Byli jsme na exkurzi
v Praze.

Měli jsme
Turistickou víkendovku.

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

V úterý 30. dubna se
na náměstí konal již
12. Čarodějnický slet.

Měli jsme víkendovku
s názvem Kelímkohraní.

Prožili jsme den ve
středověkém městě.

A mnoho dalšího ...

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

Na 12. – 14. června je pro žáky
8.A připraven „Ekologický kurz“.
Zahájen bude ve středu 12. června
odjezdem z Úpice, ukončení je
plánováno na pátek 14. června
(odjezd
z Pece
bude
ještě
upřesněn).
Ubytování je zajištěno na chatě sportovního klubu
Start Praha v Peci pod Sněžkou, vařit si účastníci
budou sami. A co je čeká? Horské túry, poznávání
přírody, ekologická témata.

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

Zveme vás na slavnostní rozloučení se žáky 9.A
ZŠ Bratří Čapků,
které se uskuteční ve čtvrtek 27. června
od 16.00 v loutkovém divadle.
Po kulturním programu budou žáci
„ošerpováni“, bude jim předáno poslední
vysvědčení s razítkem naší školy a nejlepší
z nich budou odměněni.
Vše bude natáčet Televize JS.

V úterý 7. května jsme se za slunného počasí vydali se čtvrtými třídami na exkurzi do Prahy. Vlakem jsme vyrazili
z Malých Svatoňovic.
V Praze jsme vystoupili na hlavním nádraží a pěšky jsme došli na Václavské náměstí k pomníku sv. Václava.
Pokračovali jsme směrem k Můstku, navštívili jsme největší hračkářství Hemleys a pak jsme směřovali
na Staroměstské náměstí. Schylovalo se k jedenácté dopolední, tak jsme si počkali na přehlídku sošek 12 apoštolů
na Staroměstském orloji.
Poté jsme došli na Karlův most, kde jsme si všimli opravy soch. Odtud jsme viděli Petřínskou rozhlednu, Národní
divadlo a Pražský hrad. Když jsme se dostali ke hradu, vystáli jsme dlouhou frontu, abychom prošli bezpečnostními
turnikety a prošli se po nádvoří. Zde jsme viděli střídání hradní stráže.
Po tomto zážitku a zpáteční pěší cestě do centra města jsme si dopřáli své oblíbené pochoutky v McDonaldu a KFC.
Zbývalo dojít na nádraží a vydat se na zpáteční cestu domů. Ve vlaku jsme si užili kupé. V cíli jsme si mohli říct:
„sláva na ZDAR výletu“ a svůj šťastný návrat domů jsme zdokumentovali závěrečnou fotografií. Pak už jsme
se rozběhli k trpělivě čekajícím rodičům.
(Šárka Jánošíková)

Dlouho to vypadalo, že pomyslné okénko do středověku letos neotevřeme, ale nakonec se podařilo sladit
všechny termíny a Den ve středověkém městě jsme pro sedmáky uspořádali ve čtvrtek 9. května 2019.
Život našich předků na přelomu 13. a 14. století představil pan Daniel Richter z královéhradecké společnosti
Dějeprava, který za námi přijel s programem „Stříbrný král“. Pan lektor během pár desítek minut proměnil
dobrovolníky ve venkovský pár, šlechtice „v civilu“ a šlechtice v plné zbroji. Pan Richtr žákům popsal výrobu
látek, šití oblečení a postupy oblékání. Předvedl jim také, jak jednotlivé části zbroje chránily svého majitele a jak
bojovali otrlí válečníci. Nechyběly ani ukázky mincí ražených v Kutné Hoře a dobového nádobí. Na závěr si
žáci mohli vše prohlédnout a vyzkoušet.
Další část programu – návrh města – některým sedmákům řádně zamotal hlavu, když zjistili, na kolik věcí je
třeba myslet, aby město mohlo řádně fungovat a navíc ještě vypadalo alespoň trochu k světu. K lepší koncentraci
měla napomoci středověká hudba, nicméně se zdá, že písně minesengrů měly spíše opačný efekt. Pak si děti
ještě zahrály na kronikáře a sepisovaly krátké záznamy z „dějin“ svých měst. Přitažlivými tématy byly tradičně
živelní katastrofy, morové epidemie a kriminální činy. Letos jsme při psaní pokořili dosavadní rekord
v množství rozlité tuše a kaněk.
Dokumentem o životě a panování Václava II. jsme si připomněli tohoto významného českého krále, poté jsme
potrápili paměť a zopakovali si, co o něm a jeho rodině víme, a pověděli si i řadu zajímavostí.
Odměnou za namáhavou práci bylo závěrečné poznávání věcí, které se daly koupit na středověkém tržišti.
Zavázané oči zaktivovaly hmat, chuť a čich a většina zboží byla úspěšně odhalena. Halasné (až škodolibé)
reakce spolužáků proměnily třídu v tržiště i co do počtu decibelů.
Děkuji panu Richterovi za čas a ochotu, kolegyním a kolegům za pomoc s organizací akce.
(Renata Kafková)

Ve středu 24. dubna 2019 jsme se opět po roce vydali podmračeným odpolednem s jednou hlídkou starších žákyň od
ZŠ Úpice - Lány do sportovního areálu v Havlovicích. Cestou musela naše hlídka zvládnout na 11 stanovištích různé
úkoly a překážky. Poznávali jsme léčivé byliny, transportovali raněné, běhali a padali jsme na překážkové dráze,
sprintovali se zátěží na nosítkách na čas, zastavovali krvácení a obvazovali končetiny.
Naše hlídka obsadila 5. místo a pracovala ve složení: Sabina Kubasová, Marina Zajacová, Sabina Schwertnerová,
Nikola Makulová a Simona Sobolíková. Děvčata soutěžila v tomto složení teprve poprvé a občas to bylo znát.
Děkuji všem dívkám za reprezentaci školy a doufám, že získané zkušenosti zúročíme 10. května na soutěži Mladých
zdravotníků v Trutnově.
(Martina Šrollová)

