Proběhl 14. ročník výtvarné
soutěže Rozesmátý svět.

Začalo nám deset
lekcí plavání.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
9. ČÍSLO
20. ROČNÍKU (2021/2022)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
Měli jsme projekt „Malý
zpracovatel odpadů.

My, třeťáci, jsme měli
Proužkovanou víkendovku.

A mnoho dalšího ...

V sobotu 30. dubna se konal
Čarodějnický rej.

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

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

V úterý 3. května zavítala mezi naše druháky paní lektorka z etických dílen s programem „Buďme
kamarádi“.
Děti provázela programem maňásková loutka Zajda, se kterou si děti povídaly o kamarádství a
hrály si, jak správně reagovat na ošklivé chování.
Jistě si už budou všichni pamatovat, že mají se všemi mluvit hezky, že nemají nikoho odstrkovat, a
že si nemají vzájemně ubližovat, protože to nic nevyřeší.
Závěrem si vyslechly jeden pravdivý citát: „Chovejte se k lidem přesně tak, jak chcete,
aby se oni chovali k vám.“
Celý program byl pro děti velice přínosný, společně si ho užily a určitě si odnesly mnoho
pravdivého a poučného, hlavně jak nebýt sám a mít kolem sebe spoustu kamarádů.
(Řeháková Radka)

Po dvou letech výpadku způsobeného koronavirovými opatřeními se naši nejmenší žáci opět
mohou účastnit plaveckého výcviku. Probíhá každé úterý v trutnovském bazénu a děti čeká
celkem 10 lekcí.
(Eva Prouzová)

V úterý 24. května 2022 se žáci deváté třídy po celý den zabývali dějinami holocaustu.
Deváťáci se na úvod seznámili s pojmy genocida, holocaust, šoa a antisemitismus, stěžejními
událostmi a významnými osobnostmi tohoto období.
Dále zjišťovali, které skupiny lidí byly
holokaustem postiženy, objasňovali, proč právě je
nacisté perzekuovali.
Naši nejstarší žáci rovněž pracovali s dobovým
propagandistickým materiálem Jedovatá houba,
na kterém vysvětlovali způsoby manipulace
s pravdou, vznik dobových fake news a zamýšleli
se nad tím, proč nacistická propaganda věnovala
velkou pozornost ovlivňování dětí už od útlého
věku a jak na ně působila.
Žáci se prostřednictvím fotografií snažili popsat postupný proces, během kterého se občan
neárijského původu postupně začal setkávat s narážkami na svůj původ, byl zbavován práv, musel
opustit domov a byl uvězněn v koncentračním táboře. Dobové i současné fotografie nejznámějšího
likvidačního tábora v Osvětimi si prohlédli v prezentaci, jedna žákyně se se spolužáky podělila o
dojmy z návštěvy tohoto místa.
Pak na lavice položili své osobní „poklady“,
které měli v tu chvíli u sebe, většinou to byly
šperky a mobily, všichni na lavicích měli
věci nemalé hodnoty. Pouze „šťastní“
jednotlivci následně dostali drobnosti, jež
byly „poklady“ osvětimských vězňů –
maličkou bramboru, kousky suchého chleba a
kostičku cukru, ostatní jen smutně hleděli do
prázdných rukou.
Závěrem si deváťáci zahráli hru, během níž
sami rozhodovali o osudech chlapce
Františka, svého vrstevníka, pocházejícího ze
smíšené rodiny. A jednomyslně volili takové
možnosti, aby ho uchránili deportace do
koncentračního tábora a umožnili mu stát se
lékařem, jak si už od dětství přál.
Děkuji kolegům za vstřícnost a pomoc s organizací akce a třídě IX.A za vzorné chování a pěknou
práci.
(Renata Kafková)

Děti z prvních tříd dnes čekal velice zajímavý den. Staly na studenty
Malé technické univerzity!
Během dopoledne se seznámily se základním rozdělením barevných
kontejnerů, a které odpady do nich patří. Následně si takové třídění
odpadů vyzkoušely v praxi. Děti postavily celé město „Procházkov“,
kontejnery a popelnice na tříděný i směsný odpad, sběrný dvůr i třídicí
linku, popelářská auta, sloupy vysokého napětí a to vše z LEGO
kostek. Pan „profesor z univerzity“ jim také vysvětlil, jak se zakládá
skládka a k čemu se dá využít.
Posledním úkolem bylo vyrobit papír. Děti šly do parku hned vedle
školy a zkusily si samy vyrobit ruční papír, který ozdobily lístečky a
kytičkami. Snad nám brzy vyschne a děti si ho odnesou domů.
Akce se uskutečnila v rámci projektu „Šablony III.“.
(Romana Jirková, Hana Machačová)

