Celkem 56 se nás zúčastnilo
Lyžařské akademie.

Patří mi 1. místo
v Astronomické olympiádě
i 1. místo za všechny soutěže.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
5. ČÍSLO
18. ROČNÍKU (2019/2020)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE

Vyhrál jsem
v Zeměpisné olympiádě.
Ze všech vítězů jsem měl
nejvíc bodů.

Začal 2. ročník
ČUM ligy ve florbalu.

Na lyžařském
výcviku jsme byli
na Benecku.

A mnoho dalšího ...

Telefony:
do školy (napojen na ústřednu):
499881138
do ředitelny (+ fax):
499884875
do školní jídelny:
499781336
Na 30. - 31. ledna připravujeme víkendovku
THE VOYAGER
pro žáky 6. – 9. ročníku.
Těšit se můžete na několik zajímavých prezentací
a také na velmi zábavné soutěže.
Přihlášky byly rozdávány již v úterý 14. ledna.

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

ZŠ Bratří Čapků
pořádá v pátek
7. února 2020 ve školní jídelně
DISCOPARTY
PRO UZAVŘENOU SPOLEČNOST
PŘIHLÁŠENÝCH ŽÁKŮ
Pro žáky 1. – 3. ročníku: 16.30 – 18.30,
pro žáky 4. – 6. ročníku: 19.00 – 21.00.
Vstupné (příspěvek na ceny): 20 Kč.
Každý účastník si může přivést jednoho kamaráda, který
není z naší školy. Účastníci budou mít možnost zakoupit si
drobné občerstvení.
S dostatečným předstihem budou žákům rozdány papíry
s bližšími informacemi pro rodiče.

ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ POŘÁDÁ PRO SVÉ ŽÁKY ODPOLEDNÍ BRUSLENÍ
NA ZIMNÍM STADIONU V TRUTNOVĚ.
Pro žáky 1. – 3. ročníku ve středu 19. února.
Odjezd: v 11.45 z náměstí T. G. M. v Úpici.
Příjezd: cca v 14.30 na náměstí T. G. M. v Úpici.
Pro žáky 4. – 9. ročníku ve čtvrtek 20. února.
Odjezd: v 12.50 z náměstí T. G. M. v Úpici.
Příjezd: cca v 15.30 na náměstí T. G. M. v Úpici.
Bruslit a soutěžit budeme cca 90 minut.
Škola hradí pronájem stadionu, žáci přispívají 40 Kč.
Pití a svačinu si vezměte s sebou!
OSLAVTE S NÁMI SV. VALENTÝNA!
Na pátek 7. 2. je pro vás připraveno:
Pošlete své oblíbenkyni – svému oblíbenci
„Valentýnku“ (speciální „valentýnská
poštovní schránka“ bude od rána do 8.50
k dispozici u dveří do místnosti zástupce
ředitele; „valentýnky“ budou předávány o
hlavní přestávce, případně o dalších
přestávkách).
Sv. Valentýna slavíme o týden dříve,
neboť 14. února jsou prázdniny.
V únoru proběhnou Jarní prázdniny!
Pro náš okres jsou naplánovány na období
od 10. do 14. února.

Naši prvňáčci se ve dnech 16. – 19. prosince v rámci projektu Pohádka vydali na cestu do pohádkového světa.
Hned na začátek na ně čekalo překvapení. Vydali se totiž do loutkového divadla. Tam se dozvěděli, jaký je rozdíl
mezi javajkou, maňáskem a marionetou a zhlédli veselou pohádku „O pejskovi, který neuměl štěkat“. Úpickým
loutkářům patří velký dík za jejich čas, který našim dětem věnovali!
A pak už mohli prvňáčci začít soutěžit „O krále pohádkového světa“. Za správné odpovědi a za plnění různých
úkolů sbírali razítka – malé královské koruny. A co všechno dělali? Ukazovali si pohádkové knížky, vyplňovali
pohádkový pracovní sešit, doplňovali pohádkové dvojice, luštili pohádkový kvíz, poznávali písničky z pohádek
a večerníčků. Ve skupinkách skládali pohádkové puzzle a zahráli si na Popelky a třídili hrách a čočku. V 1.B děti
dokonce zdobily perníčky a snažili se namalovat nejkrásnější perníček na perníkovou chaloupku.
Poslední pohádkový den čekalo děti ještě jedno překvapení – vydali se podívat do vánočně vyzdobené Dřevěnky.
Pak už následovalo vyhodnocení pohádkového soutěžení. Kdo nakonec získal nejvíc korunek? V 1.A se stal
králem Šimon Kuťák a v 1.B byla královnou Matylda Maravaud.
Snad si děti těch pár pohádkových předvánočních dnů užily a budou se těšit na další netradiční vyučování.
(Veronika Prouzová)

V pondělí 13. ledna začal ve Skiparku v Mladých
Bukách 1. turnus lyžařské akademie pro žáky našeho
prvního stupně. Celkem 29 dětí bylo podle výkonnosti
rozděleno do čtyř lyžařských skupin, jednu skupinu
tvořili snowboarďáci. O tom, že jsou děti šikovné
a s lyžemi jsou kamarádi, svědčí i to, že tři skupiny
hned první den vyzkoušely velký vlek.
(Jana Hájková)

Od pondělí 20. ledna probíhal ve Skiparku v Mladých
Bukách 2. turnus lyžařské akademie pro žáky našeho
prvního stupně. Celkem 27 dětí bylo podle výkonnosti
rozděleno do čtyř lyžařských skupin. První tři skupiny
jezdily prakticky hned na velké sjezdovce. To se nakonec
povedlo i lyžařům ze čtvrté skupiny.
(Jana Hájková)

