Byli jsme na exkurzi
v záchranné stanici.

Na zápis do 1. ročníku
nás přišlo 40.
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V úterý 23. dubna
jsme měli Den Země.

Ve školní jídelně
proběhlo Velikonoční
tvoření.

Měli jsme
Jarní víkendovku.

A mnoho dalšího ...
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V úterý 30. dubna 2019 vás zveme
na oslavy Filipojakubské noci.
Sraz čarodějnic a čarodějů bude
na náměstí T.G.M. v Úpici v 18.00.
Tam se také uskuteční krátká vystoupení a soutěže.
Průvod se poté přesune na Dlouhé Záhony, kde
se uskuteční další program.

Na květen je naplánováno
fotografování tříd a skupinek
žáků. Fotograf Miloš Šálek u
nás bude pracovat dva dny.
Ve čtvrtek 9. května bude fotit
třídy 1. stupně (1. – 5. ročník),
v pátek 10. května třídy 2.
stupně.
Cena fotografie třídy: 35 Kč.
Cena fotografie skupinky žáků: 15 Kč.
Stejně jako v předešlých letech nabízíme žákům
9. ročníku možnost zakoupení fotografie
zaměstnanců školy.
Na čtvrtek 9. května je pro žáky 7.A a 7.B
naplánován celodenní projekt
Den ve středověkém městě.
Do středověku se sedmáci vydají společně s
panem Danielem Richterem z královéhradecké
společnosti Dějeprava.
Na program se vybírá 45 Kč.

Na čtvrtek 16. května je naplánováno vyhlášení výsledků
13. ročníku výtvarné soutěže Rozesmátý svět. Uskuteční se
ve školní jídelně od 9.40. V každé kategorii budou
odměněni první tři.
Ještě předtím však dojde k vyhodnocení došlých prací, které
provede nezávislá porota

Ve středu 3. dubna jsem vyrazil s kamerou za našimi třeťáky do trutnovského bazénu. Při této příležitosti jsem udělal
i pár fotek. Takhle si naši třeťáci užívali poslední z pěti lekcí plavání, při níž došlo i na závody.
(Martin Dytrych)

V úterý 9. dubna nás čekala další knihovnická lekce, tentokrát trochu netradiční. Protože je Úpice spjatá s dětstvím
sourozenců Čapkových, rozhodli jsme se vydat po jejich stopách. Role průvodce se ujala paní knihovnice Monika
Nývltová.
Vycházku jsme začali u domu, který postavil doktor Antonín Čapek a kde rodina Čapkova sedmnáct let žila. Nyní
v něm má sídlo Policie ČR. Zahrada, která dům obklopovala, už neexistuje.
Pokračovali jsme po „Podměstečku“, kudy často vedly výpravy Lenči, Peči a Íčka. Už víme, kde měl perníkářství
pan Kristián Prouza, kde švec Elsner opravoval boty nebo kam chodil tatínek Čapek na pivo. Nevynechali jsme ani
naši školu, která nese po bratrech Čapkových jméno. Chodili do ní stejně jako dnes my.
Vycházku jsme zakončili na náměstí. Tam jsme si prohlédli některé měšťanské domy a také zjistili, kde pan Kolbaba
úřadoval v pošťácké pohádce. Vycházku paní Nývltová zakončila soutěžními otázkami a správné odpovědi ihned
odměňovala čokoládovými perníčky. To jsme se snažili!
PS.: Paní Nývltové patří velký dík za krásné vyprávění a příjemně strávenou dvouhodinovku.
(Eva Prouzová)

Žáci druhých tříd měli 12. – 13. dubna Jarní víkendovku. Po vyluštění křížovky jsme se vydali na šipkovanou.
Cestou jsme plnili různé úkoly a hráli hry. Po vyčerpávajícím návratu do školy nás čekala zasloužená večeře. Když
jsme se posilnili, mohli jsme se vrhnout na jarní přání. Následně jsme si potrápili hlavičky s kvízem, při kterém jsme
běhali po celé škole. Den jsme zakončili tradiční stezkou odvahy a pohádkou na dobrou noc. V sobotu ráno jsme
uklidili spaní, nasnídali se a vydali na Dřevěnku. Poslední společnou víkendovku jsme si moc užili.
(Jana Hájková, Andrea Škodová)

V jednotlivých číslech našeho časopisu vám budeme představovat organizace, které mohou našim žáků či jejich
rodičům pomoci při řešení různých situací v životě.
Dětské centrum ve Dvoře Králové nad Labem je zařízení s dlouholetou tradicí. Dětský domov byl v našich
prostorách založen již v roce 1946. Přijímanými dětmi byli nejdříve váleční sirotci a rodiny s dětmi po živelných
katastrofách. Z těchto dětí nejmladšímu bylo při přijetí 10 dnů a nejstaršímu 19 let. Od roku 1951 byl dětský
domov předán zdravotnictví a zajišťoval péči o děti od 1 roku do 3 let. V průběhu let došlo k několika změnám
názvu, až jsme dospěli k současnému Dětskému centru.
Naše zařízení poskytuje služby dětem od narození, dětem zdravotně znevýhodněným, ale i maminkám s dětmi.
Součástí našeho zařízení je i zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kam přijímáme děti od narození až
do 18 let věku. Cílem tohoto zařízení je zajistit ochranu a pomoc dítěti v nouzi nebo v krizi, zejména jsou-li
ohrožena jeho základní práva, a to formou dočasného pobytu po dobu nezbytně nutnou. Dále pomáháme dětem a
jejich rodinám při řešení situace, která vedla k umístění dítěte do zařízení.
Do našeho zařízení se děti mohou dostat na základě předběžného opatření soudu, na základě žádosti městského
úřadu, žádosti zákonného zástupce, nebo na svoji vlastní žádost.
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
Dětské centrum
R.A.Dvorského 1710, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
tel. 499 622 280, www.detskecentrumdk.cz
(Zpracovala: Mgr. Aneta Matoušová, ředitelka DC)