„Prosím Vás, jak se dostanu nejrychleji na nádraží?“ „Počkejte, odvážu našeho vlčáka.“
„Slyšel jsem, že ses oženil.“ „Jo, už mi v té naší závodní jídelně nechutnalo.“ „A teď?“ „Už mi tam
chutná.“
Největší letní sen všech Čechů: 1) jemný písek, 2) čistá voda, 3) aby se neporouchala míchačka.
Přijde blondýna do prodejny potravin a ptá se: „Co je to velké zelené?“ – „To je meloun“, říká
prodavač. „Tak mi dejte jeden. A co je to menší oranžové?“ – „To je pomeranč.“ „Tak mi jich dejte
deset. A co je to malé modré?“ – „To jsou švestky.“ „Tak mi jich dejte sto. A co je to nejmenší
černé?“ – „Tak na to zapomeň, to je mák.“
„Proč mi při stříhání vždycky vypravujete tak strašidelné příběhy?“ „Protože Vám při nich hrůzou
vstávají vlasy a to pak je radost stříhat.“
„Pane, Vy jste úplný flegmatik!“ „Mně je to tak nějak jedno….“

„Pane doktore, žena odjela do lázní, nechala mi tu syna. Starám se o něj, chodím s ním na
procházky, koupu ho, přesto se mi ztrácí před očima, zhubnul už o šest kilo.“ „To je velmi
zajímavé. A čím ho krmíte?“ „Proboha, na to jsem zapomněl!“
Chuck Norris jako jediný na světě ví, jak dopadne seriál Ulice.
Ve Zverimexu: „A je to opravdu dobrý hlídací pes?“ ptá se pán. „Ovšem, dobře uděláte, když ho
koupíte. V noci ho stačí vzbudit a hned začne štěkat.“
Po prohraném hokejovém zápase povzbuzuje trenér svůj tým: „Hlavu vzhůru, chlapci! Uvědomte
si, že nebýt nás, tak by nevyhráli!“
V lázních: „Dal bych si vepřovou, knedlík, zelí a k tomu vychlazenou dvanáctku.“ „A polévku si
nedáte?“ „Blázníte, jsem tu na odtučňovací kúře.“
Policajt zastaví auto a pustí se do jeho technické kontroly. Přikáže řidiči otevřít kapotu a ukazuje
na různé součástky: „Co je toto?“ „Svíčka.“ „A toto?“ „Svíčka.“ „A toto?“ „Svíčka.“ Policajt se
naštve a vykřikne: „Je tohle auto nebo pojízdný betlém?“
Babička přišla od kadeřnice, která jí hodně zkrátila vlasy, prohlíží se zálibně v zrcadle a potom se
ptá pětiletého vnoučka Dušana: „Že už teď nevypadám jako babička?" Dušan si babičku prohlíží
ze všech stran a konečně jí sdělí svůj úsudek: „Ne, babi, teď vypadáš jako děda."
(Martin Dytrych)

V sobotu 30. dubna 2022 se na úpické náměstí slétlo hejno malých čarodějnic a čarodějů
sledované pozornýma očima zvědavých diváků. Od 18 hodin totiž začínaly oslavy
Filipojakubské noci spojené s čarodějnickým rejděním.
Na začátku zazněly čtyři písničky v podání čarodějnic a čarodějů z našeho školního sborečku.