Ve čtvrtek 9. ledna a v pondělí 13. ledna proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády. Dorazili i všichni vítězové
z loňského roku. Především v kategorii 8. – 9. tříd se předpokládal vyrovnaný souboj o vítězství. A to se i potvrdilo.
Vždyť o pořadí medailistů rozhodoval jediný bod. I to ale stačilo Lukáši Hofmanovi k obhajobě loňského prvenství.
Dvojnásobných vítězstvím v Zeměpisné olympiádě se již může pyšnit i vítěz v kategorii 7. tříd Čeněk Grund. Velmi
obsazená byla i kategorie 6. tříd, kde celkem jednoznačně dominovala Petra Regnerová. Nejlepší dva z každé
kategorie postupují do okresního kola, které se uskuteční 26. února ve Dvoře Králové nad Labem. Všem
účastníkům patří velké poděkování za účast a snahu.
(Martin Zakouřil)
Kategorie 6. tříd
Petra Regnerová (6.A)
Nikola Mádrová (6.B)
Adriana Davidová (6.B)
Erik Winter (6.B)
Tereza Wernerová (6.B)
Hana Jeschková (6.B)
Michaela Ludvíková (6.B)
Dominika Davidová (6.A)
Adéla Hrdinová (6.B)
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4
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3
3
1
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16
14
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7
5
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kategorie 7. tříd
Čeněk Grund (7.B)
Natálie Frydrychová (7.B)
Veronika Ságlová (7.B)
Adéla Baudischová (7.B)
Barbora Růžičková (7.B)
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Kategorie 8. – 9. tříd
Lukáš Hofman (8.A)
Adam Špringer (8.A)
Adéla Roženská (9.A)
Jakub Černý (8.B)
Vojtěch Petera (8.A)
Štěpán Nohejl (8.A)
Marina Zajacová (8.B)
Sabina Schwertnerová (8.B)
Nikola Makulová (8.B)
Zbyšek Lacko (8.B)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Prochází se doktor po blázinci a rozhodne se vyzkoušet si inteligenci svých pacientů. Vejde do pokoje, kde jsou tři
blázni, a zeptá se prvního: „Kolik je dva a dva?“ „Pátek.“ Nevadí, zeptá se druhého: „Kolik je dva a dva?“
„Letadlo.“ Tak ještě zkusí toho třetího: „Kolik je dva a dva?“ „Čtyři.“ „Výborně a jak jste na to přišel?“ „Jednoduše
- vydělil jsem letadlo pátkem.“
Jdou dvě blondýnky po obchodě se sportovním příslušenstvím a jedna z nich ukáže na kopačky a říká té druhé:
„Podívej se Martino, kolik ty boty mají podpatků!“ a ta druhá na to: „Takové jsem vždycky chtěla!“
Maminka říká kůzlátkům: „Kůzlátka neotvírejte nikomu!“ Za chvíli, jak maminka odešla, přišel vlk a říká: „Otevřete
kůzlátka, já jsme vaše maminka a nesu vám mlíčko.“ Chvilku bylo ticho a pak se kůzlátka zasmála a řekla: „I ty
hloupý vlku, od té doby, co mléko zdražilo, kupujeme jen COCA - COLU!“
Ve škole se ptá paní učitelka dětí: „Kampak pojedete o prázdninách?“ Přihlásí se Anička a povídá: „My doma
mluvíme anglicky, tak pojedeme do Ameriky!“ Přihlásí se Honzík a povídá: „My mluvíme doma německy, tak
pojedeme do Německa!“ A přihlásí se Pepíček a povídá: „My mluvíme doma sprostě, tak si, paní učitelko tipněte,
kam tak můžeme jet."
Jak zabránit tvorbě vrásek? Cpát se tak dlouho, dokud se kůže nenatáhne.

Tři policajti se zachrání po havárii zaoceánské lodi a doplavou na pustý ostrov. Žijí si tam vcelku spokojeně až do
dne, kdy uloví zlatou rybku. „Když mě pustíte, splním vám každému jedno přání!“ Policajti jsou nadšeni a první
říká: „Já si přeji, ať jsem hned doma!“ A zmizel. Tak druhý taky: „Ať jsem hned doma!“ Zbyl tam velitel: „Já se
tady sám bojím! Ať jsou okamžitě zpátky!“
Otec lékárník si potřebuje něco vyřídit ve městě, a proto pověří svého syna, aby ho zastoupil. Po návratu se ptá:
„Tak přišel někdo?“ „Nějaký pán, tvrdil, že má průjem a kašel.“ „Průjem a kašel? Zajímavá kombinace. Co jsi mu
předepsal?“ „Rybí tuk.“ „No to jsi mu moc nepomohl, to je spíše na zácpu.“ „Ale ano. Stojí támhle venku, drží se
zábradlí a bojí se zakašlat.“
Přijede šofér tiráku do motorestu, objedná si jídlo a pití a s chutí se do toho pustí. Když v tom přijedou tři chlapi na
harlejích, usaděj se u něj u stolu a to jídlo mu snědí a pití vypijou. Šofér nic, zaplatí a odejde. Ti chlapi si mezi
sebou říkají: „Ten šofér byl buď pěknej srab, nebo se neuměl prát.“ Zaslechne to číšník a přitaká jim: „Fakt byl
nějakej divnej a snad ani řídit neuměl. Teď zrovna venku přejel tři motorky.“
„To, že chcete, abych se ve vašem hotelu cítil jako doma, je sice hezké, ale já jsem si přijel odpočinout.“
Učitel se ptá: „Co to jsou pražené mandle?“ Karlík na to: „To je nemoc z povolání u požárníků.“
Na Sibiři na břehu moře sedí chlapík a chytá ryby. Najednou se z hlubin moře vynoří americká ponorka, otevře se
poklop a objeví se voják. Chvilku se dalekohledem dívá do okolí, potom zakřičí dolů: „Směr severo-severovýchod!“
Zaleze, zabouchne poklop a ponorka zmizí v moři. Chlapík ještě chvilku pokukuje směrem, kde ponorka zmizela,
ale potom se dál věnuje rybaření. Zanedlouho se vynoří ruská ponorka, ze které vykoukne voják, a když zpozoruje
rybáře, zakřičí: „Hej ty tam! Nebyla tady náhodou před chvilkou americká ponorka?“ Rybář zakřičí, že ano. Voják:
„A kterým směrem odpluli?“ Rybář: „Směr severo-severovýchod!“ Voják se na chvíli se soustředěně zamyslí a pak
říká: „Ty vole! Nemachruj a ukaž rukou!“
(Martin Dytrych)