Velikonoční čas jsme započali zdobením truhlíků, pečením beránka, čtením
různých zvyklostí, šitím zajíčků a kuřátek. Zkrátka na nudu nezbyl čas.
Beránky děti upekly čtyři a vždy do deseti minut byly talíře prázdné.
Před velikonočními prázdninami, v úterý 16. dubna, jsme s družinou navštívili
výstavu „VELIKONOCE U STUDÁNKY“ v Malých Svatoňovicích.
Nejprve jsme se zastavili u studánky a ochutnali pramenitou vodu. Následovala
prohlídka historického náměstí s kostelem, bývalými obecními lázněmi
a Muzeem bratří Čapků.
Poté jsme se již všichni těšili na výstavu. Děti zhlédly různými technikami
zdobené kraslice, beránky různých velikostí, staročeské jidáše a další věci
spjaté s Velikonocemi. V místním krámečku si zakoupily perníčky a různě
zdobené kraslice. Nakonec jsme si pohráli v nově vybudovaném
multifunkčním hřišti.
(Eva Jansová)

Ve středu 27. 3. 2019 žáci 6.B navštívili Záchrannou stanici
pro handicapovaná zvířata – ČSOP JARO v Jaroměři. Program exkurze,
který nesl název „Voda, vodní ekosystémy a vodní živočichové“, byl
přizpůsoben následujícímu tématu „Voda a jeho okolí“ probíranému
v přírodopisu.
Nejdříve si žáci zahráli hru, která jim měla za úkol přiblížit vzájemné vztahy
rostlin a živočichů nejen ve vodě. Dále se za pomoci předložených kartiček
měli žáci proměnit v určeného obojživelníka. Každý z nich měl za úkol o sobě
prostudovat veškeré informace a na přilehlé zahradě s rybníčkem určit a najít
správné místo svého výskytu. Po celou dobu jsme se pohybovali v blízkosti
voliér a výběhů s různými druhy živočichů, což bylo pro žáky velmi lákavé.
V druhé části jsme se tedy společně za výkladu pana záchranáře vydali
na prohlídku všech zvířat, ať už zraněných či třeba jen zazimovaných, která
se v místní stanici momentálně nacházejí. Hned v úvodu nás velmi pobavila
„mluvící“ straka Kačena, která se volně pohybovala mezi námi a nechala
se i pohladit. Dále jsme měli možnost vidět z řádu sov například výra velkého,
kalouse ušatého nebo puštíka obecného, z řádu dravců třeba poštolky nebo
káně. Velmi zblízka a na volno jsme si prohlédli i našeho největšího pěvce,
krkavce velkého. Úspěch pak sklidila liška, osel Lojza, samice prasete
divokého nebo netopýr. Nejoblíbenějšími se však stali zajíčci, ježci a had,
které si děvčata mohla pochovat.
Po exkurzi jsme vyrazili do místní pizzerie, kde na nás čekala voňavá pizza
a bowling, od kterého jsme se nemohli odtrhnout.
(Blanka Hozová)

„Dobrý den, četla jsem, že sháníte účetní. Jsem zkušená a schopná.“ „Kolik je 2 x 2?“ „Kolik chcete, aby to bylo?
„Bereme Vás.“
„Celý svůj život jsem si myslel, že vzduch je zadarmo, dokud jsem si nekoupil pytlík brambůrek.“

Pozdě večer přijde pán ke hřbitovu a bojácně se rozhlíží, až uvidí nějakého jiného pána, a poprosí ho: „Poslyšte, já
bych potřeboval projít tady tou cestičkou kolem hřbitova, ale já se v noci u hřbitova hrozně bojím, mohl byste mě
kousek doprovodit?“ Pán souhlasí, tak oba projdou po té cestičce kolem hřbitova, a na druhé straně pán děkuje: „Já
Vám opravdu moc děkuju, že jste mě doprovodil, já se v noci u hřbitova opravdu moc bojím.“ A druhý pán odpoví:
„To je v pořádku, já to chápu, já jsem se taky hrozně bál, když jsem býval ještě naživu.“
Kluk na párty: „Čau, nešla bys tancovat?“ Holka nesměle: „No, tak jo.“ Kluk: „Tak běž, nemám si kam sednout!“
Pepiček: „Mami, kup mi velblouda.“ Maminka: „A čím ho budeme krmit?“ Pepíček: „Kup mi toho ze zoologické
zahrady, ti se krmit nesmí!“