Pak už následovaly čarodějnické soutěže. Děti předváděly slalomovou jízdu na koštěti mezi
kuželkami, přenášely v hrníčkách kouzelný lektvar a zametaly březovým koštětem zatoulané
myšky. Také házely škrpálem staré čarodějnice a musely se trefit do nůše. Na ty nejodvážnější
čekala pavoučí síť s pavouky.
Za splnění úkolu získaly děti „buřtěnku“, „koněnku“ či něco malého na zub.
„Koněnka“ zaručovala projížďku koňským povozem pana Nývlta 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 svítícími lampiony se přesunuli na Dlouhé
Záhony, kde čarodějné rejdění dál pokračovalo pekelnou diskotékou, opékáním buřtíků
a nakonec upálením zlé čarodějnice.
(Veronika Prouzová)

V úterý 3. května 2022 zavítal do naší školy
po dlouhé pauze pan Daniel Richter
z královéhradecké společnosti Dějeprava, aby
žákům sedmého ročníku přiblížil dobu
husitských válek.
Úvod programu o husitství sestával hlavně
z opakování toho, co si děti pamatují o
rozdělení středověké společnosti, způsobu
oblékání
a
jeho
odlišností
podle
společenského postavení majitele oděvu.
Dobrovolníci z řad sedmáků byli postupně
převlečeni do šatů středověkého sedláka,
selky, měšťana a šlechtice. Pan lektor poté
seznámil žáky s husitskými zbraněmi od cepu
a praku přes nože, sekery a meče až po zbraně
palné. Vrcholem části věnované zbraním byla
ukázka skutečné hákovnice a výstřel z ní. Pan
lektor dětem osvětlil bojovou taktiku husitů,
včetně způsobu boje na vozových hradbách.
Závěrečná část programu patřila žákovským
dotazům a potěžkávání a zkoušení oblečení,
ochranné zbroje i zbraní.
Děkujeme panu Richterovi za zajímavý
program. Kolegům Milanovi Matouškovi a
Šárce Semerákové děkuji za pomoc
s organizací akce.
(Renata Kafková)

V pátek 13. května se ve čtyři odpoledne sešlo
ve škole 17 proužkovaných třeťáků natěšených
na proužkovanou
přespávačku.
Podmínku
pro vstup všichni poctivě splnili, a tak jsme
se mohli pustit do všemožných aktivit a soutěží
s proužky.
Za splněné úkoly jim naše pomocnice vždy
namalovaly na obličej jeden barevný proužek.
Soutěžili jsme o nejdelší vytrhaný pruh z novin,
o nejdelší
pruh
spočítaných
příkladů,
ve skupinách jsme si z listového těsta vyváleli
placky, které jsme potřeli vajíčkem, rozkrájeli
na proužky, posypali kořením a v troubě upekli
a snědli.

Všichni si vyzkoušeli práci se skartovačkou. Vytvořené barevné proužky jsme pak slepovali
a vytvořili z nich proužkový závěs u učitelského stolu v jídelně. Mezi lepením jsme si ještě
zasoutěžili s roličkami toaletních papírů. Kdo první k sobě přimotá kelímek s fazolemi?
V jedenáct už jsme se začali chystat na spaní – převléknout, vyčistit zoubky a hurá do spacáků.
Stezka odvahy nemohla chybět – tentokrát se odvážlivci vydali přes jídelnu na druhý stupeň.
Ráno jsme si sbalili ležení a zblajzli jsme snídani od maminek, které se opravdu vytáhly a napekly
nám také proužkovaně. Po snídani byli všichni hoooodně natěšení na barevné spreje na vlasy…:-)
Následovala výroba pruhovaného hudebního chrastítka a poslední veselý úkol – jednoho ze
skupiny omotat toaletním papírem jako mumii. Pak už jen domalovat poslední proužky na tvář,
rozdat pamětní listy a kyselé proužky, udělat skupinové foto a hurá domů!
(Veronika Prouzová, Jana Hájková)

V pondělí 9. května 2022 vyhodnotila nezávislá porota ve složení Mgr. Alena Kadaníková
a Mgr. Alice Ludvíková 14. ročník výtvarné soutěže Rozesmátý svět. V letošním roce děti
malovaly a tvořily na téma „Rozesmátý sladký svět“. Do soutěže dorazilo na 140 prací, z nichž
20 bylo prostorových. Vybrat a ocenit ty nejlepší nebylo jednoduché. Výsledkovou listinu si
můžete prohlédnout na našich webových stránkách.
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání diplomů proběhne v úterý 24. května v 9:30 v
jídelně ZŠ Bří Čapků. Zveme vás zároveň na výstavu všech soutěžních prací v budově 1. stupně,
která potrvá právě od úterý 24. května do pátku 3. června.
(Veronika Prouzová)