Platební podmínky:
Děkujeme za Váš zájem o prázdninový pobyt v Itálii :-)
Částku 8 000 Kč prosím uhradit takto:
1. záloha 2000 Kč do 17.1.2020
2. záloha 3000 Kč do 20.3.2020
3. doplatek 3000 Kč do 20.5.2020
Hradit můžete v hotovosti u mne v kanceláři školy nebo
bezhotovostním převodem na účet: 510 230 594/0600, VS 66,
do pozn. uveďte příjmení dítěte.
Celkovou částku je možné uhradit i ve dvou splátkách,
případně najednou – dle Vašich možností.
V případě, že potřebujete vystavit fakturu pro zaměstnavatele
či pojišťovnu, zastavte se a domluvíme se. :-)
Martina Šrollová
srollova@zsbcupice.cz, 499 881 138

Zveřejňujeme pořadí žáků v soutěži „O nejlepšího žáka ve vědomostních a dovednostních soutěžích“. Jedná se o
stav k 15. lednu. Do pořadí jsou zahrnuta školní, okresní, případně i krajská kola soutěží, kterých se zúčastnili naši
žáci.
(Martin Zakouřil)
Adéla Roženská (9.A)
Čeněk Grund (7.B)
Jakub Černý (8.B)
Lukáš Hofman (8.A)
5. – 6.
Petra Regnerová (6.A)
Veronika Ságlová (7.B)
7. – 9.
Nikola Mádrová (6.B)
Barbora Peterová (8.A)
Adam Špringer (8.A)
10. – 12. Adriana Davidová (6.B)
Jan Hruška (9.A)
Andrea Zárubová (9.A)
13. – 14. Vojtěch Banýr (9.A)
Vojtěch Petera (8.A)
1.
2.
3. – 4.

31 b.
16 b.
14 b.
14 b.
10 b.
10 b.
9 b.
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8 b.
8 b.
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6 b.
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1 = ostrovní stát východní Asie;
2 = nejdelší řeka světa;
3 = známé město na jihu Itálie;
4 = český název pro kovový prvek FERRUM;
5 = název pro obyvatele našeho světadílu;
6 = jedna z největších českých řek;
7 = název jednoho z Velkých kanadských jezer;
8 = africký ostrov známý vývozem koření;
9 = mražená pochoutka;
10 = vojenský plyn, který poprvé použili Němci v 1.
světové válce
Tajenka (jméno naše úspěšného atleta, dnes již
trenéra):
___ _______
(Alena Stejskalová)

Těsně před vánočními prázdninami si naši žáci zasoutěžili ve Školním kole Astronomické olympiády kategorie GH a kategorie E-F, soutěžích pořádaných Českou astronomickou společností.
V mladší kategorii G-H soutěžili tři žáci (1. místo – Grund Čeněk ze 7.A, 2. místo – Kuťáková Diana z 6.A, 3.
místo Červenková Šárka z 6.A). Všichni tři postupují do korespondenčního kola.
Ve starší kategorii E-F s účastí šesti soutěžících zvítězila s velkým bodovým předstihem Roženská Adéla, na 2.
místě se umístil Hruška Jan a na 3. místě Banýr Vojtěch. Do korespondenčního kola postupuje Roženská Adéla,
Hruška Jan, Banýr Vojtěch a Winterová Vivien (všichni z 9. A).
Všem soutěžícím děkuji za účast a za snahu. Postupujícím žákům přeji úspěch v dalším kole.
(Věra Nývltová)

Neděle 19. 1.
Cestu na lyžařský výcvik, ale i zhruba 300 metrový
přesun s vybavením od autobusu na penzion jsme
zvládli velmi hravě. Po přivítání panem a paní domácí a
úklidu lyžařského vybavení jsme si rozdělili pokoje a
rychle běželi prozkoumat náš budoucí přechodný
domov. Pěkné prostředí chaty nás velmi namlsalo,
stejně tak i jako naše první večeře, ke které jsme měli
jahodové knedlíčky. Po večeři jsme si sdělili program
výcviku, řekli jsme si pravidla bezpečnosti a chování na
chatě i na horách. Po té si někteří z nás šli dovybalit
věci, někteří „blbli“ na pokojích s kamarády, jiní hráli
karty.
Pondělí 20. 1.
První den výcviku byl pěkně našlapaný hned od rána. Po snídani, která byla v 8:00, jsme pobrali vybavení a vyrazili
plni nadšení na dopolední lyžovačku. Rozdělili jsme se do tří skupin a spolu s našimi učiteli jsme 2 a půl hodiny
brázdili místní svah. I přes žalostné sněhové podmínky, které nyní na našich horách, tedy i na Benecku panují, jsme
usoudili, že upravenost sjezdovek je na velmi dobré úrovni. Krátce před polednem jsme se navrátili na chatu, kde na
nás už čekal oběd. Po obědě a dostatečném odpočinku jsme se vydali na odpolední blok lyžování. Tento den jsme se
soustředili hlavně na základní lyžařské dovednosti a bezpečnost pohybu na sjezdovce, samozřejmě jsme
nevynechali různé zábavné sjezdy a hry. Ve večerních hodinách po první i druhé večeři, jsme se pak sešli ve
společenské místnosti a hráli různé společenské hry, u kterých jsme se extrémně nařehnili. Ne všichni ale holdovali
této zábavě, večer strávili v poklidu svých pokojů.