U večeře se chlubí Pavlík tatínkovi: „Tati, zbavil jsem babičku zlozvyku, už si nekouše nehty!“ „To jsi hodný kluk, a
jak se ti to povedlo?“ „Zakopal jsem jí zuby na zahradě!“
Blondýnka na letišti: „Slyšela jsem, že letí červený lodičky, tak jsem se přišla zeptat, v kolik?“
Jde lev a potká želvu a zeptá se: „Kdo je pánem zvířat?“ „No přece ty, lve,“ odpoví se strachem želva. Lev jde dál a
potká supa. „Hej, ty ptáku, kdo je pánem zvířat?“ „Ty, lve,“ odpoví sup. Lev jde dál a ptá se i dalších zvířat a
všechna mu odpoví stejně. Až najednou se zeptá slona: „Hej, ty ušoune, kdo je pánem zvířat?“ Slon se naštve, chytne
lva chobotem, strašně ho omlátí o zem a pustí. Lev po pěti minutách vstane a říká: „No nemusíš se hned tak
rozčilovat, když něco nevíš.“
Chuck Norris umí vybarvit omalovánku obyčejnou tužkou.
Víte, proč ptáci ráno zpívají? Protože nemusí vstávat do školy.
V blázinci se pan psychiatr rozhodne zavolat si tři blázny a ptá se jich: „Kolik je 1+1?“ První říká: „Hmmmm, tisíc?“
Druhý: „Modrá?“ Třetí neodpovídá. Psychiatr si postěžuje. „Ach, zapomněl jsem, takže další promarněný měsíc s
vámi.“ Už se chystá odejít, když v tom třetí blázen řekne: „Dva?“ Psychiatr se otočí a říká: „Úžasné! Skvělé!
Dokonalé!!! Jak jsi na to přišel?“ „To je jednoduché, vydělil jsem si těch tisíc modrou!“
Policisté najdou kostru a hádají se, jestli je mužská nebo ženská. Donesou ji k patologovi a ten říká: „Hoši, ale to je
kostra z kola!“
Plavou si takhle dva žraloci. Jeden je otec a učí svého syna lovit. Jsou u malé loďky a táta povídá „Hele, dělá se to
takhle, obepluješ ho jednou. Chvilku počkáš a potom ho obepluješ podruhé. A potom ho ještě jednou naposled
obepluješ a potom ho konečně můžeš sežrat.“ Žralokův syn nechápe, a tak se zeptá „A nemůžu ho jako sežrat hned?“
Táta žralok se znechuceně zatváří a povídá „Ty bys ho snad jedl i s bobkama?!“
(Martin Dytrych)

Zveřejňujeme pořadí žáků v soutěži „O nejlepšího žáka ve vědomostních a dovednostních soutěžích. Jedná se o stav
k 11. dubnu. Do pořadí jsou zahrnuta školní, okresní, případně i krajská kola soutěží, kterých se zúčastnili naši žáci.
(Martin Zakouřil)
1.
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Adéla Roženská (8.A)
Daniel Benko (9.A)
Kristýna Kábrtová (6.A)
Čeněk Grund (6.B)
Tomáš Kuťák (9.A)
Jakub Černý (7.B)
Natálie Frydrychová (6.B)
Nikola Winklerová (9.A)
Lukáš Hofman (7.A)
Daniela Maršíková (9.A)
Adam Špringer (7.A)
Marina Zajacová (7.B)
Zbyšek Lacko (7.B)
Ivona Szelke (6.B)
Barbora Růžičková (6.B)
Jiřina Hrůzová (6.B)
Vojtěch Petera (7.A)
Adéla Baudischová (6.B)
Dominik Fabián (6.A)
Anna Hřebíčková (6.A)
Eliška Sixtová (9.A)
Michaela Horáková (8.A)
Nikola Makulová (7.B)
Štěpán Nohejl (7.A)
Veronika Hlavicová (9.A)
Barbora Peterová (7.A)
Sabina Schwertnerová (7.B)
Andrea Zárubová (8.A)
Klára Zárubová (8.A)
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7 b.
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6 b.
5 b.
5 b.
5 b.
5 b.
4 b.
4 b.
4 b.
3 b.
3 b.
3 b.
3 b.
3 b.

V úterý 9. dubna navštívili naši 1.A předškoláci z MŠ Libňatov. Podívali, jak to v takové opravdické škole
vypadá, co se už jejich starší kamarádi v první třídě naučili a také si zkusili některé úkoly, které prvňáčci plní.
Děti poznávaly písmenka, přiřazovaly k nim obrázky, zkoušely psát jednoduché uvolňovací cviky na mazací
tabulku, počítaly, poznávaly geometrické tvary a pracovaly také na naší oblíbené interaktivní tabuli. Přesvědčily
nás, že se na školu svědomitě připravují a snad se do ní i těší.
Tak, milí předškoláci, ať vám to nadšení vydrží co nejdéle a ve škole máte jen samé úspěchy.
(Radka Řeháková)

Také na naší škole s radostí vítáme jaro. Všichni už se těší na probouzející se přírodu, modrou oblohu a hřejivé
paprsky sluníčka. Proto jsme připravili pro děti na 1. stupni barevný týden. Každý den měl svou barvu – pondělí
bylo ve znamení červené barvy, úterý bylo žluté, středa zelená, čtvrtek modrý a pátek černobílý.
Žáci i paní učitelky se na barevné dny připravovali opravdu poctivě. Někteří kromě oblečení barevně sladili
dokonce i různé doplňky. Potěšilo nás, že se zapojili téměř všichni, a to i přes to, že se nejednalo o žádnou soutěž.
Je fajn, že dokážeme táhnout za jeden provaz a jsme pro každou legraci. O tom, jak se nám barevný týden vydařil,
svědčí fotografie z jednotlivých tříd.
(Veronika Prouzová)

Úterý 23. dubna bylo na naší škole
ve znamení Dne Země. A tak naši
žáci opět vyrazili udělat pořádek
v našem okolí. Tentokrát sbírali
odpadky v těchto lokalitách:
Máchova
stezka,
Velbaba,
Milešovka, Kréta, okolí hvězdárny,
lesy směrem k Libňatovu, Kvíčala a
Skalka.
A to byste koukali, co všechno se dá
v přírodě po zimě najít.
Každému z našich žáků děkujeme.
Přírodu si přece musíme chránit.
(Martin Dytrych)

Letos již popáté, ale bohužel již naposledy se 9.A vypravila uklízet do Zoo ve Dvoře Králové. Počasí k nám bylo
milosrdné, práce šla všem pěkně od ruky, takže jsme si všichni v závěru zasloužili volnou prohlídku celé Zoo.
Děkuji všem zúčastněným, zejména p. učiteli Beránkovi za organizaci celé akce.
(Silvie Žďárská)

