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POČTY TŘÍD A ŽÁKŮ, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, PRACOVNÍCI ŠKOLY,
ŠKOLSKÁ RADA
Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo naši školu 317 žáků, byli vyučováni v 16 třídách. Počet
tříd se proti minulému školnímu roku o jednu zvýšil. Při škole i nadále fungovala školní družina
rozdělená do tří oddělení, do kterých docházelo 90 dětí, školní klub sdružující 80 dětí a nabízející
14 zájmových kroužků, do kterých docházelo 193 žáků, a školní jídelna schopná připravit denně až
450 obědů.
Žáci 1. až 9. ročníku byli vzděláváni podle ŠVP Blahováček, který neprošel zásadními úpravami,
proto zůstalo v platnosti jeho vydání z 1. září 2016.
Žáci s vývojovými poruchami učení byli integrováni v běžných třídách. Žáci s těžšími poruchami
učení měli individuální vzdělávací plány. Tyto plány byly vypracovány třídními učiteli ve
spolupráci s ostatními vyučujícími, trutnovským pracovištěm Pedagogicko – psychologické
poradny v Hradci Králové a rodiči. Pro žáky ohrožené školními neúspěchy byly vypracovávány
plány pedagogické podpory. Probíhaly také konzultace s rodiči týkající se individuálních
vzdělávacích plánů i plánů pedagogické podpory a jejich plnění. Žákům se zvýšeným normativem
byla v dostatečné míře věnována individuální péče i mimo výuku. Na základě diagnostikace byly
všem žákům s vývojovou poruchou učení, či s jiným zdravotním postižením, poskytovány úlevy dle
vyučovaného předmětu, druhu poruchy a její závažnosti. Některým žákům byly pro výuku podle
potřeby poskytovány různé kompenzační pomůcky. Našim nejmladším žákům, kteří měli problémy
s výslovností, byla věnována pravidelná logopedická péče. Na škole působí šest asistentů pedagoga,
kteří se věnují žákům se třetím stupněm podpůrných opatření.
Celkem ukončilo základní vzdělávání 16 žáků, z toho 15 žáků z 9. ročníku a jeden žák z 8. ročníku.
Žáci byli umístěni následovně: 44% žáků bylo přijato na studijní obory středních škol (dva žáci na
střední školy technického zaměření a pět žáků na ostatní střední školy). Dalších devět žáků bude
pokračovat ve studiu oborů středních odborných učilišť. Jedenáct žáků (tj. 23% žáků pátých tříd)
bylo přijato ke studiu víceletého gymnázia.
K zápisu do 1. tříd pro příští školní rok přišlo celkem 36 dětí. Do 1. tříd bylo přijato 28 předškoláků
(z toho sedm dětí s odkladem z předchozího roku) a osmi dětem byl dán odklad.

PŘEHLED TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
V letošním školním roce čítala naše škola 16 tříd, z toho bylo 10 tříd prvního stupně a šest tříd
druhého stupně.

Třída

Třídní učitelka

Celkem za školu:

Celkový
počet žáků
317

I.A

Mgr. Radka Řeháková

17

I.B

Mgr. Veronika Prouzová

11

II. A

Andrea Škodová

24

II.B

Mgr. Jana Hájková

24

III. A

Mgr. Hana Machačová

23

III. B

Mgr. Blanka Pavlásková

23

IV. A

Mgr. Eva Mertlíková

21

IV. B

Šárka Jánošíková

18

V.A

Mgr. Kateřina Minarčíková

23

V.B

Ing. Michaela Divišová

25

Celkem za I. stupeň:

208

VI. A

Ing. Jitka Pulkrábková

18

VI. B

Mgr. Blanka Hozová

15

VII. A Mgr. Lenka Nováková

18

Ing. Jitka Pulkrábková

16

VII. B

VIII. A Mgr. Renata Kafková, Ph.D.

27

Mgr. Silvie Žďárská

15

IX. A

Celkem za II. stupeň:

109

PRACOVNÍCI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
Kolektiv pracovníků školy se před začátkem letošního školního roku dočkal změn. Na pozici
učitelky prvního stupně nastoupila Mgr. Hana Machačová, do školní družiny paní Ivana Mesnerová,
řady asistentek posílila Mgr. Romana Jirková.
Těsně před koncem školního roku odešly na mateřskou dovolenou Mgr. Lenka Nováková a Andrea
Škodová.
Paní kuchařky Alena Gumbírová a Jaroslava Lednová odešly s koncem školního roku do starobního
důchodu, pracovní poměr ukončil pan školník Josef Nedvěd.
Konkrétní personální složení zaměstnaneckého kolektivu ukazuje následující přehled:
Celkem: 40 zaměstnanců (z toho 36 žen)
z toho: 32 pedagogických pracovníků
(z toho 1 psycholožka, 3 vychovatelky a 6 asistentek pedagoga)
1 hospodářka
4 správní zaměstnanci
4 zaměstnanci ve školní jídelně
Pedagogičtí pracovníci:
titul, jméno a příjmení

funkce a hlavní vyučované předměty

Mgr. Martin Zakouřil

ředitel
učitel na II. stupni, zeměpis

Mgr. Martin Dytrych

statutární zástupce
učitel na II. stupni, matematika

Mgr. Petra Báčová

výchovná poradkyně
učitelka na II. stupni, český jazyk

Ing. Jaromír Beránek

metodik ICT
učitel na II. stupni, přírodopis + ICT

Ing. Michaela Divišová

učitelka na I. stupni

Mgr. Jana Hájková

učitelka na I. stupni

Mgr. Blanka Hozová

učitelka na I. a II. stupni, tělesná výchova + člověk a jeho svět

Šárka Jánošíková

učitelka na I. stupni

Mgr. Renata Kafková, Ph.D. učitelka na II. stupni, německý jazyk + dějepis
Mgr. Šárka Kratochvílová

učitelka na II. stupni, rodičovská dovolená

Mgr. Hana Machačová

učitelka na I. stupni

Mgr. Eva Mertlíková

učitelka na I. stupni

Mgr. Kateřina Minarčíková učitelka na I. stupni
Mgr. Lenka Nováková

učitelka na II. stupni, český jazyk

PaedDr. Věra Nývltová

metodik prevence
učitelka na II. stupni, fyzika + chemie + matematika

Mgr. Blanka Pavlásková

učitelka na I. stupni

Mgr. Hana Plašilová, DiS

rodičovská dovolená

Mgr. Veronika Prouzová

učitelka na I. stupni

Ing. Jitka Pulkrábková

učitelka na II. stupni, matematika + chemie + výtvarná výchova

Mgr. Radka Řeháková

učitelka na I. stupni

Andrea Škodová

učitelka na I. stupni

Mgr. Silvie Žďárská

učitelka na I. a II. stupni, anglický jazyk

Asistenti pedagoga:

Milena Dostálová
Mgr. Romana Jirková
Michaela Kosáčková
Mgr. Eva Prouzová
Bc. Marie Suková
Bc. Radka Štěpánská

Ve školním roce 2018/2019 se pedagogové přihlásili na 18 akcí v rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků. Některé vzdělávací akce byly bohužel pro nedostatek účastníků
zrušeny. Akce se povětšinou soustředily na představování nových metod ve výuce, na techniky
práce při výchovných předmětech a finanční gramotnost.
Školní družina:
Eva Jansová
Eva Jörková
Ivana Mesnerová

vedoucí vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka

Školní klub:
Martina Šrollová

vedoucí

Nepedagogičtí pracovníci:
Hospodářka:
Martina Šrollová
Jídelna:
Pavlína Blehová
Jana Voleská

vedoucí školní jídelny
vedoucí kuchařka

Alena Gumbírová
Jaroslava Lednová
Správní zaměstnanci:
Josef Nedvěd
Zdeňka Blažková
Marie Seidelová
Lenka Vítová

kuchařka
kuchařka
vedoucí, údržbář
uklízečka
uklízečka
uklízečka

ŠKOLSKÁ RADA
Dle rozhodnutí starosty Města Úpice má školská rada šest členů. Volby do školské rady proběhly 8.
listopadu 2017 (zástupci pedagogů) a 9. listopadu 2017 (zástupci rodičů žáků). Školská rada se
schází v následujícím složení:
Členové jmenovaní zřizovatelem:
 Šrejberová Martina
 Žlůvová Štěpánka
Členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků:
 Křížek Martin
 Sabevová Nyklíčková Andrea
Členové zvolení pedagogickými pracovníky školy:
 Beránek Jaromír, Ing.
 Žďárská Silvie, Mgr.
Spolupráce mezi školskou radou a školou fungovala i v letošním školním roce výborně.

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Chování:
2. stupeň
3. stupeň

I. pololetí
12 (3,7 %)
5 (1,5 %)

II. pololetí
13 (4,1 %)
6 (1,9 %)

Omluvené absence:
I. pololetí:
12 619 (průměr na jednoho žáka: 39,73)
II. pololetí: 17 928 (průměr na jednoho žáka: 56,38)
Neomluvené absence:
I. pololetí:
83 (průměr na jednoho žáka: 0,29)
II. pololetí: 82 (průměr na jednoho žáka: 0,26)

Prospěch na konci školního roku:
Třída Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo
I.A
I.B
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A
IV.B
V.A
V.B
VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.A
IX.A

17
11
24
24
23
23
21
18
23
25
18
15
18
16
27
15

14
7
18
16
19
15
5
9
12
16
3
1
5
1
6
0

1
2
5
7
2
8
14
9
11
7
13
13
11
11
19
15

2
2
1
1
2
0
2
0
0
2
2
1
2
4
2
0

VOLNOČASOVÉ A PREVENTIVNÍ AKTIVITY, ŠKOLNÍ KLUB
Na škole realizujeme stejně jako v předchozích letech Minimální preventivní program. Školní
metodička prevence PaedDr. Věra Nývltová vytvořila Krizový plán školy a podílela se na
organizaci řady preventivních akcí, z nichž nejvýznamnější byl program na zlepšení vtahů v nově
sloučené třídě VII.A.
Od ledna 2017 působí na naší škole školní psycholožka Mgr. Lenka Mikesková, která spolupracuje
i na pořádání preventivních akcí. V lednu a červnu 2019 uspořádala dny prevence pro I. a II. stupeň,
během školního roku organizovala preventivní akce v jednotlivých třídách, individuálně řešila
problémy s vybranými žáky a jejich rodinami, pracovala s problémovými třídními kolektivy.
Velká pozornost je dlouhodobě věnována nejen prevenci závislosti na návykových látkách, ale i
prevenci šikany a násilí obecně, dále seznamování s možnými krizovými situacemi, jejich
příčinami, důsledky a možnými způsoby řešení.
Pro žáky, kteří se dostali do obtížné životní situace, chtějí informovat o problémech svých
kamarádů či sami chtějí někomu pomoci, je k dispozici:
 nástěnka k aktuálním problémům
 schránka na dotazy žáků
 individuální konzultace dle dohody
 individuální konzultace se školní psycholožkou

 spolupráce s oblastní charitou – program „ZVONEK“ (pomoc s domácí přípravou a práce
s rodinou v domácím prostředí)
Preventivní akce uskutečněné ve školním roce 2018/2019:
1. stupeň:


4. ročník: dopravní výchova – v rámci ČJS



5. ročník: dlouhodobý intervenční program (1x za měsíc v obou třídách)

2. stupeň:


6. ročník: program, který se zabývá bojem proti alkoholu a kouření (březen a duben)



7. ročník: program na téma šikana – s filmem „Mezi stěnami“ (duben)



8. ročník: zapojení do sbírky Červená stužka (duben)



8. a 9. ročník: program na téma domácí násilí, bezpečný internet (červen)

Individuálně řešené problémy:


1.A, 2.A, 5.A, 5.B – nevhodné chování, agresivita, chování s prvky šikany



6.A – chování s prvky šikany (opakovaně), nevhodné chování, agresivita, konfliktní vztahy
mezi děvčaty 6.A a 6.B

Dny prevence (30. až 31. leden 2019) pro I. a II. stupeň:


1. den: zdraví



2. den: finanční gramotnost

Dny prevence (18. až 19. červen 2019) pro I. a II. stupeň:


1. den: nebezpečí, která nás ohrožují I



2. den: nebezpečí, která nás ohrožují II

S prevencí patologických jevů úzce souvisí snaha školy vyplnit volný čas žáků a nabídnout jim
různé způsoby jeho trávení aktivním a zajímavým způsobem. Volnočasové aktivity spadají zejména
pod školní klub, který dětem nabízí trávení volného času v samotné hlavní místnosti školního
klubu, ve školní knihovně, tělocvičně a organizuje činnost 14 zájmových kroužků:












ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ (2. ročník) – vedoucí: Mgr. Veronika Prouzová
CVIČENÍ VŠESTRANNOSTI SOKOL (1. – 9. ročník) – vedoucí: Lenka Machová
CVIČENÍ VŠESTRANNOSTI SOKOL (1. – 9. ročník) – vedoucí: Ing. Martin Just
FLORBAL (4. – 6. ročník) – vedoucí: Mgr.. Blanka Hozová
FLORBAL (dívky z 6. – 9. ročníku) – vedoucí: Mgr. Martin Dytrych
FRANCOUZŠTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY (4. – 5. ročník) – vedoucí: Ing. Michaela
Divišová
HRÁTKY S ANGLIČTINOU (3. ročník) – vedoucí: Mgr. Veronika Prouzová
KREATIVNÍ TVOŘENÍ (1. – 5. ročník) – vedoucí: Mgr. V. Prouzová, Mgr. R. Řeháková
POČÍTAČOVÝ KROUŽEK (5. – 9. ročník) – vedoucí: Ing. Jaromír Beránek
PSANÍ VŠEMI DESETI (6. – 9. ročník) – vedoucí: Mgr. Silvie Žďárská
SBOREČEK (1. – 5. ročník) – vedoucí: Mgr. Radka Řeháková





STOLNÍ TENIS (4. – 6. ročník) – vedoucí: Mgr. Blanka Hozová
VÝTVARNÝ KROUŽEK (4. – 5. ročník) – vedoucí: Mgr. Veronika Prouzová
ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK (6. – 9. ročník) – vedoucí: Martina Šrollová

Volný čas našich žáků jsme se i v tomto školním roce snažili vyplnit rovněž různými typy soutěží,
pořádaných zpravidla v odpoledních hodinách v prostorách školy a zaměřených tak, aby si vybrali
všichni dle svých zájmů. Jednalo se o soutěže dovednostní, sportovní, vědomostní i takové, které
měly žáky pobavit. Nejlepší účastníci byli odměňováni drobnými dárky a diplomy. Většinu akcí
organizovali učitelé nad rámec svých povinností ve vlastním volném čase.
Mnoho účastníků přilákaly četné víkendovky, tři tvořivé dílny (tzv. tvořeníčka), karnevaly, drakiáda
a diskopárty.
Sportovní vyžití nabídla také v tomto školním roce florbalová liga, školní turnaj v šipkách, turnaj ve
stolním fotbálku i soutěž ve hře air hockey.

NOVINKY VE ŠKOLE
Během letních prázdnin byla zcela zkonstruována kmenová třída VI.B. Žáci tak mají ve třídě novou
podlahovou krytinu, nové lavice a židle, umyvadlo a obklady kolem něho a samozřejmě také
interaktivní tabuli s dataprojektorem. Další interaktivní tabule byla pořízena do VIII.A. Na 2. stupni
je tak toto vybavení již ve všech třídách.
Z prostředků Města Úpice pak byly zakoupeny všechny interiérové dveře v budově 1. stupně.
Každoročně škola – nejen o prázdninách – nakupuje dle aktuálních finančních možností rovněž
nové učební pomůcky – nástěnné mapy, knižní pomůcky, obrazové materiály, výukové programy,
modely apod.

PREZENTACE A AKCE ŠKOLY
Již šestnáctým rokem pokračovalo vydávání školního časopisu „Trhlej svět“, na jehož vytváření se
podíleli především členové redakční rady Mgr. Martin Zakouřil, Mgr. Martin Dytrych, Mgr. Eva
Prouzová, Mgr. Veronika Prouzová a Mgr. Silvie Žďárská. „Trhlej svět“ vycházel jako měsíčník.
Mgr. Eva Prouzová prakticky denně aktualizovala webové stránky školy, které se dočkaly dalších
inovací, škola publikovala články v Úpických novinách a Krkonošském deníku, o aktuálním dění
rodiče i širokou veřejnost informovaly také vývěska u školy či pracemi našich žáků vyzdobené
výlohy úpických obchodů. Aktuální dění ve škole mohli zájemci sledovat i na sociální síti
Facebook.

Pokračovala rovněž úspěšná spolupráce s Televizí JS („Účko“), jež kromě klasických reportáží o
významných akcích naší školy přinášela i „Zprávičky ZŠ Bratří Čapků“. Na práci pro Televizi JS se
významně podílel zástupce ředitele Mgr. Martin Dytrych.
Do dalšího existence vstoupila školní „Blahovka TV“, jejímiž kameramany a redaktorkami byli
výhradně naši žáci. Role režisérů a střihačů plnili učitelé Ing. Jaromír Beránek a Mgr. Martin
Zakouřil. Všechny reportáže Blahovka TV mohli zájemci sledovat na webových stránkách školy,
od letošního školního roku navíc v lepší kvalitě, neboť je bylo možno spustit přes kanál Youtube.
Nemalý zájem vyvolaly i akce určené pro širokou veřejnost, které naše škola pořádala buď
samostatně, či ve spolupráci s dalšími partnery. S velkým ohlasem se setkala tvořeníčka neboli
tvořivé dílny rodičů s dětmi, při kterých se účastníci pokoušeli vytvářet dekorace s halloweenskými,
vánočními a velikonočními motivy. Nemálo návštěvníků z řad příbuzných našich žáků přilákala
školička nanečisto a oslavy Filipojakubské noci. Značnému zájmu příznivců sportu se již tradičně
těšila Úpická laťka. Milovníky kultury potěšila četná vystoupení školního sborečku „Blahováčku“,
výtvarná soutěž „Rozesmátý svět“ a výstavky drobnějších prací našich žáků ve školní jídelně.

9. až 13. červenec 2018: Tábor školní družiny
Paní učitelky Eva Jansová, Martina Šrollová a Radka Štěpánská strávily spolu s 34 malými školáky
z 1. stupně týden od 9. do 13. července na Hoffmannově boudě v Janských Lázních v rámci
tradičního letního tábora školní družiny.
Hned v pondělí odpoledne – po nezbytném seznámení s prostředím a obědě – vyrazili táborníci
na první výlet – lanovkou vyjeli na Černou horu a zpět putovali pěšky.
Úterní i středeční počasí přálo venkovním aktivitám. V úterý dopoledne děti příjemnou procházkou
došly k Pramínku lásky, kde je čekala řada soutěží. Navštívily také lázeňskou kolonádu a
pochutnaly si na teplých oplatkách z místní cukrárny. Odpoledne se vydaly na turisty velmi
oblíbenou Stezku v korunách stromů. Při procházení stezky pozorovaly okolní přírodu, procházely
chodníčky obratnosti, řešily úkoly a úplně nahoře se kochaly krásným výhledem. Středeční
dopoledne vyplnila vycházka na Zlatou vyhlídku a návštěva tamní rozhledny. Odpoledne pak bylo
ryze sportovní. Z lanového parku a lukostřelby byli všichni nadšeni.
Čtvrteční počasí už tolik pěkné nebylo. Po snídani vyrazili výletníci na nedalekou farmu podívat se
na lamy. Měli však smůlu a nejen že lamy neviděli, ale navíc při zpáteční cestě zmokli. Deštivé
odpoledne zaplnil karneval a večer dlouho očekávaná stezka odvahy.
V pátek paní učitelky vyhodnotily soutěže, které táborníci absolvovali během celého týdne, rozdaly
ceny a diplomy. Poté celá výprava sbalila věci do zavazadel, poobědvala a vyrazila domů, kde na
děti čekaly natěšené náruče rodičů a prarodičů.

ZÁŘÍ

3. září 2018: Slavnostní přivítání prvňáčků
Natěšení, nažehlení, svátečně nastrojení, se zbrusu novými aktovkami na zádech a s očekáváním
v očích dorazili v pondělí 3 . září do školní jídelny noví prvňáčci. Tam je i jejich rodiče a další
příbuzné přivítaly nejen paní učitelky, ale také pan ředitel Martin Zakouřil, úpický místostarosta
pan Pavel Mach a ředitelka městské knihovny paní Jana Šimková. Všichni prvňáčkům popřáli, aby
je škola bavila a chodili do ní rádi, aby se poznali s písmeny a čísly, ale také aby ve škole našli
spoustu nových kamarádů. Nakonec všichni dostali pamětní list a kornout plný sladkostí a paní
učitelky Radka Řeháková a Veronika Prouzová si je odvedly do tříd. Třídu 1.A navštěvuje 17 žáků,
z toho je 8 chlapců a 9 dívek. Třídní učitelkou je Mgr. Radka Řeháková. Třídu 1.B navštěvuje 14
žáků, 7 chlapců a 7 dívek. Třídní učitelkou je zde Mgr. Veronika Prouzová.
5. září 2018: Konkurz na pozice spolupracovníků Blahovky TV
O práci na školních reportážích byl letos nevídaný zájem. Na konkurz přišlo 26 adeptek na pozici
redaktorky a 6 adeptů na pozici kameramana.
Z uchazeček na místa redaktorek byly vybrány: Erika Danko (5.A), Adriana Davidová (5.B), Eliška
Grossmannová (8.A), Agáta Hebká (8.A), Veronika Hlavicová (9.A), Michaela Horáková (8.A),
Natali Luštincová (7.A), Nikola Makulová (7.B), Karolína Řeháková (7.A), Nela Špringerová
(7.A), Tereza Tláskalová (8.A), Veronika Vavrušová (5.B), Nikola Winklerová (9.A), Andrea
Zárubová (8.A) a Veronika Žďárská (7.A).
Na pozici kameramana a kameramanky byli vybráni: Daniel Benko (9.A), Čeněk Grund (6.B),
Tomáš Kuťák (9.A) a Natálie Solarzová (5.B).
Činnost školní televize koordinují pan ředitel Martin Zakouřil, zástupce ředitele Martin Dytrych a
pan učitel Jaromír Beránek.
Všechny reportáže Blahovky TV mohou diváci sledovat na školních webových stránkách či přes
youtube.
Pokračovala rovněž spolupráce s Televizí JS. Již devátým rokem naše škola pro místní televizi
vytvářela některé materiály.

10. září 2018: Sportovní den regionu Jestřebí hory
Naši žáci si ještě ani nestačili zvyknout na školní třídy a lavice, ale už 10. září stihli poměřit síly s
ostatními školami našeho okrsku na žákovském turnaji konaném ve sportovním areálu v
Havlovicích.
Turnaj byl jako tradičně složen ze samostatného turnaje v malé kopané a trojboje, který se skládal z
minigolfu, beach přehazované a streetballu. Všichni naši sportovci vyrazili do bojů hned v úvodu
dne a první výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. O velký bodový zisk se postaraly naše
golfistky, které se raketovým tempem prohnaly po 14jamkovém hřišti a po nízkém počtu šťouchů
obsadily druhé místo. I na beach přehazované byly k vidění povedené výkony. Po pěkných pěti

hrách naše děvčata nakonec vybojovala třetí místo. Co se ovšem dělo na streetu, byl zážitek pro
všechny přihlížející. Naši chlapci s přehledem přehráli většinu soupeřů a získali tak jasné prvenství.
Součtem bodů všech tří disciplín obsadili naši žáci výborné druhé místo.
V samostatném turnaji v malé kopané se našim chlapcům naopak vůbec nedařilo. I přes značnou
snahu bohužel nestačili ani na jednoho ze soupeřů a obsadili tak poslední příčku.
Školu reprezentovali:
Eliška Grossmannová, Agáta Hebká, Michaela Horáková, Michaela Holanová, Leona Kubasová,
Matyáš Lacko, Vojtěch Šivák, Daniel Benko, Tomáš Kuťák, Miroslav Gabčan, Alexandr Lacko,
Lukáš Trdlikát, Pavel Hron, Vojtěch Hejna
12. až 14. září 2018: Kurz pro zlepšení vztahů v 6.A
Ve dnech 12. až 14. září si žáci 6.
A užívali krásného počasí na
adaptačním pobytu v Peci pod
Sněžkou. Cílem třídenního kurzu
na chatě Betyna bylo vést kolektiv
k přátelskému chování vůči sobě,
k
toleranci,
vzájemnému
porozumění a zapojení všech žáků
do činnosti třídy. Kurz vedly paní
učitelky
Věra
Nývltová,
novopečená třídní 6.A, a Jitka
Pulkrábková. Procházky krásnou

krkonošskou přírodou byly doplněny pohybovými
hrami, hrami zaměřenými na stmelení kolektivu a
dalšími zajímavými aktivitami.
V průběhu kurzu bylo nutné vyřešit některé prohřešky
jednotlivců. Třída je celkově velice živá, aktivně se
ráda zapojuje do sportovních i herních činností, ale
dodržování nastavených pravidel však není ještě zcela
samozřejmostí a je co vylepšovat. I v průběhu celého
školního roku bude zapotřebí aktivně pracovat na
utužování vztahů v kolektivu.

