kteří obdrží odměnu.

Good Luck 

mandarinka
citron
meruňka
hroznové víno
jablko
hruška
ovoce
rybíz
třešeň

Správné řešení z minulého čísla:
PUZZLE 1 - vacuum cleaner
PUZZLE 2 - food processor
POZOR - do losování jdou pouze lístečky se
správnou odpovědí!!!!!
Vylosovaní výherci:
J. Hruška(8.A), T. Pátrová(8.A), J. Nguyen(7.B),
D. Maršíková (9.A), V. Hainová(9.A)

stránku připravila Silvie Žďárská

V sobotu 23. února se uskutečnil 4. turnaj ČUM ligy ve florbalu a byl doposud nejvyrovnanějším. O tom svědčí i
fakt, že první tři mužstva měla stejný počet bodů, a poslední mužstvo dělily od prvního pouhé 4 body.
O umístění našich mužstev nakonec rozhodl poslední zápas turnaje, kdy se postavila proti sobě. „B“ tým v tomto
zápasu zvítězil 4 : 1 a zajistil si krásné 2. místo. „A“ tým bere také pěkné 4. místo.
Děkuji všem našim reprezentantům za vzornou reprezentaci naší školy. Mám z vás opravdu radost.
(Martin Dytrych)

Naše mužstvo B nastoupilo
v sestavě:
Petr Ferenc, Marina Zajacová
–brankář/brankářka,
David Balog, Antonín Bárta,
Michal Hájek, Nikol Hejnová,
Andrea Jursíková,
Matyáš Lacko, Jakub Šitina,
Samuel Vít

Naše mužstvo A nastoupilo
v sestavě:
Vojtěch Petera – brankář,
Eliška Grossmannová,
Vojtěch Hejna,
Michaela Horáková,
Natali Luštincová,
Barbora Peterová,
Karolína Řeháková,
Nela Špringerová,
Veronika Žďárská

Prostot pro odstřižení
soutěžního lístku - angličtina

Na konci ledna a v únoru bylo pro děti ve školní družině připraveno několik netradičních akcí.
V poslední den prvního pololetí, ve čtvrtek 31. 1., se děti mohly těšit na diskotéku. K vidění bylo velké množství
tanečních kreací a soudě dle výrazů si to všichni opravdu užívali.
První týden po jarních prázdninách byl i u nás ve školní družině zasvěcen valentýnským činnostem. Všechny děti si
nejen ušily srdíčko pro své nejmilejší, ale také si vyzkoušely pečení lineckého cukroví. Vlastnoručně si vyrobily
linecké těsto, vyválely ho a vykrájely srdíčka. Ta následně za asistence vychovatelek upekly, slepily marmeládou
a krásně nazdobily.
V pátek 15. 2. jsme kreativní týden uzavřeli seznámením se s technikou „kumihimo“. Jedná se o starou japonskou
techniku splétání šňůr, kterou nám přijela představit milá návštěva. Všichni si mohli nejen uplést vlastní náramek, ale
také si vyzkoušet dřevěné hračky, např. káču nebo bludiště s kuličkou.
Doufáme, že výše zmíněné akce byly pro děti příjemným zpestřením, že si to nejen užily, ale také se něco nového
naučily.
(Eva Jansová)

Opět po roce v úterý 19. února 2019 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.
Nejvyššího bodového ohodnocení – 73 bodů – letos dosáhla Adriana
Davidová z 5.A a vytvořila tak nový rekord školy.
Velmi dobře si vedla i Terezka Ježková z 2.A – 64 bodů, Terezka
Wernerová z 5.A – 61 bodů a Terezka Luštincová z 2.A – 59 bodů.
Nutno pochválit naše prvňáčky Lukáše Baloga – 53 bodů a Jenifer
Fabiánovou s 52 body.
Všichni závodníci zaslouží za svou snahu pochvalu.
Na závěr byli nejzdatnější závodníci z každé kategorie odměněni diplomy
a drobnými dárky.
(Eva Jörková)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dívky – 2. ročník
Tereza Ježková (2.A)
Tereza Luštincová (2.A)
Tereza Feketová (2.A)
Andrea Viková (2.B)
Eliška Srnová (2.A)
Naděžda A. Kytýrová (2.B)
Aneta Maričová (2.B)
Veronika Horáková (2.B)

64 b.
59 b.
54 b.
53 b.
47 b.
41 b.
39 b.
37 b.