Acháty, granáty a jiné polodrahokamy si mohli žáci 6.B prohlédnout v expozici drahých kamenů v Muzeu –
Klenotnice v Nové Pace. V rámci exkurze u příležitosti Dne Země se v tomto muzeu seznámili také s vyvřelými
horninami a minerály v expozici vulkanismu a se zkamenělinami v expozici geologického vývoje. Nová Paka leží
totiž v geologicky velmi pestré oblasti a najdeme zde vyvřelé, usazené i přeměněné horniny nejrůznějšího stáří. I
daleko za hranicemi naší vlasti je tak proslulý zdejší výskyt „polodrahokamů“ a zkamenělých stonků prvohorních
rostlin. Nejstarší zprávy o sběru drahých kamenů a jejich zpracovávání v Podkrkonoší pocházejí již ze 14. století.
(Martin Zakouřil)

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 čekal budoucí prvňáčky zápis do 1. třídy, ve kterém prokazovali, jak jsou připraveni
na školu.
Děti poznávaly zvířátka, barvy, malovaly obrázek maminky, vytleskávaly a počítaly slabiky, ale také zpívaly
a procvičovaly jazýček při povídání s paní učitelkou. Vyzkoušely i počítání a poznávání geometrických tvarů.
Za svou snahu a šikovnost byli budoucí školáčci odměněni drobnými dárky a sladkostmi. Na úplný závěr vedla
cesta všech do jídelny, kde paní kuchařky přichystaly malé občerstvení.
K zápisu přišlo 40 dětí, devět rodičů požádalo o odklad školní docházky.
(Eva Prouzová)

A zase tu máme Velikonoce! Opět po roce paní učitelky
a vychovatelky z 1. stupně připravily pro děti a jejich
rodiče odpoledne plné zábavného velikonočního
tvoření. V úterý 16. dubna 2019 čekalo v naší školní
jídelně na zájemce o ruční práce hned osm stanovišť.
Stejně jako každý rok se zdobily perníčky, děti si mohly
vytvořit drátované vajíčko zdobené korálky, jarní kytičku
ze špejle a pěnové gumy a ozdobit vejdunek peřím. Méně
tradiční bylo barvení dřevěných zajíčků. Na dalších
stanovištích se tvořilo z papíru – děti si mohly umotat
papírové kuřátko z vlnité lepenky, vyrobily si jarní
sladkou kytičku a velikonoční zápich v podobě zajíčka.
Ze školní jídelny odcházeli všichni spokojení s náručí
plnou povedených výrobků. Příjemným odpolednem jsme
snad přivolali dlouho očekávané jaro.
(Veronika Prouzová)

Pospojuj čísla od 1 do 20, jak jdou za sebou,
a domaluj obrázek. Pak si ho můžeš vybarvit.

Pospojuj čísla od 1 do 10. Obrázek si vybarvi.

SCHOOL SUBJECTS – školní předměty
VOCABULARY- slovíčka
MATHS- Ma
ENGLISH- Aj
GEOGRAPHY- zeměpis
CHEMISTRY- chemie
CZECH- Čj
GERMAN - němčina
FRENCH - francouzština

FOOTBALL- kopaná
SWIMMING- plavání
MUSIC - Hv
ART- Vv
CRAFT- pracovní činn.
HISTORY- dějepis

PUZZLE 3
-doplň křížovku a vylušti tajenku
pracovní činnosti
výtvarka
chemie
angličtina

PUZZLE 1
Vyškrtej následující: Ma, Aj, Čj, Hv, Vv-2x,
pracovní činnosti, dějepis-2x, němčina.
Zbylá písmenka tvoří tajenku
C H C
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I
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 Y R O T S I H
TAJENKA: __ __ __ __ __ __
(Vko – občanská výchova)

fyzika (obráceně)
matematika
TAJENKA: __ __ __ __ __ __

PUZZLE 3
-poskládej správně písmenka a vylušti
tajenku:

Správné řešení z minulého čísla:
PUZZLE1: CASTLE, PUZZLE2: CANDY SHOP
PUZZLE3: CITY
Vylosovaní výherci:
J. Novotný (4.B), L. Mižigárová (4.B),
M. Manych (5.B), T. Tláskalová (8.A),
T. Kuťák (9.A), E. Sixtová (9.A)

SOUTĚŽNÍ LÍSTEK

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

Správná odpověď:

PUZZLE 1: _______________
PUZZLE 2: _______________
PUZZLE 3: _______________
Pravidla soutěže: všechny tři správně vyplněné odpovědi
na tomto soutěžním lístku odevzdej nejpozději do út 7.5.
p. uč. Žďárské. Losujeme 5 z vás, kteří obdrží odměnu.

Good Luck 

stránku připravila Silvie Žďárská

Víkendovku 5.B jsme začali v šest hodin večer, ač někteří již nedočkavě čekali před školou dlouho před šestou
hodinou.
Se začátkem víkendové párty jsme si dali dlouho slibovanou ochutnávku a la Masterchef, kde jsme měli na výběr
14 potravin, a děti chodily po jednom se zavázanýma očima a postupně testovaly potraviny. Kdo neuhodl, skončil.
Nejlépe se umístila Natka Solarzová a Maty Endlich, kteří uhádli postupně: jahody, hroznové víno, čokoládu, chléb,
nakládnou okurku, pomeranč, banán, jablko, salátovou okurku, hrušku, sýr, rohlík a mango. Poslední zůstala
nepokořená pouze Snickers tyčinka, kterou neuhodl nikdo. Kupodivu se spousta dětí zasekla hned na jahodě a
nejčastěji tipovaly, že jahoda je kiwi. Spousta dětí také vypadla na zákeřném mangu, protože specifickou chuť
tohoto ovoce často neznají. Nikdo neprotestoval ani proti nakládaným okurkám, případně sýru.
Poté jsme se vydali do tělocvičny, kde jsme si zahráli jako tradičně florbal, poté pamatováka a také jsme si chvilku
zaházeli s basketbalovým míčem.
Po chvilce klidu jsme se vrhli na velkou zásobu slaných pochutin a také jsme nezapomněli na pravidelný pitný
režim a návštěvu školního klubu.
Zhruba od deseti hodin jsme se snažily nastolit klidový režim, ovšem dle očekávání se to nesetkalo s úspěchem.
 Do postelí jsme se vypravili výrazně později, ale děti byly velmi poslušné a jako vždy naprosto skvělé. 
Těšíme se na další akci s naší bezvadnou 5.B 
(Michaela Divišová a Martina Šrollová)