19. září 2018: Beseda žáků třetích tříd se spisovatelkou Hanou Hindrákovou

Žáci třetího ročníku se na tzv. černý kontinent se vypravili ve středu 19. září. Sice ne osobně,
fyzicky seděli v loutkovém divadle, ale společně s Hanou Hindrákovou, cestovatelkou a
spisovatelkou, která si pro ně připravila pořad o Keni. Beseda děti zaujala, ocenily zejména osobní
dojmy paní spisovatelky, jenž tuto zemi již několikrát navštívila, našla v ní spoustu přátel a o výše
zmíněném středoafrickém státu se věnuje i ve své knižní tvorbě. Dozvěděly se řadu informací,
naučily se několik základních frází ve svahilštině a také si zasoutěžily o odměny.

19. září 2018: Ovoce a mléko do škol
Dle platných nařízení SZIF byly v tomto školním roce pro všechny žáky školy poskytnuty zdarma
mléčné výrobky. V měsících září a říjen se jednalo o neochucené mléko. V dalších měsících přibyly
i neochucené bílé jogurty, žervé a plátkové sýry. Naším výdejním dnem byla středa. Kromě mléka a
mléčných výrobků mají žáci základních škol, tzn. žáci 1. až 9. tříd, nárok na jeden kus ovoce či
zeleniny týdně.
19. září 2018: Turnaj v malé kopané
Úvodní prověrka na turnaji se našim starším chlapům vůbec nezdařila, ve středu 19. září tak měli
příležitost napravit svou reputaci na turnaji v malé kopané opět konaném ve Sportovním areálu v
Havlovicích. Už od rána v týmu panovala uvolněná nálada a na chlapcích bylo vidět velké
odhodlání bojovat. Odpovídala tomu i velmi disciplinovaná a sebevědomá hra, kterou po dobu
celého turnaje předváděli. Vyhrané souboje, pěkné přihrávky, svižné tempo i přesné kopačky tak
nakonec napomohly 3 výhrám ze 4 možných a naši hoši tak obsadili vynikající první příčku a
získali tak pro naši školu putovní pohár.
Naopak našim mladším žákům chybělo pověstné fotbalové „štěstíčko“. Turnaj sice zahájili výhrou,
po zbytek dne se však střelecky trápili a další tři zápasy pak smolně prohráli vždy pouze o jeden
jediný gól. Po loňském prvenství proto letos obsadili celkově čtvrtou příčku. Nutno však
podotknout, že jejich celkový výkon nebyl vůbec špatný.
Školu reprezentovali:
Mladší chlapci:
Černý Jakub, Drejsl Sebastian, Fabián Dominik (2), Hejna Vojtěch, Hofman Lukáš, Kryl Jakub,
Novotný Filip, Petera Vojtěch, Špringer Adam – G

(v závorce je uveden počet vstřelených gólů)
Starší chlapci:
Balog David (3), Ferenc Petr (1), Gabčan Miroslav, Kuťák Tomáš, Lacko Matyáš (1), Šivák
Vojtěch (2), Trdlikát Lukáš – G

(v závorce je uveden počet vstřelených gólů

26. a 27. září 2018: Kurz pro zlepšení vztahů v 5.A
Ve středu a čtvrtek 26. a 27. září se žáci 5.A spolu s paní učitelkou Kateřinou Minarčíkovou
zúčastnili adaptačního pobytu na chatě Viktorka v Peci pod Sněžkou. Hory páťáky přivítaly
mrazivým, ale nádherným počasím – 0°C, slunečno. První túra proběhla ještě dříve, než se děti se
ubytovaly, jelikož chata Viktorka leží v horní části sjezdovky Zahrádky, kam autobus nevyjede.
Cesta byla náročná, ale výhled z chaty za tu námahu stojí. Po obědě vyrazili výletníci na první
oficiální výšlap směr Kolínská bouda. Po návratu z túry na ně na chatě čekal teplý čaj, odpočinek a

„přemýšlecí“ i „stmelovací“ aktivity, které připravila školní psycholožka Lenka Mikesková.
Následovala večeře a další program. Večerka byla v deset hodin, některé pokoje však štěbetaly ještě
v jednu ráno. Druhý den po snídani probíhaly indoorové aktivity a kolem desáté páťáci opět vyrazili
ven. Po obědě už přišel čas balení a poslední horská túra do centra Pece pod Sněžkou. Výlet byl
krátký a náročný, ale všichni odjížděli nabití novými zážitky a spokojení.

ŘÍJEN

1. říjen 2018: Zahájení 13. ročníku celoročního školního turnaje v šipkách
Do 13. ročníku školního turnaje se přihlásilo 28 žáků. Typem hry je „301 single out“. Výsledky a
tabulky jsou k dispozici na nástěnce v 1. patře.
Seznam přihlášených soutěžících:
Alexandr Lacko, Dominik Fabián, Dominika Meierová, Radka Lehečková, Tereza Hejcmanová,
Martina Dvořáková (všichni 6.A), Ondřej Nyklíček, Čeněk Grund, Richard Kárász, Ivona Szelke,
Jiřina Hrůzová, Aliya Mirzojeva (všichni 6.B), Vojtěch Šivák, Vilém Doležal, David Balog, Sabina
Kubasová, Štěpán Nohejl (všichni 7.A), Nikola Makulová, Zbyšek Lacko, Tomáš Marek, Marina
Zajacová, Petr Ferenc, Dominik Manych (všichni 7.B), Anita Hanušová, Pavel Hron, Kamila
Oborníková, Vojtěch Banýr (8.A), Šimon Hurdálek, Tomáš Kuťák, Filip Turek, Matyáš Lacko
(všichni 9.A) a Martin Zakouřil.

2. říjen 2018: Obhajoba bronzové příčky v Zátopkově desítce
V úterý 2. října absolvovali
naši sportovci druhý závod v
celoroční soutěži Grand Prix,
a to Zátopkovu desítku. Již
tradičně se 40 našich
nejlepších atletů vydalo na
atletický ovál v Úpici, aby
změřilo síly s ostatními
školami okrsku ve štafetě na
40 x 250 metrů. Jelikož
minulý rok celý závod
propršel, tak letos chladné a
větrné počasí nikoho nepřekvapilo a naši
sportovci i přes tuto překážku stáli připraveni na
startu.
Po výborném startu se naši žáci téměř do
poloviny závodu drželi na krásném druhém
místě za ZŠ Lány. Poté však pro ně nastala
slabší chvilka a naše štafeta byla předstižena
štafetou žáků ze ZŠ Rtyně. Tento stav se v
závěru soutěže pokusilo změnit několik našich
nasazených „es“. Společnými silami kousek po
kousku ukrajovali ze ztráty na druhé místo, to se
jim však dohnat nepodařilo. I po velmi
rozpačitém doběhu posledního závodníka
naštěstí udrželi krásné 3. místo.

2. říjen 2018: Zahájení 13. ročníku celoročního školního turnaje ve stolním fotbálku
Do školního turnaje ve stolním fotbálku se pro letošní školní rok přihlásilo 19 dvojic. Hraje se o
hlavních přestávkách. Výsledky a tabulky jsou k dispozici na nástěnce v 1. patře.
Seznam přihlášených dvojic:
Hainová + Winklerová, Gabčan + Lacko M., Hlavicová + Kubasová, Černý + Hofman, Petera +
Špringer, Lacko Z. + Nguyen, Hozová + Szelke, Grossmannová + Žďárská, Hebká + Luštincová,
Řeháková + Špringerová, Fabián D. + Lacko A., Hejcmanová V. + Kuchariková, Ferenc + Manych
D., Dufka + Manych M., Procházková + Škoda, Davidová + Ludvíková, Solarzová + Vavrušová,
Dušková + Wernerová, Dytrych + Zakouřil

3. říjen 2018: Zahájení 2. ročníku celoročního školního turnaje ve hře air hockey
Na seznam účastníků turnaje ve hře air hockey se pro letošní školní rok zapsalo 42 lidí. Hraje se o
hlavních přestávkách. Výsledky a tabulky jsou k dispozici na nástěnce v 1. patře.
Přihlášení hráči:
Adriana Davidová, Jiří Dufka, Jakub Káža, Matěj Klíma, Michaela Ludvíková, Matěj Manych, Jana
Nývltová, Tereza Procházková, Natálie Solarzová, Veronika Vavrušová, Tereza Wernerová
(všichni 5.B), Veronika Hejcmanová, Daniela Kuchariková, Radka Lehečková, Dominika
Meierová, Vanesa Rybárová, (všichni 6.A), Čeněk Grund, Michal Hájek (oba 6.B), Natali
Luštincová, Vojtěch Petera, Karolína Řeháková, Veronika Žďárská (všichni 7.A), Petr Ferenc,
Zbyšek Lacko, Dominik Manych, Jan Nguyen, Marina Zajacová (všichni 7.B), Eliška
Grossmannová, Agáta Hebká, Vojtěch Hejna, Pavel Hron, Kamila Oborníková (všichni 8.A),
Veronika Hainová, Veronika Hlavicová, Šimon Hurdálek, Leona Kubasová, Matyáš Lacko, Filip
Turek, Nikola Winklerová (všichni 9.A), Martin Dytrych a Martin Zakouřil
3. říjen 2018: Třetí místo v Zátopkově pětce
Ve středu 3. října se konala první letošní soutěž Grand Prix pro žáky 1. stupně, Zátopkova pětka.
Pětadvacet našich běžců se při ní postavilo na start 200 metrů dlouhého úseku. Na rtyňskou štafetu
bohužel od začátku nestačili, statečně bojovali o druhé místo s lánskou školou, ale bohužel pro naše
sportovce měli soupeři v závěrečném finiši více sil a naši reprezentanti doběhli do cíle jako třetí.
4. říjen 2018: Prvňáčci v knihovně
Ve čtvrtek 4. října se paní učitelky Veronika Prouzová a Radka Řeháková se svými prvňáčky
vydaly poprvé do Městské knihovny v Úpici, aby se seznámili s jejím prostředím a množstvím knih,
které se zde nachází. Paní knihovnice Jana Šimková ukázala začínajícím čtenářům dětské oddělení.
Povídali si o tom, jak se o knihy dobře starat, a co naopak nedělat, aby se neponičily. Nakonec paní
knihovnice dětem přečetla příběh O strašně
zlém drakovi z knížky Pohádky pro malé
smíšky od Jaromíra Sypala. Příběh byl o
klukovi Feldovi, který s kamarádem
Prachařem zachránil princeznu ze spárů zlého
draka. Všichni pozorně poslouchali, a potom si
zahráli na ilustrátory a kreslili k příběhu
obrázek. Obrázky prvňáčků budou knihovnu
zdobit celý rok. Paní knihovnice se snažily
vybrat ten nejhezčí, ale to vůbec nebylo
jednoduché, a proto byli odměněni všichni. Z
knihovny si děti do školy odnesly krásný velký
dort a druhý den ho snědly ke svačině.

4. říjen 2018: Zahájení 20. ročníku školní florbalové ligy
V letošním jubilejním ročníku školní florbalové ligy se se utkalo šest týmů. Hraje se systémem
každý s každým jednou. Po základní části následuje část vyřazovací. Hracím dnem byl stanoven
čtvrtek. Rozpis zápasů, výsledky a tabulky jsou k dispozici na nástěnce v 1. patře.
Seznam přihlášených týmů:
 DZARDA: Eliška Grossmannová, Agáta Hebká, Veronika Hlavicová, Michaela Horáková,
Leona Kubasová, Natali Luštincová, Nikola Winklerová
 EDA: Vojtěch Banýr, Daniel Benko, Miroslav Gabčan, Vojtěch Hejna, Tomáš Kuťák,
Matyáš Lacko, Lukáš Trdlikát






FC SPARTA ORLI: Antonín Bárta, Ondřej Křížek, Ondřej Lokvenc, Vojtěch Synáč,
Maxmilián Šeda, Samuel Vít
NIGDO: Jakub Černý, Sebastian Drejsl, Petr Ferenc, Lukáš Hofman, Tomáš Marek, Vojtěch
Petera, Adam Špringer
OLD STARS: Martin Dytrych, Natálie Ludvíková, Barbora Peterová, Karolína Řeháková,
Nela Špringerová, Marina Zajacová, Martin Zakouřil, Veronika Žďárská
STEAK HOUSE: Čeněk Grund, Michal Hájek, Blanka Hozová, Jakub Kryl, Ondřej
Nyklíček, Petr Seidl, Ivona Szelke

5. říjen 2018: Cykloexkurze do Havlovic
V pátek 5. října se paní učitelka Blanka Pavlásková s chlapci čtvrtých a pátých tříd v rámci výuky
volitelného předmětu Region Jestřebí hory“ vydala na kolech prozkoumat obec Havlovice. Poznali
historii i současnost této obce, na bicyklech objeli památky staré i nové a poctivě zastavovali u
informačních tabulí.

5. říjen 2018: Třináctý ročník drakiády
Krásné slunečné počasí provázelo účastníky tradiční
podzimní drakiády, která se konala v pátek 5. října. Na
louce u hvězdárny se sešlo 92 dětí v doprovodu rodičů,
prarodičů a dalších příbuzných či kamarádů. Počasí
průletům draků nakonec vcelku přálo, sluníčko svítilo, i
když zpočátku slabý větřík znemožňoval draky vypustit.
K radosti všech se ale umoudřil, a tak se všem drakům
nakonec podařilo vzlétnout. Všechny děti dostaly za
svoji snahu sladkou odměnu a pamětní list.

5. říjen 2018: Komplexní víkendovka 5.B
Již páteční ráno a celé dopoledne se v 5.B neslo v duchu nedočkavosti na odpolední a především
noční společnou víkendovku, kterou připravily paní učitelky Michaela Divišová a Martina Šrollová.
Po 17 hodině se účastníci začali scházet a připravovat si místa na spaní. Hned poté vytvořili třídní
sliz, při jehož výrobě byla náramná legrace, a to především s pěnou na holení. Následovalo hraní

všech her, které nabízí školní klub. Dobrá
nálada neopadla ani při večeři, kterou byla
čerstvě dovezená pizza dle výběru každého ze
strávníků. Posilněni vyrazili páťáci do
tělocvičny, kde se hrál florbal, fotbal i
vybíjená. Příjemně unavení na těle se už opět
ve třídě děti věnovaly dalším hrám –
elektronickým i stolním. Následoval film
Jurský svět – Zánik poslední říše a
zpříjemněný spoustou čerstvého popcornu.
Protože se nikomu nechtělo spát, opakovala se
návštěva školního klubu a další kolo tamních
her. V provizorní noclehárně ještě pokračovalo
povídání a sdělování dojmů, takže mnozí
usnuli až dlouho po půlnoci.
První skřivánci se začali probouzet již okolo sedmé hodiny a rychle vzbudili i ostatní. Po úklidu
ložnice – třídy a snídani si děti ještě pohrály a pak se již odešly dospat domů.

8. říjen 2018: Školní družina na úpickém kluzišti
Školní družina využila mimořádné příležitosti, a přestože tomu datum v kalendáři nenasvědčovalo,
vydala se za bruslařskými radovánkami. Děti i paní vychovatelky využily toho, že Město Úpice na
zkoušku pronajalo kluziště se speciálním umělohmotným povrchem. První skluzy byly nejisté,
protože bylo třeba zahřát ostří, ale po chvíli se po kluzišti všichni proháněli stejně zdatně jako po
ledě. Umělohmotný povrch byl sice o trochu méně kluzký, na druhou stranu zase tolik nebolely

pády.

10. říjen 2018: Desátý ročník podzimního tvořeníčka aneb Strašidláci z dýní
Desítky dýní nejrůznějších tvarů, barev a velikostí, naplněná školní jídelna a spousta dětí toužících
vyrobit si svého strašidláka – dýňáka. A samozřejmě rodiče, tety, babičky a dědové v roli
doprovodu, rádců a pomocníků. To byla podzimní dílna, kterou ve středu 10. října již po desáté
pořádala naše škola.
Pod šikovnýma rukama vyzbrojenýma nožíky, lžícemi či vykrajovátky vznikaly roztodivné tvary
šklebících se dýňáků. Fantazie se rozjela na plné obrátky a na konci vydařeného tvůrčího odpoledne
zdobila jídelnu řada roztodivných dýňových „obličejů“ dekorovaných nejrůznějšími podzimními
přírodninami. Správné vyznění strašidláků dotvořily zapálené svíčky vložené do útrob vydlabaných

dýní. Poděkování za zdařilý průběh odpoledne patří všem zúčastněným, panu Matyskovi, který
dětem věnoval své výpěstky, a především paní učitelce Blance Pavláskové, která vše zorganizovala.
11. říjen 2018: Ekologická exkurze šestých tříd
Dne 11. října se žáci obou šestých tříd společně vypravili
autobusem do Horního Maršova, aby absolvovali
přírodovědně zaměřený programem v centru DOTEK.
Žáci byli rozděleni do dvou skupin, ve kterých se svými
lektory plnili zajímavé úkoly přímo v terénu. Po
vystoupání do velkého kopce si zahráli několik her.
Potom jim lektoři rozdali batohy s vybavením potřebným
k odchytu hmyzu. Následovalo hledání „zvířátek“ a jejich
určování podle přiloženého klíče. Šesťáci ve skupinkách s
nadšením běhali po lese a hrabali v listí a v tlejících
pařezech. Podařilo se jim najít několik druhů pavouků,
dva druhy mravenců, larvy, stonožky, mnohonožku,
klíště, dva druhy střevlíků a další hmyz.
Celým dnem provázelo mladé přírodovědce krásné počasí plné sluníčka a nádherné výhledy na
podzimně zbarvené vršky Rýchor.

11. říjen 2018: Exkurze třetích tříd do Janských Lázní
Za krásného slunečného počasí se ve čtvrtek 11. října žáci z 3.A a 3 B v rámci předmětu Člověk a
jeho svět vydali prozkoumat krásu Janských Lázní a okolí. Nejprve třeťáci navštívili stále

populárnější Stezku korunami stromů, která se nachází v srdci Krkonošského národního parku vedle
Hofmannových bud. Cesta za poznáním pokračovala k Pramínku lásky v Rudolfově údolí. Někteří
odvážlivci tento studený, ale velice dobrý přírodní pramen ochutnali a všichni se pak vydali se do

centra lázeňského města. Poslední zastávka byla na samotné kolonádě, kde děti nabíraly energii ze
sluníčka a pro jistotu přikusovaly i lázeňskou oplatku. Nakonec zbývalo už jen vyjít ke stanovišti
lanovky na Černou horu, kde na třeťáky čekal autobus, který je odvezl zpět do Úpice.

15. říjen 2018: Soutěž v hodu kroužkem na cíl
Přes 80 žáků 1. až 4. ročníku si v pondělí 15. října přišlo vyzkoušet svoji
šikovnost v hodu kroužků na cíl. Každý z účastníků měl k dispozici osm
kroužků a mohl se rozmyslet, na jakou z pěti tyček bude házet. Ta
nejatraktivnější uprostřed byla honorována 50 body a zaměřili se na ni
především starší soutěžící. Ti menší házeli spíše na nejbližší tyčku, která
však byla za pouhých 10 bodů. Výsledný výkon byl součtem hodnot
úspěšných hodů. Absolutně nejúspěšnějšími „házeči“ byli Andy Ságl a
Antonín Vik (oba ze 4. B), kterým se shodně podařilo získat 250 bodů.
Nejlepší soutěžící v každé kategorii obdrželi diplom a sladkou odměnu.

13. říjen 2018: První turnaj florbalové ČUM ligy
Před nedávnem jsme společně s Orlem Červený Kostelec, Sokolem Markoušovice a ZŠ Úpice –
Lány založili ČUM ligu ve florbalu, a proběhl první turnaj. Jeho začátek se nesl v duchu
nepřítomnosti mužstva z Lán, ale i s tím se nakonec všichni účastníci dokázali vyrovnat. Turnaj
odehrála dvě mužstva z Červeného Kostelce, dvě z naší školy a jedno z Markoušovic.

Naše škola vyslala do turnaje především dívky a několik mladších chlapců. Ukázalo se, že na
ostatní týmy tato sestava nestačila. Přestože naši reprezentanti obsadili čtvrtou respektive pátou
příčku, radost z pohybu to nikomu nevzalo.
Školu reprezentovali:
Nikol Anna Hejnová, Andrea Jursíková (obě 4.A), Erika Danko, Dominika Davidová (obě 5.A),
Matěj Endlich, Jakub Káža, Martin Kejzlar (všichni 5.B), Jiřina Hrůzová, Jakub Kryl, Aliya
Mirzojeva, Veronika Ságlová, Ivona Szelke (všichni 6.B), Sabina Kubasová, Natali Luštincová,
Barbora Peterová, Karolína Řeháková, Nela Špringerová, Veronika Žďárská (všechny 7.A)
19. a 20. říjen 2018: Florbalová víkendovka
Florbal je na naší škole jedním z nejpopulárnějších sportů, ne-li tím nejpopulárnějším vůbec. O tom
svědčí i zájem o florbalovou víkendovku, která byla určena pro žáky 6. až 9. ročníku a již
uspořádali pan ředitel Martin Zakouřil a pan zástupce ředitele Martin Dytrych. Zúčastnilo se jí 29
obdivovatelů děravého míčku z celého druhého stupně. Účelem akce byla mj. i příprava
reprezentantů školy na blížící se okrskový florbalový turnaj.
Žáky páni učitelé nejprve rozdělili na dívky a chlapce. Jejich aktivity se střídaly. Zatímco dívky
hrály florbal, chlapci soutěžili ve slalomu či ve hře air hockey. Poté se skupiny samozřejmě
vyměnily. Nechyběla ani soutěž v přesnosti střelby, při které děti trefovaly v brance zavěšené
plastové lahve. Úplně na závěr proběhly samostatné nájezdy. Florbalu se účastníci víkendovky
věnovali celých šest hodin, výjimkou byl pouze čas večeře.
Žáky páni učitelé nejprve rozdělili na dívky a chlapce. Jejich aktivity se střídaly. Zatímco dívky
hrály florbal, chlapci soutěžili ve slalomu či ve hře air hockey. Poté se skupiny samozřejmě
vyměnily. Nechyběla ani soutěž v přesnosti střelby, při které děti trefovaly v brance zavěšené
plastové lahve. Úplně na závěr proběhly samostatné nájezdy. Florbalu se účastníci víkendovky
věnovali celých šest hodin, výjimkou byl pouze čas večeře.

22. říjen 2018: Exkurze 9.A do trutnovské firmy Siemens
V pondělí 22. října se žáci 9. ročníku v rámci další informovanosti o možnostech volby povolání
vydali na exkurzi do firmy Siemens v Trutnově. Nejprve byli seznámeni s provozem a zázemím
firmy. Pak si postupně prohlédli výrobu v jednotlivých krocích např. pájení, lakování, montování,
laserování textu a kompletaci konečného výrobku.

22. říjen 2018: Vědomostní soutěž ke stoletému výročí vzniku Československa
Základní znalosti o stoleté historii našeho státu
museli prokázat soutěžící 5. až 9. tříd, kteří se
zúčastnili vědomostní soutěže, kterou vedení
školy připravilo ke kulatému výročí vzniku
Československé republiky. Soutěžní test měl 20
otázek a rozdělen byl do čtyř okruhů – stát a
politika, sport, kultura a hospodářství. Celkem 29
soutěžících bylo rozděleno do 3 kategorií podle
věku. I nejmladší soutěžící mile překvapili svými
dobrými znalostmi. Vždyť absolutním vítězem se
stal Vojtěch Tvarůžek z 5.A, který chyboval
pouze ve 3 otázkách. Mezi šesťáky a sedmáky si
nejlépe vedl Vojtěch Petera (8.A), v kategorii
nejstarších žáků byla nejlepší Adéla Roženská
(8.A).

23. říjen 2018: Na kole za poznáním Suchovršic
Další vesnicí na naší poznávání regionu Jestřebí hory byly pro chlapce ze čtvrtých a pátých tříd
Suchovršice. Vedeni paní učitelkou Blankou Pavláskovou opět jeli na kolech. První zastávkou byla
socha sv. Jana Nepomuckého, od které měli cyklisté hezký výhled na starodávnou dřevěnou
zvonici. Poté pokračovali k památné lípě Svobody a následně se vydali ke Zlaté jámě, ke které vede
stará hornická stezka. Hoši navíc našli jednu „kešku“ a všichni zapózovali před fotoaparátem
dřevěné lávky Na Lhotkách, jež se má se brzy bourat a na jejím místě má vzniknout nová. Na
zpáteční cestě viděli výletníci všech pět suchovršických mostů přes řeku Úpu.