Po roce jsme se 10. května zúčastnili oblastního kola Soutěže mladých zdravotníků, které se konalo v parku u
Lesnické akademie v Trutnově. Stejně jako vloni či předloni nám standardně nepřálo počasí.
Pořadatelé si pro nás i tentokrát připravili na 7 stanovištích množství kombinovaných zranění s bezvědomím a
zlomeninami, obvazové úkoly, otázky z historie ČK, poznávání léčivých bylin a dopravní výchovu.
Naše jediná hlídka starších žákyň pracovala ve složení: Sabina Kubasová, Marina Zajacová, Natali Luštincová,
Veronika Žďárská a Nikola Makulová. Ač se dívky nevyvarovaly základních chyb, měly jsme před vyhlašováním
celkem dobrý pocit a celková ztráta cca 120 bodů z celkových 1300 se nám nezdála až tak špatná. Bohužel soupeři
byli lepší, takže jsme nakonec obsadili 5. místo.
Děkuji dívkám za reprezentaci školy a doufám, že se v hojnějším počtu setkáme v příštím školním roce ve
zdravotnickém kroužku a na soutěžích.
(Martina Šrollová)

V pátek 10. května jsem využila nabídku firmy Hejl Servis s.r.o. a pozvala její dva pracovníky na přednášku
Energie – budoucnost lidstva. Posluchači, žáci naší 9.A, tak slyšeli i viděli zajímavé věci týkající se zdrojů
energie na našem území, našich zásob plynu a ropy či přírodních a umělých zdrojů záření. Zásadním tématem
byly negativní dopady na přírodu.
Ale abychom neřešili jen povídání. Deváťáci viděli například dozimetr a kombinézu pracovníků naší Jaderné
elektrárny Temelín. Byli také svědky měření radioaktivity.
S průběhem přednášky jsem byla maximálně spokojena. Potěšilo mě chování našich žáků i jejich fundované
odpovědi, za které dostávali drobné odměny. Navíc jim byla nabídnuta účast ve fotosoutěži.
Pánům z firmy Hejl Servis ještě jednou děkuji za příjemně strávené dvě hodiny.
(Věra Nývltová)

To je název mezinárodní
výtvarné soutěže, do které
jsme odeslali výtvory Terezy
Tláskalové
a
Andrey
Zárubové, Nikoly Makulové
a Zbyška Lacka a Terezy
Zárubové.

Organizačně celou akci zaštítila
paní učitelka Nývltová, které
s překlady do angličtiny pomohla
paní učitelka Štěpánská.
Našim výtvarníkům držíme pěsti, a
jakmile se dozvíme výsledky,
budeme vás informovat.
(Martin Dytrych)

U očního: „Pane doktore, nevidím do dálky.“ Lékař vezme pacienta za ruku, přivede ho k oknu, ukáže na oblohu a
ptá se: „Co vidíte?“ Pacient: „Slunce.“ „Výborně! A teď mi laskavě povězte, kam dál byste ještě chtěl vidět?“
Medvěd veze ježka na motorce. Medvěd zrychluje a ptá se ježka: „Nebojíš se?“ „Nebojím,“ odpoví hrdinsky ježek.
Druhý den si to vymění, a když se motorka řítí 150 kilometrovou rychlostí, ptá se ježek medvěda: „Bojíš se?“
„Nebojím,“ odpovídá medvěd. „Ale měl bys, protože já nedosáhnu na brzdy!“
Jde Pepíček do školy a vede za ruku sestru se zavázanýma očima. Potká ho sousedka: „Co se jí stalo?“ Pepíček jen
mávne rukou: „Vůbec nic. Já ji vedu k nám do školy. My dneska budeme probírat slepé střevo.“
Dva policajti jsou na obchůzce a povídají si o všem možném. „Ty, poslouchej, modlíte se doma před jídlem?“ ptá se
první. Druhý na to: „Néé - moje žena vaří výborně.“
Blondýnka se večer v parku vyptává kolemjdoucího: „Co je to lesklé na obloze?“ „No přeci měsíc, slečno.“ „To vím
taky, ale jaký? Červenec nebo srpen?“