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

Chlapci – 2. ročník
Jakub Kaplan (2.B)
Filip Kuťák (2.B)
Kristian Ludvigh (2.A)
Vojtěch Kubík (2.B)
Vojtěch Kryl (2.B)
Tadeáš Andrš (2.A)
Alex Blažek (2.A)
Jan Gabčan (2.A)

58 b.
52 b.
50 b.
41 b.
36 b.
27 b.
24 b.
22 b.

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

Dívky – 1. ročník
Jenifer Fabiánová (1.B)
Magdaléna Ottová (1.A)
Eliška Němečková (1.A)
Tereza Vítová (1.A)
Veronika Sobolíková (1.B)
Tina Jurkuczová (1.B)
Lilien Absolonová (1.A)
Karolína Heráková (1.B)

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

52 b.
41 b.
39 b.
28 b.
22 b.
17 b.
14 b.
13 b.

Chlapci – 1. ročník
Lukáš Balog (1.A)
53 b.
Jiří Bárta (1.A)
41 b.
Jan Havrda (1.B)
40 b.
Nicolas Rybár (1.B) 33 b.
Patrik Šorm (1.B)
24 b.
Šimon Rykr (1.A)
20 b.
Jakub Synáč (1.A)
19 b.
Antonín Došek (1.B) 18 b.

Dívky – 3. ročník
1.
Nikola Hájková (3.A)
2. – 3. Andrea Bártová (3.A)
Nela Petirová (3.A)
4.
Aneta Schwertnerová (3.B)
5.
Lucie Tláskalová (3.A)
6.
Eliška Kucharíková (3.B)
7.
Tereza Přívratská (3.B)
8.
Adriana Součková (3.B)

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

Dívky – 4. ročník
Nikol Hejnová (4.A)
Eliška Mertlíková (4.A)
Andrea Jursíková (4.A)
Veronika Fabiánová (4.B)
Lucie Zahradníková (4.B)
Lucie Mižigárová (4.B)
Dominika Hejnová (4.B)
Miroslava Holanová (4.A)

1.
2.
3.
4. – 5.
6.
7.
8.

44 b.
43 b.
43 b.
38 b.
27 b.
24 b.
22 b.
19 b.

53 b.
39 b.
38 b.
32 b.
26 b.
23 b.
19 b.
13 b.

Dívky – 5. ročník
Adriana Davidová (5.B)
Tereza Wernerová (5.B)
Kristýna Křížková (5.A)
Dominika Davidová (5.A)
Natálie Solarzová (5.B)
Michaela Ludvíková (5.B)
Eliška Sobotková (5.A)
Amelie Viková (5.A)

73 b.
61 b.
41 b.
40 b.
40 b.
37 b.
24 b.
22 b.

Chlapci – 3. ročník
Adam Jiroušek (3.B)
Matěj Hofman (3.A)
Martin Hejcman (3.B)
Matěj Říha (3.A)
Dominik Dufka (3.B)
Jakub Přívratský (3.A)
Michal Kuba (3.B)
Lukáš Farský (3.A)

51 b.
50 b.
48 b.
43 b.
38 b.
36 b.
33 b.
30 b.

Chlapci – 4. ročník
1.
Štefan Čep (4.A)
2. – 3. Evžen Balog (4.B)
Antonín Vik (4.B)
4.
Matěj Kulda (4.B)
5.
Libor Trdlikát (4.A)
6.
Matěj Kostovský (4.B)
7.
Štěpán Kysela (4.A)
8.
Lukáš Kargel (4.A)

47 b.
44 b.
44 b.
38 b.
37 b.
28 b.
26 b.
19 b.

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

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

Chlapci – 5. ročník
Jan Ježek (5.B)
Jakub Káža (5.B)
David Kuba (5.B)
Maxmilián Šeda (5.A)
Erik Winter (5.B)
Antonín Bárta (5.A)
Adam Havel (5.A)
Ondřej Křížek (5.A)

53 b.
51 b.
46 b.
45 b.
42 b.
41 b.
32 b.
17 b.