LISTOPAD

1. listopad 2018: Okrskový florbalový turnaj
Ve čtvrtek 1. listopadu se naše škola zúčastnila okrskového kola ve florbalu v Malých
Svatoňovicích.
I přes velká očekávání a vydařeném minulém ročníku se našim chlapcům letos turnaj nevydařil.
Chlapci mladší kategorie sice zahájili turnaj výhrou nad favoritem z Lán, další průběh turnaje jim
však do karet nehrál. Nejprve smolná remíza proti Gymnáziu Úpice, zpočátku vyrovnaný zápas
proti domácímu mužstvu, avšak následná chyba rozhodčího náš tým bohužel úplně vykolejila
a nakonec prohrál 2:3. Poslední zápas proti ZŠ Rtyně v Podkrkonoší byl opět vyrovnaný, hoši
se však střelecky trápili a i přes velký tlak prohráli o jeden gól. Celkově se chlapci umístili
na 4. místě.
Školu reprezentovali:
Černý Jakub, Drejsl Sebastian, Fabián Dominik, Grund Dominik, Grund Čeněk, Hájek Michal,
Hejna Vojtěch, Hofman Lukáš, Novotný Filip, Petera Vojtěch (G), Špringer Adam

Starší chlapci nastoupili do svého turnaje hned proti ZŠ Rtyně v Podkrkonoší. Průběh zápasu byl
velmi dramatický a i přes prohru 1:3 byl celkový dojem ze hry dobrý. Druhý zápas proti Gymnáziu
Úpice byl však špatný. Jeho žáci rozstříleli náš tým vysoko 2:7. I třetí zápas proti ZŠ Lány naši
reprezentanti nezvládli. V posledním zápase proti domácího týmu se však probudili a uhájili
alespoň jednu výhru. Starší chlapci tak získali pouze 3 body do tabulky a umístili se na 5. místě.
Školu reprezentovali:
Balog David, Benko Daniel, Ferenc Petr (G), Gabčan Miroslav, Kuťák Tomáš, Lacko Matyáš,
Marek Tomáš, Trdlikát Lukáš, Kleistner Jan

Výborný, tak lze hodnotit výkon našich mladších dívek na okrskovém kole ve florbalu. Děvčata
plnila pokyny a hrála týmově. Během turnaje prožila snad jen dvě slabší chvilky: Dva zbytečné
góly od gymnázia a především hodně těžký pád Nely Špringerové po souboji se rtyňskou hráčkou.
Nela se však zvedla a za potlesku obecenstva zápas dohrála. To její spoluhráčky vyhecovalo

k výborným čtyřem minutám, během kterých vstřelily čtyři góly. Děvčata po zásluze obsadila
nejvyšší příčku a postoupila do okresního kola.
Školu reprezentovaly:
Jiřina Hrůzová, Natali Luštincová, Barbora Peterová, Barbora Růžičková, Nela Špringerová,
Veronika Ságlová, Ivona Szelke, Marina Zajacová, Veronika Žďárská

Starší děvčata zahájila své klání bezbrankovou remízou s lánským mužstvem, druhý zápas prohrála
s pozdějšími vítězkami z Malých Svatoňovic 3:4. Pak však nastal zvrat k lepšímu. V dalších dvou
zápasech nastřílely dívky osm gólů a lehce je vyhrály, čímž si v konečném součtu zajistily stříbrnou
příčku.
Školu reprezentovaly:
Eliška Grossmannová, Agáta Hebká, Michaela Holanová, Michaela Horáková, Leona Kubasová,
Natálie Ludvíková, Kamila Oborníková, Karolína Řeháková

2. listopad 2018: Ochutnávka ovoce a zeleniny v 1.B
V rámci předmětu Člověk a jeho svět se prvňáci věnují podzimu a všemu, co s ním souvisí – počasí,
vhodnému oblečení, stromům, práci na zahradě. A k podzimu také patří ovoce a zelenina, a proto
paní učitelka Veronika Prouzová ve třídě uspořádala malou ochutnávku. Ve středu po prázdninách
děti přinesly různé plody a rozdělily je na ovoce a zeleninu a už se těšily na pátek – na ochutnávku.
V pátek se prvňáci nejprve věnovali zelenině. Paní učitelka všechno nakrájela už doma. Ve škole
potom děti ke krabičkám s kousky přiřazovaly celé nerozkrájené plody. Se zavřenýma očima
hádaly, co jim paní učitelka dává do úst, a potom už všichni postupně ochutnali úplně všechno. Ze
zeleniny to byl pórek, cibule, česnek, petržel, celer, mrkev, ředkvička, rajče, okurka, paprika,

brambor, růžičková kapusta, kedlubna, listový a ledový salát, kadeřavá petrželka a červená řepa. Z
ovoce žáčci ochutnali jablko, hrušku, blumu, hroznové víno, mandarinku, pomeranč, citron,
limetku, banán, kiwi a kaki. Ochutnávali také oddenek zázvoru a vlašské ořechy. Něco dětem
chutnalo více, něco méně – třeba cibule, česnek nebo celer. Něco jedli někteří poprvé – třeba
červenou řepu, zázvor nebo kaki. Děti si ochutnávku užily.
6. listopad 2018: Beseda žáků deváté třídy s pracovnicemi úřadu práce
Naše nejstarší žáky čeká v nejbližších měsících nejdůležitější část jejich povinné školní docházky –
budou se rozhodovat, na jaké školy podají přihlášky, a zda se budou připravovat na přijímací řízení.
Proto za nimi v úterý 6. listopadu přijely paní Peterová a Rychlovská z Úřadu práce v Trutnově. Ve
školním klubu jim během besedy předaly mnoho užitečných informací jak o fungování jejich úřadu
a trhu práce obecně, tak i o výběru povolání a tedy střední školy či středního odborného učiliště.

7. listopad 2018: Bronzová medaile mladších dívek v okresním florbalovém klání
Naše mladší dívky nezačaly své okresní
představení úplně šťastně. V zápase se ZŠ
Schulzovy sady Dvůr Králové neproměnily řadu
šancí a naopak ze tří střel na branku dvakrát
inkasovaly.
Jejich výkony se ale záhy zlepšily, když
deklasovaly ZŠ Mládežnickou Trutnov 3:0 a ZŠ
Karla Klíče Hostinné rovněž 3:0.
Pak už nastaly tuhé vyřazovací boje. Děvčata
čekaly těžké soupeřky, budoucí vítězky ze ZŠ
náměstí Míru Vrchlabí. Po vyrovnaném boji
prohrála 1:2. Vše si však vynahradila v boji o 3.

místo. Gólem naší nejlepší střelkyně, Natali Luštincové, další z velkých soubojů rozhodla pro sebe
a obsadila krásné 3. místo.
Školu reprezentovaly:
Eliška Grossmannová, Michaela Horáková, Jiřina Hrůzová, Natali Luštincová, Barbora Peterová,
Barbora Růžičková, Karolína Řeháková, Nela Špringerová, Veronika Ságlová, Ivona Szelke,
Marina Zajacová, Veronika Žďárská

10. listopad 2018: Druhý turnaj florbalové ČUM ligy
V sobotu 10. listopadu se uskutečnil 2. turnaj ČUM ligy ve florbalu. Naše družstvo A tentokrát
obsadilo krásné 2. místo, družstvo B skončilo na 5. místě. Přestože byla sobota, dorazilo všech 22
nominovaných reprezentantů.
Mužstvo A nastoupilo v sestavě:
Petr Ferenc – brankář, Lukáš Hofman, Sebastien Drejsl, Jakub Černý, Adam Špringer, Veronika
Žďárská, Nela Špringerová, Karolína Řeháková, Barbora Peterová a Michal Hájek
Mužstvo B nastoupilo v sestavě:
Marina Zajacová – brankářka, Samuel Vít, Martin Kejzlar, Dominika Davidová, Erika Danko,
Veronika Ságlová, Ivona Szelke, Aliya Mirzojeva, Jiřina Hrůzová, Tomáš Maršík, Jakub Šitina,
Nikol Hejnová, Andrea Jursíková
12. listopad 2018: Měsíc filmu na školách: Osudy Jana Masaryka
Listopadové dějepisné akce jsme zahájili v
pondělí 12. listopadu 2018 akcí Měsíc filmu na
školách, která probíhá v rámci projektu
Příběhy bezpráví, jenž si dává za cíl
připomínat mladým lidem několik desetiletí
vlády totalitních režimů v naší zemi. Projekt
Příběhy bezpráví organizuje audiovizuální
vzdělávací portál Jeden svět na školách, který
je jedním z projektů nevládní neziskové
organizace Člověk v tísni.
Letošním tématem byla osobnost Jana
Masaryka, úzce spojená s tzv. osmičkovými
roky, jejichž výročí si po celý rok
připomínáme, i s městem Úpice, které dvakrát
navštívil. Navíc úpické náměstí několik týdnů zdobí znovuobnovená socha Janova otce, prvního
prezidenta ČSR.

Pro bližší seznámení a porovnání životních
osudů žáci 9.A nejprve třídili informace podle
toho, zda se vztahují k Tomášovi či Janovi.
Poté sledovali dokumentární film Jan Masaryk
a třetí republika, popisující život londýnského
vyslance a pozdějšího ministra zahraničí a
akcentující zejména jeho poslední tři roky a
tragický
konec
spjatý
s
nástupem
komunistického režimu. Při popisování emocí,
jež během filmu pociťovali, a silných
momentů většina žáků zmiňovala smutek,
dojetí a dramatický konec mladšího z
Masaryků.
Pan profesor Vladimír Wolf, spolupracovník
Slezské univerzity v Opavě, deváťákům vysvětlil ministrovu roli za tzv. třetí republiky a
plánovanou
úlohu
v protikomunistickém
zahraničním odboji a popsal teorie vysvětlující
jeho smrt. Objasnil jim i klíčové kauzy, ve
kterých se angažoval Tomáš Garrigue
Masaryk.
Paní Jana Nešněrová, ředitelka úpického
muzea, našim žákům přiblížila průběh návštěv
Masaryků v Úpici v letech 1926 a 1946,
seznámila je s historií budování a likvidace
pomníku TGM a především jim četla z dobové
kroniky, ukázala řadu fotografií i pozvánku a
menu ze slavnostní večeře, pořádané rodinou
továrníka
Morawetze
při
příležitosti
prezidentské návštěvy.

13. listopad 2018: Bruslařské odpoledne
Rok se s rokem sešel a naši žáci opět vyrazili na brusle. Mezi žáky 4. až 9. ročníku se tentokrát
našlo 35 milovníků ledních radovánek, kteří si udělali čas a zamířili na zimní stadion v Trutnově.
I začátečníci velmi rychle pochopili techniku bruslení a za chvíli už s pomocí hrazdičky pěkně
jezdili. Pro zdatnější bruslaře byl připraven slalom, soutěž o nejlepšího bruslaře či bruslařku a
oblíbená hra na ovečky a vlka. Devadesát minut bruslení uteklo velmi rychle.

14. listopad 2018: Bruslařské odpoledne pro nejmenší žáky
Ve středu 14. listopadu se dočkali bruslení i ti naši
nejmenší žáčci. Na ledovou plochu zimního stadionu
v Trutnově vyrazilo 37 prvňáků, druháků a třeťáků.
Zkušení bruslaři se na začátku rozbruslili, zatímco
učitelé a pomocnice ze 7.A se věnovali hlavně
jedenácti začátečníkům. Ukazovali jim, jak se
správně bruslí a vybavili je pomůckami (praktickými
hrazdičkami) pro další část bruslení.
Během devadesáti minut malí bruslaři stihli ještě
slalom, soutěž o nejrychlejšího bruslaře/bruslařku a
chybět nemohla ani mezi dětmi oblíbená hra na
ovečky a vlka.

14. listopad 2018: Pečení chleba ve školní družině
Odpoledne se družina zaplnila mlynáři, stárky, mládky, učedníky, prášky i pekaři, všemu velely
paní vychovatelky v bílých zástěrkách. Nejdříve se děti seznámily s historií, mlýnským erbem a
chodem celého mlýna. Pak už všichni měli plno práce: vymlátit zrna, rozdrtit je mezi kameny na
mouku (šlo to ztěžka, proto pomohl pytlík mouky z obchodu), zadělat těsto, nechat vykynout,
zformovat bochník, vsadit ho do trouby, počkat, až bude správně upečený. Odměnou za namáhavou
práci byl krásný a voňavý pecen.

15. listopad 2018: Exkurze třeťáků a čtvrťáků do Dolu Bohumír a dřevíčského mlýna
V rámci přírodovědného učiva si
třeťáci a čtvrťáci v druhém
listopadovém týdnu naplánovali
exkurzi do Dolu Bohumír v
Jívce a do mlýna Dřevíček v
nedalekém Horní Dřevíči.
V bývalém měděném dole je pan
průvodce
poutavou
a
srozumitelnou formou seznámil
s historií dolování měděných
rud, ukázal mapy chodeb a různé
přístroje a nářadí, které horníci
tehdy používali. Děti viděly

rovněž figuríny horníků při práci. Dozvěděly se také, že v dole přezimují chránění netopýři.
Prohlídka skončila výstupem na povrch větrací šachtou. Výletníci zdolali sedm žebříků a výšku 16
metrů.
Ve mlýně Dřevíček čekal na výpravu usměvavý „pan otec“, který ji seznámil s prací mlynáře a jeho
pomocníků. Žáci si prohlédli si zařízení mlýna – různá soukolí, řemenice, větráky, síta i mlecí
válce. Ve mlýnici byly i stroje na výrobu těsta a rohlíků. Na vlastní oči všichni viděli, jak ze zrní
vzniká mouka – to když nakonec pan mlynář celý mlýn uvedl do provozu.
16. a 17. listopad: Podzimní víkendovka druhých tříd
V pátek a v sobotu 16. a 17. listopadu se
žáci druhých tříd sešli na víkendovce, které
se zúčastnilo 33 žáků. V 16 hodin se všichni
sešli před školou, kde už čekaly paní
učitelky Jana Hájková a Andrea Škodová.
Věci si účastníci odložili na chodbě ve škole
a vyrazili hned ven. Šli na Dlouhé Záhony,
kde je čekal běh spadaným listím a kde
vytvářeli co nejdelší „housenku“. Po návratu
do školy si druháčci odnesli věci do 1. A,
kde si nachystali svá místa na spaní. Po
večeři od maminek děti čekalo podzimní
zdokonalování.
Jako první si vyzkoušely výrobu křížal z
jablek. Jablka si samy nakrájely a další práci už obstarala sušička. Poté následovala skupinová
soutěž „podzimní počtář“. Při té se někteří
lehce zapotili, ale nakonec vše zvládli.
Následovala soutěž „podzimní zručnost“ a
ochutnávka podzimního ovoce a zeleniny.
Poslední úkol byl kuchařský – příprava
ovocného salátu, který se všem skupinkám
povedl, protože všechny mísy zůstaly po
ochutnávkách prázdné. Před spaním na děti
čekala stezka odvahy. Aby se všem klidně
spalo, zakončily paní učitelky večer
pohádkou. V sobotu ráno čekala druháky
poslední soutěž s názvem „podzimní znalci“ a
pak už jen vyhodnocení celé víkendovky,
úklid a balení věcí.

19. listopad 2018: Projekt Cesta do pravěku v šestých třídách
Ranní počasí – první sníh, náledí a teploty pod bodem mrazu –
obstaralo v pondělí 19. listopadu ideální úvod projektovému dni
„Cesta do pravěku“, během kterého se naši šesťáci vydali po
stopách lovců mamutů doby ledové. Zvláště dojíždějící ze
Suchovršic, kteří promrzli při čekání na zpožděný autobus a do
školy dorazili na poslední chvíli s prokřehlými prsty a červenými
nosy, rázem snáze porozuměli nelehkému údělu našich předků.
Do hodin dějepisu zavítal pan Daniel Richter z královéhradecké
společnosti Dějeprava s programem „Lovci mamutů aneb Co pan
Štorch ještě nevěděl“. Pan lektor dětem představil každodenní život
lovců mamutů, jejich zbraně, nástroje, oděvy, šperky, hudební

nástroje, nádobí i obydlí. Vysvětlil jim rovněž,
jak a z čeho lovci mamutů tyto věci vyráběli a
jak je používali. Šesťáci nadšeně hltali jeho
vyprávění a zkoušeli dovezené věci. Všechny
děti i exponáty přežily horlivé poznávání ve
zdraví, ovšem luková vrtačka ani letos nenašla
nikoho natolik zručného, kdo by s její pomocí
dokázal rozdělat oheň.
K panu Štorchovi se šesťáci vrátili při
hodinách českého jazyka, které byly zaměřeny
na práci s knihou „Lovci mamutů“ a s
ilustracemi Zdeňka Buriana. Žáci četli ukázky,
vypisovali údaje o pravěkých zvířatech,
postavách knihy, jejich jménech a pravěkém
způsobu života.
Při hodině přírodopisu shlédly děti film o prehistorických a pravěkých zvířatech a o životě
pravěkých lidí, následný kvíz pak prověřil jejich pozornost. Ti nejrychlejší a nejpozornější pak ještě
luštili křížovku, osmisměrku a zjišťovali
zajímavosti o mamutech.
Na vlastní ruce si šesťáci pravěk vyzkoušeli
při výtvarné výchově, kdy malovali na stěny
„jeskyní“ a z hlíny modelovali sošky, nádoby
i šperky. Pravěcí předkové žáků 6.A byli
nejspíše malíři, neboť jejich potomci vytvořili
krásnou „jeskynní“ malbu úctyhodných
rozměrů. Děti ze 6.B mají jistě původ mezi
pravěkými producenty keramiky, neboť
vyrobily řadu venuší, šperků i mističek.

21. listopad 2018: Návštěva předškoláků v 1.A
Ve středu 21. listopadu navštívili naše prvňáčky předškoláci ze školky na Veselce, aby si
vyzkoušeli některé z činností, které už školáci bez problémů zvládají a zažili s nimi to „opravdové“
vyučování.
Nejprve jsme se vzájemně představili, své jméno jsme roztleskali na slabiky a určili počáteční
písmenko, podobně si hráli s obrázkovými kartičkami, děti nás také paní učitelku Řehákovou
přesvědčily, že už hodně písmen bez problému poznají. Na mazací tabulku si vyzkoušely některé
uvolňovací cviky, které jsou pro správné psaní důležité. Také počítaly do pěti, k číslům přiřazovaly

správný počet puntíků, plnily úkoly na interaktivní tabuli a rozlišovaly geometrické tvary. Bylo
vidět, že se děti ve školce s paní učitelkou na školu zodpovědně připravují, a že se do ní i těší.
23. listopad 2018: Discopárty pro zvané ve školní jídelně
Dobrá hudba, skvělí tanečníci, světla, lasery, stroboskop a výrobník dýmu, to byly hlavní atributy
discopárty pro zvané. Do jídelny se postupně namačkalo 165 žáků. Čas od 16.30 do 18.30 byl
vyhrazen prvňákům až třeťákům, 120 minut od 7 večerní pak jejich starším spolužákům.

Kromě tancování se také soutěžilo. Namotávaly se šňůrky na tužky, přendávaly kelímky a přenášely
barevné papírky pomocí brček. A samozřejmě nesměla chybět soutěž o nejlepšího tanečníka nebo
tanečnici. Páteční večer se vydařil.

26. listopad 2018: Školní kolo dějepisné olympiády
V listopadovém programu akcí naší školy nesmí
chybět školní kolo dějepisné olympiády.
Tematické zaměření letošního ročníku znělo „ Za
poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty
jako tepny civilizace.“ Žákyně a žáci zahájili své
klání v časech knížete Sáma, Velké Moravy a
Praotce Čecha, nahlédli do historie křižáckých
výprav zámořských objevů i dopravních
prostředků, zabývali se historií mostů, vydali se
po stopách poselstev Jiřího z Poděbrad i J. A.
Komenského. Soutěžící pracovali s mapami i
obrázky, luštili malou křížovku, spojovali

informace do dvojic, vybírali správné možnosti, doplňovali údaje do textu. Práci jim usnadnilo to,
že olympiádu mohli řešit doma.
Vítězkou letošního ročníku se stala Adéla Roženská z 8.A, čímž dosáhla třetího vítězství v řadě.
Toto Adélčino „zlato“ je ze všech dosažených zřejmě nejcennější, neboť ho vybojovala v době po
delší absenci, kdy dohání zameškané učivo. Na pomyslné „bedně“ vedle vítězky stanuli a o
stříbrnou příčku se podělili Jakub Černý (7.B), jenž na této pozici vystřídal svého staršího bratra, a
Kristýna Kábrtová (6.A).
Nejlepší soutěžící se dočkali drobných věcných cen a plusových bodů, všichni žáci, kteří získali
alespoň polovinu bodů (tj. 35), obdrželi jedničku do předmětu dějepis a ostatní alespoň „pluska“ za
projevenou aktivitu. Při rovnosti bodů za úkoly v hlavní části rozhodovala úspěšnost v
rozřazovacím úkolu.
29. listopad 2018: Roztančený tělocvik
Dne 29. listopadu měli žáci i žákyně sedmých,
osmých a devátých ročníků netradiční výuku tělesné
výchovy.
Celé dvě hodiny se pod vedením Veroniky Turkové,
která na naší škole působí jako asistentka pedagoga,
učili a někteří již zdokonalovali v tanečně pohybové
průpravě. Vyzkoušeli si společenské tance jako polku,
ptačí tanec a cha-chu, starší žáci a žákyně dokonce
stihli jive a valčík. Všem zúčastněným patří velká
pochvala za vyvinutou snahu, přes počáteční ostych
se totiž na tanečním „parketu“ objevila řada
nadšených tanečníků.

PROSINEC

1. prosinec 2018: Karneval S čerty nejsou žerty
V sobotu 1. prosince se školní tělocvična opět po roce proměnila v malé „peklo“ – konal se totiž 12.
ročník karnevalu S čerty nejsou žerty. Už před desátou hodinou se scházeli čertíci – od maličkých
dětí, přes předškoláky, prvňáky až po ty, kteří navštěvují čtvrtou třídu. Celkem se jich sešlo na pět
desítek. Aby mohli pekelníci vstoupit do pekla, museli prolézt dlouhým látkovým tunelem,
odměnou jim byla čertovská medaile. Pak následovalo čertovské dovádění. V první části předvedli
malí pekelníci svoji šikovnost a obratnost v různých disciplínách – zdolávali čertovské překážky,
skákali v čertovském pytli, sjížděli Belzebubovu skluzavku, házeli do pekelného okna a spoustu
dalšího. Ve druhé části si čerti poměřili síly mezi sebou – přetahovali se, soutěžili o nejšikovnějšího
a nejrychlejšího z nich. Samozřejmě nechyběla čertovská diskotéka. Při odchodu z „pekla“ si každý
odnesl balíček, kde kromě dobrot ani nechyběla polínka a kousek uhlí.

2. prosinec 2018: Rozsvěcení vánočního stromu na náměstí
Nastal adventní čas a s ním souvisí tradiční rozsvěcení vánočního stromu na úpickém náměstí,
kterého pravidelně účastní školní sboreček Blahováček. Tentokrát organizátorům nepřálo počasí,
ale i přesto naši zpěváčci statečně vydrželi, aby tuto akci zakončili. Zazpívali tři vánoční písničky,
které se navzdory dlouhému a nepříjemnému čekání podařily a sklidily zasloužený potlesk.
Paní učitelky především z prvního stupně, paní vychovatelky a asistentky upekly a nazdobily pro
Český červený kříž přes pět set perníčků, které se během akce prodávaly, a výtěžek putoval na
charitativní účely.
3. až 7. prosinec 2018: Soutěž ve sběru tetrapacků
V období od 3. prosince do 7. prosince 2018 se uskutečnila soutěž ve sběru tetrapakových obalů.
Sběru se zúčastnilo 17 žáků z 1. a 2. stupně a celkem přinesli 5 851 obalů. Nejvýkonnější
sběračkou byla tentokrát Veronika Hlavicová z 9.A.
Pořadí nejlepších sběračů:
1. Veronika Hlavicová (9.A) 1 230 ks
2. Diana Kuťáková (5.A)
835 ks
3. Adéla Benková (1.A)
550 ks
4. Veronika Nyklíčková (7.A) 530 ks
5. Jakub Synáč (1.A)
497 ks
6. Vojtěch Synáč (5.A)
496 ks
7. – 8. Vojtěch Kubík (2.B) 350 ks
Adriana Součková (3.B) 350 ks
9. Petr Vít (2.A)
313 ks
10. Aneta Maričová (2.B)
220 ks

5. prosinec 2018: Andělský den

Ve středu 5. prosince obcházel třídy našeho prvního stupně Mikuláš doprovázený čerty a anděly.
V žádné třídě se nezapomněl zeptat, jak se děti chovají a jak plní své povinnosti. „Zlobivce“
napsané na čertovské listině, pak předal čertům. Vykoupit se z jejich moci, znamenalo přeskočit
metlu, přednést básničku či zazpívat písničku. Nakonec to dopadlo tak, že si čerti do pekla nikoho
neodnesli. Někteří však měli namále.
Potom už přišli na řadu andílci, kteří rozdali dětem drobné dárečky. Některé třídy se s Mikulášem a
jeho doprovodem rozloučily společnou písničkou.