Úterý 21.1.
I dnešní den, stejně jako pondělí, byl ve znamení intenzivního lyžařského tréninku. Na svahu jsme strávili celý
dopolední i odpolední blok výuky. Oproti předešlému dni jsme využili i dalších nabízených sjezdovek v areálu,
začátečníci se posunuli na další pěkný modrý tréninkový kopeček, nejlepší skupina již otestovala nejtěžší červený
svah s čtyřsedačkovou lanovkou. Všechna družstva trénovala cvičení na smýkaný oblouk a základy carvingu.
Kromě toho jsme si našli čas i na velmi oblíbené hry ve dvojicích i skupinkách, ale také jsme „konečně“ prubli
malé skokánky. Celý den nás kromě skoro prázdných sjezdovek doprovázelo nádherné slunečné počasí, v pozdních
odpoledních hodinách při návratu na chatu jsme pak byli svědky pěkného západu slunce. Díky velkému
sportovnímu výkonu, který jsme po celý den předváděli, jsme již po večeři zvolili odpočinkový režim.

Středa 22. 1.
Po dvoudenním intenzivním lyžařském
tréninku jsme na tento den zvolili úplně
odlišný program, jak z toho hlediska, že
bylo třeba odpočinku od lyžování, tak jsme
využili i krásného slunečného počasí a hned
ráno po snídani jsme se vydali na pěší
túrku, kterou jsme směřovali přes běžecké
tratě až na Farmu Hucul vzdálenou zhruba
4 kilometry. Zde jsme si zařádili v parku a
prohlédli jsme si krásné koně. Cestou zpět
jsme dočerpali síly v občerstvení „Na
rovince“, hned poté vyšláply pořádný fičák.
Zdatnější turisté si ještě zaběhli na
rozhlednu Žalý vzdálenou další 2
kilometry,
ostatní
se
pomalým
vycházkovým tempem a kocháním přírodou
a výhledy navrátili na chatu, kde nás
domácí už čekali s obědem. Po obědě
následoval zasloužený odpočinek, ale jím
jsme rozhodně dnešní den nekončili. S pár
žáky jsme se vydali do místního obchůdku
doplnit zásoby, jiní šli zazávodit na bobech
a lopatách na kopeček vedle chaty. Někteří
z nás okusili i pobyt v sauně, což bylo po
těch vysilujících dnech velmi příjemnou
záležitostí. Po dobré večeři, jsme ještě
neměli dost, a jak se na začátku výcviku
slíbilo, tak se i splnilo. Se skupinou 11 žáků
jsme se ještě vydali na večerní lyžování.
Ostatní účastníci využili večerní volno k
relaxaci u filmů, ty akčnější velmi vytrvale
okupovaly pingpongový stůl v herně.

Čtvrtek 23.1.
Celý dnešní den jsme opět věnovali lyžařskému tréninku. Dopolední
blok byl povinný pro všechny žáky, odpoledne se pak na sjezdovky
vydali už jen 2/3 z nich. V tuto dobu si většina žáků, nejdříve za
pomoci učitelů a posléze i sama, vyzkoušela přejezdy a skoky na
malých překážkách. Potom už jen pilovali svoji techniku ve volných
jízdách. I dnes jsme do programu zařadili již v pořadí druhé večerní
lyžování, kam směřovala už jenom menší skupinka zájemců, která
nebyla na večerku předešlý den. Specialitou tohoto lyžování bylo, že se
žáci na pár vteřin projeli na vleku i pozadu, což bylo velmi kuriózní.
Odnesli jsme si tedy vtipný zážitek, nikomu se nic nestalo. Večer už
jsme jen začali pomalu balit a uklízet zaneřáděné pokoje, zahráli hry
nebo relaxovali.

Pátek 24.1.
Tak už máme pátek, poslední den našeho dobrodružství. I přes
neuvěřitelný fyzický záběr a velmi nabitý program, který jsme
hned od pondělí nastolili, světe div se, nebyli ani tento den
všichni žáci tak unavení jako samotní učitelé. Jelikož jsme ale
nechtěli dopustit, aby se poslední den již něco přihodilo nebo se
někdo zbytečně zranil, již jsme nezařadili lyžařský výcvik, ale
také jsme nezůstali zaprdnutí na chatě a ještě poslední den
dopoledne jsme se vydali na závěrečný tajný výlet. Nakonec
jsme se objevili až u vleků ve skiareálu v Herlíkovicích, který
byl pár kilometrů od naší chaty. Zde jsme pokoukali a poté
tichou krajinou za doprovodu padajícího sněhu jsme se vydali
zpět na chatu, kde nás už čekal poslední oběd. Po jedné hodině
odpolední jsme se už nabalili těmi miliardami tašek a batohů a
vydali se směrem k autobusu. Letos jsme cestu zvládli na
jedničku a bezpečně se dostali až domů. A co závěrem? I přes
velmi žalostné předpovědi počasí, které nás před odjezdem
sužovaly, nakonec podmínky v místním skiareálu byly kupodivu
velmi dobré a předčily tak naše očekávání, spolu s milou
obsluhou vleků a dobrým chováním žáků při pohybu na
sjezdovkách i při výletech jsme byli velmi spokojeni a doufáme,
že se všem našim žákům i přes malé nedostatky na chatě
lyžařský výcvik líbil minimálně tak jako minulý rok. Přejeme
všem marůdkům, aby se co nejrychleji uzdravili a s lyžováním
někdy v budoucnu zase na shledanou!
(Blanka Hozová)

Pomůžeš Aničce najít cestu k trojkolce?