Prostor pro odstřižení
soutěžního lístku - angličtina

V pondělí 25. 3. 2019 jsme vyrazili na okrskové kolo ve vybíjené tentokrát žáků 6. ročníků. Jelikož v tuto chvíli
šesté ročníky disponují velmi nízkým počtem žáků, nebyli jsme schopni na turnaj nastoupit v plném složení a
každý zápas jsme zahajovali v nepříznivém stavu 2 vybitých žáků. I přes tuto překážku jsme se však rozhodli nic
předem nevzdávat a zkusit štěstí. A hned první zápas proti ZŠ Lány, kteří také nastoupili v 8 žácích, jsme přes
dramatický průběh dotáhli až do prodloužení a nakonec dokázali zvítězit. Druhý zápas proti Gymnáziu Úpice opět
nabíral na dramatičnosti, kdy oba týmy byly velmi vyrovnané, avšak soupeř zvítězil o dva vybité. Ve třetím zápasu
proti ZŠ Rtyně nebylo co řešit, soupeř nás doslova převálcoval poměrem 5:19. V posledním zápase nás čekali žáci
ze ZŠ Malé Svatoňovice. Vzhledem k velmi dobrým výsledkům tohoto družstva na turnaji jsme byli realisté a moc
od tohoto zápasu již neočekávali. Avšak naši chlapci překvapili a s přehledem konkurovali tomuto družstvu.
V konečném součtu jsme prohráli pouze o jednoho vybitého. Celkově jsme se tak umístili na 4. místě a vylepšili
tak loňský výsledek o jednu příčku.
I přes zklamání z výsledku, které bylo na chlapcích v závěru vidět, se nemáme absolutně, za co stydět. Velká
pochvala tedy patří všem chlapcům za jejich projevenou bojovnost a snahu, ale také velmi zodpovědnou a
disciplinovanou hru.
(Blanka Hozová)

Školu reprezentovali:
Čáp Jan, Fabián Dominik, Grund Čeněk, Hájek Michal,
Klouček Alexandr, Manych Dominik, Nyklíček Ondřej, Seidl Petr

V pondělí 25. 3. odpoledne jsme se vydali do Rtyně v Podkrkonoší na turnaj ve vybíjené. Prvními soupeřkami byly
žákyně ze ZŠ Lány. Na začátku zápasu jsme trošku zaspali a bohužel jsme to už nedohnali a zápas prohráli.
V dalším zápase jsme se střetli se žákyněmi z úpického gymnázia. Byl to velmi vyrovnaný boj, ve kterém jsme
nakonec zvítězili. Do třetího zápasu jsme nastoupili proti favoritkám ze ZŠ Rtyně v Podkrkonoší. V zápase byla
vidět jejich převaha a i když jsme bojovali, nenašli jsme taktiku, jak je porazit. Přišla tedy další prohra. Do
posledního zápasu jsme nastoupili proti ZŠ Malé Svatoňovice. V tomto zápase jsme si trochu vylepšili náladu.
Byla znát naše převaha a tak jsme zápas dotáhli do vítězného konce. Celkově jsme se umístili na 3. místě. I přes
značnou nervozitu a tím i zbytečné chyby ve hře to je pěkné umístění. Pochvala patří všem zúčastněným dívkám.
(Eva Mertlíková)

Ve středu 27. března 2019, tentokrát na ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší, se představily týmy žáků a žákyň 4. – 5.
ročníku. Celodenní zápolení dopoledne odstartovala děvčata. Naše děvčata podávala celý turnaj svědomitý výkon.
Bohužel v prvním zápase jsme o jednu vybitou dívku prohráli, a to nás stálo první místo. Dívky skončily na druhém
místě. Velké poděkování patří všem hráčkám.

Odpoledne se představili chlapci 4. – 5. ročníku. Naši reprezentanti šli do turnaje s cílem obhájit loňské zlato,
bohužel se tak nestalo. První zápas jsme hráli ze ZŠ Lány. Prohráli jsme o jednoho vybitého hráče. Do druhého
zápasu jsme nastoupili proti ZŠ Malé Svatoňovice. Tento zápas byl velmi vyrovnaný. Po řádné hrací době jsme
remizovali a čekalo nás prodloužení, které dopadlo také remízou. V náhlé smrti jsme bohužel prohráli. Poslední
zápas jsme po zbytečných našich chybách prohráli a obsadili jsme poslední 4. místo. Tak snad se nám příští rok
podaří dostat putovní pohár zase na naši školu.
(Jana Hájková)

Od ledna 2019 se pravidelně setkávám s žáky 2.A a 2.B při realizaci preventivního programu Kočičí zahrada,
který je zaměřený na rozvoj sociálních dovedností v rámci prevence rizikového chování.
Již jsme s dětmi hovořili o tajemství, o štěstí a spokojenosti, o strachu, o smrti a ztrátě, o lžích a pomstě, o
přátelství. Každá lekce je spojena s nějakou hrou – interaktivní aktivitou, aby byl program zajímavý, a děti si
informace spojily se zážitkem. Do konce června nás čeká ještě šest lekcí. (Lenka Mikesková, školní psycholožka)