6. prosinec 2018: Okrskový turnaj v halové kopané
Ve čtvrtek 6. prosince se žáci 3. až 5. ročníku vydali do Malých Svatoňovic na turnaj v halové
kopané.
Turnaj zahájili proti domácímu týmu žáků z Malých Svatoňovic. Zápas byl v prvním poločase
velmi dramatický a bez branek. Až v druhém poločase se trefil Martin Hejcman a zajistil tak výhru.
Ve druhém zápase naše chlapce čekal nejvíce obávaný soupeř, a to žáci ze ZŠ Rtyně v Podkrkonoší.
Utkání bylo chaotické, díky zbytečným chybám jako chybné střídání a váhání hráčů v poli obdrželi
chlapci tři góly. Situaci vylepšil Matěj Hofman, který alespoň snížil na 1:3.
Posledním soupeřem turnaje byla ZŠ Lány. Nervy drásající průběh tohoto zápasu svědčil
o kvalitách obou týmů. Tento zápas měl také rozhodnout o celkovém pořadí hned tří týmů. Chlapci
z Lán hned třikrát nevyužili jasné šance na vstřelení gólu a po dalším tlaku tak naši hoši udrželi
alespoň remízu. Jednou výhrou, prohrou a remízou celkově obsadili 3. příčku. Střelecky se našim
reprezentantům příliš nedařilo, výborný výkon však podal brankář Matěj Boháč.
Školu reprezentovali:
Balog Evžen, Boháč Matěj (G), Endlich Matěj, Hejcman Martin, Hofman Matěj, Kejzlar Martin,
Manych Matěj, Sixta Jakub, Vik Antonín
6., 11. a 14. prosinec 2018: Předvánoční koncerty sborečku Blahováčku pro úpické seniory
Děti ze školního sborečku se celý podzim pod vedením paní učitelky Radky Řehákové připravovaly
na svá předvánoční vystoupení. Ve čtvrtek 6. prosince potěšily seniory v domově s pečovatelskou
službou na Sychrově na jejich mikulášském posezení. Ještě jednou tam zavítaly v úterý
11. prosince, tentokrát k posezení vánočnímu. Pátek 14. prosince byl pro změnu věnován seniorům
v Beránku.
Děti svými vystoupeními potěšily všechny seniory. Na závěr obdarovaly každého posluchače
malým přáníčkem, které vyráběly děti ve výtvarném kroužku. Každý zpěváček si za svůj výkon
odnesl sladkou odměnu.

8. prosinec 2018: Třetí turnaj ČUM ligy
Do třetího florbalového turnaje vyslala naše škola dva týmy, oproti předchozímu klání byl však
jejich výkon zklamáním, neboť obsadily 4. a 5. místo zklamáním.
Za A tým podala konzistentnější výkon děvčata, z chlapců pak brankář Vojtěch Petera a Lukáš
Hofman, ostatní hoši na prvotní neúspěchy reagovali hádáním a nekoncentrovaností, což jejich další
výkony negativně poznamenalo.
Překvapením byl výkon týmu B. Mnozí hráči tohoto výběru se zlepšují turnaj od turnaje, tentokrát
získali bod a vstřelili tři branky. S ohledem na to, že většina z nich je o 2 až 3 roky mladší než
ostatní hráči na turnaji, je třeba je pochválit, zejména brankáře Petra Ference. Soupiska týmu A:

Jakub Černý, Sebastien Drejsl, Lukáš Hofman, Vojtěch Petera, Barbora Peterová, Karolína
Řeháková, Adam Špringer, Nela Špringerová, Veronika Žďárská
Soupiska týmu B:
Antonín Bárta, Erika Danko, Dominika Davidová, Petr Ferenc, Michal Hájek, Nikol Hejnová, Jiřina
Hrůzová, Andrea Jursíková, Aliya Mirzojeva, Barbora Růžičková, Veronika Ságlová, Ivona Szelke,
Jakub Šitina, Samuel Vít

10. prosinec 2018: Žáci 9.A navštívili výstavu o vzniku Československa
V pondělí 10. prosince 2018 si žáci deváté třídy připomněli události spojené se vznikem
Československé republiky, když v místním muzeu navštívili výstavu Československo! Cesta
k samostatnosti 1914 – 1918.
V přízemí deváťáci s úsměvem okukovali
krásné vojenské prapory a pohlednice
z prvních měsíců války, v prvním patře však
tváře našich nejstarších žáků postupně
zvážněly.
S paní průvodkyní si mladí návštěvníci
připomněli vznik legií, prohlíželi si tabla a
seznamy legionářů z Úpice a okolí, hledali
jména svých příbuzných a sousedů, až

postupně došli k replice šibenice z italské fronty, na
které jako zrádci Rakousko-Uherska někteří
Čechoslováci skončili. Působivost smutného exponátu
ještě umocnila četba vzpomínek svědků poprav a
především dobové fotografie. Příjemně nikomu
nebylo ani při procházení improvizovaného zákopu,
nad kterým se (naštěstí pouze) vznášely kuličky ze
šrapnelů. V expozici zbraní mnohé překvapil např.
palcát určený pro boj zblízka právě v zákopech.
Exponáty spojené s působením legionářů v Rusku
nezapůsobily o nic optimističtěji – ilustrují tvrdé boje, kruté mrazy, dlouhé cestování, bydlení
v legionářských vlacích, náročné soužití mnoha mužů na malém prostoru.
Paní průvodkyně žákům přiblížila i nelehký život civilistů, když jim vysvětlila potíže se
zásobováním, fungování lístkového systému i působení keťasů, vyprávěla jim i o sbírkách kovů, s
nimi spojený smutný osud zvonů shozených z věže úpického kostela i tragické následky epidemie
španělské chřipky.
Závěr výstavy, věnovaný vyhlášení Republiky československé, si tak žáci prohlíželi v kontextu
důsledků bojů předchozích čtyř let a dlouhodobého úsilí i značných obětí našich předků. Snad jim
to pomohlo pochopit, že žít v samostatné a svobodné zemi není samozřejmé.

11. prosinec 2018: Školní kolo astronomické olympiády
Dne 11. prosince proběhlo školní kolo 16. ročníku astronomické olympiády. Dvacet žáků druhého
stupně soutěžilo ve dvou kategoriích. Z nižší kategorie pro 6. a 7. ročník do krajského kola
postupuje devět žáků. Z vyšší kategorie určené 8. a 9. ročníku postupuje pouze jedna žákyně.
Postupující z kategorie G-H:
1. Natálie Frydrychová (6.B)
41 b.

2. Čeněk Grund (6.B)
32 b.
3. – 4. Kristýna Kábrtová (6.A) 31 b.
Zbyšek Lacko (7.B)
31 b.
5. Jiřina Hrůzová (6.B) 29 b.
6. Adéla Baudischová (6.B) 28 b.
7. Vojtěch Petera (7.A) 27 b.
8. Nikola Makulová (7.B) 26 b.
9. Barbora Peterová (7.A) 25 b.
Postupující z Kategorie E-F:
1. Adéla Roženská (8.A) 27 b.

13. prosinec 2018: Okrskové kolo basketbalového turnaje
Ve čtvrtek 13. prosince se v naší tělocvičně, tedy na domácí půdě, odehrálo okrskové kolo
v basketbalu. Jen připomeňte, že minulý rok naši starší žáci vybojovali pěkné třetí místo, tudíž bylo
co obhajovat. Už streetball, který proběhl začátkem školního roku na Žákovskem turnaji
v Havlovicích, nám napověděl, že by ani letos nemusela být o kvalitní umístění nouze.
Již první zápas, který proběhl proti žákům ZŠ Lány, byl velmi vyrovnaný. Obě družstva statečně
bojovala o každý míč, nakonec ale zvítězila ZŠ Lány nejtěsnějším možným výsledkem 11:12.
Dalšími soupeři našeho týmu pak byly ZŠ Malé Svatoňovice a Městské gymnázium a SOŠ Úpice.
V obou zápasech naši reprezentanti zvítězili shodně 7:4. Na závěr turnaje je čekali žáci ze ŽS Rtyně
v Podkrkonoší. I tento poslední zápas si naši chlapci dokázali pohlídat a dokonce soupeři nedovolili
vstřelit jediný koš a zvítězili tak 8:0. Celkově tak naši borci třikrát zvítězili a s jednou prohrou
obsadili skvělé 2. místo.

Školu reprezentovali:
David Balog, Vojtěch Hejna, Petr Hruška, Jan Kleistner, Tomáš Kuťák, Matyáš Lacko, Vojtěch
Šivák, Lukáš Trdlikát
Dopoledne patřilo v naší tělocvičně starším dívkám. Naše basketbalistky se maximálně snažily a za
to je třeba je pochválit. V prvním zápase celkem jasně přehrály lánský výběr 8:2. Ve druhém zápase
jim pozdější vítězky z Malých Svatoňovic nedovolily skórovat, přesto – zápas byl vyrovnanější, než
ukazuje jeho skóre. V dalším zápase naše reprezentantky jasně přehrály výběr místního gymnázia
18:2 a zdálo se, že na cestě je další výrazné zlepšení jejich výkonu. Poslední zápas byl v podstatě
zápasem o 2. místo. Štěstí se v něm našemu týmu, bohužel, trochu vyhnulo a prohrál 6:8. Děvčata
tak obsadila 3. místo.

Školu reprezentovaly:
Eliška Grossmannová, Agáta Hebká, Anita Hanušová, Michaela Holanová, Michaela Horáková,
Leona Kubasová, Tereza Pátrová, Nikola Winklerová
13. prosinec 2018: Vánoční tvořeníčko
Ve čtvrtek 13. prosince se ve školní jídelně
sešli
milovníci
tvořivých
činností
zaměřených
na
advent
a
Vánoce. V začínajícím
předvánočním
shonu si rodiče i někteří prarodiče našli čas
a společně
se svými
dětmi
strávili
okamžiky
radosti
nad povedenými
výrobky.
Na jednom ze stanovišť se dělaly ozdobné

zápichy ze šišek, vedle se lepily a zdobily vánoční mini
stromečky. Z korálku, drátku a průsvitného papíru si
děti mohly vyrobit andílka. Nechybělo ani tvoření
z papíru – děti si vystříhaly a poskládaly sněhuláka,
vyrobily vánoční přáníčko nebo ozdobnou vánoční
hvězdu k zavěšení na stromeček. U dalšího stolu se
zdobily perníčky a na posledním stanovišti na zájemce
čekalo tavení a odlévání cínových kousků.

14. a 15. prosinec 2018: Vánoční víkendovka 6.B
Paní učitelka Blanka Hozová zpestřila své třídě předvánoční čas speciální víkendovkou.
Na úvod si šesťáci zazpívali píseň „Vánoční“ vzápětí si zkusili taneční hru „Just dance“, při které
zazněly nejznámější písně z celého světa. Mezitím všem vyhládlo, tak si telefonicky objednali
pizzu. Místní pizzař vyrobil 12 speciálních pizz, které dětem velmi chutnaly, zřejmě díky tomu, že
jídlo provázel film Sám doma.
Po půl osmé šesťáci změnili stanoviště a přesunuli se na počítače a stolní fotbálek. Mezitím stíhali
někteří žáci i hrát na schovávanou s baterkami .Po deváté hodině vběhli do tělocvičny. Zahráli si
mix různých her od pamatováka, přes florbal, basketbal až po cvičení na kruzích. V tělocvičně
vydrželi tři a půl hodiny, spát se však nikomu nechtělo. Většina dětí se dál věnovala hrám ve
školnímu klubu, jen tak si povídala nebo se dívala na druhý díl filmu Sám doma. Všichni usnuli až
v ranních hodinách, čemuž odpovídala doba „ranního“ vstávání. Po společné snídani provázené
vánočními koledami se účastnící víkendovky ještě jednou vydali do tělocvičny a školního klubu, sil
už jin ale moc nezbývalo. Některé připravené aktivity ani nestihli. Společně tedy poklidili, na závěr
pořídili památeční fotku a spěchali domů dospat téměř probdělou noc.
15. až 20. prosinec 2018: Projekty na prvním stupni
Poslední školní týden v prosinci si druháčci povídali o svých rodinách. Děti vyprávěly o rodinných
příslušnících, ale i o tom, jak doma pomáhají a jak slaví různé svátky a narozeniny. Žáci dostali
speciální pracovní sešit, ve kterém plnili nejrůznější úkoly – vyplňovali křížovku, v osmisměrce
hledali názvy rodinných příslušníků, popisovali jednoho člena rodiny. Do školy si také přinesli
rodinné fotografie, které si vzájemně ukázali a které poté využili při tvorbě plakátu, který měl
představit jejich rodinu. A protože hodně dětí má malé sourozence a toto téma je jim blízké, pozvali
jsme si do třídy také Ailinu maminku s miminkem Anežkou. Paní Čichovská dětem vysvětlila, jak
se musí maminka o své děťátko starat, aby bylo spokojené a neplakalo, a velice vstřícně odpovídala
na všetečné dětské dotazy.
Třeťáci se zabývali vánočními zvyky a tradicemi. A nesměly chybět ani vánoční koledy
v provedení paní učitelky a žáků.
18. prosinec 2018: Vánoční koncert školního sborečku Blahováčku
Tradičním vánočním koncertem zakončil Blahováček letošní kalendářní rok. Rodiče, prarodiče,
známí i kamarádi si v předvánočním shonu udělali čas a přišli si do úpického loutkového divadla
vychutnat vánoční atmosféru. Připraven pro ně byl třičtvrtěhodinový program plný moderních
vánočních písniček, ale i klasických koled, které k Vánocům bezpochyby patří.
19. a 20. prosinec 2018: Plavání při tělesné výchově
Ve středu 19. a ve čtvrtek 20. prosince proběhla tělesná výchova trochu jinak, než obvykle. Chlapci
i dívky z 6.B a chlapci ze 7.A a 8.A si poslední hodinu tohoto roku užili formou vodních radovánek
a plavání, protože ji s paními učitelkami Blankou Hozovou a Evou Mertlíkovou strávili v krytém
bazénu v Trutnově.
prosinec 2018: Advent ve školní družině
Školní družina navodila dětem adventní atmosféru pečením perníčků, zdobením truhlíků, strojením
stromečku a posloucháním vánočních koled.
Děti si uhnětly těsto na perníčky, vyválely, vykrájely, upekly, ozdobily a pověsily na stromeček.
Zapojily se i do projektu Ježíškova vnoučata, který pořádá Český rozhlas. Vyrobily přáníčka, která
udělají radost seniorům.
V předvánočním čase navštívila školní družina jako každoročně výstavu „Vánoce u Studánky“
v Malých Svatoňovicích. Děti si prohlédly nespočet betlémů, výrobky žáčků z místní mateřské a
základní školy, perníčky, vystřihovánky a mnoho dalšího. Nakonec si v místním obchůdku

zakoupily malý dáreček. Nevynechaly ani tradiční procházku k léčivé studánce, zhlédly vyřezávaný
betlém na náměstí a prošly krásně předělaným parkem.

20. prosinec 2018: Exkurze 7.A a 9.A do předvánoční Prahy
V předvánočním čase si naši deváťáci spolu se žáky 7.A zpříjemnili den návštěvou Prahy. Společně
navštívili Novou budovu Národního muzea, kde si prošli expozici věnovanou Noemově Arše. Poté
se vydali přes Václavské náměstí směrem na Staroměstské náměstí ke krásně ozdobenému
vánočnímu stromku. Předvánoční výlet společně zakončili v nákupním centru Palladium.

LEDEN

9. až 11. leden 2019: Projekt Pohádka v prvních třídách
Naši prvňáčci se ve dnech 9. až 11. ledna v rámci projektu Pohádka
vydali na cestu do pohádkového světa. Pohádky prvňáčci
poslouchali, vyprávěli i malovali. Vyplňovali speciální pohádkový
pracovní sešit, ve kterém pohádkově počítali či četli slabiky
na vodníkových hrnečkách s dušičkami a plnili další pohádkové
úkoly. Děti také soutěžily v poznávání pohádkových postaviček,
ve skupinách skládaly pohádkové
puzzle, zahrály si na Popelku a třídily
fazole a hrách. Za plnění úkolů
a správné odpovědi děti sbíraly
razítka – malé královské koruny –
a soutěžily tak „O krále pohádkového
světa“. V 1.A se stal králem Šimon
Rykr a v 1.B byla královnou Tina
Jurkuczová.
Na závěr celého projektu čekalo na žáčky překvapení. Zavítali totiž
do loutkového divadla. Tam se dozvěděli, jaký je rozdíl mezi
maňáskem, javajkou a marionetou, kde jsou loutky schované, když
nehrají, či co jsou to kulisy. Zhlédli krátkou pohádku „Kašpárek
a ježibaba“, a potom se dokonce díky ochotě místních loutkářů mohli
podívat do zákulisí.

9. a 10. leden 2019: Školní kolo zeměpisné olympiády
Ve středu 9. ledna a o den později 10. ledna proběhlo
školní kolo zeměpisné olympiády. Dorazili i všichni
předpokládaní favorité této soutěže. Nejlepší dva
z každé kategorie postupují do okresního kola, které se
uskuteční 20. února ve Dvoře Králové nad Labem.
Nejvíce obsazena byla kategorie 7. tříd, kde
jednoznačně dominoval Lukáš Hofman. Pořadí na

dalších místech bylo velmi vyrovnané.
Nakonec se o jediný bod se na druhém
místě umístil loňský vítěz Adam Špringer.
V nejstarší kategorii 8. až 9. tříd poskočila
Adéla Roženská z loňského druhého
místa na první, do okresního kola
postoupila i druhá Nikola Winklerová.

14. až 18. a 21 až 25. leden 2019: Lyžařská akademie
V týdnu od 14. do 18. ledna se uskutečnil první turnus lyžařské akademie pro žáky 1. stupně. Naši
mladí lyžaři i letos jezdili každé odpoledne do Ski areálu Mladé Buky. Vzhledem k velkému počtu
byli rozděleni do čtyř lyžařských družstev a jednoho družstva, které bylo složeno z devíti
snowboardistů. Sněhu bylo v tomto termínu dostatek a tak se děti dostatečně vyjezdily na lyžích a

snowboardech. Jen to počasí bylo nevyzpytatelné. První a poslední den byly prosluněné, v úterý
vanul silný vítr a ve středu a ve čtvrtek pro změnu pršelo.
O týden později se do Mladých Buků vydala druhá skupina. I tady si všichni užili celkem 10
odpoledních výukových lekcí,
které
tentokrát
provázelo
mnohem lepší počasí. Všechny
děti byly na závěr za svou snahu
a píli odměněny diplomem,
vzpomínkovou
fotografií
a drobnou odměnou.

14. až 19. leden 2019: Lyžařský výcvik
Zimní radovánky si letos užili i žáci druhého stupně,
kteří se přihlásili na lyžařský výcvik. Sjezdovému a běžeckému lyžování i snowboardingu se
věnovali v důkladně zasněžených
Orlických horách, zázemí nalezli
v chatě U Supa v Deštném.
Doprovodili je paní učitelky Blanka
Hozová a Eva Mertlíková a pan
ředitel Martin Zakouřil. Paní
učitelka Hozová rodiče i kamarády
lyžařů pravidelně informovala o
dění na horách, její „reportáže“,
které vystihují příjemnou atmosféru
kurzu, přetiskujeme:
Naše dobrodružství – den první
Včerejší doslova „kalamita“, která nás
přivítala a tak trochu překvapila hned
při příjezdu do Deštného v Orlických
horách, nám zkomplikovala přesun na
chalupu U Supa, na které jsme ubytovaní. Jelikož byly podmínky tak komplikované, nebylo možné se na výše
položenou chatu dostat jinak než po svých. Cesta nebyla s veškerým vybavením snadná, ale ne zas tolik
obtížná. Když už jsme se konečně vyškrábali na chatu, čekalo nás nemilé zjištění. Kvůli již zmíněné kalamitě
přetrvával v celé oblasti výpadek elektrického proudu, který postihl i naše ubytování. Naštěstí než jsme si
vybalili a zabydleli se, proud se již spustil a my jsme si mohli vychutnat kuchyni našeho pana a paní
domácích. Měli jsme pečené kuře s bramborem. Po večeři jsme si vyslechli přednášku od vedoucího kurzu
pana Zakyna týkající se bezpečnosti a pravidel pohybu na horách a údržby lyží. Poté jsme již měli volno,
každý se bavil po svém, někdo hrál karty, někdo vařil kompot atd. Večerka byla v 21:30 hodin.
Naše dobrodružství – den druhý
Po včerejším nevydařeném počasí, kdy k již zhruba metrové sněhové nadílce přes noc připadlo dalších
zhruba 10 čísel, nás přivítalo sluníčko. Po snídani jsme pobrali veškeré lyžařské vybavení a vydali se
společně naproti skibusu, který nás měl zavést do místního skiareálu. Cestou jsme však od místního
obyvatelstva zjistili, že se stala havárie na trafostanici, která zásobuje elektřinou náš skiareál. Nastala
infarktová situace pro všechny. Jelikož jsou ale učitelé tak skvělí, během mžiku vymysleli řešení. Zvolili jsme
nedaleký, sice menší, ale pěkný areál, kde jsme zahájili naši výuku. Zde jsme se nejdříve naučili jezdit na

vleku a proběhlo roztřídění žáků podle výkonnosti do jednotlivých skupin. Žáci byli rozděleni do 3 skupin a
výuka mohla začít. Všichni spokojení, jenom došla šťáva. Opět vypadl proud. Po válečné poradě jsme se
nakonec domluvili, že nemá smysl čekat a budeme pokračovat další den. Vrátili jsme se tedy na chatu,
poobědovali jsme nudlovou polévku, guláš s houskovým knedlíkem a po odpolední pauze jsme se vydali ještě
jednou ven. Šest žáků se vydalo s panem Zakynem na výlet na běžkách a my ostatní jsme se věnovali zimním
radovánkám v blízkosti chaty. Ve večerních hodinách jsme se s paní Mertlinou podívali na zoubek lyžařským
stylům. Poté jsme povečeřeli rizoto se sýrem a okurkem a teď se jdeme bavit. Máme se tu dobře.
Naše dobrodružství – den třetí
Na úvod začneme sněhovým servisem – ke 110 centimetrům z minulého dne nám dnes připadlo dalších
zhruba 15 čísel čerstvého prašánku. Celá noc i ráno se obešlo bez jakýkoliv výpadků energií, tudíž jsme ráno
vyskočili z postelí, rychle jsme se nasnídali a šup šup na sjezdovku. Nejlepší skupina se věnovala
zdokonalování smýkaných oblouků se zapichováním holí, dále synchronizovanému lyžování a zakončili
jízdami v minisnowparku. Druhá skupina se zaměřila na průpravná cvičení smýkaného oblouku a oblouků z
přívratu. Třetí skupina navázala na včerejší výuku statického pluhu a průpravným cvičením na smýkaný
oblouk. Kolem druhé hodiny odpolední jsme se vrátili na chatu, kde už na nás čekala paní domácí s obědem.
Dnes jsme si pochutnali na hrachové polévce a sekačce s bramborem. Po obědě následoval odpolední klid a
po 5 hodině se dostavil příslušník horské služby Jan Pochobradský, který nás svou prezentací zasvětil do
práce, kterou má horská služba na starosti. K večeři jsme měli boloňské špagety. Večer jsme si zatančili a
zahráli nějaké hry. Zítra už se těšíme na svah. Skol!
Naše dobrodružství - den čtvrtý
Takže dobrý den, dnes nám přes noc napadlo dalších 10 čísel. Již ráno, když jsme opouštěli chatu, teplota
dosahovala pár stupínků nad nulou a byla mlha, tak hustá, že by se dala krájet. Do dnešního programu jsme
tedy kvůli velice špatné viditelnosti zařadili spíše zábavnou výuku ve formě různých cvičení a her. Kolem
dopoledne se sice mlha rozpustila, ale zase začalo padat. Po tuto dobu měli žáci možnost pilovat svoji
techniku při volných jízdách. Pro zpestření programu jsme uspořádali sjezdový závod v místním
minisnowparku, kde žáci měli za úkol zdolat sjezdovou dráhu s pěti skoky v co nejkratším čase. Jelikož zítra
půjdeme jezdit do hlavního skiareálu, dnes jsme se rozloučili s areálem stávajícím, sbalili veškeré věci a
vydali se na cestu domů. V rámci zlepšení kondičky jsme si vyběhli kopeček k chatě a po druhé hodině už na
nás čekal oběd, dnes jsme si pochutnali na kuřeti na paprice. Po obědě jsme si dali šlofíčka a později
odpoledne jsme se vrhli na přednášku, která se tentokrát týkala seznámení s olympijskými a okrajově i
neolympijskými zimními sporty a osobnostmi, jak českými tak i světovými, kteří v těchto spotech zazářili. Po
přednášce nás čekala zábavně-vědomostní hra „riskuj“, ve které jsme si otestovali naše znalosti z okruhů
běžeckého a sjezdového lyžování, osobností sportu a olympijských her. Povečeřeli jsme šunkofleky s
okurkem. Večer proběhla volná zábava, kdo chtěl tak odpočíval, jiní hráli společenské hry.
Naše dobrodružství – den pátý
Ještě včera večer po večeři se pár žáků rozhodlo, že chce jít ven užít si sníh i mimo sjezdovku. Tak jsme se
ustrojili, holky nás vyzbrojili svítícími náramky, abychom se v té tmě neztratili, a vyběhli jsme na louku nad
chatou. Po koulovačce jsme vybudovali vcelku velký bunkr, předtím jsme si ještě zaprskali prskavkami. Přes
noc konečně nic nenapadlo. Dnes jsme se hned po snídani vydali do úschovny, kde jsme měli uložené lyže a
rychle spěchali na skibus, který nás zavezl do hlavního skiareálu v Deštném. 18 žáků zůstalo se svými
učitelkami v areálu a trénovalo sjezdové lyžování. Méně zdatní lyžaři jezdili po modré sjezdovce, zdatnější
lyžaři okusili nástrahy červené a dokonce i černé sjezdovky. Zbylých 5 žáků se vydalo s náčelníkem Zakinem
na celodenní výlet na běžkách. Jejich výlet byl náročný. Zaznamenali sice mnoho pádů, ale také mnoho
srandy. Cestou se ocitli neznámo kde, ale Zakinův instinkt se ukázal jako správný a nakonec v pořádku
dorazili na chatu, i když s hodinovým zpožděním. Všichni poobědovali kotlet s rýží, po obědě jsme oběhli
pokoje a všichni účastníci zájezdu dostali pokyn k uklízení svých zaneřáděných pokojů. K večeři jsme si
pochutnali na uzeném mase se zelím a bramborovým knedlíčkem. Jelikož dnešní večer je i večerem
posledním na kurzu, rozhodli jsme se žákům zanechat volnou zábavu.
Naše dobrodružství – den šestý
Poslední den kurzu jsme zahájili dokončením úklidu na pokojích. Po snídani se pak vydali na závěrečnou
lyžovačku, opět do hlavního skiareálu v Deštném. Jelikož jsme zaznamenali pár marůdků, pro dnešní den se
lehce pozměnil program pro běžkaře, kteří se nevydali na další turistický výlet, ale vydali se spolu s
ostatními na kopeček. Žáci byli opět rozděleni do tří skupin podle výkonnosti a spolu se svými učiteli
zdokonalovali svou techniku lyžování. Kolem poledne přišla krize. Pár žákům se udělalo nevolno a většina
vypadala velice unaveně. Abychom tedy předešli zbytečným zraněním nebo dalším komplikacím, rozhodli
jsme pro většinu žáků lyžování ukončit o něco dříve a skibusem jsme se přesunuli na chalupu. Pětice
nejodolnějších lyžařů zůstala a vydržela nepřetržitě jezdit ještě více jak hodinu. Kolem druhé hodiny jsme se
již všichni sešli na chalupě a společně poobědovali řízek s bramborem. Poté jsme dobalili, poklidili a vydali
se společně na autobus, který nás vyzvedl dole v obci. Odjezdem z místa činu naše dobrodružství však