Pospojuj čísla od 1 do 38. Obrázek si vybarvi.

Dlouhé měsíce jsme vzhledem k rekonstrukci tělocvičny čekali na první turnaj 2. ročníku ČUM ligy ve florbalu.
V sobotu 25. ledna jsme se konečně dočkali.
A tak do naší tělocvičny naběhlo opět pět florbalových mužstev z Červeného Kostelce, Velkých Svatoňovic –
Markoušovic a Úpice.
Lépe si dnes vedlo naše mladší mužstvo s označením „B“, které jeden zápas vyhrálo a jednou remizovalo.
Mužstvo „A“ mělo dnes smůlu. Hrálo dobře, ale bohužel každý ze čtyř zápasů o jeden gól prohrálo.
Děkuji všem našim reprezentantům za vzornou reprezentaci naší školy. Mám z vás opravdu radost.
Naše mužstvo A nastoupilo v sestavě: Marina Zajacová – brankářka
David Balog, Jakub Černý, Sebastian Drejsl,
Filip Novotný, Barbora Růžičková, Karolína Řeháková, Adam Špringer,
Nela Špringerová
Naše mužstvo B nastoupilo v sestavě:
Matěj Boháč – brankář
Dominika Davidová, Matěj Endlich, Nikol Anna Hejnová, Andrea Jursíková,
David Kuba, Tomáš Maršík, Jakub Šitina, Samuel Vít, Erik Winter
(Martin Dytrych)

Děti z 1. stupně přivítaly jako každoročně Vánoce společnou besídkou ve školní jídelně. Na úvod jsme si všichni
zazpívali nejznámější koledu – Štědrý večer nastal. Pak jsme zhlédli krátké taneční vystoupení starších děvčat
na píseň Vánoce, Vánoce přicházejí a poslechli jsme si pásmo zimních písniček, které nacvičil školní sboreček.
Celá jídelna zpívala koledy.
Potom se děti rozešly do tříd, kde ochutnávaly přinesené cukroví a vyzkoušely si některé z vánočních zvyků.
A úplně nakonec si rozbalily dárky, které jim pod stromeček trochu předčasně nadělil Ježíšek.
(Veronika Prouzová)

SCHOOL THINGS – pomůcky ve škole
VOCABULARY - slovíčka
PENCIL – tužka
EXERCISE BOOK - sešit
PENCIL CASE – penál
TEXTBOOK - učebnice
SHARPENER - ořezávátko WORKBOOK – pracovní sešit
CRAYON – pastelka
SCISSORS - nůžky
FELT-TIP – fixa
GLUE - lepidlo
RULER – pravítko
2xBOARD - tabule
RUBBER – guma
NOTICE BOARD - nástěnka
PEN – pero
CALCULATOR - kalkulačka
GRADE - známka
CHALK – křída
PAPER – papír
SCHOOL BAG - aktovka
GRAMMAR QUIZ – gramatické okénko
1) PRESENT SIMPLE is:
b. Přítomný čas Prostý
a. Minulý čas Prostý
p. Přítomný čas Průběhový
2) SUBJECT is:
e. Přísudek
j. Sloveso

r. Podmět

3) PRONOUN is:
e. Zájmeno

i. Příslovce

o. Přísudek

4) VERB is:
p. Podstatné jméno

a. Sloveso

d. Příslovce

5) FUTURE SIMPLE is:
t. Přítomný čas Prostý
k. Budoucí čas Prostý
m. Minulý čas Prostý
TAJENKA: ___ ___ ___ ___ ___
(něco, co patří ke škole)
VYLOSOVANÍ Z PROSINCOVÉHO ČÍSLA
FARSKÝ Lukáš (4.A)
FABIÁNOVÁ Veronika (5.B)
HEJNOVÁ Dominika (5.B)
MIŽIGÁROVÁ Lucie (5.B)
ZÁRUBOVÁ Andrea (9.A)

SOUTĚŽNÍ LÍSTEK

PUZZLE 1
- doplň názvy věcí – tmavě označená
pole tvoří tajenku

F
G

T
U
C I

R

H
C

O L
Y

N

P
TAJENKA: __ __ __ __ __ __
(také patří ke škole)

PUZZLE 2 – čtyřsměrka
Najdi: pastelka, fixa, pravítko, guma, známka, papír,
sešit, učebnice, nůžky, lepidlo kalkulačka, křída,
2xtabule, 5xpero. Zbylá písmenka tvoří tajenku
K O O B E S I C R E X E
L H T O E P E N U A P U
A N E A D R A O B D E L
H O X R U L E R B R N G
C Y T D G R A D E E T E
A A B C P E N H R P E N
P R O T A L U C L A C E
E C O F E L T T I P R
N
K S C I S S O R S
TAJENKA: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(někdo, kdo patří ke škole)

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

Správná odpověď:
PUZZLE 1: __ __ __ __ __ __
PUZZLE 2: __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __
Pravidla soutěže: správně vyplněné odpovědi na tomto
soutěžním lístku odevzdej nejpozději do pá 7.2.
p. uč. Žďárské. Losujeme 5 z vás, kteří obdrží odměnu.
Každý může odevzdat pouze jeden soutěžní lístek.