Udýchaný mladý pošťák přijde s důchodem k dědovi a říká: „Dědo, už mě nebaví chodit každý měsíc za Vámi na
samotu 18 km od vesnice.“ Děda na to: „Moc nereptej nebo si objednám denní tisk!“
Studenti dostali za úkol napsat slohové cvičení na téma: „Lež má krátké nohy.“ Jeden ze studentů byl hotov za pět
minut. Učitelka byla proto velmi zvědavá, co za takovou chvíli stačil napsat a tak čte: „V sobotu odpoledne jsem se
vydal s kamarádem Karlem do lesa. Bylo krásně, slunce svítilo a tak jsme si lehli do mechu. Za chvíli se objevila na
kraji lesa dívčí postava. Chtěl jsem se zvednout a podívat se na ní, ale kamarád řekl: Lež, ta má krátké nohy!“
Chuck Norris naučil šmirgl, jak být drsným.
Pozdě večer přechází přes tmavý park osamělá žena, když se ze tmy náhle ozve: „Stát!“ Žena se zastaví. „Lehni!“
Žena si lehne. „Plazit se!“ Žena je tak ustrašená, že se hned začne plazit. Po chvíli se nad ní někdo skloní a s účastí v
hlase se zeptá: „Paní, je Vám špatně? Já tu sice cvičím svého psa, ale mohl bych Vám zavolat doktora!“
Muž umřel a dostal se do nebe. Když se dostal za nebeskou bránu, uviděl velikou zeď plnou hodin. „K čemu jsou ty
hodiny?“ Zeptal se. „To jsou hodiny lží,“ řekl sv. Petr. „Každý má jedny. Kdykoliv někdo zalže, ručičky na těch jeho
se pohnou.“ „Wow," řekl ten muž. „Čí jsou tyto hodiny?“ „Ty jsou Vaší matky. Nikdy se nepohnuly, což znamená,
že nikdy nelhala.“ „A čí jsou tyto?“ „Ty jsou Vašeho otce. Pohnuly se dvakrát, což znamená, že Váš otec lhal
dvakrát v životě.“ „Aha, a kde jsou mé hodiny?" „Ty mám v pracovně, používám je jako větrák.“
Otec se vrací z práce kolem hračkářství a náhle si uvědomí, že má dcera narozeniny. Zabrousí dovnitř a zeptá se,
kolik stojí Bárbíny. „Pane, máme Sportovní Barbie za 350, Plážovou Barbie za 350, Disco Barbie za 350, Baletku
Barbie za 350, Astronautku Barbie za 350 a Rozvedenou Barbie za čtyři a půl tisíce.“ „Cože? Proč je Rozvedená
Barbie tak drahá a ostatní po 350?“ Prodavač obrátí oči navrch hlavy, povzdechne si a unaveně vysvětluje: „Pane,
Rozvedená Barbie je v balíčku s Kenovým autem, Kenovým domem, Kenovou lodí, Kenovým nábytkem, Kenovým
počítačem a jedním z Kenových přátel."
(Martin Dytrych)

Hlavní náplní činnosti pedagogicko-psychologické poradny je přímá práce s dětmi, žáky a studenty škol a školských
zařízení ve věku od 3 let do ukončení středního, respektive vyššího odborného vzdělání, a také s jejich rodiči a
pedagogy. Poskytujeme poradenské služby zejména v oblastech jako je: zjišťování vzdělávacích potřeb žáků a
studentů (včetně žáků nadaných); řešení výukových problémů ve spolupráci se školou, rodinou a dalšími
organizacemi; posouzení školní zralosti; prevence rizikového chování, pomoc při řešení adaptačních a vztahových
problémů v třídních kolektivech.
Spolupracujeme s jednotlivými školami v okrese Trutnov, náš tým tvoří psychologové, speciální pedagogové,
metodik prevence a sociální pracovnice. Standardní psychologické a speciálně pedagogické poradenské služby
jsou klientům poskytovány bezplatně, podmínkou je písemný informovaný souhlas klienta nebo jeho zákonného
zástupce.
Kdy se objednat do PPP
V případě, že pozorujete jakékoli potíže u Vašeho
dítěte při školní práci (ať už ve škole nebo při
vypracovávání domácích úkolů), je výhodné se
v první řadě obrátit na paní učitelku/učitele,
případně výchovného poradce Vaší školy, kteří
dobře znají Vaše dítě a mohou mu účinně
pomoci.
První
krok
při
řešení
potíží
žáka
realizuje škola v rámci
prvního
stupně
podpůrných opatření. Jedná se například o: více
času na práci, zkrácení zadání, častější
individuální podpora k zacílení pozornosti atp.
Tato opatření může škola poskytovat i bez
doporučení Pedagogicko-psychologické poradny.
Pokud opatření nastavená školou nepostačují a je
zapotřebí realizovat opatření vyššího stupně
(poskytování pravidelné pedagogické intervence
či speciálně pedagogické péče či další podpory),
je třeba vyšetření v PPP. Škola pedagogickopsychologické poradně poskytne Sdělení školy,
kde bude uvedené, která podpůrná opatření byla
realizována, jak se osvědčila a jaká další (vyšší)
opatření škola navrhuje.
Jiný postup je v případě žádosti o posouzení
školní zralosti nebo vyjádření k individuálními
(domácímu) vzdělávání, kdy se vyšetření v PPP
realizuje i bez poskytování podpůrných opatření
prvního stupně ve škole.
Kdy je zapotřebí obrátit se na jiná odborná
pracoviště (Speciálně pedagogická centra)
Jedná–li se u Vašeho dítěte o poruchy řečového
vývoje, sluchové, zrakové, tělesné nebo mentální
postižení nebo potřebuje–li Vaše dítě podpůrná
opatření v souvislosti se závažným onemocněním
(epilepsie, cukrovka apod.) zajišťují podpůrná
opatření jiná pracoviště (Speciálně pedagogická
centra).

Konkrétně se jedná o 1 141 497 Kč v rámci Výzvy č. 63 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Díky těmto penězům se můžeme věnovat dětem ještě víc, než je obvyklé.
V odpoledních hodinách mohou navštěvovat klub zábavné logiky a deskových her a také klub komunikace v
anglickém jazyce. Více se také můžeme věnovat slabším žákům a pomoct jim tak se zvládáním učiva.
Z těchto peněz platíme rovněž školní psycholožku, která se stará o předškoláky a problémové žáky, ale také pro
nás organizuje preventivní akce.
A nechtěl bych zapomenout na to, že z těchto prostředků nakoupíme dvě tabule s dataprojektory a částečně z
nich pokryjeme i nákup nových notebooků do učebny informatiky.
(Martin Zakouřil)

V úterý 30. dubna jsme se vydali do Domu dětí a mládeže Jednička ve Dvoře Králové nad Labem, kde jsme se
zúčastnili dopravní výchovy. Žáci byli rozděleni do dvou skupin. První skupina začala s teoretickou výukou, kde jim
byla vysvětlována pravidla silničního provozu. Součástí této výuky bylo i poznávání dopravních značek. Druhá
skupina si zapůjčila jízdní kola a šla je vyzkoušet na dopravní hřiště. Samozřejmě jejich jízda probíhala podle
pravidel. Díky lektorům byli žáci upozorňováni na chybné úkony jako např. jízda v protisměru, nesprávné zařazení
do jízdního pruhu nebo nedání přednosti v jízdě. Obě skupiny se po hodině vyměnily, takže si všichni žáci
vyzkoušeli jak teoretickou, tak i praktickou část. Děkujeme lektorům za ochotu a doufáme, že si žáci z těchto lekcí
něco odnesli.
(Eva Mertlíková)