nekončí. Cesta probíhala hladce, už jsme volali rodičům, aby na nás čekali, strojili jsme se, když najednou
pár metrů před náměstím v Úpici doslova „klekl“ autobus. Díky přijíždějícím autům a jednosměrce v mžiku
vznikla komplikovaná dopravní situace. Pan řidič si však se situací poradil, popojel a zacouval ke kraji, kde
již bylo možné pohodlně vyložit všechna zavazadla i vybavení, které jsme měli s sebou. Za tým vedoucích
bych závěrem chtěla poděkovat všem účastníkům za bezproblémový průběh celého kurzu, za výborné chování
jak na chalupě, tak i na sjezdovkách. Doufáme, že si všichni i přes malé nedostatky lyžařský kurz maximálně
užili a načerpali nové dovednosti a znalosti z tohoto krásného zimního sportu.

22. leden 2019: Okresní kolo mladších žáků ve florbalu
V úterý 22. ledna se vybraní chlapci čtvrtého a pátého ročníků vypravili na okresní kolo ve florbalu
do Hostinného. Jelikož se těchto soutěží mimo náš okrsek standardně neúčastníme, měli naši
chlapci šanci okusit atmosféru a nástrahy turnaje, kterého se účastnilo osm týmů ze škol z celého
trutnovského okresu. Měli tak jedinečnou možnost porovnat, jak jsou na tom výkonnostně i ostatní
školy.
V základní skupině, ve které byly vždy tři týmy, chybělo našim chlapcům k lepšímu výsledku
opravdu málo. První zápas nezahájili vůbec dobře. Chlapci v průběhu zápasu dotahovali, ale
nepodařilo se. Výsledek byl tedy 4:6. Druhý zápas byl již vyrovnanější, pěkné gólové příležitosti
a dobrý pohyb napovídal o kvalitě obou týmů. Nakonec se však z výhry 5:6 radoval soupeř.
Ve vyřazovacích bojích však hoši napnuli síly a dokázali jednoznačně porazit soupeře stavem 6:1.
Tento vyhraný zápas je tedy poslal do posledního kola našich bojů. Bohužel narazili na velmi
silného soupeře, domácí družstvo, kterému jednoznačně podlehli 1:8. Celkově se umístili
na děleném 5. až 8. místě.
Školu reprezentovali (v závorce jsou uvedeny počty vstřelených gólů):
Bárta Antonín (7), Endlich Matěj (2), Kejzlar Martin (1), Kuba David, Lokvenc Ondřej, Synáč
Vojtěch – G, Šitina Jakub (6), Vít Samuel

25. leden 2019: Den otevřených dveří do výuky

V pátek 25. ledna se mohli přijít rodiče či prarodiče podívat na své děti přímo do vyučování. Těch,
co této možnosti využili, bylo letos opravdu hodně. Děti z 1. až 4. ročníku se jim předvedly při
hlavních předmětech, tedy při českém jazyku a matematice. Doufáme, že obě strany byly
spokojené.

29. leden 2019: Šermířské představení o starověkém Římu

Do starověkého Říma nahlédli žáci 4. až 7. ročníku díky členům skupiny historického šermu SHŠ
Renegáti (Pernštejni). A tak se na provizorním pódiu vystřídali legionáři, gladiátoři i Caesarové. A
naši žáci nejenže viděli takřka pravý gladiátorský souboj, ale také sestavovali „želvu“. Přibližně 50
minut uběhlo opravdu rychle a my se už teď těšíme, čím nás šermíři překvapí příště.

29. a 30. leden 2019: Dny prevence
Dva dny před předáváním
výpisů z vysvědčení jsme
věnovali
prevenci
nežádoucích jevů. 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 téma 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, organizace, které na akci hostovaly.

Pro děti byla připravena např. přednáška o dospívání, test znalostí ohledně drog a závislostí, filmy o
HIV a sexuálním zneužívání mladistvých, program na téma alkohol a tabák, informace o péči o
zuby i rehabilitaci, aktivity vysvětlující odpovědné hospodaření s penězi.

31. leden 2019: Diskotéka školní družiny
Některé děti potřebovaly konec prvního pololetí oslavit bujarým tancem, jiné toužily pozvednout si
v rytmu hudby pochmurnou náladu. V poslední den prvního pololetí ve čtvrtek 31. ledna pro ně
paní vychovatelky připravily diskotéku. K vidění bylo velké množství tanečních kreací a soudě dle
výrazů si to všichni opravdu užívali.
31. leden 2019: Hodnocení prvního pololetí
Poslední lednový den byly žákům naší školy předána vysvědčení za první pololetí letošního
školního roku, a to s následující bilancí:
 Průměrný prospěch v 1. pololetí školního roku 2018/2019 dosáhl hodnoty 1,64. Ve školním
roce 2017/2018 to bylo 1,59.
 Počet vyznamenání je 170, zatímco v předchozím roce letech 175.
 Počet neprospívajících v 1. pololetí školního roku 2018/2019 je jen 15, stejně jako loni.

 Naši žáci v 1. pololetí zameškali 12 702 hodin, což je 40,02 hodin na 1 žáka, před rokem to
bylo 13 239 hodin celkem a 41,33 hodin/žáka.
 Z výše uvedeného počtu hodin je 83 neomluvených, což je 0,29 hodiny na 1 žáka, oproti
loňským 11 hodinám a 0,02 hodiny/žáka.
 Celkem bylo uděleno 2 015 jedniček, 699 dvojek, 468 trojek, 237 čtyřek a 47 pětek.
Zhoršených známek z chování je 17.
 Průměrný prospěch jednotlivých tříd vypadal následovně: 1.A (1,08), 1.B (1,11), 2.A (1,17),
2.B (1,22), 3.A (1,30), 4.B (1,32), 5.A (1,41), 5.B (1,49), 3.B (1,51), 4.A (1,84), 6.B (2,00),
9.A (2,11), 7.A (2,12), 8.A (2,14), 7.B (2,18), 6.A (2,26).
31. leden 2019: Nejlepší žáci školy za první pololetí školního roku 2018/2019
Nejlepší žáci 1. ročníku:
 Adéla Baboráková, Šimon Rykr, Tereza Vítová (všichni 1.A)
 Antonín Došek, Vojtěch Hejna (oba 1.B)
1. stupeň:
1. Lena Šťovíčková (4.B)
39 b.
2. Veronika Vavrušová (5.B) 36 b.
3. Nikol Anna Hejnová (4.A) 36 b.
4. Elena Vítová (2.B)
33 b.
5. – 6. Andrea Viková (2.B)
32 b.
Valerie Vylíčilová (3.A)
32 b.
7. Andrea Jursíková (4.A)
32 b.
8. Adéla Homolová (3.A)
31 b.
9. Andrea Bártová (3.A)
30 b.
10. Eliška Peterková (5.A)
30 b.
11. – 13. Erika Danko (5.A)
29 b.
Adriana Davidová (5.B)
29 b.
Antonín Vik (4.B)
29 b.
14. – 17. Melanie Absolonová (3.A) 28 b.
Michaela Kaslová (3.B)
28 b.
Ondřej Kulhavý (4.B)
28 b.
Viktorie Kyselová (2.A)
28 b.
18. Nela Petirová (3.A)
27 b.

2. stupeň:
1. Andrea Zárubová (8.A)
2. Karolína Řeháková (7.A)
3. Adéla Roženská (8.A)
4. Tereza Tláskalová (8.A)
5. Natali Luštincová (7.A)
6. Veronika Žďárská (7.A)
7. Barbora Peterová (7.A)
8. Veronika Hlavicová (9.A)
9. Agáta Hebká (8.A)
10. Klára Zárubová (8.A)
11. Marina Zajacová (7.B)
12. Ivona Szelke (6.B)
13. Vojtěch Petera (7.A)
14. Michal Hájek (6.B)
15. Veronika Ságlová (6.B)

56 b.
46 b.
44 b.
41 b.
39 b.
35 b.
34 b.
30 b.
27 b.
25 b.
24 b.
24 b.
24 b.
24 b.
24 b.

ÚNOR

1. únor 2019: Víkendovka From Hell to Paradise
Pro žáky druhého stupně, kterých se
víkendovky zúčastnilo třicet, byly
připraveny čtyři prezentace založené na
skutečných příbězích – „Voodoo“,
„Prokleté filmové role“, „Ilumináti“ a
„Andělé“. Dále několik legračních
soutěží,
které
se
uskutečnily
v tělocvičně. Nechyběla ani stezka
odvahy pro pořádné hrdiny.

11. únor 2019: Exkurze 9.A do Tonavy
V rámci předmětu člověk a svět práce pokračovali žáci
9.A s paní učitelkou Věrou Nývltovou v návštěvách
místních či blízkých firem. V pondělí 11. února byla na
řadě TONAVA, a. s. Úpice. Žáci se během exkurze
seznámili s bohatou historií firmy a především se
současnou podobou firmy a jejím výrobním programem.

11. až 14. únor 2019: Valentýnský týden ve
školní družině
První týden po jarních prázdninách byl 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, krásně nazdobily, a pokud chtěly, podarovaly jimi ty, kteří jsou blízcí jejich srdci.

13. únor 2019: Nejlepší žáci v kině
Na padesát nejlepších žáků a žákyň naší školy ve středu 13. února navštívilo pohádku režiséra
Marka Najbrta s názvem „Čertí brko“ v kině Mír. Příběh žáky 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, do které se započítávají body
za prospěch, plusové body, ale i mínusové body za chování. K nim pak byli přiřazeni ještě nejlepší
žáci a žákyně z jednotlivých tříd, aby ve výběru byli zastoupeni zástupci všech tříd.

13. únor 2019: Projekt „Člověk a jeho tělo“ ve 3.B
Ve středu 13. února přijela do 3.B návštěva – OSKAR, kostra člověka
na kolečkách. V rámci projektu „Člověk a jeho tělo“ se třeťáci učili o
kostech, svalech, lidských orgánech a jejich funkcích. Smysly si děti
vyzkoušely v praxi, když poznávaly různé věci: čich – česnek, paprika,
chuť – cukr, sůl, citron, hmat – jablko, pomeranč, ručník a zrak – jak je
těžké pohybovat se ve tmě. Také si povídaly o zdravé výživě a jak co
nejlépe pečovat o své tělo. Celé dopoledne rychle uteklo

13. únor 2019: Tvořivá dílna pro zaměstnance školy
Není nad to si někdy udělat radost a relaxovat při tvořivé činnosti. Naše zaměstnankyně tak učinily
ve středu 13. února. Věnovaly se tvoření z pedigu, ze kterého vytvořily překrásné košíčky.
14. únor 2019: Valentýnská pošta
Čtvrtek 14. února jsme si ve škole zpestřili valentýnskou poštou. A tak se hned po ránu objevila v
prvním patře budovy druhého stupně valentýnská krabice, do níž mohli žáci vhazovat psaníčka,
srdíčka, drobné dárečky, zkrátka cokoliv, co někomu druhému udělá radost.

Valentýnek bylo opět hodně. Ještě, že
valentýnské doručovatelky byly tentokrát čtyři
– Veronika Hlavicová, Leona Kubasová,
Nikola Winklerová a Eliška Sixtová. I tak
měly co dělat, aby vše stihly včas roztřídit a
roznést.

14. únor 2019: Exkurze 3.B na hvězdárnu
Hvězdárna v Úpici patří s rokem vzniku 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 její činnosti je také
popularizace astronomie a pozorování denní i noční oblohy pro širokou veřejnost.
Ve středu 14. února využili žáci 3.B s paní učitelkou Blankou Pavláskovou nabídky hvězdárny a
vypravili se na přednášku o Sluneční soustavě a na prohlídku zařízení, hlavně dalekohledů.

15. únor 2019: Minikurz kumihimo ve školní družině
V pátek 15. února se děti ve školní družině seznámily technikou kumihimo. Jedná se o starou
japonskou techniku splétání šňůr, kterou našim žákům přijela představit milá návštěva. Všichni si
mohli nejen uplést vlastní náramek, ale také si vyzkoušet dřevěné hračky, např. káču nebo bludiště
s kuličkou.

15. únor 2019: Valentýnská diskotéka ve školní jídelně
V pátek 15. února večer ožila školní jídelna hudbou a tancem při 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. Také se soutěžilo
při tancování s míčkem mezi čely a soutěž o nejlepšího tanečníka. Atmosféra byla skvělá a děti si ty
své dvě vyhrazené hodiny skutečně užily.

19. únor 2019: Blahovecké hry
Opět po roce v úterý 19. února se žáci prvního 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 Tereza Ježková z 2.A se 64 body, Tereza
Wernerová z 5.A s 61 body a Tereza Luštincová z 2.A s 59 body.
Nutno pochválit i naše prvňáčky Lukáše Baloga, který získal 53
bodů, a Jenifer Fabiánovou, jež dosáhla 52 bodů.
Všichni závodníci zaslouží za svou snahu pochvalu. Na závěr
byli nejzdatnější závodníci z každé kategorie odměněni diplomy a drobnými dárky.
Nejlepší závodníci jednotlivých ročníků:
Dívky – 1. ročník: Jenifer Fabiánová (1.B) 52 b.
Chlapci – 1. ročník: Lukáš Balog (1.A)
53 b.
Dívky – 2. ročník: Tereza Ježková (2.A)
64 b.

Chlapci – 2. ročník: Jakub Kaplan (2.B)
Dívky – 3. ročník: Nikola Hájková (3.A)
Chlapci – 3. ročník: Adam Jiroušek (3.B)
Dívky – 4. ročník: Nikol Hejnová (4.A)
Chlapci – 4. ročník: Štefan Čep (4.A)
Dívky – 5. ročník: Adriana Davidová (5.B)
Chlapci – 5. ročník: Jan Ježek (5.B)

58 b.
44 b.
51 b.
53 b.
47 b.
73 b.
53 b.

19. a 20. únor 2019: Odpolední bruslení
Po třech měsících milovníci zimních sportů opět vyrazili na
brusle. V úterý 19. února 35 žáků 4. až 9. ročníku zamířilo 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.
Ve středu na bruslení vyrazilo i 35 žáků 1. až 3. ročníku. Program byl v podstatě úplně stejný.

21. únor 2019: Exkurze třeťáků do hradeckého planetária
Ve čtvrtek 21. února navštívily třetí třídy Planetárium v Hradci
Králové. I přes chladné počasí se na výlet všichni těšili.
V krásném moderním sále planetária třeťáci 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 byla pohádka
Polaris, která děti seznámila s astronomickými zákonitostmi, jakými
jsou důvody střídání ročních období, značné délky polární noci nebo
s podobnostmi o Zemi a dalších planetách. Po pohádce se šli žáčci
podívat na velký hvězdářský dalekohled. Děti měly možnost
zakoupit si drobné suvenýry a venku se projít po části planetární
stezky.
Když nastal čas oběda, byla volba jasná – McDonald’s. Po vydatném
obědě začala na děti doléhat únava, což byla pravá chvíle k odjezdu
domů. Cestu třeťáci zakončili zastávkou v České Skalici, kde se podívali na roubenou chaloupku,
kam chodila do školy spisovatelka Božena Němcová. Celý den se vydařil na výbornou.

22. a 23. únor 2019: Rekordyáda aneb Víkendovka pro prvňáčky
Naši prvňáčci se na své první spaní ve škole, první víkendovku, na které se pokoušeli trhat rekordy,
již dlouho těšily a s paními učitelkami Veronikou Prouzovou a Radkou Řehákovou si ji náležitě
užili.
V pátek 22. února se v 16 hodin všichni sešli před školou,
na zádech batohy, v rukou spacáky a v očích jiskřičky radosti, ale
i trochu nejistoty, co je vlastně čeká. Šli se zabydlet do 1.A, kde
si rozložili karimatky a spacáky. A pak už se přesunuli
do vedlejší 1.B, kde je agentura DNP neboli „Dobrou noc,
prvňáčci“ přivítala na Rekordyádě, rozdala jim startovní čísla
a akreditace (oprávnění účastnit se soutěží). Pak už naši nejmenší
žáčci mohli začít trhat rekordy ve dvanácti disciplínách.
V pátek 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. Po krátké hygieně a hledání pyžamek
následovala pohádka na dobrou noc, po které všichni rychle usnuli.
Ráno děti po sedmé hodině začaly postupně vstávat, dožadovaly se snídaně a těšily 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
Po ukončení soutěží následovalo vyhodnocení, diplomy a sladké odměny. Nikdo neodešel
s prázdnou.
Rekordyáda – umístění:
1. místo: BABORÁKOVÁ Adéla
2. místo: OTTOVÁ Magdaléna

3. místo: VÍTOVÁ Tereza
23. únor 2019: Čtvrtý turnaj florbalové ČUM ligy
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. Na A tým zbylo 4. místo.

Sestava A týmu:
Vojtěch Petera – brankář, Eliška Grossmannová, Vojtěch Hejna, Michaela Horáková, Natali
Luštincová, Barbora Peterová, Karolína Řeháková, Nela Špringerová, Veronika Žďárská
Sestava B týmu:
Petr Ferenc, Marina Zajacová – brankář/brankářka, David Balog, Antonín Bárta, Michal Hájek,
Nikol Hejnová, Andrea Jursíková, Matyáš Lacko, Jakub Šitina, Samuel Vít

24. únor 2019: Dopravní výchova ve 4. třídách
V úterý 24. února navštívil žáky 4. tříd Bc. Vladimír Jiřička z
Domu dětí a mládeže Jednička ve Dvoře Králové nad Labem.
Pod jeho vedením se děti teoreticky připravovaly na dosažení
průkazu cyklisty, který se pokusí získat v jarních měsících na
tamním dopravním hřišti.
Žáci si zopakovali bezpečné chování chodce a cyklisty na
pozemních komunikacích, základní dopravní značky a
připomněli si správné vybavení kola. Výuka probíhala
formou prezentace na interaktivní tabuli, kde si děti mohly
vyzkoušet řešení některých dopravních situací.

26. únor 2019: Stříbro z okrskového kola ve šplhu žáků prvního stupně
Po tříměsíční odmlce pokračovalo v úterý 26. února zápolení žáků 1. stupně o putovní pohár Grand
Prix. Další v řadě tradičních soutěží byl šplh, jehož okrskové kolo se uskutečnilo na lánské škole.
Do závodu nastupovali naši závodníci s velkým očekáváním, neboť v historii Grand Prix tato soutěž
nepoznala jiného vítěze než naši školu. Bohužel se jim nepodařilo vítězství obhájit a skončili
na druhém místě. Snad se jim podaří příští rok získat putovní pohár zpět. Všichni naši reprezentanti
a reprezentantky se snažili podat co nejlepší výkon a šplhali na hranici svých možností.
Medailová umístění našich reprezentantů:
Ročník 2011 a mladší:
1. místo: Lukáš Balog
3. místo: Natálie Kadaníková
Ročník 2010:
1. místo: Nikola Hájková, Kristian
Ludvigh
2. místo: Lukáš Farský, Tereza Ježková
Ročník 2009:
1. místo: Aneta Schvertnerová
Ročník 2008:
1. místo: Jakub Káža, Kateřina Šrytrová
3. místo: Michaela Ludvíková
Ročník 2007:
1. místo: Kristýna Křížková, Maxmilián
Šeda
2. místo: Tereza Wernerová

26. únor 2019: Exkurze 9.A do firmy Boltjes
Třetím firmou, kterou žáci 9.A navštívili v rámci předmětu člověk a jeho svět, byla firma BOLTJES
v Červeném Kostelci. Deváťáci se seznámili s výrobou, viděli ohýbání a řezání trubek na
automatických strojích, pájení, svařování, tlakování pod vodou a využití laseru při kontrole kvality
ohybů trubek. Rozšířili si tak nejen obzory, ale i představu o možnosti zaměstnání v blízkém okolí.

26. a 28. únor 2019: Ukázkové vyučování ve školkách
V úterý 26. února zavítala paní učitelka Radka
Řeháková do suchovršické školky a hned
ve čtvrtek 28. února mezi předškoláky
libňatovské. Společně s dětmi i jejich rodiči si
zpříjemnili odpoledne plné písmenek, čísel
a zábavy.
Děti paní učitelku přesvědčily, že se na školu
připravují svědomitě, vždyť už nyní rozpoznají
některá písmena, určí počáteční písmena
ve slovech, umí roztleskat své jméno
na slabiky, poradí si s čísly, zvládnou je
přiřadit ke správnému počtu puntíků, orientují
se mezi geometrickými tvary. Pochvala
samozřejmě patří i jejich učitelkám ze školek
za zodpovědný přístup jak k dětem, tak
i k předškolním činnostem.

27. únor 2019: Divadelní představení 2.B
V rámci Dnů prevence nacvičily děti ze 2.B k tématu finanční gramotnost divadelní
pohádku „Oslava kočky Mlsounky aneb jak funguje půjčování ve zvířecí říši“. Žáci si rozdělili role,
vyrobili jednoduché loutky na špejli, zhotovili kulisy zídky a domku a nacvičili krátký příběh. Celý
příběh doplnili písničkami.
Premiéru představení měli druháci 29. ledna pro první a druhé třídy. Vystoupení pak ještě
zopakovali pro třeťáky. Protože se představení líbilo, rozhodli se ho nabídnout i místní mateřské
školce. Děti ze školky Jaromír k nám do školy přišly ve středu 27. února.
27. únor 2019: Třetí místo v okrskovém klání ve šplhu
Ve středu 27. února se reprezentanti druhého stupně
zúčastnili soutěže ve šplhu, která se konala ve Rtyni v
Podkrkonoší. Soutěž probíhala celkem v pěti
kategoriích podle ročníku narození – 2007, 2006,
2005, 2004 a 2003. Naše škola se celkově umístila na
krásném třetím místě. Kromě celkového pořadí škol
byli oceněni tři nejlepší chlapci a tři nejlepší dívky z
každé kategorie. Za jednotlivce jsme získali také
několik medailových umístění a to dokonce i zlatých.
Mezi chlapci se za kategorii 2004 umístil na prvním
místě Pavel Fabián. Z dívek si zlato odnesly hned dvě
kategorie – 2005, kde vyhrála Eliška Grosmannová a
2004, kde byla nejrychlejší Michaela Holanová.
Dalším zlatem pro nás bylo i celkové první místo po
součtu časů chlapců a dívek v kategorii 2005, kde
jsme měli jako škola nejrychlejší „šplhače“. Všichni zúčastnění se velmi snažili a podávali skvělé
výkony.