Jednou měsíčně přijíždí do naší školy paní Eva Kostková, aby vedla keramický kroužek. Ten osobně založila v září
2012. Letos se jí do něho přihlásilo 35 žáků obou stupňů. Vzhledem k jejich počtu jsou rozděleni do dvou skupin.
A to byste koukali, jak jim jde práce od ruky. Vyrábějí srdíčka, zajíčky, motýlky nebo různé postavičky. V den naší
návštěvy měly děti volné téma. Mohly si tedy vyrobit něco podle svých představ. Autor nejlepšího výrobku byl po
zásluze odměněn. Paní Kostkové přeji hodně trpělivosti a dobrých nápadů a vám, děti, ať vás to baví.
(Martin Dytrych)

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

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

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 17. 4. 2019)
2 447,0 kg
98 kg/žáka
Adriana Davidová
1 747,0 kg
73 kg/žáka
Josef Horák
1 609,0 kg
70 kg/žáka
Eliška Peterková
1 327,0 kg
60 kg/žáka
Alfred Pola
1 098,0 kg
55 kg/žáka
Ondřej Kulhavý
1 197,0 kg
52 kg/žáka
Adam Jiroušek
1 087,0 kg
45 kg/žáka
Andrea Bártová
644,0 kg
43 kg/žáka
Čeněk Grund
528,0 kg
33 kg/žáka
Anna Jiroušková
320,0 kg
18 kg/žáka
Veronika Nyklíčková
178,0 kg
12 kg/žáka
Veronika Hlavicová
156,0 kg
9 kg/žáka
Martina Dvořáková
150,0 kg
6 kg/žáka
Jan Hruška
76,0 kg
5 kg/žáka
Jakub Synáč

1 215,0 kg
1 270,0 kg
890,0 kg
900,0 kg
550,0 kg
318,0 kg
569,0 kg
239,0 kg
308,0 kg
230,0 kg
163,0 kg
141,0 kg
96,0 kg
76,0 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 12 569,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 39,28 kg. Pro porovnání
16.
v loňském roce jsme měli sesbíráno 10 411,0 kg s průměrem 32,53 kg na žáka. Dohromady jsme také sesbírali
17.
17 644 vybitých baterií (k 20.4.2018 to bylo 23 971).
18.
Sběr vybitých baterií:
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Klára Zárubová (8.A)
6 100 ks
Josef Horák (2.A)
1 270 kg
Lena
Šťovíčková
(4.B)
5 867 ks
Adriana Davidová (5.B)
1 215 kg
Lukáš Farský (3.A)
1 335 ks
Alfred Pola (2.B)
900 kg
19.
Petra
Regnerová
(5.A)
750 ks
Eliška Peterková (5.A)
890 kg
20.
Filip Kuťák (2.B)
649 ks
Kateřina Šrytrová (5.B)
780 kg
21.
Adriana
Součková
(3.B)
380 ks
Andrea Bártová (3.A)
569 kg
Jakub Janků (5.B)
373 ks
Ondřej Kulhavý (4.A)
550 kg
Klára
Nyklíčková
(3.B)
344 ks
Petr Vít (2.A)
448 kg
Markéta Trojanová (3.A)
297 ks
Aneta Maričová (2.B)
427 kg
Antonín
Vik
(4.B)
254 ks
Adam Jiroušek (3.B)
318 kg
Tereza Přívratská (3.B)
156 ks
Anna Jiroušková (7.B)
308 kg
Karolína
Roubíková
(3.B)
152 ks
Pavol Kročil (3.B)
305 kg
Lukáš Kargel (4.A)
Čeněk Grund (6.B)
Aliya Mirzojeva (6.B)
Veronika Nyklíčková (7.A)
Lejla Mirzojeva (7.B)
Nikola Hájková (3.A)
Karolína Roubíková (3.B)

280
239
230
230
220
191
187

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Skvělý souboj ve sběru
plastových i kovových
víček.

(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)
Šimon Rykr (1.A)
Daniela Lelková (3.A)
Kristýna Pourová (3.A)
Filip Kroka (5.A)
Kevin Denis Kroka (2.A)
Helena Kroková (4.A)
Tereza Feketová (2.A)
Aneta Maričová (2.B)

5 750
5 750
2 810
888
650
422
420
360
230
230
215
210

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

Sběr plastových kelímků
Šimon Rykr (1.A)
Markéta Trojanová (3.A)
Diana Kuťáková (5.A)
Lena Šťovíčková (4.B)
V. Hlavicová (9.A)
Adam Jiroušek (3.B)
Anna Jiroušková (7.B)
Pavol Kročil (3.B)
Michaela Kaslová (3.B)
Andrea Viková (2.B)
Ondřej Kulhavý (4.A)
Adam Havel (5.A)