V úterý 30. dubna 2019 se na úpické náměstí slétlo hejno malých čarodějnic a čarodějů. Od 18 hodin se tam
konalo zahájení oslav Filipojakubské noci.
Na začátku zazněly čtyři čarodějnické písničky v podání čarodějnic a čarodějů z našeho sborečku. Pak už
následovaly soutěže. Děti se strefovaly do kýblů, shazovaly tyčí pyramidy z konzerv, přenášely kouzelný lektvar,
zametaly kamínky či shazovaly kuželky. Za splnění úkolu získaly děti „buřtěnku“, „koněnku“ či něco malého
na zub. „Koněnka“ zaručovala projížďku koňským povozem a „buřtěnku“ si děti vyměnily na Dlouhých Záhonech
za buřtík. Na závěr následoval čarodějnický rej a vyhodnocení nejzdařilejších převleků. Tak si některé čarodějky
a čarodějové odnesli odměnu navíc.
Nakonec se účastníci oslav seřadili do průvodu a se zapálenými lampiony se přesunuli na Dlouhé Záhony, kde
čarodějné rejdění pokračovalo dál.
(Radka Řeháková)

Žáci 3.A měli 26. – 27. dubna Turistickou víkendovku. Za krásného teplého počasí jsme se vydali do přírody.
Cestou jsme hráli různé hry, soutěže a hledali poklad. K večeru jsme se vydali zpět do školy, kde jsme si uvařili
výborné špagety se sýrem a kečupem. Den jsme zakončili strašidelnou stezkou odvahy a pohádkou na dobrou noc.
V sobotu ráno jsme se posílili snídaní a pustili se do dalších soutěží. Na závěr nás čekala sladká odměna a pamětní
medaile. Oba dny jsme si výborně užili.
(Hana Machačová, Romana Jirková)

V úterý 21. května 2019 se žáci deváté třídy po celý den zabývali
problematikou holocaustu.
Deváťáci se na úvod seznámili s pojmy, stěžejními událostmi a významnými
osobnostmi tohoto období. Poté zjišťovali, které skupiny lidí byly
holokaustem postiženy, vysvětlovali, proč právě je nacisté perzekuovali, a
pracovali s dobovým propagandistickým materiálem Jedovatá houba, na
kterém vysvětlovali způsoby manipulace s pravdou a vznik dobových fake
news. Poměry v koncentračních táborech žákům přiblížily dobové fotografie
a dokument O zlém snu, příběh paní Evy Erbenové, jež jako jediná z rodiny
přežila věznění v Terezíně, Osvětimi i pochod smrti.
Paní Jana Nešněrová, ředitelka místního muzea, žáky seznámila s postupným
zhoršováním situace židovského a romského obyvatelstva v Úpici během
druhé světové války, osvětlila jim osudy místních židovských továrnických
rodin a přečetla úryvky z městské kroniky. Deváťáci si rovněž mohli
prohlédnout cenné exponáty z Terezína i Osvětimi, které uchovává místní
muzeum a paní ředitelka je přinesla ukázat. Autentické předměty doplnila i
ukázka denního jídla z „mírnějšího“ koncentračního tábora.
Závěrem dvojice deváťáků sepisovaly přání – každá dvojice dostala osobu či
osoby určitého věku a měla za úkol vymyslet, co by si tento člověk přál jako
vězeň koncentračního tábora a co v současnosti. Všechny dvojice se shodly,
že v době holocaustu byla přání mnohem skromnější a obnášela především
touhu setkat s blízkými, žít v bezpečí, být zdravý, dosyta se najíst, ohřát se a
vyspat se ve své posteli. Každá dvojice také dostala zapálenou svíčku a měla
ji nechat svítit, pokud se domnívala, že „její“ člověk měl šanci holocaust
přežít. Pohled na množství uhašených svíček působil značně skličujícím
dojmem.
Děkuji paní ředitelce Nešněrové za pečlivě připravenou besedu a kolegům z
učitelského sboru za pomoc s organizací akce. Největší dík patří žákům 9.A,
kteří po celý den pěkně pracovali, aktivně se zajímali a vzorně se chovali.
(Renata Kafková)

Ve čtvrtek 16. května 2019 vyhodnotila nezávislá porota ve složení Mgr. Alena Kadaníková a Mgr. Alice
Ludvíková 13. ročník výtvarné soutěže Rozesmátý svět. V letošním roce děti malovaly a tvořily na téma
„Rozesmátý svět hmyzu“. Dorazilo k nám na 200 prací, tentokrát nejen z okolních škol a školek, ale i ze
vzdálenějších lokalit jako jsou Bohuslavice nad Metují či Lipůvka u Brna. Vybrat a ocenit ty nejlepší nebylo
jednoduché. Ke slavnostnímu vyhlášení došlo v naší jídelně ve čtvrtek 23. května.
(Veronika Prouzová)

KATEGORIE DĚTÍ DO 5 LET:
1. Zuzana Hylšová (MŠ Suchovršice)
2. Tereza Vávrová (MŠ Úpice)
3. Vanesa Šusteková (MŠ Úpice)
KATEGORIE PŘEDŠKOLÁKŮ:
1. Jan Dvořák (MŠ Suchovršice)
2. Stella Hetflejšová (MŠ Suchovršice)
3. Viktorka Dobrovodská (MŠ Libňatov)
KATEGORIE 1. A 2. TŘÍD:
1. Veronika Horáková (ZŠ Bratří Čapků Úpice)
2. Ema Jánská (ZŠ Adršpach)
3. Filip Brát (ZŠ Velké Svatoňovice)