BŘEZEN

1. březen 2019: Kurz pro předškoláky
V letošním školním roce jsme zopakovali realizaci úspěšného kurzu „Žákem na zkoušku“, který
se zaměřuje na zlepšení kompetencí budoucích žáků – prvňáčků. Kurz se zaměřuje nejen na rozvoj
řeči, sluchového a zrakového vnímání, grafomotoriky, prostorové orientace a předmatematických
představ, ale i na sociální aspekt – začlenění dítěte do nové skupiny a seznámení se školou.
Významnou roli zde hraje i spolupráce s rodiči ve smyslu poskytnutí inspirace pro interaktivní
nácvik v oblastech, které dítěti zatím zcela nejdou.
Ve školním roce 2018/2019 jsme upravili časové rozvržení kurzu tak, aby byla realizace ukončena
před zápisem do prvních tříd. Z devíti zájemců nakonec kurz úspěšně ukončilo šest dětí. Ohlasy
na kurz ze strany rodičů byly pozitivní a závěrečné zkoušky, zakončené předáním vysvědčení
z rukou pana ředitele Mgr. Martina Zakouřila, byly příjemným setkáním.
Kurz realizovala paní učitelka Andrea Škodová a školní psycholožka Lenka Mikesková,
při závěrečných zkouškách pomáhala i paní učitelka Jana Hájková.

1. březen 2019: Karneval školní družiny
V pátek 1. března se pro děti ze školní družiny
uskutečnil karneval. Na děti čekalo odpoledne plné
zábavy, které začalo rejem masek. Nejvíce legrace si
děti užily při netradičních soutěžích. Kdo měl
energii a chuť, mohl si mezi jednotlivými soutěžemi
zatančit na známé písničky. Nálada byla skvělá
a všechny děti se náramně bavily.

4. březen 2019: Třída 8.A na programu Živá
knihovna povolání
V pondělí 4. března 2019 se třída 8.A vydala do
Trutnova, aby v tamním Uffu navštívila program Živá knihovna povolání. Akce pořádaná Svazem
průmyslu a dopravy České republiky měla osmákům pomoci při výběru budoucího povolání a
zároveň na ní byly představeny technické a zdravotnické profese, kterých v současnosti není na trhu
práce dostatek.
Na návštěvníky čekaly prezentace firem působících v Trutnově (Kasper Kovo, ABB, Siemens,
ČEZ), Oblastní nemocnice – Zdravotnického holdingu Trutnov a úřadu práce.
Hned na úvod čekalo jednu z našich skupinek milé překvapení – firmu Kasper Kovo a její dceřiné
společnosti jí představil absolvent naší školy, nyní mistr a školitel mladých pracovníků Tomáš
Huňat. U „Kaspera“ děti také soutěžily v rychlosti a zručnosti, když musely na plíšek přišroubovat
šroubek a matičku a ještě správně umístit podložku. Zaměstnanci ČEZu žáky nejprve trochu
prozkoušeli z teorie, za správné odpovědi je odměnili antistresovými žárovkami, jež se ukázaly být
vynikající motivací, a poté jim na třech stanovištích představili řadu profesí, jež v rámci firmy
nacházejí uplatnění, i pomůcek a přístrojů, které si osmáci mohli vyzkoušet. Pracovníci firmy ABB
připravili zajímavou prezentaci o kybernetické bezpečnosti a především představili robota a jeho
dovednosti. Siemens prezentoval své tovární výrobky, některé žádané profese a především brýle pro
virtuální realitu, které šly z hlavy na hlavu.
Spolu se studenty trutnovské střední zdravotnické školy obvazovali naší osmáci rány, píchali
injekce, připevňovali plenkové kalhotky, manipulovali s nemocnými. S pracovnicemi úřadu práce
vyplnili a vyhodnotili krátký test, který by jim mohl pomoci s orientací při výběru budoucího
profesního zaměření.
Po hodině a půl bohužel museli naši žáci uvolnit místa dalším zájemcům. Plni dojmů a obtěžkáni
dárečky a výhrami se pak rychle přesunuli na autobus a vrátili se zpět do Úpice.

Program byl velmi pěkný a dobře zorganizovaný, zaměstnanci všech zúčastněných subjektů
příjemní a ochotní. Škoda jen, že na jednotlivá stanoviště bylo příliš málo času a že chybělo více
možností vyzkoušet si některé profesní úkony v praxi.

6. březen 2019: jedenáctý ročník mistrovství Úpice v SUDOKU
Středeční odpoledne bylo v naší škole vyhrazeno řešitelům
sudoku. Na 6. března byl totiž naplánován 11. ročník
neoficiálního mistrovství Úpice v této hře. Celkem 15
účastníků bylo rozděleno do tří kategorií: žáci 1. stupně,
žáci 2. stupně a starší mládež či dospělí. Každá kategorie
obdržela
dvě
zadání,
přičemž to druhé bylo
trochu složitější než první.
Výsledný čas byl získán
sečtením časů z obou kol.
Pokud
někdo
sudoku
nevyluštil či odevzdal
nesprávné řešení, bylo mu
za první kolo automaticky
započítáno 15 minut, za druhé 25 minut.
Mezi žáky 1. stupně celkem jasně zvítězil Maxmilián Šeda.
V kategorii žáků 2. stupně se vítězkou stala Ivona Szelke, která
vloni ovládla 1. kategorii. Mezi dospělými poosmé za sebou
kraloval Josef Rychnovský.
6. a 8. březen 2019: Koncerty školního sborečku k MDŽ

Pátek 8. března patřil všem ženám, maminkám a babičkám, slavily svátek MDŽ. S gratulací
nezapomněli přispěchat ani naši zpěváčci ze školního sborečku Blahováček, a to hned dvakrát.
Ve středu 6. března navštívili v sále informačního centra učitele důchodce, kteří se zde pravidelně
každou první středu v měsíci schází, tentokrát právě u příležitosti svátku MDŽ a blížícího se Dne
učitelů.
V sobotu 9. března děti zase ženám zazpívaly v sále nad Tomanem. Zpěváčci opět nezklamali,
vystoupení složené ze šesti písniček a pěti básniček mělo velký úspěch, každý si zasloužil sladkou
odměnu.
7. březen 2019: Exkurze 3.B do knihovny
Ve čtvrtek 7. března se žáci 3.B s paní učitelkou
Blankou Pavláskovou vydali na besedu do
knihovny, protože březen je měsícem knihy,
měsícem čtenářů. Paní knihovnice Jana Šimková
si pro děti tentokrát přichystala knížky, jejichž
hlavními hrdiny jsou děti, děti hodné, snaživé,
zlobivé, rošťáci, detektivové, malé i větší. Svým
vypravováním třeťáky zaujala, hodina a půl
uběhla velmi rychle. Potom si 3.B prohlédla celou
knihovnu, hlavně oddělení pro děti. Kdo chtěl a
měl průkazku, mohl si vybranou knížku hned
půjčit domů.

8. březen 2019: Okresní turnaj v halové kopané
V pátek 8. března se starší chlapci vydali na okresní kolo v halové kopané do Hostinného, kam
postoupili po zářijovém vítězství v Havlovicích. Naše sestava nebyla slabá, avšak týmy základních
škol a gymnázií z celého okresu byly již hodně kvalitní a složené většinou z aktivně hrajících hráčů
fotbalových klubů. I přes tuto skutečnost však naši hoši dokázali tyto silné soupeře potrápit a
některým i konkurovat. První zápas proti ZŠ Rudník byl spíše seznamovací. I přes prohru 2:4 nebyl
dojem ze hry vůbec špatný a bylo pozitivní, že hned na úvod turnaje padly branky, když skórovali
Pavel Fabián a David Balog. Druhý zápas proti Gymnáziu Trutnov byl velmi vyrovnaný. I přes
velký tlak obou mužstev skončil první poločas bez branek. Ve druhém vznikla nepřehledná situace
před naší bránou a chlapci si bohužel srazili míč do vlastní klece. Tento nešťastný okamžik již
nedokázali odčinit a prohráli tak těsně 0:1. Ve třetím zápase nastoupili naši reprezentanti proti
velmi silnému mužstvu ze ZŠ Mládežnická Trutnov., které ostatní soupeře poráželo rozdílem
mnoha gólů. Prohra „pouze“ 0:3 proto vůbec nebyla tragickým neúspěchem. Našemu družstvu k
těmto výsledkům významnou měrou přispěl i gólman Adam Špringer, který během turnaje vystřihl

několik neuvěřitelných zákroků. I přes velkou snahu, možná i díky zranění našeho hráče, naši hoši
nakonec skončili na 7. místě. I tak patří pochvala všem chlapcům na reprezentaci školy, s ní spojené
velmi brzké vstávání a velmi dobré chování na sportovní akci školy.
Školu reprezentovali:
Balog David, Fabián Pavel, Ferenc Petr, Gabčan Miroslav, Hejna Vojtěch, Kuťák Tomáš, Lacko
Matyáš, Špringer Adam, Trdlikát Lukáš
13. a 14. březen 2019: Hodiny tělesné výchovy v posilovně
Ve středu 13. a ve čtvrtek 14. března byl
pro všechny chlapce a několik dívek z
druhého stupně připraven další speciální
program v rámci tělesné výchovy, a to
návštěva posilovny Gladiator gym v
Úpici. Měli tak příležitost okusit
atmosféru pravé moderní posilovny se
vším všudy a potrápit tak svoje těla.
Všichni
na
začátek
absolvovali
rozehřívací rozcvičku, dále vyzkoušeli
velké množství posilovacích strojů a
činek. Někteří si vyzkoušeli kruhový
trénink,
jiní
holdovali
převracení
pneumatiky, ručkování po konstrukci
nebo zkoušeli údery a kopy do boxovacího pytle. Nejoblíbenějšími se však staly běžecké pásy a
trenažéry, které se téměř nezastavily. To vše pod dohledem kvalifikovaného trenéra.
I přesto, že je velmi těžké zaujmout a zabavit dnešní mládež, odcházela většina chlapců s novou
zkušeností a snad i motivací či inspirací do budoucího života, jak se starat o svůj tělesný vzhled a
napomoci tak svému fyzickému i psychickému zdraví.
16. březen 2019: Školička nanečisto
V sobotu 16. března si předškoláčci mohli u nás ve škole
vyzkoušet v naší tradiční „Školičce nanečisto“, zda jsou dobře
připraveni na školní docházku.
Na lavičkách na děti čekaly barevné fixy, sešit, pracovní list a také
něco malého na mlsání. Předškoláčci dokazovali paním učitelkám
i rodičům, že zvládnou spoustu činností, které v 1. třídě dělají
jejich starší spolužáci – odpovídali na otázky, hledali na tabuli
počáteční písmenko svého jména, určovali ve slově první
písmenko a roztleskávali ho na slabiky, počítali s lentilkami, hráli
si s čísly a puntíky a s písničkou si protáhli své tělo. Zatočili si

kolem štěstí a všem přítomným
ukázali, že znají geometrické
tvary
i barvy. A protože
ve třídách
máme
také
interaktivní tabule, nemohly
chybět ani úkoly, při kterých si
děti
vyzkoušely,
jak
se s takovou tabulí vlastně
pracuje.

Předškoláčci se snažili, a tak si zasloužili první jedničku s hvězdičkou. Úplně nakonec dostali jako
opravdoví školáci svůj první domácí úkol – krásně vybarvit omalovánku a přinést ji ukázat
k zápisu.
16. březen 2019: Zlato z Úpické laťky
V sobotu 16. března se v naší tělocvičně konal již 29. ročník Úpické laťky, kterého se zúčastnilo
také šest našich skokanek a skokanů. Tím námi nejopěvovanějším byl určitě Lukáš Trdlikát z 8.A,
který výkonem 161 cm ovládl kategorii starších žáků.
Neztratili se ani další reprezentanti v našich barvách. Marina Zajacová ze 7.B obsadila 4. místo
v kategorii mladších žákyň, když překonala laťku ve výšce 120 cm. Výborný výkon předvedl
Vojtěch Hejna z 8.A, jemuž 145 cm vyneslo konečné 7. až 8. místo v kategorii starších žáků.
V nejobsazenější kategorii starších žákyň nás úspěšně reprezentovala Leona Kubasová z 9.A, která
dosáhla krásného výkonu 130 cm. Bohužel, v nabité konkurenci jí to stačilo až na 17. místo.
V rámci starších kategorií se odpoledne představili
Alexandr Lacko ze 6.A a Nikola Winklerová z 9.A.
Alexandr přeskočil výšku 135 cm, což mu mezi dorostenci
zajistilo 8. příčku. Nikola, bohužel, nepřekonala základní
výšku.
Přehled vítězů jednotlivých kategorií:
 Mladší žákyně: Lucie Lombartová (130 cm)
 Mladší žáci: Petr Smyček (145 cm)
 Starší žákyně: Tereza Prouzová (155 cm)
 Starší žáci: Lukáš Trdlikát (161 cm)
 Dorostenky: Lucie Sacherová (154 cm)
 Dorostenci: Jakub Bělík (193 cm)
 Juniorky a ženy: Eva Březinová (160 cm)
 Junioři a muži: Nikolas Erben (172 cm)
19. březen 2019: Návštěva suchovršických předškoláků v prvních třídách
V úterý 19. března zavítalo do naší 1.A jedenáct předškoláků ze suchovršické školky, aby
se podívali, jak to ve 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.
21. březen 2019: Druhé místo z turnaje ve vybíjené

Ve středu 21. března 2019 se konal v naší tělocvičně turnaj okrskového kola ve vybíjené smíšených
družstev žáků 2. a 3. ročníku.
Naše družstvo hrálo první zápas se ZŠ Úpice Lány. Bohužel o jednoho vybitého hráče prohrálo,
a to ho stálo první místo. V dalším zápase naši reprezentanti porazili ZŠ a ZUŠ Rtyně
v Podkrkonoší. Naši hráči získali během turnaje jistotu a poslední zápas nad ZŠ Malé Svatoňovice
jednoznačně vyhráli. Vybojovali tak druhé místo.
Školu reprezentovali:
Matěj Hofman, Matěj Říha, Ondřej Vít, Jakub Přívratský, Lukáš Farský, Martin Hejcman, Valérie
Vylíčilová, Lucie Tláskalová, Nikola Hájková, Kristýna Pourová, Andrea Bártová, Klára
Nyklíčková
23. březen 2019: Pátý turnaj ČUM ligy
V sobotu 23. března se uskutečnil 5. turnaj ČUM ligy ve florbalu a byl podobně vyrovnaný jako ten
čtvrtý. O všem rozhodl poslední zápas. Stanula v něm proti sobě mužstva Sokolu Markoušovice a
ZŠ Bratří Čapků A. Vítězství oběma družstvům zaručovalo celkové prvenství. Šťastnějšími byli
nakonec markoušovičtí florbalisté, když zvítězili 1:0. Našemu „Áčku“ patří 3. místo, „Béčko“
obdrželo diplom za 5. místo.
Sestava týmu A:
Vojtěch Petera – brankář, Agáta Hebká, Lukáš Hofman, Michaela Horáková, Natali Luštincová,
Barbora Peterová, Karolína Řeháková, Adam Špringer, Nela Špringerová, Veronika Žďárská
Sestava týmu B:
Marina Zajacová – brankářka, David Balog, Erika Danko, Dominika Davidová, Matyáš Lacko,
Barbora Růžičková, Ivona Szelke, Jakub Šitina, Samuel Vít
25. březen 2019: Okrskový turnaj ve vybíjené žáků 6. tříd
V pondělí 25. března vyrazili naši sportovci na okrskové kolo ve vybíjené, tentokrát žáků 6.
ročníku. Jelikož letos šestý ročník disponuje velmi nízkým počtem žáků, nebyli naši chlapci
schopni na turnaj nastoupit v plném složení a každý zápas zahajovali za nepříznivého stavu dvou
vybitých žáků. I přes tuto překážku se však rozhodli nic předem nevzdávat a zkusit štěstí. A hned
první zápas proti ZŠ Lány, kteří také nastoupili v osmi žácích, hoši 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 náš tým doslova převálcoval poměrem 5:19.
V posledním zápase čekali naše chlapce žáci ze ZŠ Malé Svatoňovice. Vzhledem k velmi dobrým
výsledkům tohoto družstva na turnaji byli hoši realisté a moc od tohoto zápasu neočekávali. Avšak
naši chlapci překvapili a s zdatně konkurovali tomuto družstvu. V konečném součtu prohráli pouze
o jednoho vybitého. Celkově se umístili na 4. místě a vylepšili tak loňský výsledek o jednu příčku.

Školu reprezentovali:
Čáp Jan, Fabián Dominik, Grund Čeněk, Hájek Michal, Klouček Alexandr, Manych Dominik,
Nyklíček Ondřej, Seidl Petr
Odpoledne se do Rtyně v Podkrkonoší vydala děvčata. Jejich prvními soupeřkami byly žákyně ze
ZŠ Lány. Na začátku zápasu dívky trochu zaspaly a bohužel už ztrátu nedohnaly a zápas prohrály.
V dalším zápase se střetly se žákyněmi z úpického gymnázia. Byl to velmi vyrovnaný boj, ve
kterém naše reprezentantky nakonec zvítězily. Do třetího zápasu nastoupila naše děvčata proti
favoritkám ze ZŠ Rtyně v Podkrkonoší. V zápase byla vidět jejich převaha a i když naše
sportovkyně bojovaly, nenašly taktiku, jak je porazit. Přišla tedy další prohra. Do posledního zápasu
nastoupila děvčata proti ZŠ Malé Svatoňovice. V tomto zápase si trochu vylepšila náladu. Byla znát
jejich převaha a tak zápas dotáhla do vítězného konce. Celkově se naše družstvo umístilo na 3.
místě. I přes značnou nervozitu a tím i zbytečné chyby ve hře to je pěkné umístění.

26. březen: Celoškolní projekt Já, ty, my, oni
V úterý 26. března jsme podnikli
v rámci projektu „Já, ty, my, oni“ již
třináctou cestu za sebepoznáním a
poznáním druhých.
Témata pro jednotlivé ročníky:
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“
27. březen 2019: Okrskový turnaj ve vybíjené žáků 4. a 5. ročníku
Ve středu 27. března, tentokrát na ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší, se představily týmy žáků a
žákyň 4. a 5. ročníku. Celodenní zápolení dopoledne odstartovala děvčata. Naše děvčata podávala

celý turnaj svědomitý výkon. Bohužel v prvním zápase o jednu vybitou dívku prohrála, a to je stálo
první místo. Dívky skončily na druhém místě.
Odpoledne se představili chlapci 4. a 5. ročníku. Naši reprezentanti šli do turnaje s cílem
obhájit loňské zlato, bohužel se tak nestalo. První zápas hráli ze ZŠ Lány a prohráli ho o jednoho
vybitého hráče. Do druhého zápasu nastoupili hoši proti ZŠ Malé Svatoňovice. Tento zápas byl
velmi vyrovnaný. Po řádné hrací době remizovali a čekalo je prodloužení, které dopadlo také
remízou. V náhlé smrti naši chlapci bohužel prohráli. Poslední zápas po svých zbytečných chybách
naše mužstvo opět prohrálo a obsadilo poslední 4. místo.
27. březen 2019: Exkurze 6.B na záchrannou stanici pro handicapovaná zvířata
Ve středu 27. března navštívili žáci 6.B Záchrannou stanici pro handicapovaná zvířata – ČSOP
JARO v Jaroměři. Program exkurze, který nesl název „Voda, vodní ekosystémy a vodní
živočichové“, byl přizpůsoben tématu „Voda a její okolí“ probíranému v přírodopisu.
Nejdříve si žáci zahráli hru, která měla za úkol přiblížit jim 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 prostudovat o „sobě“ veškeré informace a na přilehlé
zahradě s rybníčkem určit a najít správné místo svého výskytu. Po celou dobu se šesťáci pohybovali
v blízkosti voliér a výběhů s různými druhy živočichů, což pro ně bylo velmi zajímavé.
V druhé části programu se žáci za výkladu pana záchranáře vydali na prohlídku všech zvířat, ať už
zraněných či jen zazimovaných, která se v místní stanici momentálně nacházela. Hned v úvodu
všechny velmi pobavila „mluvící“ straka Kačena, která se volně pohybovala a nechala se i pohladit.
Dále měli šesťáci 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 si prohlédli i našeho
největšího pěvce, krkavce velkého. Úspěch sklidila i liška, osel Lojza, samice prasete divokého
nebo netopýr. Nejoblíbenějšími se však stali zajíčci, ježci a had, které si děvčata mohla pochovat.
Po exkurzi vyrazily děti s paní učitelkou Blankou Hozovou do místní pizzerie, kde na ně čekala
voňavá pizza a bowling, od kterého se nemohli odtrhnout.
29. a 30. březen: 2019: (Ne)zdravá víkendovka 5.B

Víkendovka 5.B začala v pátek v šest hodin večer ochutnávkou a la soutěž Masterchef, během které
děti chodily po jednom se zavázanýma očima a postupně testovaly čtrnáct potravin. Kdo neuhodl,
skončil. Nejlépe se umístili Natálie Solarzová a Matyáš Endlich, kteří postupně uhádli postupně
jahody, hroznové víno, čokoládu, chléb, nakládanou okurku, pomeranč, banán, jablko, salátovou
okurku, hrušku, sýr, rohlík a mango. Poslední nepokořená zůstala pouze Snickers tyčinka, kterou
nepoznal nikdo. Kupodivu spousta dětí ztroskotala hned na jahodě a nejčastěji tipovaly, že jahoda je
kiwi. Spousta dětí také vypadla na zákeřném mangu, protože specifickou chuť tohoto ovoce často
neznají. Kupodivu nikdo neprotestoval proti chuti nakládaných okurek ani sýra.

Poté se páťáci vydali do tělocvičny, kde si zahráli jako florbal, poté pamatováka a také si zaházeli
basketbalovým míčem. Po sportovním vyžití následovala večeře a hry ve školním klubu.
Paní učitelky Michaela Divišová a Martina Šrollová podlehly naléhání dětí a posunuly večerku.
Není tedy divu, že po ranní snídani mnoho dětí pospíchalo do svých postelí, aby dospaly částečně
propovídanou noc.

DUBEN

4. duben 2019: Zápis do prvních tříd
Ve čtvrtek 4. dubna 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 si 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.
8. až 12. duben 2019: Barevný týden

Také na naší škole s radostí vítáme jaro. Všichni už se těší na probouzející se přírodu, modrou
oblohu a hřejivé paprsky sluníčka. Proto paní učitelky připravily pro děti na prvním stupni barevný
týden. Každý den měl svou barvu – pondělí bylo ve znamení červené barvy, úterý proběhlo ve
žluté, středa byla 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.
9. duben 2019: Návštěva libňatovských předškoláků v prvních třídách
V úterý 9. dubna navštívili naši 1.A předškoláci z MŠ Libňatov. Podívali, jak to ve 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 interaktivní tabuli.
Přesvědčily paní učitelku Radku Řehákovou, která byla jejich hlavní hostitelkou, že se na školu
svědomitě připravují a těší se do ní.
9. duben 2019: Literární vycházka čtvrťáků po stopách sourozenců Čapkových

V úterý 9. dubna žáky čtvrtého ročníku čekala další knihovnická lekce, tentokráte netradiční.
Protože je Úpice spjatá s dětstvím sourozenců Čapkových, rozhodli se čtvrťáci, že se vydají
po jejich stopách. Role průvodkyně se ujala paní knihovnice Monika Nývltová.
Vycházku děti začaly 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 bohužel
neexistuje.
Poté žáci pokračovali po „Podměstečku“, kudy často vedly výpravy Lenči, Peči a Íčka neboli
Heleny, Josefa a Karla Čapkových. Děti tak zjistily, kde měl perníkářství pan Kristián Prouza, kde

švec Elsner opravoval boty nebo kam chodil tatínek Čapek na pivo. Nevynechaly ani naši školu,
která nese po bratrech Čapkových jméno, protože byli kdysi jejími žáky.
Vycházku výprava čtvrťáků zakončila na náměstí. Tam si prohlédla některé měšťanské domy a také
zjistila, kde pan Kolbaba úřadoval v pošťácké pohádce. Vycházku paní Nývltová zakončila
soutěžními otázkami a správné odpovědi ihned odměňovala čokoládovými perníčky,
které se ukázaly být výbornou motivací k aktivizaci paměti.
10. až 17. duben 2019: Předvelikonoční akce ve školní družině
Velikonoční čas započaly děti ve školní
družině zdobením
truhlíků, pečením
beránků, čtením o různých zvycích a
tradicích, šitím zajíčků a kuřátek.
Před velikonočními prázdninami v úterý
16. dubna děti navštívily výstavu „Velikonoce
u Studánky“ v Malých Svatoňovicích.
Nejprve se zastavily u studánky a ochutnali
pramenitou vodu. Následovala prohlídka
historického náměstí s kostelem, bývalými
obecními lázněmi a Muzeem bratří Čapků.
Poté 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 obchůdku si zakoupily perníčky a různě zdobené
kraslice. Nakonec si pohrály na nově vybudovaném multifunkčním hřišti.
12. a 13. duben 2019: Jarní víkendovka
Paní učitelky Jana Hájková a Andrea Škodová připravily pro žáky druhých tříd na 12. a 13. dubna
jarní víkendovku. Tu zahájili ubytováním a vybalením věcí a pokračovali jarní křížovkou. Po jejím
vyluštění se druháci vydali na šipkovanou a cestou plnili různé úkoly a hráli hry. Po návratu
do školy čekala vyhladovělé děti zasloužená večeře. Když se posilnily, pustily se do jarních přání.
Následně potrápily hlavy jarním kvízem, při kterém běhaly po celé škole. Den druháci zakončili
stezkou odvahy a pohádkou na dobrou noc.
V sobotu ráno rychle uklidili spaní, nasnídali se a vydali se na Dřevěnku, kde si prohlédli krásnou
velikonoční výstavu a vyslechli zajímavé povídání o jarních a velikonočních tradicích. Nakonec už
zbývalo jen rozloučit se a vydat se domů.