Good Luck 

G

stránku připravila Silvie Žďárská

V předvánočním čase navštívila školní družina výstavu „Vánoce u Studánky“ v Malých Svatoňovicích.
Děti si prohlédly nespočet betlémů, výrobky dětí z místní mateřské a základní školy, perníčky, vystřihovánky
a mnoho dalšího. Nakonec si v místním krámečku zakoupily malý dáreček.
Nevynechali jsme ani tradiční procházku k léčivé studánce, zhlédli vyřezávaný betlém na náměstí a prošli krásně
předělaným parkem. Výlet jsme si užili a teď už se všichni těšíme na Vánoce.
(Eva Jansová)

Prostot pro odstřižení
soutěžního lístku - angličtina

Školní družina si vykouzlila vánoční atmosféru pečením perníčků, zdobením truhlíků, vytvářením nových
ozdob na stromeček v jídelně a posloucháním vánočních koled. Děti i vychovatelky ze školní družiny Vám
všem přejí pohodový čas vánoční.
(Eva Jansová)

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

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

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 17. 1. 2020)
1 427,0 kg
62 kg/žáka
Petr Vít
790,0 kg
36 kg/žáka
Kateřina Šrytrová
623,0 kg
27 kg/žáka
Andrea Bártová
574,0 kg
25 kg/žáka
Alfred Pola
550,0 kg
20 kg/žáka
Adéla Benková
301,0 kg
20 kg/žáka
Veronika Nyklíčková
324,0 kg
17 kg/žáka
Ondřej Kulhavý
249,0 kg
11 kg/žáka
Pavol Kročil
144,0 kg
11 kg/žáka
Čeněk Grund
95,0 kg
5 kg/žáka
Matěj Kostovský
87,0 kg
5 kg/žáka
Antonín Přívratský
60,0 kg
4 kg/žáka
Markéta Feketová

1027,0 kg
464,0 kg
380,0 kg
564,0 kg
550,0 kg
163,0 kg
240,0 kg
220,0 kg
144,0 kg
90,0 kg
80,0 kg
60,0 kg

Odměnou nejlepším bude opět finanční příspěvek na výlet či exkurzi: 1. místo – 1.200,- Kč; 2. místo – 900,- Kč;
3. místo – 600,- Kč; 4. místo – 400,- Kč a 5. místo – 200,- Kč. Na závěr školního roku budou vyhodnoceni a
odměněni
i nejlepší sběrači v rámci jednotlivých tříd. Podmínkou je minimálně 100 kg doneseného papíru.
13.
Celkem
14. jsme již sebrali 5 326,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 17,13 kg. Pro porovnání
v loňském roce jsme měli sesbíráno 8 972,0 kg s průměrem 28,04 kg na žáka. Dohromady jsme také sesbírali
15 639 vybitých baterií (k 25.1.2019 to bylo 8 566).
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Sběr vybitých baterií:
15.
Petr Vít (3.A)
1 027 kg
Lena Šťovíčková (5.B)
12 561 ks
16.
Alfred Pola (3.B)
564 kg
Natálie Hájková (3.B)
623 ks
17.
Adéla Benková (2.A)
550 kg
Petr Vít (3.A)
528 ks
Kateřina Šrytrová (6.B)
464 kg
Petra Regnerová (6.A)
300 ks
Andrea Bártová (4.A)
380 kg
Jakub Janků (6.B)
290 ks
Josef Horák (3.A)
270 kg
Tereza Přívratská (4.B)
250 ks
Adriana Davidová (6.B)
250 kg
Václav Peterka (2.A)
239 ks
Ondřej Kulhavý (5.A)
240 kg
Jiří Bárta (2.A)
207 ks
Pavol Kročil (4.B)
220 kg
Antonín Vik (5.B)
145 ks
Veronika Nyklíčková (8.A)
163 kg
Nikola Hájková (4.A)
89 ks
Čeněk Grund (7.B)
144 kg
Jan Havrda (2.A)
80 ks
Karolína Řeháková (8.A)
138 kg
Markéta Snítilová (4.B)
60 ks
Ondřej Bursa (4.A)
130 kg
Matěj Kostovský (5.B)
90 kg
Jakub Přívratský (4.A)
80 kg
Povánoční sběr nepřinesl
Antonín Přívratský (1.A)
80 kg
na vedoucích místech
Jan Gabčan (3.A)
70 kg
žádnou změnu.
Markéta Feketová (1.B)
60 kg
Tereza Feketová (3.A)
60 kg

(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem Beránkem)

Taktéž v rámci sběru plastových lahví, kelímků, víček a kovových víček na závěr školního roku
vyhodnotíme a odměníme nejlepší sběrače!
Sběr plastových lahví
Petr Vít (3.A)
Ondřej Kulhavý (5.A)
Daniela Lelková (4.A)
Andrea Bártová (4.A)
Markéta Feketová (1.B)
Tereza Feketová (3.A)
Šimon Rykr (2.A)

1 882
1 560
544
170
90
90
53

Sběr plastových kelímků
Diana Kuťáková (6.A)
Šimon Rykr (2.A)
Markéta Trojanová (4.A)
Lena Šťovíčková (5.B)
Andrea Viková (3.B)
Petr Vít (3.A)
Pavol Kročil (4.B)
Markéta Feketová (1.B)
Tereza Feketová (3.A)