KATEGORIE DĚTÍ DO 5 LET:
1. Jan Kadaník (MŠ Úpice –Veselka )
2. Matěj Kroužel (MŠ Suchovršice)
3. Rozálie Marešová (MŠ Suchovršice)
KATEGORIE PŘEDŠKOLÁKŮ:
1. Barbora Ďuranová (MŠ Úpice–Veselka)
2. Sofie Holovejová (MŠ Suchovršice)
3. Eliška Procházková (MŠ Suchovršice)
KATEGORIE 1. A 2. TŘÍD:
1. Zuzana Dvořáčková (ZŠ Havlovice)
2. Ema Prouzová (ZŠ Havlovice)
3. Nela Přibylová (ZŠ Velké Svatoňovice)

KATEGORIE 3. – 5. TŘÍD:
1. Sally Dalgarno (ZŠ Havlovice)
2. Nikola Sáblíková (ZŠ V Domcích Trutnov)
3. Dominik Krivák (ZŠ Bratří Čapků Úpice)
3. Natálie Hájková (ZŠ Bratří Čapků Úpice)
Veronika Horáková (ZŠ Bratří Čapků Úpice)
KATEGORIE PROSTOROVÉ TVORBY MŠ:
1. MŠ Batňovice
2. Teichmannová a spol (MŠ Úpice–Jaromír)
3. Třída Dubínci (MŠ Libňatov)
KATEGORIE PROSTOROVÉ TVORBY ZŠ:
1. Bieglová a spol (ZŠ Velké Svatoňovice)
2. Petirová, Vítová (ZŠ Bratří Čapků)
3. Jennifer Fabiánová (ZŠ Bratří Čapků Úpice)
ČESTNÉ UZNÁNÍ:
Faltová, Šormová (Speciální ZŠ Úpice)

V úterý 24. března proběhlo ve školní jídelně slavnostní předání diplomů a cen za přední
umístění ve výtvarné soutěži Rozesmátý sladký svět. Všem malým výtvarníkům děkujeme a
těšíme se na vaši účast v příštím ročníku!
(Veronika Prouzová)

Se třídou 8.A jsme ve středu brzy ráno vyrazili na exkurzi
do dělostřelecké tvrze Dobrošov. Už od rána panovala mezi
žáky výborná nálada, která nás neopustila po celou dobu
výletu. S průvodcem jsme si prohlédli sruby Můstek a
Zelený, samostatně pak srub Jeřáb, prošli jsme velkou část
podzemních chodeb a dozvěděli se plno zajímavostí. Klesali
jsme až do hloubky 40 metrů, vyšli bezmála 400 schodů
nahoru a dolů a nachodili kolem 10 kilometrů – to všechno
bez řečí a protáhlých obličejů. Stihli jsme si prohlédnout
také nedalekou Jiráskovu chatu s rozhlednou. Všem žákům
děkuji za skvělou atmosféru a slušné chování po celou dobu
exkurze.
(Tereza Procházková)

Kdo najde cestu k východu?

Pospojuj čísla od 1 do 35. Obrázek si vybarvi.

"C" words – slovíčka začínající "C"
PUZZLE 1 – rozlušti přesmyčky, slovo
správně zapiš do políček, tmavá pole
jsou písmenka do tajenky a najdi název
rostliny :)

VOCABULARY – „C“
CLOCK - hodiny
CITY - velkoměsto
CINEMA - kino
CARD - kartička
CALF - telátko
CRAB - krab
COAST - pobřeží
COAT - kabát
CAKE - dort
COLOUR - barva
CLIFF - útes
CORN - kukuřice
CAR - auto
CAVE - jeskyně

CRAD
ACR
LFAC
AICMEN
ABRC
EAKC
OURLCO
ONCR
IYCT

PUZZLE 2 – Najdi jídlo :)
Vyškrtej: kino, jeskyně, hodiny, dort, útes,
auto, telátko, krab, kabát, barva
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TAJENKA:
__ __ __ __ __ __ __ __ __
Výherci z minulého
čísla:
2.A Jirka T.
4.A Fabiánová J.
5.A Komárková E.
6.A Hájková N.
6.B Kaslová M.