16. duben 2019: Velikonoční tvořeníčko

Opět po roce paní učitelky a vychovatelky z 1. stupně připravily pro děti a jejich rodiče odpoledne
plné zábavného předvelikonočního tvoření. V úterý 16. dubna 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.

17. duben 2019: Soutěž v trojskoku na
jedné noze
Téměř stovka soutěžících naší školy si přišla
vyzkoušet netradiční soutěž – trojskok na
jedné noze. 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 metru. 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.

23. duben 2019: Den Země

Úterý 23. dubna bylo na naší škole ve znamení Dne Země. Naši žáci z prvního stupně opět vyrazili
udělat pořádek v okolí. Tentokrát sbírali odpadky v těchto lokalitách: Máchova stezka, Velbaba,
Milešovka, Kréta, okolí hvězdárny, lesy směrem k Libňatovu, Kvíčala a Skalka.
Acháty, granáty a jiné polodrahokamy si prohlédli
žáci 6.B v expozici drahých kamenů v Muzeu –
Klenotnici v Nové Pace. V rámci exkurze seznámili
také s vyvřelými horninami a minerály v expozici
vulkanismu a se zkamenělinami v expozici
geologického vývoje. Nová Paka totiž leží 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.
Třída 8.A spojila poznávání přírody s historií a
vypravila se na exkurzi po stopách prusko-rakouské války 1866. Osmáci nejprve poznávali dřeviny
a další rostliny v trutnovském parku, potom prošli část naučné stezky, nahlédli do Janské kaple,
pokochali se krásným výhledem od pomníku generála Gablenze a pak už sešli do centra města.
V muzeu si prohlédli stálou expozici věnovanou prusko-rakouské válce a vyslechli poutavý výklad
PhDr. Ondřeje Vašaty, zástupce ředitele muzea.
Letos již popáté, ale bohužel naposledy se 9.A vypravila uklízet do ZOO ve Dvoře Králové. Počasí
k bylo milosrdné, práce šla všem pěkně od ruky, takže si všichni v závěru zasloužili volnou
prohlídku celé ZOO.
24. duben 2019: Okrskové kolo zdravotnického víceboje
Ve středu 24. dubna se paní Martina Šrollová a tým hlídka zdravotnic starších žákyň opět po roce
vydaly podmračeným odpolednem od ZŠ Úpice – Lány do sportovního areálu v Havlovicích.
Cestou musela hlídka zvládnout na 11 stanovištích různé úkoly a překážky. Poznávala léčivé

byliny, transportovala raněné, běhala a padala na překážkové dráze, sprintovala se zátěží na
nosítkách na čas, zastavovala krvácení a obvazovala 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.

26. a 27. duben: Turistická víkendovka 3.A
Žáci 3.A měli 26. a 27. dubna na programu
turistickou víkendovku, kterou pro ně připravily
paní učitelka Hana Machačová a paní asistentka
Romana Jirková. Za krásného teplého počasí
se třeťáci vydali do přírody. Cestou hráli různé hry, soutěže a hledali poklad. K večeru se vydali
zpět do školy, kde si uvařili typicky turistické jídlo – výborné špagety se sýrem a kečupem. Den
zakončili strašidelnou stezkou odvahy a pohádkou na dobrou noc. V sobotu ráno se děti posílily
snídaní a pustily se do dalších soutěží. Na závěr všechny čekala sladká odměna a pamětní medaile.

29. duben 2019: Milionová dotace pro naši školu
Naše škola získala v rámci Výzvy č. 63 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dotaci
ve výši 1 141 497 Kč.
Díky těmto penězům se můžeme věnovat našim žákům ještě více, než je obvyklé. V odpoledních
hodinách mohou děti navštěvovat klub zábavné logiky a deskových her a také klub komunikace v
anglickém jazyce. Více se také můžeme na prospěchově slabší žáky a pomoci jim tak se zvládáním
učiva. Z těchto peněz platíme rovněž školní psycholožku, která se stará o předškoláky a problémové
žáky, ale také pro organizuje preventivní akce.
Z dotačních prostředků v dohledné době rovněž nakoupíme dvě tabule s dataprojektory a částečně z
nich pokryjeme i nákup nových notebooků do učebny informatiky.
30. duben 2019: Dopravní výchova čtvrťáků
V úterý 30. dubna se žáci čtvrtých tříd vydali do Domu dětí a mládeže Jednička ve Dvoře Králové
nad Labem, kde se zúčastnili dopravní výchovy. Žáci byli rozděleni do dvou skupin. První skupina
začala s teoretickou výukou, byla jí 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 musela probíhat podle pravidel silničního provozu. Díky
lektorům byli žáci upozorňováni na chybné úkony jako např. jízdu 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.
30. duben 2019: Výtvarná soutěž Co budeme dělat na Měsíci a proč je to důležité?
Do mezinárodní výtvarné soutěže s vesmírnou tématikou a komplikovaným názvem jsme odeslali
výtvory Terezy Tláskalové a Andrey Zárubové, Nikoly Makulové a Zbyška Lacka a Terezy
Zárubové. Organizačně celou akci zaštítila paní učitelka Věra Nývltová, které s překlady do
angličtiny pomohla paní učitelka Radka Štěpánská.

30. duben 2019: Oslavy filipojakubské noci
V úterý 30. dubna 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 trefovaly
do kbelíků, 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.

KVĚTEN

2. květen 2019: Okrskové kolo Poháru rozhlasu
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 naši
reprezentanti v rámci družstev příliš dobrý výsledek. Nejlepší, třetí místo, vybojovaly starší žákyně.
Čtvrtá místa patří mladším žákyním a starším žákům. Páté místo obsadili mladší žáci.
Potěšili aspoň někteří jednotlivci, kteří v souhrnu vybojovali 12 umístění na medailových příčkách.
Přehled nejlepších umístění:
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)

7. květen 2019: Exkurze čtvrtých tříd do Prahy
V úterý 7. května se obě čtvrté třídy za slunného počasí vydaly na exkurzi do Prahy. Vyrazily hned
ráno vlakem z Malých Svatoňovic. V Praze čtvrťáci vystoupili na hlavním nádraží a pěšky došli
na Václavské náměstí k pomníku sv. Václava. Pokračovali směrem k Můstku, navštívili naše
největší hračkářství Hemleys a pak směřovali na Staroměstské náměstí. Schylovalo se k jedenácté
dopolední, tak si počkali na přehlídku sošek 12 apoštolů na Staroměstském orloji.
Poté došli na Karlův most, kde obdivovali opravené sochy a kochali se vyhlídkou na Petřínskou
rozhlednu, Národní divadlo a Pražský hrad. Na Pražském hradě pak výletníci vystáli dlouhou
frontu, aby prošli bezpečnostními turnikety a prošli se po nádvoří a pozorovali střídání hradní
stráže. Po tomto zážitku a zpáteční pěší cestě do centra města si dopřáli své oblíbené pochoutky
v McDonaldu a KFC. Zbývalo dojít na nádraží a vydat se na zpáteční cestu domů.

9. květen 2019: Den ve středověkém městě v sedmých třídách
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.
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 sedmáci při psaní pokořili dosavadní
rekord v množství rozlité tuše a kaněk.
Dokumentem o životě a panování Václava II.
si žáci připomněli tohoto významného českého
krále, poté potrápili paměť a zopakovali si, co
o něm a jeho rodině vědí, a dozvěděli 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.
10. květen 2019: Oblastní kolo soutěže mladých zdravotníků
Naši zdravotníci se 10. května zúčastnili oblastního kola Soutěže mladých zdravotníků, které se
konalo v parku u Lesnické akademie v Trutnově. Stejně jako vloni a předloni jim standardně
nepřálo počasí.
Pořadatelé pro soutěžící připravili na sedmi stanovištích množství kombinovaných zranění
s bezvědomím a zlomeninami, obvazové úkoly, otázky z historie Červeného kříže, 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 před vyhlašováním celkem dobrý pocit
a celková ztráta cca 120 bodů z celkových 1300 se nezdála až
tak špatná. Soupeři však byli lepší, takže naše družstvo
nakonec obsadilo 5. místo.

10. květen 2019: Přednáška o energiích pro devátý ročník
V pátek 10. května využila naše škola 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 přednášky byly
negativní dopady na přírodu. Deváťáci viděli i řadu pomůcek, například dozimetr a kombinézu
pracovníků naší jaderné elektrárny v Temelíně. Byli také svědky měření radioaktivity. Deváťáci se
také blýskli svými znalostmi, na otázky přednášejících odpovídali vskutku fundovaně.

13. květen 2019: Výlet druhých tříd do ZOO
V pondělí 13. května se děti ze druhých
tříd autobusem vydaly na školní výlet do
ZOO. Cesta proběhla klidně, ale všichni s
obavami sledovali počasí, které se však
nakonec vydařilo. Druháci v ZOO
postupně navštívili všechny výběhy a
pavilony zvířat, pohráli si na hřištích,
projeli se safaribusem. Nakonec si koupili
něco na památku a vyrazili unaveni domů.

16. a 23. květen 2019: Uzavření výtvarné soutěže Rozesmátý svět

Ve čtvrtek 16. května 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 a předání odměn za nejlepší
práce došlo v naší jídelně ve čtvrtek 23. května.
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)
KATEGORIE PROSTOROVÉ TVORBY
1. Anna Kratěnová (ZŠ Lipůvka)
2. Kroužek šikovných ručiček z MŠ
Libňatov
3. Kolektivní práce žáků ZŠ Velké
Svatoňovice
ČESTNÉ UZNÁNÍ:
Kateřina
Lokvencová,
Markéta
Trojanová, Vojtěch Tvarůžek (všichni
ZŠ Bratří Čapků Úpice)
žáci Speciální ZŠ Augustina Bartoše
Úpice

16. a 17. květen 2019: Školní výlet 8.A na Pecku
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.
17. květen 2019: Exkurze do Odolova a Malých Svatoňovic
V pátek 17. května se paní učitelka Blanka Pavlásková s chlapci z volitelného předmětu Region
Jestřebí hory vydala do Odolova. Tam už čekal pan František Hlavica. U památníku a u děla
chlapcům vyprávěl o osvobození Odolova i Úpice. Za jeho doprovodu děti došly k pěchotnímu
srubu T-S 26, který on sám a několik dalších nadšenců vojenské historie postupně opravují a dávají
do původního stavu. Po prohlídce bunkru i malého muzea uvnitř přejeli výletníci díky ochotným

maminkám a babičkám plnícím roli taxikářek do Malých Svatoňovic, aby si prohlédli venkovní
expozice důlních strojů. Poslední zastávkou bylo malosvatoňovické Muzeum vojenské historie
regionu Jestřebí hory.
17. a 18. květen 2019: Kelímkohraní – víkendovka prvních tříd
Kelímkohraní neboli druhá víkendovka pro prvňáčky, která se konala 17. a 18. května, byla
připravena paními učitelkami Veronikou Prouzovou a Radkou Řehákovou. Hlavní rekvizitou byly,
jak už název napovídá, papírové kelímky.
V pátek ve čtyři hodiny se děti s batohy na zádech a se spacáky
v rukou sešly před školou, aby už půl hodiny na to balancovaly v 1.B
s kelímky na ruce, na lokti, na rameni a s kelímkem na hlavě si hrály
na prince a princezny. Potom prvňáci soutěžili o nejkrásněji
ozdobený kelímek a stavěli na čas pyramidu z kelímků. Po večeři si
zahráli „pamatováka“ – měli za úkol zapamatovat si deset věcí, které
potom paní učitelky schovaly pod kelímky a děti je musely zapsat.
Následovaly „skořápky“ a „foukaná“ – dopravit brčkem kelímek
do cíle. Paní učitelky pustily na YouTube písničku Cups od Anny
Kendrick a děti se zkusily naučit rytmus s kelímky. Pak musely
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
se všichni uložili do spacáků a pustili si
pohádku na dobrou noc.
A protože prvňáčci za každou aktivitu a soutěž
sbírali korálky, proběhlo hned ráno po snídani
vyhodnocení
a předání
diplomů
těm
nejšikovnějším. Dopoledne si ještě zahráli „na
ježky“ a přenášeli na zádech kelímky jako
bodliny. Poznávali rovněž po chuti tekutiny ze
zakrytých kelímků, ale také tvořili výtvarně –
otiskovali kelímky a potom kruhy vybarvovali
anilinkami. Nejvíc děti ale bavilo, když
ve skupinkách stavěly co nejvyšší kelímkovou
pyramidu.

21. květen 2019: Projekt Holocaust v deváté třídě

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.
22. květen 2019: Výlet třetích tříd do všestarského archeoparku
V rámci školních výletů se třeťáci ve středu 22. května vydali do archeoparku ve Všestarech
u Hradce Králové. Absolvovali dvouhodinový program, během kterého se na chvíli stali pravěkými
lovci a zemědělci. Mohli si vyzkoušet spoustu činností s primitivními nástroji doby kamenné,
například kopání dřevěnou motykou, kypření půdy, čištění kůže pomocí pazourkové škrabky,
drcení obilí mezi dvěma kameny, řezání kůže a spoustu dalšího. Děti zjistily, že to pravěcí lidé
vůbec neměli jednoduché.
Po prohlídce archeoparku se třeťáci přesunuli na Chlum u Hradce Králové, kde se v muzeu
dozvěděli mnoho informací o bitvě prusko-rakouské války roku 1866. Zároveň si vyzkoušeli
dobové oblečení a prohlédli zbraně. Tečku za vydařeným výletem udělala návštěva hradeckého
Mc’Donaldu.

28. květen 2019: Závěr celoročního turnaje v šipkách
Blížící se závěr školního roku přinesl i finálové souboje našich šipkařů. Pavel Hron z 8.A na
vysněný titul opět nedosáhl. Letos ve finále prohrál s ředitelem školy Martinem Zakouřilem,
v minulém roce to bylo s Marinou Zajacovou, kterou však letos v semifinále porazil. Ta i letos
potvrdila skvělou formu, když v souboji o 3. místo zvítězila nad Čeňkem Grundem. V turnaji se
neztratila ani další děvčata, vždyť tři z nich se dostala do čtvrtfinále. Turnaje se celkem zúčastnilo
32 soutěžících. Ze základních skupin pak 24 z nich postoupilo do semifinálových skupin. Nejlepší
šestnáctka se o vítězství utkala formou play off.
Pořadí nejlepších:
1. Martin Zakouřil
2. Pavel Hron (8.A)
3. Marina Zajacová (7.B)
4. Čeněk Grund (6.B)
5. – 6. Filip Turek (9.A)
5. – 6. Jiřina Hrůzová (6.B)
7. Štěpán Nohejl (7.A)
8. Aliya Mirzojeva (6.B)
9. – 10. Matyáš Lacko (9.A)
9. – 10. Anita Hanušová (8.A)

29.

květen

2019:

Exkurze školní družiny na hvězdárnu
V úterý 21. května 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
pak
prohlédly dalekohled a
byly
upozorněny, že je zdraví nebezpečné dívat
se přímo do sluníčka. Po chvilce Po chvíli
čekání vysvitlo sluníčko a děti tak měly
možnost díky pokusu s papírkem poznat,
jakou má sluníčko opravdu sílu. Na střeše
hvězdárny si pak vyzkoušely pozorování
okolí
hvězdářským
dalekohledem.
Následovala prohlídka areálu hvězdárny a
všetečné otázky ze strany dětí. Návštěva byla velmi zajímavá a poučná.

30. květen 2019: Ochutnávka mléčných výrobků
V uplynulých dvou týdnech využila naše škola možnost ochutnat mléčné výrobky z produkce
mlékárny Madeta. Cílem tohoto doprovodného opatření v rámci programu „Mléko do škol“ je
přiblížit dětem význam konzumace mléka a především neochucených mléčných výrobků.
Ochutnávka probíhala ve třídách různými způsoby. Někde, především u starších žáků, formou
losování či rozdání jednotlivých výrobků, jinde jako svačinka např. s pečivem. Nejlákavější letošní
ochutnávku vytvořila paní učitelka Žďárská pro 9.A, která ji zařadila do výuky předmětu výchova
ke zdraví.

ČERVEN

3. červen 2019: Dětský den v kině
Tělocvična, ve které v minulých letech probíhala oslava Dne dětí, je mimo provoz – opravuje se.
Proto naši prvostupňáci tento svátek oslavili trochu jinak a společně s dětmi z mateřských škol. Děti
byly pozvány do úpického kina na filmové představení Hledá se yetti. Vtipný animovaný
film zaujal všechny děti a kino se otřásalo smíchy.
Věříme, že i s touto formou oslavy svého svátku byly děti spokojené a že si představení užily.

3. až 14. červen 2019: Soutěž ve sběru tetrapacků
Soutěže ve sběru tetrapaků se zúčastnilo v termínu od 3. do 14. června 22 žáků, kteří dohromady
nasbírali 11 993 kusů tetrapackových obalů. Loňské prvenství s velkým náskokem obhájila Lena
Šťovíčková.
Pořadí nejlepších:
1. Lena Šťovíčková (4.B)
4 191 ks
2. Veronika Hlavicová (9.A) 1 606 ks
3. Sabina Kubasová (7.A) 1 459 ks
4. Dominik Manych (6.A) 1 200 ks
5. Diana Kuťáková (5.A)
700 ks
4. červen 2019: Školní výlet 4.A

V úterý 4. června se žáci 4.A s paní učitelkou Evou Mertlíkovou vydali na školní výlet. Před půl
devátou ráno vyšli na autobusovou zastávku na Most II. odboje, kde nastoupili na linkový autobus.
Dojeli na zastávku do Červeného Kostelce – U Devíti křížů, kde vystoupili. Odtud šli lesní cestou
dlouhou asi dva kilometry k hradu Vízmburk. Na hradě posvačili a potom následovala prohlídka.
Pan správce čtvrťákům vyprávěl o historii hradu, což bylo pro některé nudné. Když však přišla řeč
na mučírnu, tak rázem všichni ožili. Děti viděly několik mučicích nástrojů a pan správce jim
vyprávěl, jak se dané nástroje používaly. Z hradu Vízmburk zamířili výletníci do Havlovic do
sportovního areálu, kde se občerstvili a pak už si hráli na sportovištích. Někdo šel skákat na
trampolínu, někdo hrál tenis, golf nebo fotbal, jiní zase jezdili na šlapací čtyřkolce. Vzhledem
k tomu, že bylo slunečné a velmi teplé počasí, využili i řeky Úpy. Ve dvě hodiny odpoledne se

čtvrťáci vydali zpět do Úpice.
5. červen 2019: Ukončení Archimediány
Poslední letošní fyzikální soutěží byla Archimediáda určená pro žáky sedmé třídy.
Úkolem bylo vyřešit čtyři výpočtové
úlohy o pohybu, hustotě, hmotnosti a
tlaku vzduchu. V páté úloze řešitelé
prováděli domácí experiment. Cílem bylo
pomocí jednoduchých pomůcek vyrobit
páku a s pomocí páky pak určit hmotnost
drobných předmětů (knoflíků).
Vítězkou školního kola Archimediády se
s pečlivě vypracovanou prací stala
Marina Zajacová (7.B). Na druhé pozici
se umístila Anna Jiroušková (7.B) a na
třetím Vojtěch Petera (7.A)

5. červen 2019: Pěvecká soutěž Blahovecký zpěváček
Ve středu 5. června se uskutečnil 2. ročník pěvecké soutěže Blahovecký zpěváček. Ve třídě
1.A se sešli odvážlivci, kteří si připravili jednu libovolnou písničku a zazpívali ji před publikem bez
klavírního doprovodu. Děti se velmi snažily a za své výkony byly odměněny potleskem. Ti nejlepší
zpěváčci si odnesli diplom a drobnou odměnu.
V kategorii 1. a 2. třídy zvítězila Eliška Rychlíková, na druhém místě se umístila Andrea
Viková a třetí místo obsadila Eliška Srnová. V kategorii 3. až 5. tříd byla nejlepší Ema Brátová,
druhé místo si vyzpíval Jan Ježek a třetí obsadila Veronika Vavrušová.

Nejlepší zpěvačkou za druhý stupeň se stala Andrea Šrytrová. Čestné uznání poroty ve složení
Radka Řeháková, Veronika Prouzová a Hana Machačová si vysloužil Zbyšek Lacko.

6. červen 2019: Preventivní program proti kouření
Šestý červnový den se na naší škole stal dnem boje proti kouření. Hned po ránu k nám dorazily čtyři
studentky VOŠZ a SZŠ Trutnov v čele s naší bývalou žákyní Kateřinou Morávkovou. Před třemi
třídami (6.B, 7.A a 7.B) postupně prezentovaly propracovaný preventivní program zaměřený na
prevenci kouření. Doufejme, že si z něho naši žáci vezmou ponaučení.

7. červen 2019: Výlet prvních tříd na Staré hrady
V pátek 7. června 2019 vyrazili prvňáčci za vrchním čarodějem Archibaldem I. na pohádkový hrad
a zámek Staré Hrady nedaleko Jičína.
Hned po příjezdu byli všichni vyhladovělí, tak se řádně posilnili svačinkami od maminek. Pak se
podívali do Čarodějné bestyjoly s živými zvířátky – děti viděly kozu, ovečky, bílé pávy, bažanty,
hrdličky, králíčky. Potom se vydaly na prohlídkový okruh do zámeckého pohádkového sklepení.
Zde našli svůj domov čertíci, vodníci, skřítkové a veselí strašidláci. Prvňáci viděli lesní a ledové
království, čertovskou a vodnickou domácnost, pohádkovou hladomornu, rodinu starohradského
obra, velkého ochočeného draka z lesního království, palác plný skřítků a obří smaragdové draky.
Po krátké pauze, během které výletníci utráceli za suvenýry a dobroty, je čekala pohádková půda.
Ale ještě před ní absolvovali rychlokurz létání na koštěti. I když ho všichni zvládli na jedničku,
museli stejně nakonec vyšlapat 73 schodů na půdu po svých. Na prostorné hradní půdě opředené
letitými pavučinami se zabydlely čarodějnice různých kategorií, starohradská strašidla, strašidýlka
a také vykutálení skřítkové. Prvňáci navštívili strašidláckou kuchyni, čarodějnou prádelnu
a mydlírnu, viděli obří rubínové draky. Než děti nasedly do autobusu a vydaly se na cestu domů,
zašly se ještě podívat na nedaleký rybník, kam se v případě poruchy koštěte mělo nouzově přistávat.
7. červen 2019: Druháci a třeťáci v Havlovicích
V pátek 7. června se druháci a třeťáci vydali na pěší výlet do Havlovic. Na děti ze tříd 2.A,
2.B a 3.A čekala obří trampolína, prolézačky a lanovka. Chlapci využili fotbalového hřiště
a zakopali si na bránu. Všechny to moc bavilo a i počasí po noční bouřce vyšlo na jedničku.
11. červen 2019: Výlet 5.A do Chlumce nad Cidlinou
V úterý 11. června vyrazila 5.A s paní učitelkou Kateřinou Minarčíkovou a paní vychovatelkou
Ivou Mesnerovou na dvoudenní výlet do Chlumce nad Cidlinou.
Hned po příjezdu vlakem do města vyrazili páťáci na zámek Karlova Koruna. Venkovní teplota se
záhy vyšplhala nad 30 stupňů, v zámku však byl příjemný chládek. Paní průvodkyně děti seznámila
s historií a zajímavostmi zámku i s historií a pikantními historkami o šlechtickém rodu hrabat
Kinských, kteří zámek vlastní a dokonce zde stále žijí.
Po výborném obědě páťáci pod dozorem lesníka vyrazili poznávat místní floru a faunu do okolního
lesoparku. Učili se poznávat stromy podle tvaru listů a mohli tak na vlastní oči spatřit třeba babyku
nebo jilm. Šťastnou náhodou na jednom ze stromů našli i vzácného roháče.
Po procházce lesoparkem se děti s celým areálem rozloučily a vyrazily do kempu, kde je čekalo
ubytování v chatkách a především studená osvěžující voda v bazénu se skluzavkou. Vzhledem
k přetrvávajícímu horku u bazénu vydržely až do večera.
Ve středu ráno všichni posnídali, uklidili chatky a vydali se na pěší cestu do Fajnparku. Cestou se
hrála hra kolíček, kterou prohrála paní učitelka Minarčíková a musela plnit úkol zadaný třídou –
skočit „beko“ neboli backflip. Úkolu se nevyhla a „beko“ na bungee trampolíně úspěšně zvládla. Ve
Fajnparku si výletníci užili trampolíny, safari i ufo autíčka, 5D kino, bosostezku, skluzavku
Kiliminjaro a někteří šli i do Zvířátkova. K osvěžení v parném dni rádi využívali rozprašovače
v podobě květin nebo místní brouzdaliště. V Jedlíkově si kupovali studené osvěžující nápoje a
ledovou tříšť. Domů odjížděli páťáci příjemně unavení a spokojení.
12. až 14. červen 2019: Ekologický kurz 8.A
Závěr školního roku si osmáci zpříjemnili ekologickým kurzem, který ve dnech 12. až 14. června
2019 strávili na chatě Start v Peci pod Sněžkou. Kurz připravila paní učitelka Věra Nývltová.