4 300
2 070
2 030
1 921
1 629
1 500
1 500
1 235
716
560
550
500

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

Dohromady jsme k 17.4. sesbírali 18 363 plastových lahví (k 20.4.2018 to bylo 20 104) a 20 179 plastových
kelímků (k 20.4.2018 to bylo 40 977).
Sběr kovových víček
Sběr plastových víček
Antonín Došek (1.B)
56 000
Martin Hejcman (3.B)
25 000 ks
Markéta
Trojanová
(3.A)
53 850
Pavol Kročil (3.B)
24 028 ks
Jakub Janků (5.B)
47 840
Jakub Janků (5.B)
23 080 ks
Pavol
Kročil
(3.B)
31 294
Andrea Zárubová (8.A)
20 360 ks
Martin Hejcman (3.B)
26 000
Eliška Rychlíková (2.A)
12 500 ks
Tereza
Zárubová
(8.A)
22 600
Antonín Došek (1.B)
12 050 ks
Lena Šťovíčková (4.B)
20 150
Václav Peterka (1.A)
11 900 ks
Andrea
Bártová
(3.A)
15 461
Ondřej Bursa (3.A)
10 980 ks
Václav Peterka (1.A)
15 000
Lena Šťovíčková (4.B)
9 517 ks
Petr
Hruška
(8.A)
11 700
Petr Vít (2.A)
9 200 ks
Filip Kuťák (2.B)
10 405
Antonín Bárta (5.A)
8 987 ks
Jiří Bárta (1.A)
8 850
Adéla Roženská (8.A)
6 200 ks
Elena
Vítová
(2.B)
5 500
Natálie Solarzová (5.B)
4 725 ks
Michaela Kaslová (3.B)
4 618
Vojtěch Kryl (2.B)
3 720 ks
Andrea
Viková
(2.B)
4 240
Matěj Kulda (4.B)
3 700 ks
Vojtěch Kryl (2.B)
2 980
Ondřej Kulhavý (4.A)
3 400 ks
Petr
Vít
(2.A)
2 950
Aneta Schwertnerová (3.B)
3 300 ks
Amelie Viková (5.A)
2 800
Tadeáš Andrš (2.A)
2 943 ks
Antonín
Vik
(4.B)
2 700
Andrea Bártová (3.A)
2 929 ks
Klára Nyklíčková (3.B)
2 610
Klára Nyklíčková (3.B)
2 790 ks
Katka
Hejnová
(9.A)
2 515
Aneta Maričová (2.B)
2 300 ks
Ondřej Bursa (3.A)
2 514
Adam Jiroušek (3.B)
2 300 ks
Aneta
Maričová
(2.B)
2 100
Anna Jiroušková (7.B)
2 300 ks
Tereza Luštincová (2.A)
1 600
Martina Dvořáková (6.A)
2 237 ks
Jakub
Synáč
(1.A)
1 513
Adéla Hrdinová (5.B)
2 000 ks
Vojtěch Synáč (5.A)
1 495
Matěj Klíma (5.B)
2 000 ks
Tereza
Feketová
(2.A)
1 130
Petr Hruška (8.A)
1 900 ks
Kristian Ludvigh (2.A)
1 072
Petra Regnerová (3.B)
1 760 ks
Andy
Ságl
(4.B)
1 014
Tereza Přívratská (3.B)
1 633 ks
Adéla Roženská (8.A)
1 000
Antonín Vik (4.B)
1 460 ks
Tadeáš
Andrš
(2.A)
997
Miroslava Holanová (4.A)
1 410 ks
Jiroušková Anna (5.B)
Dohromady jsme k 17.4. sesbírali 242 467 plastových víček (k 20.4.2018 to bylo 184 174) a 370 447
kovových víček (k 20.4.2018 to bylo 376 047).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem Beránkem)
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250 ks

Téměř 100 soutěžících naší školy si přišlo vyzkoušet netradiční soutěž - trojskok na jedné noze. A co bylo celkem
překvapivé, že nelehkou techniku skoku a kvalitní odraz někdy zvládaly lépe dívky. Nejlepší výkon z celého
startovního pole předvedla Leona Kubasová, která „dolétla“ do vzdálenosti 5,80 metrů. Rekord školy ve své
kategorii svým výkonem překonali Pavlína Horáková a Maxmilián Šeda. Absolutní rekord školy Ondřeje Zvary 6,90
metrů z roku 2009 zůstal opět nepřekonán. Vzhledem k malému prostoru uvádíme jen první tři v každé kategorii.
Kompletní výsledky najdete na našich webových stránkách.
(Martin Dytrych a Martin Zakouřil)
Kategorie: 1. ročník (děvčata)
1.
2.
3.

Jenifer Fabiánová (1.B)
Tereza Vítová (1.A)
Adéla Baboráková (1.A)

3,10 m
2,95 m
2,90 m

Kategorie: 1. ročník (chlapci)
1.
2.
3.

Kategorie: 2. ročník (děvčata)
1.
2.
3.

Eliška Hrůzová (2.A)
Elena Vítová (2.B)
Tereza Luštincová (2.A)

4,20 m
3,90 m
3.85 m

Kategorie: 2. ročník (chlapci)
1.
2.
3.

Kategorie: 3. ročník (děvčata)
1.
2.
3.

Andrea Bártová (3.A)
Valerie Vylíčilová (3.A)
Nikola Hájková (3.A)

4,35 m
4,00 m
3,70 m

Kategorie: 4. – 5. ročník (děvčata)
1.
2.
3.

Pavlína Horáková (4.A)
Tereza Wernerová (5.B)
Dominika Hejnová (4.B)

4,75 m
4,45 m
4,35 m

Kategorie: 6. – 9. ročník (děvčata)
1.
2.
3.

Leona Kubasová (9.A)
5,80 m
Eliška Grossmannová (8.A) 5,00 m
Agáta Hebká (8.A)
4,80 m

Nicolas Rybár (1.B)
3,60 m
Alexander Kárász (1.B) 3,55 m
Jan Havrda (1.B)
2,80 m

Jakub Kaplan (2.B)
Michal Nývlt (2.A)
Josef Horák (2.A)

4,00 m
3,75 m
3,65 m

Kategorie: 3. ročník (chlapci)
1.
2.
3.

Matěj Hofman (3.A)
Adam Jiroušek (3.B)
Lukáš Farský (3.A)

4,45 m
4,15 m
3,95 m

Kategorie: 4. – 5. ročník (chlapci)
1.
2.
3.