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

2 140
2 000
1 080
1 065
890
713
600
390
390

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

Dohromady jsme k 17.1. sesbírali 4 389 plastových lahví (k 25.1.2019 to bylo 11 211) a 9 625 plastových
kelímků (k 25.1.2019 to bylo 10 660).
Sběr plastových víček
Jakub Janků (6.B)
Daniela Grundová (4.A)
Kateřina Šrytrová (6.B)
Petr Vít (3.A)
Lena Šťovíčková (5.B)
Markéta Trojanová (4.A)
Václav Peterka (2.A)
Dominik Manych (7.A)
Natálie Solarzová (6.B)
Andrea Bártová (4.A)
Markéta Snítilová (4.B)
Ondřej Kulhavý (5.A)
Jiří Bárta (2.A)
Klára Nyklíčková (4.B)
Adéla Benková (2.A)
Andrea Viková (3.B)
Tereza Přívratská (4.B)
Natálie Hájková (3.B)
Aneta Schwertnerová (4.B)
Dominika Hejnová (5.B)
Petr Hruška (9.A)
Miroslava Holanová (5.A)
Antonín Přívratský (1.A)
Michaela Kaslová (4.B)
Jakub Přívratský (4.A)
Antonín Došek (2.A)
Kamila Kaslová (1.B)
Martin Farský (1.A)

20 960
17 600
15 750
10 113
7 560
6 900
6 500
6 344
6 144
5 520
4 740
2 530
2 470
2 464
1 908
1 655
1 500
1 478
1 100
1 070
1 000
840
666
633
593
580
505
480

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

Sběr kovových víček
Jakub Janků (6.B)
Daniela Grundová (4.A)
Markéta Trojanová (4.A)
Antonín Došek (2.A)
Andrea Bártová (4.A)
Andrea Jursíková (5.A)
Antonín Vik (5.B)
Václav Peterka (2.A)
Jan Benko (6.A)
Petr Vít (3.A)
Jiří Bárta (2.A)
Kamila Kaslová (1.B)
Lena Šťovíčková (5.B)
Dominik Manych (7.A)
Tereza Přívratská (4.B)
Filip Kuťák (3.B)
Petr Hruška (9.A)
Andrea Mertlíková (6.A)
Eliška Mertlíková (5.A)
Klára Nyklíčková (4.B)
Kristian Ludvigh (3.A)
Ondřej Bursa (4.A)
Natálie Solarzová (6.B)
Amelie Viková (6.A)
Tadeáš Andrš (3.A)
Dominika Hejnová (5.B)
Markéta Feketová (1.B)
Tereza Feketová (3.A)

Dohromady jsme k 17.1. sesbírali 131 510 plastových víček (k 25.1.2019 to bylo 156 595) a 239 393
kovových víček (k 25.1.2019 to bylo 166 586).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem
Beránkem)
Jiroušková
Anna (5.B)

59 525
24 000
23 810
20 700
14 800
13 500
12 920
12 550
11 788
10 400
6 300
4 808
3 792
3 000
2 865
2 000
2 000
1 715
1 715
1 486
970
800
713
700
599
526
470
470

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

250 ks

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

BURDYŠÁCI
OLD STARS
ÚPICKÝ SMAŽKY
BORCI NA KONCI
BLACK MOON

Z
6
5
5
6
6

V
5
5
2
0
0

Vp
0
0
0
1
0

R
0
0
1
1
0

Pp
0
0
0
0
1

P
1
0
2
4
5

skóre
20 : 4
23 : 10
13 : 12
10 : 20
6 : 21

B
15
15
7
3
1

Vysvětlivky:
Z = počet zápasů
V = počet výher
Vp = počet výher v prodl.
R = počet remíz
Pp = počet proher v prodl.
P = počet proher
B = počet získaných bodů

Čelo kanadského bodování základní části:
Z
B
Br + A
Martin Zakouřil
5 22 18 + 4
Adam Špringer
6
7
2+5
Sebastian Drejsl
6
6
6+0
Jakub Kryl
6
6
6+0
Jakub Šitina
6
6
6+0
6.
Veronika Ságlová
5
6
3+3
7.
Jakub Černý
6
6
2+4
8. – 9.
Lukáš Hofman
6
4
3+1
Samuel Vít
6
4
3+1
10.
Martin Dytrych
5
4
1+3
11.
David Balog
5
3
3+0
12.
Veronika Žďárská 5
3
1+2
13. – 14. Petr Ferenc
5
2
2+0
Barbora Peterová
6
2
2+0
15. – 16. Tomáš Marek
5
2
1+1
Barbora Růžičková 5
2
1+1
17. – 18. Ondřej Lokvenc
6
1
1+0
Karolína Řeháková 5
1
1+0
Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí
1.
2.
3. – 5.

Úspěšnost zásahů:
85,19 % - Vojtěch Petera
82,61 % - Marina Zajacová
75,00 % - Michal Hájek
75,00 % - Pavel Hron
66,67 % - Čeněk Grund
66,67 % - Jiřina Hrůzová
63,64 % - Alexandr Klouček

STATISTIKY BRANKÁŘŮ:
Čisté konto po dobu:
15 min – Vojtěch Petera
9 min – Alexandr Klouček
9 min – Ondřej Křížek
9 min – Marina Zajacová
Prům. počet zásahů na zápas:
12,00 – Michal Hájek
10,00 – Karolína Řeháková
9,50 – Marina Zajacová

Ve statistikách brankářů jsou uvedeni všichni brankáři. V úspěšnosti
zásahů je uvedeno jen sedm nejlepších brankářů.

Po

3.2.

Út

4.2.

St

5.2.

Čt

6.2.

Pá

7.2.

10.2. - 14.2.
Po

17.2.

Út

18.2.

St

19.2.

Čt

20.2.