TAJENKA: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

PUZZLE 3 – věc 
SOUTĚŽNÍ LÍSTEK

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

telátko
kukuřice

Správná odpověď:

krab

PUZZLE 1: __ __ __ __ __ __ __ __
PUZZLE 2: __ __ __ __ __ __ __ __ __
PUZZLE 3: __ __ __ __ __ __

velkoměsto

Pravidla soutěže: všechny tři správně vyplněné odpovědi
na tomto soutěžním lístku odevzdej nejpozději do st 8.6.
p. uč. Žďárské. Losujeme 5 z vás, kteří obdrží odměnu.
Každý může odevzdat pouze jeden soutěžní lístek.
Good Luck 

hodiny
kino
TAJENKA: __ __ __ __ __ __
stránku připravila Silvie Žďárská

Ve středu 18. května vyrazili žáci 3. A a 3. B do místní hasičské zbrojnice, kde je čekala ukázka
hasičského vybavení a beseda s dobrovolným hasičem Radkem Strachotou.
Žáci se dozvěděli informace o práci hasičů, zároveň si mohli vyzkoušet hasičské oblečení a
vybavení a také si prohlédli hasičská auta, do kterých se nakonec mohli posadit.
(Karolína Polcová)

Prostor pro odstřižení
soutěžního lístku - angličtina

Co jsou to média? Lze poznat, kdy mluví média pravdu? Co nám hrozí na internetu? Jak
se chránit? Jak se slušně chovat na internetu? Kdo je můj mediální hrdina, jaký je a jak mě
ovlivňuje?
Páťáci se formou diskuse snažili dopátrat odpovědí na všechny tyto otázky. Děti jsou dnes
obklopené zprávami a videi z nejrůznějších médií, běžně komunikují na sociálních sítích,
a proto je důležité, aby se učily ve světě internetu bezpečně pohybovat, vědět, čím jim může být
prospěšný, a naopak, kde může číhat nebezpečí.
Etická dílna opět probíhala pod vedením zkušené lektorky Ing. Karly Mihatschové, které tímto
děkujeme za hezky připravenou lekci.
(Eva Prouzová)

Předposlední dubnový den byl v naší škole ve znamení čarodějnic. Malí čarodějové a čarodějky
měli ten den čarodějnickou školu a celý den plnili pod vedením zkušených čarodějnic různé
úkoly.
Čarodějničtí učňové připravovali kouzelný lektvar, propočítávali množství přísad, učili
se kouzelnická zaklínadla, vyráběli kouzelnické hůlky a mnoho dalšího.
Fotky ve fotogalerii dokládají, že to všem moc slušelo a že si dopoledne všichni užili :-).
(Veronika Prouzová)

Ve čtvrtek 28. 4. byl pro žákyně deváté třídy realizován program „Párty se Zdravou 5“. Program
paní Benešová zahájila teoretickou částí, při které si děvčata osvojila základní znalosti o zdravém
stravování, o aktuálních trendech ve výživě.
Druhá část programu, praktická, probíhala v kuchyňce. Společně s lektorkou připravila děvčata
chutný špenátový salát s quinoou a lehký jablečný dezert.
Děkuji tímto děvčatům za bezproblémový průběh a zvláště pak za ukázkový úklid kuchyňky.
(Věra Nývltová)

Po Párty se Zdravou 5 se děvčata 9.A rozhodla zapojit do soutěže Zdravá 5. Chlapci této třídy si
však přáli zúčastnit se soutěže také. V pondělí odpoledne tedy všech 21 žáků po vyučování
tvořilo osm zdravých pokrmů a nápojů na přátelskou oslavu.
Pod rukama jim vznikaly nevídané a zdravé dobroty jako například francouzské tousty s ovocem,
nepečený tvarohový dort s mákem a ananasem, chlebíčky s avokádovou pomazánkou, zdravé
muffiny s ovesnými vločkami a oříšky, houstičky s mozzarellou a avokádem, těstovinový salát,
„chlapák“ (šopský salát chlapců) a přírodní pomerančový džus.
Na otázku, kterou mi kladli žáci, co je nejlepší a co mi nejvíce chutná, mohu říci jen to, že vše
bylo chuťově vynikající i hezky upravené.
Děvčatům děkuji za závěrečný úklid. Děkuji všem žákům za jejich přípravu, za zajištění potravin
a pomůcek i za bezproblémový průběh organizačně náročné akce. Jste bezvadná parta. Přeji vám
úspěch v soutěži. (Věra Nývltová)