KATEGORIE 3. – 5. TŘÍD:
1. Markéta Snítilová (ZŠ Bratří Čapků Úpice)
2. Magdalena Gottsteinová (ZŠ Adršpach)
Jan Balcar (ZŠ Havlovice)
3. Anna Hanlová (ZŠ Havlovice)
Marie Vlčková (ZŠ Havlovice)
čestné uznání:
Kateřina Lokvencová, Markéta Trojanová,
Vojtěch Tvarůžek (všichni ZŠ Bratří Čapků Úpice)
KATEGORIE PROSTOROVÉ TVORBY
1. Anna Kratěnová (ZŠ Lipůvka)
2. Kroužek šikovných ručiček z MŠ Libňatov
3. Kolektivní práce žáků ZŠ Velké Svatoňovice
čestné uznání pro žáky Speciální ZŠ Augustina
Bartoše Úpice

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

Pospojuj čísla od 1 do 12. Obrázek si vybarvi.

ANIMALS – zvířata
PUZZLE 1
Vypiš anglické názvy
všech zvířat:
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

PUZZLE 2
Doplň názvy zvířat a vylušti název dalšího zvířátka:

PUZZLE 3
Kolik myšek se skrývá ve spíži?

slon
medvěd
laň
prase
tygr
zajíc
osel
koza

POZOR - tentokrát je soutěžní celá tato stránka!!!!!
Vyplněné odpovědi odevzdávej do pá 7. 6. 2019.
Jelikož jsme soutěžili celý rok, budou v posledním
(červnovém) čísle vyhodnoceni i nejzdatnější luštitelé
(ti, kteří odevzdali nejvíce soutěžních lístků se
správnými odpověďmi). Těšte se na hezké odměny :)
Vylosovaní z dubnového čísla:
4.A - O. Kulhavý, A. Jursíková, N. Hejnová,
A.Schejbalová, 6.B – Č. Grund, 8.A – A. Zárubová

There are ___________ ____________.
(doplň odpověď, číslovku piš slovy,
pozor na množné číslo!!!)
stránku připravila Silvie Žďárská

V pátek 17.5.2019 jsme se s chlapci z volitelného předmětu Region Jestřebí hory jeli podívat do Odolova. Tady
na nás čekal pan František Hlavica. U památníku a u děla nám vypravoval o osvobození Odolova i Úpice. Za jeho
doprovodu jsme došli k pěchotnímu srubu T-S 26. On a několik historických nadšenců srub opravují a dávají
do původního stavu. Moc se jim to daří. Po prohlídce bunkru i malého muzea uvnitř jsme přešli zpět k autům
a přejeli do Malých Svatoňovic. Zde je venkovní expozice důlních strojů. Další zastávkou bylo Muzeum vojenské
historie regionu Jestřebí hory v Malých Svatoňovicích. Všechno jsme si prohlédli, rozloučili se s panem Hlavicou
a jeli domů do Úpice.
Moc děkujeme průvodci panu Hlavicovi a také paní Šedové, Páslerové a Škodové, které nás se svými auty
bezpečně provezly celou exkurzí.
(Blanka Pavlásková)

Prostor pro odstřižení
soutěžního lístku - angličtina

Ve čtvrtek 2. května se ve Všesportovním areálu Květoslava Matysky uskutečnil již 51. ročník Poháru rozhlasu. Tak,
jak to u nás v atletice bohužel bývá zvykem, nezaznamenali jsme v rámci družstev žádný extra výsledek. Nejlepší,
třetí místo, vybojovaly starší žákyně. Čtvrtá místa patří mladším žákyním a starším žákům. Páté místo obsadili
mladší žáci.
Potěšili nás aspoň někteří jednotlivci, kteří v souhrnu vybojovali 12 umístění na „bedně“.
Zde je jejich přehled:
1. místo:
Sabina Kubasová (míček; 38,36 m)
Barbora Peterová (600 m; 1:58,9)
Lukáš Trdlikát (výška; 159 cm)
2. místo:
Miroslav Gabčan (koule; 9,96 m)
Leona Kubasová (800 m; 2:45,7)
Natali Luštincová (míček; 37,67 m)
Adam Špringer (míček; 49,52 m)
3. místo:
Pavel Fabián (60 m; 8,1 s)
Michaela Horáková (60 m; 9,1 s)
Tomáš Kuťák (1 500 m; 5:12,0)
štafeta mladších žákyň (4x60 m; 36,7 s)
štafeta starších žákyň (4x60 m; 36,6 s)
Všem našim reprezentantům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a doufáme, že další sportovní výsledky
budou lepší.
(Martin Dytrych)