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

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

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 22. 2. 2019)
2 139,0 kg
86 kg/žáka
Adriana Davidová
1 467,0 kg
61 kg/žáka
Josef Horák
1 197,0 kg
54 kg/žáka
Alfred Pola
1 208,0 kg
53 kg/žáka
Eliška Peterková
918,0 kg
48 kg/žáka
Ondřej Kulhavý
959,0 kg
40 kg/žáka
Andrea Bártová
745,0 kg
32 kg/žáka
Pavol Kročil
345,0 kg
23 kg/žáka
Michal Hájek
178,0 kg
12 kg/žáka
Veronika Hlavicová
177,0 kg
11 kg/žáka
Anna Jiroušková
170,0 kg
9 kg/žáka
Karolína Řeháková
156,0 kg
9 kg/žáka
Martina Dvořáková
76,0 kg
5 kg/žáka
Jakub Synáč
92,0 kg
3 kg/žáka
Jan Hruška

965,0 kg
1 110,0 kg
770,0 kg
660,0 kg
370,0 kg
514,0 kg
255,0 kg
175,0 kg
163,0 kg
177,0 kg
83,0 kg
141,0 kg
76,0 kg
66,0 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 9 832,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 30,72 kg. Pro porovnání
16.
v loňském roce jsme měli sesbíráno 7 192,0 kg s průměrem 22,13 kg na žáka. Dohromady jsme také sesbírali
17.
15 140 vybitých baterií (k 21.2.2018 to bylo 9 145).
18.
Sběr vybitých baterií:
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Klára Zárubová (8.A)
6 100 ks
Josef Horák (2.A)
1 110 kg
Lena
Šťovíčková
(4.B)
5 867 ks
Adriana Davidová (5.B)
965 kg
Lukáš Farský (3.A)
1 175 ks
Kateřina Šrytrová (5.B)
780 kg
19.
Filip
Kuťák
(2.B)
649 ks
Alfred Pola (2.B)
770 kg
20.
Antonín Vik (4.B)
254 ks
Eliška Peterková (5.A)
660 kg
21.
Jakub
Janků
(5.B)
220 ks
Andrea Bártová (3.A)
514 kg
Tereza Přívratská (3.B)
156 ks
Aneta Maričová (2.B)
427 kg
Elena
Vítová
(2.B)
85 ks
Ondřej Kulhavý (4.A)
370 kg
Šimon Strachota (3.A)
84 ks
Petr Vít (2.A)
328 kg
Adam
Jiroušek
(3.B)
80 ks
Lukáš Kargel (4.A)
280 kg
Anna Jiroušková (7.B)
80 ks
Pavol Kročil (3.B)
255 kg
Jiří
Bárta
(1.A)
78 ks
Jakub Přívratský (3.A)
180 kg
Nikola Hájková (3.A)
Anna Jiroušková (7.B)
Michal Hájek (6.B)
Čeněk Grund (6.B)
Diana Kuťáková (5.A)
Vojtěch Tvarůžek (5.A)
Veronika Hlavicová (9.A)

178
177
175
170
165
165
163

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Ve všech sběrových
surovinách bude ještě
velký boj o vítězství.

(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)
Petr Vít (2.A)
Kristýna Pourová (3.A)
Kevin Denis Kroka (2.A)
Helena Kroková (4.A)
Filip Kroka (5.A)
Aneta Maričová (2.B)
Tereza Feketová (2.A)
Adam Havel (5.A)
Daniela Lelková (3.A)

4 850
4 850
1 840
548
420
230
230
230
210
185
163
117

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

Sběr plastových kelímků
Diana Kuťáková (5.A)
Lena Šťovíčková (4.B)
V. Hlavicová (9.A)
Pavol Kročil (3.B)
Anna Jiroušková (7.B)
Markéta Trojanová (3.A)
Adam Jiroušek (3.B)
Andrea Viková (2.B)
Michaela Kaslová (3.B)
Adam Havel (5.A)
Adéla Roženská (8.A)
Antonín Vik (4.B)