Tentokrát jsme měli štěstí, sluníčko svítilo po
celou dobu naší návštěvy Hvězdárny v Úpici.
V kopuli jsme velkým dalekohledem měli
možnost spatřit sluníčko, ale i Venuši. Byla
nám předvedena síla Slunce v podobě zapálení
papíru, dřeva, ale i plechovky. Dětem se
podařilo „vyvolat zemětřesení“, jehož sílu jsme
viděli na denním záznamu seismogramem. Děti
dupaly znamenitě, záznam byl opravdu
znatelný. V meteorologické zahrádce jsme
zkoukli přístroje, které poskytují informace o
teplotě, množství srážek, o směru a rychlosti
větru.
Došlo i na dvě krátké pohádky.
Děkujeme za ochotu a vstřícnost průvodci,
který nás provázel a snažil se odpovědět na
všechny otázky.
(Vychovatelky ŠD)

V úterý 17. 5. navštívila 4. A městskou knihovnu. V tomto školním roce podruhé a tentokrát na
téma komiks. Na začátku nás paní knihovnice seznámila se slovem komiks a jak vzniklo. Dále
jsme se dozvěděli, jak se komiks píše a co v něm nesmí chybět. Pro lepší představu jsme si
mohli několik komiksů i prohlédnout. Celé téma bylo zakončeno jednoduchým úkolem pro děti měly dokreslovat obličeje podle zadání. Myslím, že se toto téma dětem líbilo a užily si ho.
(Eva Mertlíková)

Průběžné pořadí nejlepších sběračů k 20. květnu 2022.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

sběr papíru
Petr Vít (5.A)
Tereza Feketová (5.A)
Markéta Feketová (3.B)
Monika Jindrová (2.A)
Vojtěch Hejna (4.A)
Filip Hejna (1.A)

413 kg
196 kg
173 kg
124 kg
112 kg
82 kg

plastové lahve
Petr Vít (5.A)
Markéta Feketová (3.B)
Tereza Feketová (5.A)
Kristýna Pourová (6.A)

325 ks
127 ks
127 ks
105 ks

sběr kovových víček
1. Eliška Srnová (5.A)
2. Jiří Bárta (4.A)
3. Daniela Grundová (6.A)
4. Filip Záruba (1.B)
5. Antonín Došek (4.A)
5. Matěj Šitina (2.A)
6. Josef Horák (5.A)
7. Markéta Feketová (3.B)
8. Tereza Přívratská (6.B)
9. Vojtěch Hejna (4.A)
10. Kristian Ludvigh (5.A)
11. Filip Hejna (1.A)

96 000 ks
38 950 ks
19 000 ks
16 242 ks
15 150 ks
9 750 ks
9 750 ks
7 497 ks
4 000 ks
3 800 ks
2 980 ks
2 500 ks

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

sběr vybitých baterií
Tereza Přívratská (6.B)
2 425 ks
Filip Záruba (1.B)
2 318 ks
Jan Havrda (4.A)
441 ks
Martin Farský (3.A)
310 ks
Antonín Došek (4.A)
250 ks

sběr plastových kelímků
1. Petr Vít (5.A)
234 ks
2. Markéta Feketová (3.B)
185 ks
3. Tereza Feketová (5.A)
168 ks

sběr plastových víček
1. Daniela Grundová (6.A)
33 100 ks
2. Filip Záruba (1.B)
26 570 ks
3. Jiří Bárta (4.A)
13 800 ks
4. Natálie Kadaníková (5.A) 10 825 ks
5. Vojtěch Hejna (4.A)
5 950 ks
6. Matěj Šitina (2.A)
4 450 ks
7. Josef Horák (5.A)
4 450 ks
8. Filip Hejna (1.A)
3 000 ks
9. Tereza Přívratská (6.B)
2 670 ks
10. Antonín Přívratský (3.A)
2 247 ks
11. Tereza Feketová (5.A)
1 775 ks
12. Antonín Došek (4.A)
520 ks
13. Samuel Vít (8.A)
500 ks
14. Martin Farský (3.A)
445 ks