Cože? Kelímko…. co? No prostě KELÍMKOHRANÍ – druhá víkendovka pro prvňáčky, která se konala
17. a 18. května 2019 a na které se děti vyblbnuly s papírovými kelímky.
V pátek ve čtyři hodiny jsme se s batohy na zádech a se spacáky v rukou sešli před školou, abychom už půl hodiny
na to balancovali v 1.B s kelímky na ruce, na lokti, na rameni a s kelímkem na hlavě si hráli na prince a princezny.
Potom jsme soutěžili o nejkrásněji ozdobený kelímek a stavěli jsme na čas pyramidu z kelímků. Po večeři jsme si
zahráli „pamatováka“ – měli jsme za úkol zapamatovat si deset věcí, které potom paní učitelky schovaly
pod kelímky a my je museli zapsat. Následovaly „skořápky“ a „foukaná“ – dopravit brčkem kelímek do cíle. Také
jsme si pustili na YouTube písničku Cups od Anny Kendrick a zkusili se naučit rytmus s kelímky. Docela nám to
šlo. Pak jsme museli foukáním co nejrychleji dopravit do cíle kelímek, který byl navlečený na vlasci. Poslední
páteční disciplína byla „vodní“ – naplnit co nejrychleji kelímek vodou tak, až se míček dostane ode dna až nahoru.
Kolem desáté se už začala hlásit únava, a tak jsme se zavrtali do spacáků a pustili si pohádku na dobrou noc.
A protože jsme za každou aktivitu a soutěž sbírali korálky, proběhlo hned ráno po snídani vyhodnocení a předání
diplomů těm nejšikovnějším – Honzovi, Majdě a Šímovi. Dopoledne jsme si ještě zahráli „na ježky“ a přenášeli
jsme na zádech kelímky jako bodliny. Poznávali jsme po chuti tekutiny ze zakrytých kelímků, ale také jsme tvořili
výtvarně – otiskovali jsme kelímky a potom kruhy vybarvovali anilinkami. Nejvíc nás ale bavilo, když jsme
ve skupinkách stavěli co nejvyšší kelímkovou pyramidu. Dvě byly dokonce vyšší než my!
Myslíme si, že to bylo opravdu povedené kelímkohraní a že se víkendovka opravdu vydařila.
(Veronika Prouzová)

V pondělí 13. května jsme se autobusem vydali na školní výlet do ZOO. Cesta proběhla klidně, ale s obavami jsme
sledovali počasí, které se nakonec vydařilo. Postupně jsme navštívili všechny výběhy a pavilony zvířat, pohráli si
na hřištích, projeli se safaribusem. Koupili jsme si něco na památku a vyrazili unaveni domů. Náš poslední
společný výlet jsme si moc užili.
(Jana Hájková, Andrea Škodová)

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

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

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 24. 5. 2019)
2 470,0 kg
99 kg/žáka
Adriana Davidová
2 197,0 kg
92 kg/žáka
Josef Horák
1 716,0 kg
75 kg/žáka
Eliška Peterková
1 587,0 kg
72 kg/žáka
Alfred Pola
1 436,0 kg
60 kg/žáka
Andrea Bártová
1 158,0 kg
58 kg/žáka
Ondřej Kulhavý
1 261,0 kg
55 kg/žáka
Adam Jiroušek
659,0 kg
44 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
121,0 kg
7 kg/žáka
Jakub Synáč
150,0 kg
6 kg/žáka
Jan Hruška

1 215,0 kg
1 720,0 kg
890,0 kg
1 160,0 kg
663,0 kg
550,0 kg
382,0 kg
254,0 kg
308,0 kg
230,0 kg
163,0 kg
141,0 kg
121,0 kg
96,0 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 13 977,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 44,09 kg. Pro porovnání
16.
v loňském roce jsme měli sesbíráno 12 484,0 kg s průměrem 39,01 kg na žáka. Dohromady jsme také sesbírali
17.
23 816 vybitých baterií (k 18.5.2018 to bylo 25 312).
18.
Sběr vybitých baterií:
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Klára Zárubová (8.A)
6 100 ks
Josef Horák (2.A)
1 720 kg
Lena
Šťovíčková
(4.B)
5 867 ks
Adriana Davidová (5.B)
1 215 kg
Jakub Káža (5.B)
5 423 ks
Alfred Pola (2.B)
1 160 kg
19.
Lukáš
Farský
(3.A)
1 515 ks
Eliška Peterková (5.A)
890 kg
20.
Filip Kuťák (2.B)
849 ks
Kateřina Šrytrová (5.B)
780 kg
21.
Petra
Regnerová
(5.A)
750 ks
Andrea Bártová (3.A)
663 kg
Tereza Přívratská (3.B)
506 ks
Ondřej Kulhavý (4.A)
550 kg
Adriana
Součková
(3.B)
380 ks
Petr Vít (2.A)
448 kg
Jakub Janků (5.B)
373 ks
Aneta Maričová (2.B)
427 kg
Klára
Nyklíčková
(3.B)
344 ks
Adam Jiroušek (3.B)
382 kg
Markéta Trojanová (3.A)
297 ks
Jakub Přívratský (3.A)
350 kg
Antonín
Vik
(4.B)
254 ks
Anna Jiroušková (7.B)
308 kg
Pavol Kročil (3.B)
Lukáš Kargel (4.A)
Čeněk Grund (6.B)
Aliya Mirzojeva (6.B)
Veronika Nyklíčková (7.A)
Diana Kuťáková (5.A)
Lejla Mirzojeva (7.B)

305
280
254
230
230
227
220

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Konec sběrových soutěží je
v pátek 14. června!