2 030
1 921
1 629
1 235
1 200
900
600
560
526
500
483
300

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

Dohromady jsme k 22.2. sesbírali 14 138 plastových lahví (k 21.2.2018 to bylo 14 197) a 12 406 plastových
kelímků (k 21.2.2018 to bylo 31 529).
Sběr kovových víček
Sběr plastových víček
Markéta Trojanová (3.A)
40 650
Martin Hejcman (3.B)
25 000 ks
Jakub
Janků
(5.B)
35 750
Pavol Kročil (3.B)
23 158 ks
Tereza Zárubová (8.A)
22 600
Andrea Zárubová (8.A)
20 360 ks
Lena
Šťovíčková
(4.B)
20 150
Jakub Janků (5.B)
16 550 ks
Antonín Došek (1.B)
17 200
Václav Peterka (1.A)
11 900 ks
Václav
Peterka
(1.A)
15 000
Ondřej Bursa (3.A)
10 980 ks
Petr Hruška (8.A)
10 500
Lena Šťovíčková (4.B)
9 517 ks
Filip
Kuťák
(2.B)
10 405
Eliška Rychlíková (2.A)
8 000 ks
Andrea Bártová (3.A)
10 331
Antonín Bárta (5.A)
6 837 ks
Pavol
Kročil
(3.B)
9 687
Petr Vít (2.A)
6 750 ks
Elena Vítová (2.B)
4 500
Adéla Roženská (8.A)
6 200 ks
Andrea Viková (2.B)
4 240
Natálie Solarzová (5.B)
4 725 ks
Jiří
Bárta
(1.A)
3 750
Vojtěch Kryl (2.B)
3 720 ks
Vojtěch Kryl (2.B)
2 980
Matěj Kulda (4.B)
3 700 ks
Petr
Vít
(2.A)
2 950
Antonín Došek (1.B)
3 250 ks
Amelie Viková (5.A)
2 800
Tadeáš Andrš (2.A)
2 943 ks
Antonín
Vik
(4.B)
2 700
Aneta Maričová (2.B)
2 300 ks
Klára Nyklíčková (3.B)
2 330
Adam Jiroušek (3.B)
2 300 ks
Aneta
Maričová
(2.B)
2 100
Anna Jiroušková (7.B)
2 300 ks
Michaela Kaslová (3.B)
2 006
Aneta Schwertnerová (3.B)
2 000 ks
Tereza
Luštincová
(2.A)
1 600
Klára Nyklíčková (3.B)
1 930 ks
Jakub Synáč (1.A)
1 513
Ondřej Kulhavý (4.A)
1 700 ks
Vojtěch
Synáč
(5.A)
1 495
Tereza Přívratská (3.B)
1 633 ks
Ondřej Bursa (3.A)
1 400
Antonín Vik (4.B)
1 460 ks
Kristian
Ludvigh
(2.A)
1 072
Miroslava Holanová (4.A)
1 410 ks
Andy Ságl (4.B)
1 014
Anna Schejbalová (4.A)
1 300 ks
Adéla
Roženská
(8.A)
1 000
Martina Dvořáková (6.A)
1 237 ks
Tadeáš Andrš (2.A)
997
Andrea Bártová (3.A)
1 208 ks
Adam
Jiroušek
(3.B)
850
Tereza Luštincová (2.A)
1 200 ks
Anna Jiroušková (7.B)
850
Jakub Synáč (1.A)
1 171 ks
Tereza
Přívratská
(3.B)
455
Jiří Jansa (5.A)
1 000 ks
Jiroušková Anna (5.B)
Dohromady jsme k 22.2. sesbírali 198 024 plastových víček (k 21.2.2018 to bylo 124 473) a 235 765
kovových víček (k 21.2.2018 to bylo 232 583).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem Beránkem)

ks
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ks
ks
ks
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ks

250 ks

VYŘAZOVACÍ ČÁST:
Probíhá semifinále, které se hraje na dva vítězné zápasy:
NIGDO – OLD STARS

1 : 1 (1 : 2 po prodloužení, 4 : 0); rozhodující zápas proběhne 28.2.