(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem Beránkem)

Tabulka základní části:
1. OLD STARS
2. EL POLO LOCO
3. LÍZÁTKA
4. TYDÝTI

Z
6
6
6
6

V
5
3
3
0

Vp
0
1
0
0

R
0
0
0
0

Pp
0
0
0
1

P
1
2
3
5

skóre
29 : 10
14 : 22
32 : 8
5 : 40

B
15
11
9
1

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

Čelo kanadského bodování základní části:
Z

B

Br + A

Jakub Šitina
6 18 12 + 6
Samuel Vít
6 17 12 + 5
Lucie Tláskalová
6 14 10 + 4
Markéta Trojanová 6 13
6+7
Jakub Kryl
6 10
8+2
Martin Zakouřil
6 10
8+2
7.
Michal Hájek
6
9
5+4
8.
Martin Dytrych
6
7
2+5
9.
David Kuba
6
5
3+2
10.
Ondřej Lokvenc
6
5
2+3
11.
Martin Hejcman
6
4
3+1
12.
Adéla Homolová
6
4
2+2
13.
Andrea Bártová
6
4
1+3
14.
Jakub Sixta
6
3
2+1
15.
Kristýna Křížková
6
2
2+0
16. – 17. Veronika Ságlová
6
2
1+1
Erik Wimter
6
2
1+1
18. – 20. Dominika Davidová 6
2
0+2
Diana Kuťáková
6
2
0+2
Barbora Růžičková 6
2
0+2
Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí
1.
2.
3.
4.
5. – 6.

STATISTIKY BRANKÁŘŮ:

Úspěšnost zásahů:
77,50 % - Kristýna Pourová
77,27 % - Ondřej Křížek
59,68 % - Jakub Přívratský
57,14 % - Jiřina Hrůzová

Čisté konto po dobu
20 min - Ondřej Křížek
15 min - Kristýna Pourová
9 min - Jiřina Hrůzová
Prům. počet zásahů na zápas:
9,25 - Jakub Přívratský
6,00 - Kristýna Pourová
4,50 - Ondřej Křížek

Ve statistikách brankářů už jsou jen brankáři/brankářky,
kteří/které odchytali/odchytaly aspoň dva zápasy.

St 1. června

1. Šunkové halušky
2. Boloňská směs s rýží
Čt 2. června 1. Italský guláš, těstoviny
2. Ovesná kaše s jablky
Pá 3. června 1. Selská pečeně z krůtího masa, knedlík, červené zelí
2. Těstovinový salát s tuňákem, pečivo
Po 6. června 1. Srbské rizoto
2. Bramborové krokety se špenátem
Út 7. června 1. Rybí karbanátek se sýrem, brambor
2. Drůbeží prsa na hořčici s cuketou, medvědím česnekem a kuskusem
St 8. června 1. Maminčino kuře s těstovinami
2. Buchty (ořechová, povidlová náplň)
Čt 9. června 1. Segedínský guláš, knedlík
2. Smažené žampiony, bramborová kaše
Pá 10. června 1. Ražniči na plechu, brambor
2. Zapečené těstoviny
Po 13. června 1. Čočka s vejcem
2. Zeleninové řízečky, petrželové brambory
Út 14. června 1. Kotlety po italsku, těstoviny
2. Gnocchi zapečené v sýrové omáčce s mozzarellou
St 15. června 1. Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka
2. Buchtičky s vanilkovým krémem
Čt 16. června 1. Moravský vrabec, bramborový knedlík, špenát
2. Sicilské špagety (kuře, kečup, mrkev, slanina....)
Pá 17. června 1. Drůbeží sekaná se zeleninou, brambor
2. Rizoto pražského uzenáře
Po 20. června 1. Vepřové na paprice, těstoviny
2. Langoše
Út 21. června 1. Lahůdková ryba, brambor
2. Kebab na špejli, zeleninový bulgur
St 22. června 1. Španělský guláš, knedlík
2. Krupicová kaše
Čt 23. června 1. Kapustové karbanátky s mletým masem a pohankou, bramborová kaše
2. Francouzské brambory
Pá 24. června 1. Kuřecí prsa na houbové omáčce, rýže
2. Brokolice se smetanou, brambor
Po 27. června 1. Hrachová kaše s párkem
2. Šopský salát s jogurtem, pečivo
Út 28. června 1. Hamburská kýta, knedlík
2. Palačinky
St 29. června 1. Drůbeží holandský řízek, brambor
2. Milánské špagety
Čt 30. června 1. Čína s rýží
Vybírání stravného na červen: pondělí 30. 5. a úterý 31. 5. (7.30 – 11.30)
Cena obědů: pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 22 obědů x 26 Kč = 572 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 22 obědů x 28 Kč = 616 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 22 obědů x 30 Kč = 660 Kč
pro veřejnost …………………….......... 22 obědů x 72 Kč = 1584 Kč
(výdej obědů pro veřejnost: 11.45 – 11.15)