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

5 750
5 750
3 110
888
740
650
422
360
232
230
230
210

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

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

4 300
3 480
2 523
1 921
1 800
1 629
1 500
1 235
865
716
603
550

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

Dohromady jsme k 24.5. sesbírali 19 000 plastových lahví (k 18.5.2018 to bylo 22 479) a 22 898 plastových
kelímků (k 18.5.2018 to bylo 73 350).
Sběr kovových víček
Sběr plastových víček
Markéta Trojanová (3.A)
66 350
Jakub Janků (5.B)
40 580 ks
Antonín
Došek
(1.B)
65 800
Martin Hejcman (3.B)
25 000 ks
Jakub Janků (5.B)
50 980
Pavol Kročil (3.B)
24 028 ks
Pavol
Kročil
(3.B)
31 294
Andrea Zárubová (8.A)
20 360 ks
Martin Hejcman (3.B)
26 000
Karolína Šitinová (2.A)
20 069 ks
Tereza
Zárubová
(8.A)
22 600
Antonín Došek (1.B)
15 100 ks
Karolína Šitinová (2.A)
21 296
Eliška Rychlíková (2.A)
14 150 ks
Lena
Šťovíčková
(4.B)
20 150
Ondřej Bursa (3.A)
12 930 ks
Andrea Bártová (3.A)
19 961
Václav Peterka (1.A)
11 900 ks
Filip
Kuťák
(2.B)
16 005
Lena Šťovíčková (4.B)
9 517 ks
Václav Peterka (1.A)
15 000
Petr Vít (2.A)
9 200 ks
Andrea Viková (2.B)
12 175
Antonín Bárta (5.A)
8 987 ks
Petr
Hruška
(8.A)
11 700
Adéla Roženská (8.A)
6 200 ks
Antonín Vik (4.B)
10 635
Natálie Solarzová (5.B)
4 725 ks
Jiří
Bárta
(1.A)
8 850
Andrea Bártová (3.A)
4 429 ks
Elena Vítová (2.B)
5 500
Miroslava Holanová (4.A)
3 810 ks
Michaela
Kaslová
(3.B)
4 618
Vojtěch Kryl (2.B)
3 720 ks
Amelie Viková (5.A)
3 800
Matěj Kulda (4.B)
3 700 ks
Ondřej
Bursa
(3.A)
3 274
Ondřej Kulhavý (4.A)
3 400 ks
Vojtěch Kryl (2.B)
2 980
Aneta Schwertnerová (3.B)
3 300 ks
Petr
Vít
(2.A)
2 950
Tadeáš Andrš (2.A)
2 943 ks
Klára Nyklíčková (3.B)
2 610
Klára Nyklíčková (3.B)
2 790 ks
Katka
Hejnová
(9.A)
2 515
Antonín Vik (4.B)
2 410 ks
Aneta Maričová (2.B)
2 100
Aneta Maričová (2.B)
2 300 ks
Tereza
Luštincová
(2.A)
1 600
Adam Jiroušek (3.B)
2 300 ks
Jakub Synáč (1.A)
1 513
Anna Jiroušková (7.B)
2 300 ks
Vojtěch
Synáč
(5.A)
1 495
Martina Dvořáková (6.A)
2 237 ks
Tereza Feketová (2.A)
1 130
Adéla Hrdinová (5.B)
2 000 ks
Kristian
Ludvigh
(2.A)
1 072
Matěj Klíma (5.B)
2 000 ks
Andy Ságl (4.B)
1 014
Petr Hruška (8.A)
1 900 ks
Adéla Roženská (8.A)
1 000
Anna Schejbalová (4.A)
1 840 ks
Dohromady jsme k 24.5. sesbírali 293 589 plastových víček (k 18.5.2018
to bylo 214
047)(5.B)
a 445 063
Jiroušková
Anna
kovových víček (k 18.5.2018 to bylo 455 295).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem Beránkem)
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250 ks

Čtvrtek a pátek 16. a 17. května strávila 8.A v městysu Pecka. Počasí bylo nakonec lepší, než věstila předpověď,
takže osmáci nejen že nezmrzli a nezmokli, ale mohli se i procházet venku.
Po příchodu do kempu a ubytování v apartmánovém domě se žáci
naobědvali a po krátkém odpočinku vyrazili na hrad. Cesta do kopce
všechny řádně rozehřála, ale v cíli i odměnila krásným výhledem na obec
a okolí. Při prohlídce si osmáci vybavili, že jednoho z majitelů, Kryštofa
Haranta z Polžic a Bezdružic, už znají z hodin dějepisu – jméno Harant
totiž nelze zapomenout. Líbila se i expozice věnovaná životu
v Podkrkonoší, model původního zámku, rytířský sál, černá kuchyně a
především sklepení, kde největší pozornost kupodivu nevzbudila
mučírna, ale hodovní síň a hlavně láznička, jakási předchůdkyně
koupelny. Po prohlídce žáci ještě nakoukli pod ruce pánům sochařům,
kteří zde právě pobývali na symposiu a tvořili nová díla. A potom už
všichni utíkali – z kopce to šlo výrazně rychleji – na náměstí, aby po
vynaložené námaze doplnili kalorie. Večer osmáci strávili v areálu
kempu a dobu po setmění probíráním třídních historek.
V pátek dopoledne se opět vypravili za dobrotami na peckovské náměstí, procházka přírodou nemohla konkurovat.
Před obědem zájemci ještě stihli předvést řadu akrobatických prvků na obří trampolíně, která už naštěstí byla
v provozu. Po obědě si výletníci posbírali zavazadla a vydali se na cestu domů.
Děkuji paní učitelce Jitce Pulkrábkové za milou společnost.
(Renata Kafková)