Ve středu ráno budila výprava osmáků pozornost zákazníků úpického Penny Marketu, před kterým
se sešli a se svými zavazadly čekali na autobus, do kterého museli naskládat nejen své krosny,
batohy a tašky, ale i proviant na následující tři dny. Náročná logistická operace byla s trochou úsilí
zdárně provedena, paní řidička mohla zavřít dveře a vyrazit k horám. Autobus vysupěl i kopec nad
hotelem Horizont, a tak osmáci vozidlo rychle vyprázdnili a přesunuli se do chaty. Zde se rozdělili
do pokojů, vybalili všechny věci a povlékli postele.

Po svačině vyrazili mladí turisté v doprovodu otce a syna Dytrychových na první túru, která vedla
přes chatu Milíře, Lesní horu, Modrý důl a Richterovy boudy. Kopcovitý terén střídaly lesní stezky,
ostré sluneční paprsky chvílemi mírnil příjemný vánek a stín lesa, krásné vyhlídky potěšily oko i
duši a daly odpočinout plně vytíženým plicím, občerstvovací stanicí se místo zavřených bud stal
horský potůček. Upocení, ale usměvaví turisté dorazili pozdě odpoledne zpět na chatu a ihned se
vrhli do kuchyně, aby uvařili večeři – dva druhy bramboračky a tvarohové knedlíky s jahodami. Jen
ti nejzdatnější ještě vyrazili na nákupy do centra Pece. Večer osmáci trávili různými hrami,
povídáním, střídáním se ve sprchách a chlapci kurzem vaření, když připravovali guláš na další den.
Kurz loupání a krájení cibule sice přinesl mnoho pláče, ale naštěstí se obešel bez krveprolití. Řád
zlaté cibule obdržel Vojta Hejna, který si se štiplavou zeleninou a nožem poradil nejlépe.

Ve čtvrtek ráno vytáhl Krakonoš pytle s mlhou a přihodil i trochu deště, takže osmáci s batohy
plnými svačin a teplého oblečení raději čekali, zda se vládce hor neumoudří. Čekání si krátili hrou
kdo – kde – k kým – co. Krakonoš nakonec ukončil zalívání a kroupy nevytáhl vůbec, takže mohli
vyrazit na nejdelší túru. Protože vyšli pozdě a počasí stále nevypadalo jistě, pomohli si – k radosti
všech – na vrchol Sněžky lanovkou. Na vrcholu bylo chladno a větrno, a když si výletníci chtěli
prohlédnout zdejší stavby, museli od nich být jen několik kroků a ještě zapojit fantazii. Ti, kteří byli
na Sněžce poprvé, budou na naši nejvyšší horu muset vyrazit znovu při lepší viditelnosti. Po
kluzkých kamenech se žáci pevně svírajíc řetězy vydali ke Slezskému domu. Rozklepaným nohám
dodala energii vydatná svačina, takže je pak opět spolehlivě nesly přes rašeliniště až k Luční boudě,
kde se ohřáli a posilnili na další cestu. Všichni svorně funěli do kopce k Výrovce, u kapličky
zasvěcené obětem hor zavzpomínali na ty, kterým nebylo dopřáno šťastného návratu, odvážlivci si
zařádili na zbytcích sněhu. Protože se osmáci k horám chovali hezky, nevyhazovali odpadky,
chodili po vyznačených cestách a nekřičeli, nakonec se nad nimi Krakonoš slitoval, uklidil mlhu,
odehnal mrholení a nechal vysvitnout sluníčko. Po zbytek cesty se kochali krásnými výhledy na
sněhovou mapu republiky, Sněžku a její sousedky a dmuli se pýchou, jakou dálku už urazili. Na
Bramberku už některým docházely síly, pomohli si tedy dolů z kopce válením sudů. Cestu přes Pec
a závěrečné stoupání do cíle už provázelo lehké zoufalství, ale nakonec i poslední kopec všichni
úspěšně zdolali. Předvařené jídlo ochotní kuchtíci jen rychle ohřáli a s plným žaludkem už nohy tak
nebolely. Večer se chatou opět nesly výkřiky karbaníků, povídání a smích, ale osmáci se tentokrát
do svých pokojů odebrali dobrovolně, tak je túra vysílila.

V pátek si většina žáků přispala, od pozdní snídaně přešli rovnou k přípravě oběda nebo balení věcí
a úklidu pokojů. Na poobědovou procházku chtěly jít pouze paní učitelky, děti tedy douklidily
chalupu a čekaly na autobus. Na sluníčku se za příjemného vánku příjemně lenošilo, a tak ani
nevadilo, že pan řidič dorazil později. Do rozpálené Úpice dorazila výprava trochu posmutnělá,
protože by si pobyt v Krkonoších byla bývala ráda prodloužila.
10. červen 2019: Ukončení celoročního turnaje v air hockeyi
Po odehrání 126 zápasů a zaznamenání 1 123
skončil 2. ročník turnaje v air hockeyi.
Zúčastnilo se ho rekordních 42 hráček a
hráčů, kteří byli rozděleni do sedmi skupin po
šesti. Šestnáct nejlepších pak postoupilo do
vyřazovací části.
V jejím finále porazil Martin Zakouřil
Martina Dytrycha 2:1 na zápasy a zopakoval
triumf z loňského roku. Série o celkové 3.
místo tak byla zároveň bojem o zlatou

gólů

medaili mezi žáky. Agáta Hebká v ní porazila Veronikou Žďárskou. Bronzovou medaili bere
Matyáš Lacko, coby nejlepší z hráček a hráčů vyřazených ve čtvrtfinále.
Konečné pořadí nejlepších:
1. Martin Zakouřil
2. Martin Dytrych
3. Agáta Hebká (1. mezi žáky)
4. Veronika Žďárská (2. mezi žáky)
5. Matyáš Lacko (3. mezi žáky)
6. Veronika Hainová (4. mezi žáky)
7. Šimon Hurdálek (5. mezi žáky)
8. Leona Kubasová (6. mezi žáky)
9. Vojtěch Petera (7. mezi žáky)
10. Kamila Oborníková (8. mezi žáky)

12. červen 2019: Dramatický závěr celoroční soutěže ve stolním fotbálku
Sedmáci Jakub Černý a Lukáš Hofman ovládli závěr soutěže ve stolním fotbálku dvojic. Letošní
finále bylo velmi dramatické. Výše jmenovaní chlapci totiž ve finále porazili deváťáky Miroslava
Gabčana a Matyáše Lacka 2:1 na zápasy, když v tom třetím vyhráli nejtěsnějším možným poměrem
10:9. V sérii o 3. místo zvítězili Martinové Dytrych a Zakouřil 2:0 na zápasy nad Petrem Ferencem
a Dominikem Manychem. Těm však patří bronzové medaile, jelikož se dvojice Dytrych – Zakouřil
do celkového pořadí nepočítá.
Soutěže se zúčastnilo 19 dvojic a během školního roku se odehrálo 49 zápasů, v nichž padlo 751
gólů.
Pořadí nejlepších:
1. Černý, Hofman
2. Gabčan, Lacko
3. Dytrych, Zakouřil (mimo soutěž,
do pořadí se nepočítají)
3. Ferenc, Manych D.
4. Petera, Špringer
5. Hainová, Winklerová
6. Hebká, Luštincová
7. Grossmannová, Žďárská
8. Hlavicová, Kubasová
9. Fabián D., Lacko A.
10. Davidová, Ludvíková

13. červen 2019: Výlet 4.B do Josefova
Ve čtvrtek 13. června vyrazila 4.B na výlet do Jaroměře, kde ji čekala prohlídka josefovské
pevnosti. Procházka podzemními chodbami byla zajímavá a poučná. Na vlastní kůži děti mohly
zažívat pocity vojáků bránících pevnost před nepřítelem. Tajuplnost a romantiku dokreslovalo
osvětlení voskovými svícemi. Čtvrťáci také absolvovali znalostní soutěž, odměnou jim byly dílky
skládačky. Po jejím složení se zjistili, kde májí hledat poklad, kterým byla drobná sladkost.
Dalším cílem výletu byl Chlum u Hradce Králové. V Muzeu války 1866 si děti prohlédly ukázky
výzbroje a výstroje rakouské a pruské armády. Zajímavá byla i maketa reálného bojiště, ukazující
bojová seskupení a strategii jednotlivých armád. Někteří si vyzkoušeli i uniformy vojáků armád.
Čtvrťáci rovněž zhlédli krátký hraný film, díky kterému se prostřednictvím filmového plátna ocitli
v předvečer osudové bitvy roku 1866. Závěrem děti prošly část areálu bojiště, kde jsou pochovaní
padlí vojáci. O tom vypovídají stovky památníků a pomníků v blízkém okolí.

14. červen 2019: Školní výlet 6.A, 7.A a 9.A do Liberce
V pátek 14. června se tři třídy z druhého stupně pod dohledem paní učitelek Lenky Novákové a
Silvie Žďárské a pana učitele Jaromíra Beránka vydaly na školní výlet do Liberce. Vyrazily již v 7
hodin ráno z úpického náměstí objednaným autobusem. Už po cestě bylo jasné, že jecelý den budou
doprovázet slunce a vysoké teploty.
Jejich první zastávkou byla iQLANDIE, kde žáci prozkoumali všech třináct expozic. Z těch je
nejvíc zaujaly Živly, když mohli zkusit vytvořit vodní vír nebo vstoupit do větrné komory.
V expozici GEO se naopak našli pouze dva odvážlivci – pan učitel Beránek a jedna žákyně, kteří
vyzkoušeli vesmírný gyroskop. Expozice Tělo mimo jiné nabízela prohlídku bytu v naprosté tmě,
měření krevního tlaku, srdečního rytmu nebo kapacity plic. Neméně oblíbenou expozicí byla ta,
která se věnovala lidským smyslům, kde si zájemci ohmatali Braillovo písmo, přičichli
k neznámým vůním nebo vyzkoušeli postřeh. Venku před budovou si ještě žáci vyzkoušeli
zvednout pomocí páky automobil Škoda. Potom se nasvačili, vyfotili, něco nakoupili a vyrazili do
ZOO.
U vstupu do ZOO všichni dostali mapku, vyslechli pokyny ohledně slušného chování i hodiny
a místě srazu a s očividným nadšením se vydali na samostatnou prohlídku. Přestože byly teploty
opravdu vysoko, viděli výletníci skoro všechna zvířata včetně pověstných bílých tygrů. Zároveň
všichni s netrpělivostí vyhlíželi stánek s chladivým občerstvením ve formě nanuků či zmrzliny
a alespoň trochu stínu. Na domluvené místo to v domluvenou hodinu stihli nakonec všichni a včas,
i když se to zprvu vůbec tak nejevilo.
14. červen 2019: Ukončení sběrových soutěží
Celkem jsme letos sebrali 16 083,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 50,58 kg.
Pro porovnání v loňském roce jsme sesbírali 14 957,0 kg s průměrem 46,60 kg na žáka.
Odměnou nejlepším třídám 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.
Konečné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd:
1. 5.A 2 432,0 kg
106 kg/žáka Eliška Peterková
1 560,0 kg
2. 5.B 2 516,0 kg
101 kg/žáka Adriana Davidová
1 215,0 kg
3. 2.A 2 197,0 kg
92 kg/žáka
Josef Horák
1 720,0 kg
4. 2.B 1 927,0 kg
88 kg/žáka
Alfred Pola
1 270,0 kg
5. 3.B 1 533,0 kg
67 kg/žáka
Adam Jiroušek
382,0 kg
6. 4.A 1 308,0 kg
65 kg/žáka
Ondřej Kulhavý
700,0 kg
7. 3.A 1 542,0 kg
64 kg/žáka
Andrea Bártová
709,0 kg
8. 6.B 659,0 kg
44 kg/žáka
Čeněk Grund
254,0 kg
9. 7.B 591,0 kg
37 kg/žáka
Anna Jiroušková
371,0 kg
10. 9.A 437,0 kg
29 kg/žáka
Veronika Hlavicová 292,0 kg
11. 7.A 421,0 kg
23 kg/žáka
Veronika Nyklíčková 230,0 kg
12. 6.A 156,0 kg
9 kg/žáka
Martina Dvořáková 141,0 kg
13. 1.A 131,0 kg
8 kg/žáka
Jakub Synáč
131,0 kg
14. 8.A 163,0 kg
6 kg/žáka
Jan Hruška
109,0 kg
Sběr papíru – nejlepší jednotlivci:
Josef Horák (2.A)
1 720 kg
Eliška Peterková (5.A) 1 560 kg
Alfred Pola (2.B)
1 270 kg
Kateřina Šrytrová (5.B) 780
Dohromady jsme také sesbírali 39 632 vybitých baterií (vloni to bylo 36 835).

Sběr vybitých baterií:
Lena Šťovíčková (4.B)
Klára Zárubová (8.A)
Jakub Káža (5.B)
Leona Kubasová (9.A)
Lukáš Farský (3.A)

11 463 ks
10 122 ks
5 423 ks
5 238 ks
1 515 ks

Dohromady jsme letos sesbírali 21 225 plastových lahví (vloni to bylo 27 398) a 31 365 plastových
kelímků (vloni to bylo rekordních 91 758).
Sběr plastových lahví:
Sběr plastových kelímků:
Tereza Vítová (1.A)
6 150 ks
Šimon Rykr (1.A)
7 870 ks
Ondřej Vít (3.A)
6 150 ks
Lena Šťovíčková (4.B) 3 693 ks
Ondřej Kulhavý (4.A)
3 260 ks
Diana Kuťáková (5.A)
3 480 ks
Šimon Rykr (1.A)
974 ks
Markéta Trojanová (3.A) 3 023 ks
Petr Vít (2.A)
888 ks
V. Hlavicová (9.A)
2 299 ks
Celkem jsme letos sesbírali 371 512 plastových víček (vloni to bylo 297 909) a 551 899 kovových
víček (vloni to bylo 582 550).
Sběr plastových víček:
Sběr kovových víček:
Jakub Janků (5.B)
46 774 ks
Antonín Došek (1.B)
80 000 ks
Martin Hejcman (3.B)
42 220 ks
Markéta Trojanová (3.A) 69 650 ks
Andrea Zárubová (8.A) 38 175 ks
Jakub Janků (5.B)
51 247 ks
Pavol Kročil (3.B)
24 028 ks
Martin Hejcman (3.B)
34 465 ks
Karolína Šitinová (2.A) 20 069 ks
Lena Šťovíčková (4.B) 32 964 ks
17. červen 2019: Postcrossing Anglického klubu
Žáci druhého stupně, kteří docházejí do Anglického klubu, se čile zapojili do postcrossingu a čile
posílají pohlednice do celého světa. Za každou odeslanou pohlednici jim do schránky přistane
pohlednice od někoho z jiné země. Takto odeslali již přes 40 kartiček a bezmála tolik pohledů k nim
doputovalo z jiných zemí. Dopisování je pouze v anglickém jazyce, takže žáci mají možnost rozšířit
si slovní zásobu, dozvědět se něco o odesílateli jejich pohledu nebo o jeho zemi. Všichni mají
radost z každého odeslaného pohledu a netrpělivě očekávají, kdy ve schránce objeví další hezký
obrázek třeba z Japonska, Číny, Kanady, Finska, Ruska, Francie, USA, Německa či jiné země.

18. červen 2019: Nejlepší luštitel anglické stránky ve školním časopise
Paní učitelka angličtiny Silvie Žďárská spočítala, kdo nejvíce krát odevzdal co nejsprávněji
vyřešené úkoly z rubriky English Page, která je již několik let neodmyslitelnou součástí školního

časopisu Trhlej svět. Nejlepší luštitelkou se stala Lejla Mirzojeva (7.B), druhé místo obsadila
Andrea Zárubová (8.A) a třetí příčka patří Tereze Tláskalové (8.A).
18. a 19. červen 2019: Dny prevence

V dnešní době jsou děti vystaveny mnoha situacím, které jim mohou značně znepříjemnit život.
Proto jsme zasvětili dva červnové dny nebezpečím, která děti a mládež ohrožují. Žáci strávili jeden
den ve škole a druhý den v areálu na Dlouhých Záhonech.
Program sestavila a zajistila školní psycholožka Lenka Mikesková. Zapojena do něho byla řada
organizací, a to BESIP, Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, Český červený kříž,
Hasičský záchranný sbor Trutnov, Městská policie Trutnov, Oblastní charita Trutnov, Policie ČR –
psovodi, Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje, Sdružení dobrovolných
hasičů Úpice, Střední škola integrovaných služeb Dvůr Králové nad Labem, Střední zdravotnická
škola a vyšší odborná škola Trutnov a Vězeňská služba Odolov. Informace byly dětem předávány
v podobě praktických zkušeností a modelových situací.

Program sestavila a zajistila školní psycholožka Lenka Mikesková. Zapojena do něho byla řada
organizací, a to BESIP, Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, Český červený kříž,

Hasičský záchranný sbor Trutnov, Městská policie Trutnov, Oblastní charita Trutnov, Policie ČR –
psovodi, Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje, Sdružení dobrovolných
hasičů Úpice, Střední škola integrovaných služeb Dvůr Králové nad Labem, Střední zdravotnická
škola a vyšší odborná škola Trutnov a Vězeňská služba Odolov. Informace byly dětem předávány
v podobě praktických zkušeností a modelových situací.
20. červen 2019: Atletické finále
Školní rok se blíží pomalu ke konci a tím i meziškolní zápolení o putovní pohár Grand Prix 1.
stupně. Poslední závod letošního roku se odehrál ve čtvrtek 20. června na lánském hřišti a jednalo
se jako již tradičně o Atletické finále.
Žáci a žákyně závodí ve čtyřech kategoriích – chlapci 1. až 3. třída, dívky 1. až 3. třída, chlapci 4.
až 5. třída a dívky 4. až 5. třída. Každý závodník může startovat maximálně ve dvou disciplínách,
čímž se závody stávají vyrovnanějšími a napínavějšími.
Do závodu nastupovali naši reprezentanti s jediným
cílem – získat co nejvíce bodů. Již předem však
věděli, že prvenství Grand Prix letos neobhájí.
Děvčata i chlapci bojovali ze všech sil, snažili
se podat maximální výkon. Za letošní školní rok
získali sportovci a sportovkyně prvního stupně 3.
místo v Grand Prix.
Přehled medailových umístění na Atletickém finále:
chlapci 1. – 3. ročník:
1. místo:
Matěj Hofman – běh 350 m
2. místo:
Adam Jiroušek – běh 50 m
Matěj Hofman – skok daleký
Matěj Říha – hod míčkem
3. místo:
Ondřej Vít – hod míčkem
Adam Jiroušek – skok daleký
Martin Hejcman – běh 350 m
dívky 1. – 3. ročník:
2. místo:
Aneta Schwertnerová – běh 50 m
Valerie Vylíčilová – hod míčkem

3. místo:
Tereza Luštincová – skok daleký
Andrea Bártová – běh 300 m
chlapci 4. – 5. ročník:
2. místo:
Jan Benko – hod míčkem
3. místo:
Maxmilián Šeda – běh 650 m
dívky 4. – 5. ročník:
2. místo:
Kristýna Křížková – běh 600 m
3. místo:
Tereza Wernerová – hod míčkem
Veronika Vavrušová – skok daleký
20. červen 2019: Letní koncert školního sborečku
Ve čtvrtek 20. června se paní učitelka Radka Řeháková se zpěváčky ze školního sborečku sešli
na posledním vystoupení tohoto školního roku, letním koncertíku, který se konal již poněkolikáté
v loutkovém divadle. Děti tentokrát zazpívaly písničky převážně pohádkové, na závěr nemohla
chybět tolik oblíbená a na konci školního roku aktuální „Červnová učitelka“.
21. červen 2019: Nejlepší žáci druhého pololetí školního roku 2018/2019
Nejlepší žáci 1. ročníku:
 Adéla Baboráková, Magdaléna Ottová, Alžběta Petirová (všechny 1.A)
 Antonín Došek, Vojtěch Hejna (oba 1.B)
1. stupeň:
1. Lena Šťovíčková (4.B)
55 b.
2. stupeň:
2. Veronika Vavrušová (5.B) 53 b.
1. Andrea Zárubová (8.A)
3. Andrea Viková (2.B)
52 b.
2. Adéla Roženská (8.A)
4. Viktorie Kyselová (2.A)
50 b.
3. Karolína Řeháková (7.A)
5. Erika Danko (5.A)
50 b.
4. Tereza Tláskalová (8.A)
6. Valerie Vylíčilová (3.A)
49 b.
5. Natali Luštincová (7.A)
7. Nikol Anna Hejnová (4.A) 48 b.
6. Veronika Žďárská (7.A)
8. Eliška Srnová (2.A)
45 b.
7. Marina Zajacová (7.B)
9. Eliška Peterková (5.A)
45 b.
8. Veronika Hlavicová (9.A)
10. Kateřina Lokvencová (4.B) 43 b.
9. Agáta Hebká (8.A)
11. Adriana Davidová (5.B)
43 b.
10. Nikola Winklerová (9.A)
12. Ondřej Kulhavý (4.A)
43 b.
11. Klára Zárubová (8.A)
13. Tereza Wernerová (5.B)
43 b.
12. Nela Špringerová (7.A)
14. Andrea Bártová (3.A)
43 b.
13. Nikola Makulová (7.B)
15. Adéla Homolová (3.A)
43 b.
14. Eliška Grossmannová (8.A)
16. Andrea Jursíková (4.A)
43 b.
15. Barbora Peterová (7.A)
17. Elena Vítová (2.B)
43 b.
16. Vojtěch Petera (7.A)
18. Maxmilián Šeda (5.A)
42 b.
19. Daniela Grundová (3.A)
42 b.
20. Nikola Hájková (3.A)
42 b.

88 b.
81 b.
70 b.
69 b.
52 b.
49 b.
45 b.
43 b.
42 b.
39 b.
39 b.
39 b.
38 b.
35 b.
35 b.
35 b.

24. červen 2019: Výlet pro nejlepší žáky
V pondělí 24. června navštívilo 30 nejlepších žáků 1. stupně oblíbený zábavní park
Mirakulum ve středočeských Milovicích. Vyřádili se na trampolínách, houpačkách, prolézačkách,
lanovém centru a v hradním podzemním bludišti. Po občerstvení u přilehlých stánků se všichni

rozběhli ke kontaktní ZOO, kde se nejvíce líbili oslíci a přítulné kamerunské kozičky. Díky
velkému teplu žáci nakonec nejvíce času strávili ve vodním světě. Děti se chovaly vzorně a dlouhá
cesta proběhla naprosto bez problémů.

leden až červen 2019: Preventivní
program ve druhých třídách
Od ledna do června se školní psycholožka
Lenka Mikesková pravidelně setkávala se
žáky 2.A a 2.B při realizaci preventivního
programu Kočičí zahrada, který je zaměřený
na rozvoj sociálních dovedností v rámci
prevence rizikového chování.
S dětmi hovořila o tajemstvích, 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.

27. červen 2019: Rozloučení s žáky 9.A
Ve čtvrtek 27. června jsme se rozloučili s žáky 9.A. Patnáct deváťáků pozvalo své blízké,
kamarády, učitele a další pracovníky školy do loutkového divadla, kde v podobě prezentací a
vlastní tvorby vzpomínali na uplynulých devět let, děkovali za péči a podporu a předváděli své
pěvecké a recitační dovednosti. Závěrem převzali z rukou své třídní učitelky Silvie Žďárské
poslední vysvědčení a šerpy a vydali se vstříc nové životní etapě.