Maxmilián Šeda (5.A)
Martin Kejzlar (5.B)
David Kuba (5.B)

5,50 m
5,40 m
5,00 m

Kategorie: 6. – 9. ročník (chlapci)
1.
2.
3.

Matyáš Lacko (9.A)
5,70 m
Lukáš Trdlikát (8.A)
5,60 m
Miroslav Gabčan (9.A) 5,00 m

St 1.5.
Čt 2.5.
Pá 3.5.

Po

6.5.

Út

7.5.

St
Čt

8.5.
9.5.

Pá 10.5.

Po 13.5.
Út 14.5.
St

15.5.

Čt

16.5.

Pá 17.5.

Po

20.5.

Út

21.5.

St

22.5.

Čt

23.5.

Pá

24.5.

Po

27.5.

Út

28.5.

St

29.5.

Čt

30.5.

Pá

31.5.

Státní svátek
1. Segedínský guláš, knedlík
2. Sicilské špagety (kuře, mrkev, kečup..)
1. Lahůdková sekaná, bramborová kaše
2. Hovězí tokáň s tarhoňou (těstovina)
1. Šunkové halušky se zelím
2. Masové placičky v kari omáčce s žampiony, rýže
1. Krůtí maso na paprice, těstoviny
2. Meruňkový koláč s drobenkou, horká čokoláda
Státní svátek
1. Smažená ryba, brambor
2. Karibský guláš (hovězí maso, fazole, mrkev, brambor, rajčatový protlak), rýže
1. Vepřová roláda, bramborový knedlík
2. Chalupářské těstoviny (šunka, paprika, kukuřice, cuketa, sýr...)
1. Kuřecí stehno na zelenině ajvar, těstoviny
2. Gnocchi zapečené v sýrové omáčce s mozzarellou
1. Uzené maso, hrachová kaše
2. Brokolice se smetanovou omáčkou, brambor
1. Hovězí cibulář, rýže
2. Zapečené těstoviny s drůbežím masem
1. Český řízek, brambor, červené zelí
2. Rýžová kaše
1. Sekaná svíčková, knedlík
2. Sýrový špíz, brambor
1. Karlovarský guláš, krupicové noky
2. Vaječná omeleta se špenátem, brambor
1. Ryba pod peřinkou, brambor
2. Zapékané valašské brambory s pohankou
1. Kuře pečené, těstovinový salát
2. Americké bramborové placičky (kečup, sýr)
1. Masový nákyp, brambor
2. Vanilkové knedlíky se zakysanou smetanou a jahodami
1. Novohradský vepřový plátek, rýže
2. Bramborák, bílá káva
1. Zapečené nudle s mletým masem a lečem
2. Vařené vejce, koprová omáčka, knedlík
1. Hovězí maso v mrkvi, brambor
2. Bulgur s krůtím masem a zeleninou
1. Uzená drůbeží prsa, čočkový salát
2. Paella s kuřecím masem a tuňákem
1. Vepřové na kmíně, rýže
2. Žemlovka
1. Holandský řízek, brambor
2. Tortilly

Dobrou chuť!

Vybírání stravného na květen: pondělí 29.4., úterý 30.4. (7.30 – 11.30)
Cena obědů: pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 21 obědů x 23 Kč = 483 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 21 obědů x 25 Kč = 525 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 21 obědů x 26 Kč = 546 Kč
pro veřejnost …………………….......... 21 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 květnového čísla předávejte do 27.5. 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.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ ROZESMÁTÝ SVĚT … více na 2. str.
02. 05. - Vyhodnocení soutěže Rozesmátý svět (14.00)
16. 05. - Vyhlášení výsledků soutěže Rozesmátý svět (školní jídelna, 9.40)
JEDEME DO PRAHY
07. 05. - Exkurze 4.A a 4.B do Prahy
TŘÍDY 7.A, 7.B SE VYDAJÍ DO STŘEDOVĚKU … více na 2. str.
09. 05. - Den ve středověkém městě (7.A, 7.B; vybírá se 45 Kč)
FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD … více na 2. str.
09. 05. - Fotografování tříd 1. – 5. ročníku
(od 8.00, cena fotografie třídy: 35 Kč, cena fotografie jednotlivce: 15 Kč)
10. 05. - Fotografování tříd 6. – 9. ročníku
(od 8.00, cena fotografie třídy: 35 Kč, cena fotografie jednotlivce: 15 Kč)
A MÁME TU ČAS ŠKOLNÍCH VÝLETŮ
16. 05. - 17. 05. - Školní výlet 8.A (Pecka)
22. 05. - Školní výlet 3.A, 3.B (Všestary, Chlum)
PRO ŽÁKY 9.A JE PŘIPRAVEN POSLEDNÍ CELODENNÍ PROJEKT
21. 05. - Holocaust (projekt 9.A)
SPORTOVNÍ AKCE
02. 05. - Okrskové kolo Poháru rozhlasu
(Všesportovní areál K. Matysky v Úpici, hlavní pořadatel: ZŠ Bratří Čapků Úpice,
žáci 6. – 9. ročníku, od 8.45, náhradní termín: 07. 05.)
28. 05. - Atletické finále (Všesportovní areál K. Matysky v Úpici – Lány, žáci 1. – 5. roč.
od 9.00, náhradní termín: 29. 05. a 30. 05., pořadatel: ZŠ Úpice – Lány)
OSTATNÍ AKCE
10. 05. - Okresní kolo Zdravotnického víceboje
10. 05. - Beseda o energii (9.A, 5. – 6. vyučovací hodina)
15. 05. - Průzkum hudebnosti (1.A, 1.B)
31. 05. - Vychází květnové číslo školního časopisu
PRAVIDELNÉ AKCE
Pravidelné soutěže (šipky, stolní fotbálek, air hockey) se hrají o hlavních přestávkách.
(stránku připravil Martin Dytrych)