V úterý 21. května 2019 navštívily děti ze
školní družiny úpickou hvězdárnu.
Nejprve si v přednáškovém sále vyslechly
poutavou přednášku o planetách Sluneční
soustavy a o samotném Slunci.
V kopuli
hvězdárny
si
prohlédly
dalekohled a byly upozorněny, že je zdraví
nebezpečné koukat do sluníčka. Měli jsme
štěstí a sluníčko vykouklo! Děti tak měly
možnost, díky pokusu s papírkem, poznat
jakou má sluníčko opravdu sílu.
Na střeše hvězdárny si pak děti
vyzkoušely, jaké je to pozorovat okolí
hvězdářským dalekohledem.
Následovala prohlídka areálu hvězdárny a
všetečné otázky ze strany dětí.
Návštěva byla velmi zajímavá a poučná.
Děkujeme za ochotu a vstřícné jednání
pana Klimeše.
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1. Kuře na paprice, knedlík
2. Těstoviny s mletým masem sypané sýrem
1. Lahůdková ryba, bramborová kaše
2. Krůtí nudličky s pórkem a kuskusem
1. Hovězí azu po tatarsku, těstoviny
2. Langoše
1. Jitrnicový prejt, brambor, zelí
2. Rýžový nákyp s ovocem
1. Srbské rizoto
2. Bramborový guláš, chléb
1. Kuřecí maso s brokolicí v rýži
2. Bramborové krokety, špenát
1. Smažený karbanátek, brambor
2. Ovocné kynuté knedlíky s perníkovou posypkou
1. Čočka s párkem
2. Houbové rizoto po provensálsku
1. Vepřová pečeně, knedlík, zelí
2. Sýrové placičky s pórkem, brambor
1. Pražský guláš, těstoviny
2. Tyrolské brambory
1. Kuřecí prsa na hříbkách s bulgurem
2. Kovbojské fazole, chléb
1. Masové kuličky v rajské omáčce, těstoviny
2. Bramborová roláda s uzeným masem, špenát
1. Obalované rybí porce se sýrem, brambor
2. Neapolské nudle (špaldové)
1. Vepřová žebírka s jablky, rýže
2. Buchtičky s vanilkovým krémem
1. Krůtí na česneku, chlupaté knedlíky, zelí
2. Gnocchi s boloňským ragú
1. Mexická pánev (vepřové maso, paprika, kečup, fazole…), rýže
2. Květákový mozeček, brambor
1. Šunkové halušky se zelím
Dobrou chuť!
2. Zahradnická sekaná, brambor
1. Hovězí svíčková, knedlík
2. Milánské špagety
1. Kuřecí řízek, brambor
2. Lívance
1. Čína s rýží
2. Makarská pochoutka (těstoviny, šunka, rajče, salát, dresink), pečivo

Vybírání stravného na červen: čtvrtek 30.5., pátek 31.5. (7.30 – 11.30)
Cena obědů: pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 20 obědů x 23 Kč = 460 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 20 obědů x 25 Kč = 500 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 20 obědů x 26 Kč = 520 Kč
pro veřejnost …………………….......... 20 obědů x 52 Kč = 1040 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 červnového čísla předávejte do 21.6. 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.

SBĚROVÉ SOUTĚŽE
03. 06. - 14. 06. - Soutěž ve sběru tetrapaků … více na 2. str.
14. 06. - Ukončení sběru bylin, pomerančové a citrónové kůry … více na 2. str.
14. 06. - Konec sběru druhotných surovin … více na 2. str.
ČERVEN JE DOBOU VÝLETŮ A EXKURZÍ
03. 06. - 04. 06. - Školní výlet 7.B (Sedmihorky)
04. 06. - Školní výlet 4.A (Rtyně – Havlovice)
06. 06. - 07. 06. - Školní výlet 6.A (Krkonoše)
07. 06. - Školní výlet 1.A, 1.B (Staré Hrady)
10. 06. - 12. 06. - Školní výlet 9.A (Zelené údolí, Český ráj)
11. 06. - 12. 06. - Školní výlet 5.A (Chlumec nad Cidlinou) + 12. 06. 5.B
13. 06. - Školní výlet 4.B (Josefov)
14. 06. - Školní výlet 6.B, 7.A, 9.A (IQ LANDIA, ZOO Liberec)
PĚVECKÁ SOUTĚŽ PRO VŠECHNY ŽÁKY NAŠÍ ŠKOLY
05. 06. - Blahovecký zpěváček (od 13.00 v 1.A) … více na 8. str.
TŘÍDA 8.A VYRAZÍ DO KRKONOŠ
12. 06. - 14. 06. - Ekologický kurz … více na 2. str.
VE JMÉNU PREVENCE
06. 06. - Prevence kouření (6.B, 7.A, 7.B)
18. 06. - 19. 06. - Dny prevence pro žáky 1. – 8. ročníku
KONČÍ ŠKOLNÍ ROK
24. 06. - 25. 06. - Vybírání učebnic + závazný termín předání vybraných učebnic nižšímu ročníku do 12.00
(oběd pro 1. st.: v 11.35, pro 2. st.: v 12.15)
25. 06. - Výlet pro nejlepší žáky školy
26. 06. - Předávání ocenění nejlepším žákům, sběračům, sportovcům
(tělocvična, žáci 1. – 5. ročníku od 9.00, žáci 6. – 9. ročníku od 8.00)
26. 06. - Vydávání učebnic pro školní rok 2019/2020 (oběd pro 1. st.: v 11.35, pro 2. st.: ve 12.15)
26. 06. - Fotografování nejlepších žáků školy
27. 06. - Předání otevřených a vyklizených šatních skříněk třídnímu učiteli (9.A)
28. 06. - Předání otevřených a vyklizených šatních skříněk třídnímu učiteli (ostatní třídy)
28. 06. - Ukončení školního roku + vydávání vysvědčení (2. stupeň má oběd v 9.30, 1. stupeň v 10.00)
MILÍ DEVÁŤÁCI, LOUČÍME SE S VÁMI
27. 06. - Slavnostní rozloučení se žáky 9.A (loutkové divadlo, od 16.00) … více na 2. str.
SPORTOVNÍ AKCE
21. 06. - Okrskové kolo Atletického čtyřboje (pořadatel: ZŠ Úpice – Lány, žáci 6. – 9. ročníku, od 8.30)
OSTATNÍ AKCE
03.06. - Dětský den (žáci 1. – 4. ročníku; od 10.00, DAJ, film Hledá se Yetti)
05. 06. - Vyhlášení výsledků školního kola Archimediády (žáci 7.A, 7.B)
13. 06. - Pasování na čtenáře (1.A v 8.00, 1.B v 10.00)
20. 06. - Letní koncertík školního sborečku (loutkové divadlo)
25. 06. - Termín pro zaplacení sešitů na školní rok 2019/2020
26. 06. - Vychází červnové číslo školního časopisu
PRAVIDELNÉ AKCE
Pravidelné soutěže (šipky, stolní fotbálek, air hockey) se hrají o hlavních přestávkách.
(stránku připravil Martin Dytrych)