EDA – STAEK HOUSE 2 : 0 (3 : 1, 6 : 0) … do finále postupuje mužstvo EDA
V březnu se bude hrát finále a série o 3. místo.
Kanadské bodování vyřazovací části:
Z
B
Br + A
1.
Matyáš Lacko
5 12
7+5
2.
David Balog
5
8
7+1
3. – 4 . Vojtěch Hejna
5
7
4+3
Martin Zakouřil
4
7
4+3
5.
Antonín Bárta
3
5
4+1
6.
Karolína Řeháková 4
4
4+0
7.
Adam Špringer
2
3
3+0
8.
Agáta Hebká
2
2
2+0
9.
Matěj Kulda
3
2
1+1
10. – 11. Martin Dytrych
4
2
0+2
Veronika Žďárská 4
2
0+2
12. – 17. Jakub Černý
2
1
1+0
Petr Ferenc
2
1
1+0
Michal Hájek
2
1
1+0
Natali Luštincová
2
1
1+0
Barbora Peterová
4
1
1+0
Jakub Šitina
3
1
1+0
18. – 23. Daniel Benko
5
1
0+1
Miroslav Gabčan
5
1
0+1
Lukáš Hofman
2
1
0+1
Blanka Hozová
2
1
0+1
Tomáš Kuťák
5
1
0+1
Ondřej Lokvenc
3
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
14 min – Tomáš Kuťák
14 min – Marina Zajacová
10 min – Vojtěch Petera
6 min – Nikola Winklerová

Úspěšnost zásahů:
93,33 % - Vojtěch Petera
79,31 % - Tomáš Kuťák
68,18 % - Nikola Winklerová
68,00 % - Marina Zajacová
Prům. počet zásahů na zápas:
66,67 % - Vojtěch Synáč
7,50 – Nikola Winklerová
7,00 – Vojtěch Petera
6,00 – Ondřej Křížek

Ve statistikách brankářů ve vyřazovací části jsou prozatím uvedeni
všichni brankáři.
Semifinále i všechny další série se tentokrát hrají jen na dva vítězné
zápasy, neboť od 1. dubna bude uzavřena tělocvična!

Pá

1.3.

1. Segedínský guláš, knedlík
2. Krupicová kaše

Po

4.3.

Út

5.3.

St

6.3.

Čt

7.3.

1. Srbské rizoto
2. Hovězí tokáň, špaldové nudle
1. Uzené maso, hrachová kaše
2. Květákové placičky, brambor
1. Kuřecí stehno „Montevideo“, těstoviny
2. Vařené vejce, koprová omáčka, knedlík
1. Rybí karbanátek se sýrem, bramborová kaše
2. Kuskus s pórkem a drůbežím masem
1. Vepřová panenka s jarní nádivkou na houbové omáčce, chlupatý knedlík
2. Boloňské špagety

Pá 8.3.

Po 11.3.
Út 12.3.
St 13.3.
Čt 14.3.
Pá 15.3.

Po 18.3.
Út 19.3.
St 20.3.
Čt 21.3.
Pá 22.3.

Po 25.3.
Út 26.3.
St

27.3.

Čt

28.3.

Pá 29.3.

MENU

1. Zapečené těstoviny s brokolicí, žampiony a uzeným masem
2. Mexická vepřová pánev (fazole), chléb
1. Krůtí maso na divoko, bramborový knedlík
2. Tyrolské brambory
1. Hovězí v mrkvi, brambor
2. Ovesná kaše s jablky
1. Novohradský vepřový plátek, rýže
2. Halušky s kuřecím masem a zelím
1. Bílá klobása, bramborový salát s cizrnou
2. Lasagne
1. Kuřecí maso s rajčatovou omáčkou a italskými bylinkami, těstoviny
2. Vanilkové knedlíky se zakysanou smetanou a jahodami
1. Lahůdková ryba, bramborová kaše
2. Hermelínové rizoto
1. Čočka s vejcem
2. Zapékané valašské brambory s pohankou
1. Sekaná svíčková, knedlík
2. Tortily
1. Český řízek, brambor, červené zelí
2. Boloňská směs s rýží
1. Drůbeží medailonky s teplým bulgurovým salátem a bylinkami
2. Tuňákové placičky, petrželové brambory, dresink
1. Azu po tatarsku, těstoviny
2. Rizoto pražského uzenáře
1. Marinovaný vepřový plátek, brambor
Dobrou chuť!
2. Langoše
1. Masové krokety, bramborový knedlík, špenát
2. Nudle s mákem
1. Maso tří barev, rýže
2. Špekové knedlíky, zelí