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do červnového čísla předávejte do 23.6. p. Dytrychovi nebo je zasílejte na:
dytrych@zsbcupice.cz.
Redakční rada: Martin Dytrych, Eva Prouzová, Veronika Prouzová,
Martin Zakouřil, Silvie Žďárská
Kde všude mě najdete?
V tašce každého žáka a zaměstnance naší školy a samozřejmě i v našem archivu.
Kde jinde si mě ještě můžete přečíst?
V městské knihovně či Okresním archivu v Trutnově.
A odkud si mě můžete odnést domů?
Ze školní jídelny nebo z městského úřadu, kde bude vždy několik desítek výtisků
k dispozici.

ČERVEN JE DOBOU VÝLETŮ A EXKURZÍ
01. 06. - 03. 06. - Školní výlet 9.A (Sedmihorky)
06. 06. - Školní výlet 3.A, 3.B (Krkonoše)
06. 06. - 07. 06. - Školní výlet 7.A, 7.B (Sedmihorky)
07. 06. - 08. 06. - Školní výlet 6.B (Sedmihorky)
08. 06. - Školní výlet 1.A, 1.B, 2.A (Wenet Broumov)
09. 06. - Školní výlet 4.A (Farmapark Muchomůrka)
14. 06. - 15. 06. - Školní výlet 5.A a 5.B (Chlumec nad Cidlinou)
PO DELŠÍ DOBĚ JSOU TU DĚTSKÉ DNY
02. 06. - Dětský den pro děti z MŠ … vice na 2. str.
03. 06. - Dětský den pro naše žáky … více na 2. str.
KONČÍ ŠKOLNÍ ROK
27. 06. - 28. 06. - Vybírání učebnic (oběd pro 1. st.: v 11:35, pro 2. st.: v 12:15)
28. 06. - Výlet pro nejlepší žáky školy
29. 06. - Vydávání učebnic pro školní rok 2022/2023
(oběd pro 1. st.: v 11:35, pro 2. st.: v 12:15)
29. 06. - Předání otevřených a vyklizených šatních skříněk třídnímu učiteli (9.A)
30. 06. - Předání otevřených a vyklizených šatních skříněk třídnímu učiteli (ostatní třídy)
30. 06. - Ukončení školního roku + vydávání vysvědčení
(2. stupeň má oběd v 9:30, 1. stupeň v 10:00)
MILÍ DEVÁŤÁCI, LOUČÍME SE S VÁMI
29. 06. - Slavnostní rozloučení s žáky 9.A (Městský úřad Úpice, od 16:00)
OSTATNÍ AKCE
06. 06. - Přednáška Bc. Lukáše Vincence „Práce Policie ČR v rámci IZS“ pro žáky 1.A, 1.B
09. 06. - Program pro žáky 9.A „Den, kdy se mlčelo“
10. 06. - Termín pro odeslání soutěžních archů „Co víš o energetice“
10. 06. - 11. 06. - Spaní ve škole s programem pro žáky 1.A 1.B a 2.A
14. 06. - Konec sběru druhotných surovin
24. 06. - Posezení s 9.A
27. 06. - Vychází červnové číslo školního časopisu
PRAVIDELNÉ AKCE
Plavecký výcvik: 07. 06., 14. 06., 21. 06.
Pravidelné soutěže (šipky, stolní fotbálek, air hockey) se hrají o hlavních přestávkách.
(stránku připravil Martin Dytrych)