Pá

21.2.

Po

24.2.

Út

25.2.

St

26.2.

Čt

27.2.

Pá

28.2.

1. Guláš a la španělský ptáček, knedlík
2. Nudle s mákem
1. Srbské rizoto
2. Gnocchi po neapolsku s drůbežím masem
1. Rybí kroketa se sýrem, brambor
2. Krůtí medailonky, bulgurová směs se zeleninou
1. Kuřecí stehno „Montevideo“, těstoviny
2. Slezská cmunda (bramborák, zelí, uzené maso)
1. Vepřová kýta na másle, bramborová kaše
2. Maso tří barev (kuřecí, vepřové, játra), čínské nudle
Jarní prázdniny
1. Řecké šunkafleky
2. Kynuté meruňkové knedlíky
1. Lahůdková ryba, brambor
2. Chlupaté knedlíky s houbami
1. Vepřová pečeně, knedlík, zelí
2. Kuřecí špagety se sýrovou omáčkou
1. Císařský řízek (obalovaný kuřecí s česnekem), bramborovo-luštěninový salát
2. Lívance
1. Krůtí roláda, rýže
2. Kovbojská pánev, chléb
1. Halušky s kuřecím masem a se zelím
2. Těstovinový salát s tuňákem
1. Uzené maso, hrachová kaše
2. Zapékané valašské brambory s pohankou
1. Přírodní hovězí plátek, rýže
2. Bramborové krokety, špenát
1. Sekaná svíčková, knedlík
2. Boloňské špagety
1. Ražniči na plechu, brambor
2. Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem

Dobrou chuť!

Vybírání stravného na únor: středa 29.1, čtvrtek 30.1.. (7.30 – 11.30)
Cena obědů: pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 15 obědů x 24 Kč = 360 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 15 obědů x 26 Kč = 390 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 15 obědů x 27 Kč = 405 Kč
pro veřejnost …………………….......... 15 obědů x 65 Kč = 975 Kč
(výdej obědů pro veřejnost: 11.15 – 11.35, 12.20 – 12.30, 13.00 – 13.25)

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do únorového čísla předávejte do 24.2. p. Dytrychovi nebo je zasílejte na: dytrych@zsbcupice.cz
Redakční rada: Martin Dytrych, Eva Prouzová, Veronika Prouzová, Martin Zakouřil, Silvie Žďárská
Kde všude mě najdete?
V tašce každého žáka a zaměstnance naší školy a samozřejmě i v našem archivu.
Kde jinde si mě ještě můžete přečíst?
V městské knihovně či Okresním archivu v Trutnově.
A odkud si mě můžete odnést domů?
Ze školní jídelny nebo z městského úřadu, kde bude vždy několik desítek výtisků k dispozici.

DALŠÍ VÍKENDOVKY JSOU TU
30. 01. - 31. 01. - Víkendovka „The Voyager“ pro žáky 6. – 9. ročníku … více na 2. str.
28. 02. - 29. 02. - Tiskátková víkendovka 1.A a 1.B
PŘIHLÁŠKY NA SŠ A SOU
05. 02. - Termín pro odevzdání přihlášek na SŠ a SOU třídní učitelce
17. 02. - Doplněné přihlášky na SŠ a SOU předá třídní učitelka výchovné poradkyni
20. 02. - Vyplněné přihlášky na SŠ a SOU budou vráceny žákům
OSLAVTE S NÁMI VALENTÝNA
07. 02. - Valentýnská pošta na naší škole … více na 2. str.
A JE TU V LETOŠNÍM ROCE JIŽ DRUHÁ DISKOPÁRTY
07. 02. - Diskopárty pro uzavřenou společnost přihlášených žáků 1. – 6. ročníku … více na 2. str.
V ÚNORU POJEDEME BRUSLIT
19. 02. - Bruslařské odpoledne pro žáky 1. – 3. ročníku ... více na 2. str.
20. 02. - Bruslařské odpoledne pro žáky 4. – 9. ročníku ... více na 2. str.
PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ JSOU PŘIPRAVENY TRADIČNÍ BLAHOVECKÉ HRY
19. 02. - Blahovecké hry
SPORTOVNÍ AKCE
25. 02. - Okrskové kolo ve šplhu žáků 6. – 9. ročníku (pořadatel: ZUŠ a ZŠ Rtyně v Podkrkonoší, od 13.00)
27. 02. - Okrskové kolo ve šplhu žáků 1. – 5. ročníku (pořadatel: ZŠ Úpice – Lány, od 13.00)
OSTATNÍ AKCE
03. 02. - Ukončení školního kola fyzikální olympiády kategorie E-F
04. 02. - Představení Agentury Pernštejni „Pojďme si hrát na dobu rytířů, princů a princezen“
(žáci 1. – 3. ročníku, malá tělocvična, od 10.00, vstupné: 40 Kč)
04. 02. - Představení Agentury Pernštejni „Obrazy z války třicetileté“
(žáci 4. – 7. ročníku, malá tělocvična, od 11.00, vstupné: 40 Kč)
27. 02. - Divadelní představení „Zeď, aneb život za železnou oponou“
(UFFO Trutnov, od 9.00, žáci 5.B)
28. 02. - Vychází únorové číslo školního časopisu
Bez termínu: Korespondenční kolo Astronomické olympiády kategorie G-H, E-F
JARNÍ PRÁZDNINY: 10. 02. – 14. 02.
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga – 04. 02., 18. 02., 25. 02.
Plavání 3.A, 3.B – 26. 02.
Pravidelné soutěže (šipky, stolní fotbálek, air hockey) se hrají o hlavních přestávkách.
(stránku připravil Martin Dytrych)