Vybírání stravného na březen: středa 27.2. a čtvrtek 28.2. (7.30 – 11.30)
Cena obědů: pro žáky ve věku 6 – 10 let ……............ 15 obědů x 23 Kč = 483 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 15 obědů x 25 Kč = 525 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 15 obědů x 26 Kč = 546 Kč
pro veřejnost …………………….......... 15 obědů x 52 Kč = 1092 Kč
(výdej obědů pro veřejnost: 11.15 – 11.35, 12.20 – 12.30, 13.00 – 13.25)
(Veronika Prouzová ve spolupráci s Pavlínou Blehovou)

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do březnového čísla předávejte do 25.3. 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.

PŘIJĎTE SI ZASOUTĚŽIT V ŘEŠENÍ SUDOKU
06. 03. - 11. ročník Mistrovství Úpice v SUDOKU … více na 2. str.
BUDOUCÍ PRVŇÁČKOVÉ, PŘIJĎTE SE PODÍVAT DO ŠKOLY
16. 03. - Školička nanečisto pro budoucí prvňáčky … více na 2. str.
PRO SKOKANY A SKOKANKY DO VÝŠKY JE PŘIPRAVEN DALŠÍ ROČNÍK ÚPICKÉ LAŤKY
16. 03. - 29. ročník Úpické laťky … více na 2. str.
POSLEDNÍ LETOŠNÍ TURNAJ ČUM LIGY
23. 03. - 5. turnaj ČUM ligy ve florbalu … více na 2. str.
A JE TU DALŠÍ CELOŠKOLNÍ PROJEKT
26. 03. - Celoškolní projekt „Já, ty, my, oni“ … více na 2. str.
SPORTOVNÍ AKCE
08. 03. - Okresní kolo v halové kopané starších žáků (Hostinné, 8.00 – 15.00)
21. 03. - Okrskové kolo ve vybíjené smíšených družstev
(pořadatel: ZŠ Bratří Čapků Úpice, žáci 2. – 3. ročníku, od 13.00)
25. 03. - Okrskové kolo ve vybíjené žáků 6. ročníku
(pořadatel: ZUŠ a ZŠ Rtyně v Podkrkonoší, od 8.15 chlapci, od 12.15 dívky)
27. 03. - Okrskové kolo ve vybíjené žáků 4. – 5. ročníku
(pořadatel: ZUŠ a ZŠ Rtyně v Podkrkonoší, od 8.15 dívky, od 12.15 chlapci)
OSTATNÍ AKCE
01. 03. - Vyhlášení výtvarné soutěže Rozesmátý svět tentokrát na téma „Svět hmyzu“
01. 03. - Karneval školní družiny
04. 03. - Živá knihovna povolání (UFFO Trutnov, žáci 8.A, začátek v 8.30)
05. 03. - Návštěva knihovny – Krkonošské pohádky (2.B od 8.00, 2.A od 10.00)
06. 03. - Vystoupení školního sborečku před učiteli – důchodci (15.00)
07. 03. - Projekt 3.A „Člověk a jeho tělo“
08. 03. - V. Marčík „Robinson Crusoe“ (DAJ, žáci 5. – 7. ročníku, od 10.15, vstupné: 30 Kč)
09. 03. - Vystoupení školního sborečku na oslavách MDŽ (městský sál, 14.00)
12. 03. - Taneční akademie ZUŠ A. M. Buxton (DAJ, žáci 1. – 8. ročníku, od 10.15, vstupné: 30 Kč)
29. 03. - Vychází březnové číslo školního časopisu
PRAVIDELNÉ AKCE
Plavecký výcvik 3.A a 3.B – 06. 03., 20. 03., 27. 03.
Florbalová liga – 07. 03., 14. 03., 21. 03.
Pravidelné soutěže (šipky, stolní fotbálek, air hockey) se hrají o hlavních přestávkách.
(stránku připravil Martin Dytrych)

